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RESUMO

O presente trabalho tem como objectivo primordial questionar, numa perspectiva de abordagem
sistémica em educação, o grau de articulação/desarticulação existente entre o ensino especializado de
música de nível não superior, ministrado nos conservatórios e escolas de música, e o ensino especializado de música de nível superior, ministrado nas escolas superiores de música, tentando compreender
as razões, de carácter sistémico, motoras da situação actualmente vivida neste subsistema de ensino.
Para tal, e dentro do modelo de análise sistémica em educação proposto por D'Hainaut (1982), procedeu-se ao estudo da evolução histórica deste ensino em Portugal, nomeadamente através da análise das
diversas reformas curriculares ocorridas no ensino da música ministrado no Conservatório Nacional
desde a sua fundação, em 1835, até à actualidade, dado que existe uma grande escassez de fontes bibliográficas sobre a história deste ensino.
Em termos metodológicos, procedeu-se a uma análise qualitativa e quantitativa dos diversos dados recolhidos, recorrendo-se à inferência estatística da hipótese nula de que ao nível de um referencial comum, a formação terminal dos cursos complementares de música, ministrados pelos conservatórios e escolas de música criados na sequência da reforma operada pelo Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de
Julho, não é significativamente diferente dos perfis de admissão requeridos pelas escolas superiores de
música na admissão de alunos para os cursos nestas ministrados. De facto, e apesar da extrema complexidade de que se reveste a situação actualmente vivida neste subsistema de ensino, não nos foi possível rejeitar esta hipótese nula em função dos indicadores quantitativos utilizados.
No entanto, é preciso considerar que existem diversos indicadores qualitativos que apontam para o facto de que, num longo processo de resistência à mudança, as actuais escolas públicas de ensino
especializado de música, assumindo-se como herdeiras da tradição dos antigos conservatórios de música, continuam a pretender ocupar o lugar de formação reservado às escolas superiores de música
após a sua criação em meados da década de oitenta, facto este que deveria por si originar uma desarticulação entre estes dois níveis de ensino. Desta resistência à mudança deriva o facto de se assistir ao
choque que ocorre entre dois modelos distintos de ensino artístico: um dominante, ao nível institucional, até ao início da experiência pedagógica iniciada no Conservatório Nacional no ano lectivo de
1971/72, e o outro, emergente das directivas emanadas por diversos organismos internacionais, que a
partir de meados da década de sessenta apontam no sentido de se criarem vias unificadas ao nível da
estruturação dos diversos níveis intermédios dos sistemas educativos, algo que no caso Português foi
entendido, logo desde 1971, como a inclusão dos ensinos artísticos até então ministrados num regime
especial, no Conservatório Nacional e escolas afins, nos esquemas gerais de ensino.
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA ABORDADO E SEU INTERESSE

Até à publicação do Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho, [1] e nomeadamente até ao
início do regime de experiência pedagógica vivido no Conservatório Nacional a partir do ano
lectivo de 1971/72, a formação profissional de músicos, em Portugal, tinha sido ministrada
em escolas especialmente vocacionadas para tal, dentro de uma tradição burguesa herdada do
século XIX, sendo que estas se encontravam desinseridas do sistema geral de ensino. O regime de experiência pedagógica, iniciado no ano lectivo de 1971/72, e o Decreto-Lei n.º
310/83, são dois marcos que representam um ponto de viragem crucial na política educativa
seguida em Portugal no domínio do ensino artístico (música, dança, teatro e cinema). Esta
passa a tentar conceber, a partir do início da década de setenta, a inserção do ensino artístico
no sistema geral de ensino, o qual é constituído na sua base por um ramo unificado coincidente com a escolaridade obrigatória. Desta forma, visa adaptar-se às directivas e recomendações emanadas de organismos internacionais desde meados da década de sessenta, ultrapassando assim os problemas inerentes aos sistemas educativos constituídos por diversas vias
paralelas, não comunicantes entre si, uma vez que estas tendem a não permitir o reencaminhamento de uma formação profissionalizante normalmente iniciada muito cedo. Acontece
que, na maior parte dos casos, a escolha profissional que era efectuada não dependia das apetências e das capacidades individuais de cada um, mas sim de circunstâncias de carácter sociocultural, facto que tornava estes sistemas em sistemas educativos tendencialmente restritivos e elitistas, e portanto, não democráticos.
Esta alteração de paradigma decorre da democratização vivida nas últimas décadas na
sociedade portuguesa, a qual veio originar uma alteração dos valores socioculturais dominantes, alteração esta que implica uma profunda reestruturação e adaptação do nosso sistema
educativo. Isto porque, qualquer sistema educativo é sempre função de um sistema sociocultural dominante, reproduzindo-o, na perspectiva de Bertrand e de Valois (1994), através de uma
função geral, epistemológica, cultural, política, e económica e social. A problemática vivida
ao nível do ensino ministrado nas escolas de ensino especializado de música, criadas pela reconversão do Conservatório Nacional e escolas afins pelo Decreto-Lei n.º 310/83, implica um
repensar de estratégias através de uma análise global e sistémica das experiências vividas
nestas últimas décadas. A tutela, sensível à existência de problemas estruturais de inadequação do discurso oficial às práticas efectivamente existentes no terreno, ao nível do ensino es1

pecializado de música, tem nos últimos anos tentado encontrar soluções para um conjunto de
problemas, sendo que, no entanto, as abordagens realizadas têm sofrido constantemente de
inadequações metodológicas, como oportunamente já foi por nós referenciado (Gomes, 1998),
pelo que carecem de quaisquer efeitos práticos reais.
A este propósito, e aquando da realização no Porto, em 1993, pelo GETAP [2] de um
conjunto de conferências de reflexão sobre o ensino artístico em Portugal, Jorge Peixinho
(1940 - †1995) refere que (Peixinho, 1996: 68-9):
Ao nível do ensino musical vocacional [3], a confusão é total e completa. Interesses obscuros e inconfessáveis, certamente com cumplicidades na alta administração, tentaram instituir uma dicotomia entre níveis de ensino na Música, criando, a par dos conservatórios existentes (relegados para um plano secundário), uma nova estrutura dita de cúpula, a que pomposamente se baptizou com o nome altissonante de
“Escola Superior de Música”.
Para além do absurdo, em termos pedagógicos, da tentativa de instauração desses dois níveis (puramente
formais e arbitrários) em sobreposição hierárquica, quebrando assim qualquer vislumbre de continuidade
coerente, viva e funcional à formação musical do aluno e recusando liminarmente um sistema articulado
de vasos comunicantes, as ditas Escolas Superiores de Música não possuem um objectivo verdadeiramente coerente e unificador, quer em termos de aprofundamento rigoroso e profissional ao nível da formação musical especializada nos dias de hoje, quer em termos de inserção viva e criativa no mundo actual, não obstante alguns aspectos positivos pontuais, como é o caso da criação (pela primeira vez em
Portugal) de um estúdio de música electroacústica na Escola Superior de Música do Porto.
Mas a situação da famigerada Escola “Superior” de Música de Lisboa é de longe a mais aberrante e caricata; basta dizer, como exemplo, que nenhum compositor português, que se saiba, tem hoje nela assento,
já que têm sido recusados ou afastados progressiva e sistematicamente (nesse domínio específico e não
só) todos os nomes mais prestigiados e consagrados do panorama musical português. A mediocridade e o
compadrio reinam aí da forma mais desenfreada e impune, sem que ninguém decida pôr cobro a uma escalada de escândalos sem precedente.

Estas palavras demonstram claramente que o processo de reconversão da secção de música do
Conservatório Nacional, operada pelo Decreto-Lei n.º 310/83 e que deu origem à criação da
Escola Superior de Música de Lisboa e à Escola de Música do Conservatório Nacional (Dec.-Lei n.º 310/83: arts. 20.º e 21.º), assim como dos restantes conservatórios de música e escolas
afins existentes aquando da publicação do Decreto-Lei n.º 310/83, não foi pacífico, sendo que,
no entanto, na base destas querelas estão, na realidade e em grande parte, questões de índole
pessoal e não justificações de carácter científico, pedagógico ou mesmo ideológico.
Uma das problemáticas levantadas, logo desde a criação das escolas superiores de música, diz respeito ao facto de estas terem sido sistematicamente acusadas de admitirem alunos
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com os seus estudos musicais de nível secundário ainda incompletos, quebrando desta forma a
tal “sobreposição hierárquica” referida por Peixinho. Aliás, referindo-se ao curso de licenciatura em Ciências Musicais ministrado pela Universidade Nova de Lisboa, Peixinho aponta
para a existência deste mesmo problema ao dizer que “...a admissão de alunos (para além de
um puramente formal 12.º ano de escolaridade) não exige deles uma formação musical básica minimamente aceitável” (Peixinho, 1996: 68) uma vez que é permitido o ingresso aos alunos que possuam um 12.º ano de qualquer via e sejam aprovados em provas de aptidão musical especificamente realizadas para o efeito.
Este mesmo modelo vai ser o utilizado pelas escolas superiores de música, criadas pelo
Decreto-Lei n.º 310/83, para a admissão dos alunos candidatos aos cursos nestas ministrados.
As razões para tal opção podem ser de ordem diversa, mas passam certamente por duas grandes linhas condutoras: por um lado, a necessidade das escolas terem um número suficiente de
alunos que justifique a sua existência autónoma; por outro lado, a resistência à reforma operada pelo Decreto-Lei n.º 310/83, manifestada com especial relevo pela Escola de Música do
Conservatório Nacional e pelo Conservatório de Música do Porto. Esta resistência vai levar a
que não seja aceite o nivelamento terminal proposto para os novos cursos complementares de
música pelo Despacho n.º 42/SEAM/84, publicado na 2.ª série do DR de 4 de Maio, e pelo
Despacho n.º 72/SEAM/84, publicado na 2.ª série do DR de 26 de Novembro, que prevêem
como nível terminal dos novos cursos complementares, equivalentes ao 12.º ano de escolaridade, “...os programas do 6.º ano de instrumentos e de Educação Musical, os do 3.º ano de
Composição, do 3.º ano de História da Música e de Acústica” do regime de experiência pedagógica (Desp. n.º 72/SEAM/84: n.º 1, b)). De facto, até hoje, estas escolas continuam a ministrar, ao nível dos seus cursos complementares de música, um nível formativo terminal
idêntico, ou mesmo superior, ao nível anteriormente ministrado nos cursos superiores e completos previstos pelo Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930.
A Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, e
alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro, veio reforçar a opção política efectuada em
1971, e legalmente concretizada pelo Decreto-Lei n.º 310/83, de inserir o ensino musical
“...no esquema geral em vigor para os diferentes níveis de ensino” (Dec.-Lei n.º 310/83:
preâmbulo), quando diz que “em escolas especializadas do ensino básico podem ser reforçadas componentes de ensino artístico” (Lei n.º 46/86: art. 8.º n.º 4) e, ao nível do ensino secundário, que “podem ser criados estabelecimentos especializados destinados ao ensino e prática
de cursos de natureza técnica e tecnológica ou de índole artística” (Lei n.º 46/86: art. 10.º, n.º
7), tornando inevitável a adopção de uma mudança da política educativa seguida ao nível do
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ensino artístico, algo que mais não é do que o reflexo da própria mudança sociocultural entretanto ocorrida na sociedade portuguesa. Desta forma, procuramos com este trabalho responder, pelo menos de uma forma parcial, a uma das questões colocadas pelo Departamento
de Ensino Secundário, em finais de 1997, quando dizia: “em que medida é que as formações
de nível secundário e superior [ao nível do ensino especializado de música] estão devidamente articuladas?” (DES, 1997: 74).

OBJECTIVOS E ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO
Sendo objectivo principal deste trabalho questionar o grau de articulação existente entre
o ensino especializado de música de nível superior e o ensino especializado de música de nível não superior, tal só é totalmente possível recorrendo a um enquadramento mais vasto
desta problemática. Assim, e de uma maneira sistematizada, são objectivos deste trabalho,
inseridos numa perspectiva de análise sistémica em educação:
a) Conhecer a evolução histórica das diversas reformas curriculares ocorridas no ensino especializado de música, nomeadamente desde a fundação do Conservatório de Música, em
Lisboa, a 5 de Maio de 1835;
b) Caracterizar a população discente desta modalidade de ensino;
c) Questionar os actuais regimes de frequência previstos na decorrência da reforma operada
no ensino especializado de música pelo Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho;
d) Avaliar o grau de articulação/desarticulação existente entre o ensino especializado de música de nível não superior e o ensino especializado de música de nível superior;
e) Compreender as razões sistémicas motoras da situação actualmente vivida neste subsistema.
Como tal, a estruturação do presente trabalho, para além da análise efectuada aos dados recolhidos por questionário retractando indicadores que potencialmente poderão dar seguimento
aos objectivos acima expostos e que pretendem simultaneamente aferir os aspectos informais
considerados no modelo de análise utilizado na avaliação do grau de articulação/desarticulação existente entre o ensino especializado de música de nível não superior e o ensino especializado de música de nível superior, enquadra uma análise histórica do ensino da música em
Portugal, desde a fundação do reino até aos dias de hoje.
Esta retrospectiva histórica é realizada considerando fundamentalmente as reformas
operadas no Conservatório instituído em Lisboa pelo Decreto de 5 de Maio de 1835. Isto de4

ve-se ao facto de o ensino ministrado no Conservatório de Lisboa ter servido sempre de referência aos restantes conservatórios e escolas de música que se foram formando no nosso país
desde finais do século XIX, quer derivados à iniciativa privada, como foi o caso da Academia
de Amadores de Música em Lisboa, quer derivados da iniciativa camarária, como foi o caso
do Conservatório de Música do Porto “...criado pela Câmara Municipal do Pôrto, em sessão
de 1 de Janeiro de 1917, com o aplauso e aprovação unânime de todo o senado (45 vereadores) incluindo a minoria socialista” (Torres, 1933: 5).
Comparando a realidade pedagógica vivida no Conservatório de Música do Porto, à data
da sua fundação, com a realidade pedagógica vivida no Conservatório de Lisboa, constata-se
que aquele é formado fundamentalmente à imagem deste. De facto, as sete disciplinas postas
a funcionar no ano lectivo de 1917/18, no Conservatório de Música do Porto, foram a de solfejo, a de piano, a de violino, a de violoncelo, a de composição, a de instrumentos de metal e
um curso de estética (Torres, 1933: 6), sendo que em 1930 (Torres, 1933: 13)
...o Conservatório de Música do Pôrto ministrava o ensino de 23 disciplinas diferentes (...): solfejo, canto,
piano, violino, violoncelo, flauta, oboé, clarinete, fagote, saxofone, trompa, trompete, cornetim, fliscorne,
trombone de varas, bombardino, composição, português, francês, italiano, história e geografia, ciências-musicais e arte de representar, e as classes de orquestra, de canto coral e de música de câmara

Desta forma, o Conservatório Nacional, em Lisboa, irá continuar a ser uma referência neste
tipo de formação, sendo que as reformas instituídas pelo Decreto n.º 5546, de 9 de Maio de
1919, e pelo Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, assim como o regime de experiência pedagógica iniciado no ano lectivo de 1971/72, vão servir de base para a construção
dos modelos pedagógicos adoptados por todos os conservatórios, academias e escolas de música existentes no país. No caso do Conservatório de Música do Porto, verifica-se que os cursos de música são regulados pelo Decreto n.º 16677, de 1 de Abril de 1929, e pelo Decreto n.º
18995, de 1 de Novembro de 1930, que mais não são do que a reprodução dos regimes de
estudos à data em vigor no Conservatório Nacional, em Lisboa, de acordo com os modelos
das reformas adoptadas respectivamente em 1919 e em 1930.
O corpo principal deste trabalho estrutura-se em oito capítulos, sendo que a retrospectiva histórica desta modalidade de ensino é realizada do segundo ao quarto capítulo. O quinto
capítulo pretende esclarecer o leitor sobre o actual enquadramento em que se insere o ensino
especializado de música, recuando para tal à Lei n.º 5/73, de 25 de Julho, a qual reflecte já em
grande parte as principais linhas estruturantes do sistema educativo adoptadas pela Lei de
Bases do Sistema Educativo que veio a ser aprovada com Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro. Só
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no sexto e no sétimo capítulo é que nos debruçaremos sobre a análise da actual situação de
articulação/desarticulação vivida entre os níveis superior e não superior do ensino especializado de música. Para tal, recorrer-se-á à construção de um modelo de análise quantitativo com
o objectivo de verificar, a um nível de significância de 0,05, a hipótese de que não há qualquer diferença entre o nível de formação terminal dos actuais cursos complementares e profissionais de música, e o nível das competências musicais requeridas no acesso ao ensino especializado de música de nível superior. O modelo de análise utilizado tenta enquadrar simultaneamente aspectos de ordem formal, através da análise documental dos programas referentes
aos cursos complementares de música quando comparados com os critérios utilizados na admissão de novos alunos pelas escolas superiores de música, e aspectos informais, através da
análise das situações de facto ocorridas, nomeadamente das habilitações musicais detidas,
pelos alunos que actualmente se encontram a frequentar as escolas superiores de música, no
momento da sua admissão ao 1.º ano dos respectivos cursos superiores.
Em apêndice juntamos um conjunto significativo de documentação (um total de vinte e
sete ofícios, pareceres e historiais, assim como a transcrição de uma entrevista exploratória
realizada a uma professora do grupo de Piano, código M17, da Escola de Música do Conservatório Nacional que viveu algumas das fases históricas aqui em análise) e de análise documental (comparação exaustiva dos conteúdos das provas práticas dos concursos de acesso ao
ensino especializado de música relativamente aos programas oficialmente em vigor e/ou efectivamente praticados ao nível dos conservatórios e escolas de música), incluindo-se ainda em
apêndice os três questionários utilizados na recolha de dados. A opção de se incluir, em apêndice, parte desta documentação deve-se ao facto de esta nos dar indicadores bastante relevantes para a compreensão global das tendências de reforma deste ensino nas últimas três décadas, sendo que a análise destes não se esgota, por certo, no trabalho agora efectuado. Neste
âmbito encontram-se, nomeadamente, o parecer do Conservatório Nacional ao Projecto de
Reforma do Sistema Escolar (Apêndice A: Doc. IV) apresentado em Janeiro de 1971 pelo
Ministério da Educação Nacional, os comunicados da associação de pais e encarregados de
educação da Escola Preparatória Francisco Arruda e da Comissão de Gestão do Conservatório
Nacional (Apêndice A: Doc. XIX e XX) referentes às situações vividas no Conservatório Nacional logo após o 25 de Abril de 1974, o parecer e comentários ao projecto de decreto-lei
regulamentador do ensino da música apresentado em 1991 (Apêndice A: Doc. XXVII), entre
outros.
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DELIMITAÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO

No desenvolvimento do enquadramento jurídico estabelecido pela Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, e alterada pela Lei n.º 115/97,
de 19 de Setembro, e nos termos da alínea n) do n.º 1 do seu artigo 59.º, o Decreto-Lei n.º
344/90, de 2 de Novembro, veio estabelecer que a educação artística se refere às áreas da música, da dança, do teatro, do cinema e audiovisual, e das artes plásticas (Dec.-Lei n.º 344/90:
art. 1.º, n.º 2), sendo que para além da educação genérica, a educação artística processa-se em
outras três vias, a saber, a educação artística vocacional, a educação artística em modalidades
especiais e a educação artística extra-escolar (Dec.-Lei n.º 344/90: art. 4.º, n.º 1).
O objecto de estudo deste trabalho situa-se fundamentalmente ao nível da aferição do
grau de articulação/desarticulação actualmente existente entre as formações secundárias terminais ministradas no ensino vocacional de música “...em escolas especializadas, públicas,
particulares ou cooperativas” (Dec.-Lei n.º 344/90: art. 12.º, n.º 1) e as competências musicais esperadas, na admissão de alunos, no ensino vocacional de música de nível superior
“...ministrado em escolas superiores do ensino politécnico e em universidades” (Dec.-Lei n.º
344/90: art. 12.º, n.º 4). Como tal, consideram-se fora do âmbito deste estudo os cursos destinados à formação de professores do ensino básico, variante de Educação Musical, ministrados
nas escolas superiores de educação, assim como as áreas curriculares de Expressão e Educação Musical, ministrada no 1.º ciclo do ensino básico, e de Educação Musical, ministrada no
2.º e 3.º ciclos do ensino básico, previstas nos mapas 1 a 3 anexos ao Decreto-Lei n.º 286/89,
de 29 de Agosto, as quais se consideram, para efeitos do presente trabalho, inseridas na educação artística genérica (Dec.-Lei n.º 344/90: arts. 7.º a 10.º).
Apesar desta circunscrição ao âmbito de abrangência deste trabalho, estamos conscientes da impossibilidade de estudar uma só das vertentes da educação artística atrás referidas, de
uma forma estanque e hermética. Isto porque, se é entendido “...por educação artística vocacional a que consiste numa formação especializada, destinada a indivíduos com comprovadas
aptidões ou talentos em alguma área artística” (Dec.-Lei n.º 344/90: art. 11.º), a definição,
aqui omissa, de “comprovadas aptidões ou talentos” irá obrigatoriamente criar uma fronteira
difusa entre a educação artística vocacional e a dita educação artística genérica “...que se destina a todos os cidadãos, independentemente das suas aptidões ou talentos específicos nalguma área, sendo considerada parte integrante indispensável da educação geral” (Dec.-Lei
n.º 344/90: art. 7.º). A este propósito é preciso considerar que, ao contrário de uma noção
Romântica ainda existente na sociedade portuguesa do conceito de aptidão, e especialmente
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do conceito de talento, uma definição de carácter minimamente objectivo destes dois conceitos remeterá para a necessidade de se utilizarem instrumentos de medida da aptidão musical
construídos de uma forma objectiva, os quais, segundo Gordon (1993), não são capazes de
alcançar um grau de fiabilidade absoluto. Do ponto de vista ético, este facto não permite a
utilização destes instrumentos de medida da aptidão musical como forma de negar a alguém o
acesso a uma formação artística vocacional. De facto, a definição dos conceitos de talento e
de aptidão musical, ainda predominantes na nossa sociedade, tendem a remeter para um nível
mitológico de carácter subjectivo que de forma alguma pode ser utilizado como suporte científico, e mesmo jurídico, na definição de uma fronteira estanque entre estas duas modalidades
de ensino sob pena de se estar a ir contra os próprios ideais de democraticidade defendidos
pelas modernas sociedades ocidentais.
Esta divisão do ensino artístico em vias distintas surge da defesa da ideia de que a aptidão musical é inata, i.e., não adquirida, pelo que a formação dos futuros músicos deverá ser
somente destinada aos indivíduos possuidores de um conjunto específico de talentos e de aptidões. No entanto, esta perspectiva inatista não é minimamente pacífica, até porque não há
estudos que de uma forma definitiva apontem para a natureza, inata ou adquirida, desta e de
outras aptidões. A este propósito, Gordon (1998: 5-6) refere que [4]
historically, the nature-nurture issue has probably had more direct influence on music education than any
other single concept. Briefly, the concern in the early decades of this century was about whether music
aptitude is innate or environmentally based. That is, if it could be shown that music aptitude is innate
(supporting the nature theory), then it could be argue that the idea that students with little music aptitude
should receive a music education in or out of school was suspect. Thus, music educators who believed
that music aptitude is innate argued that only students with high music aptitude could profit from music
instruction and so should be encouraged to engage in the study of music. Conversely, others argued that if
it could be shown that music aptitude is influenced by the environment (supporting the nurture theory),
then it would make sense to teach music to all students. A questionable but tacit assumption of many of
those who subscribed to the nature theory was that music aptitude is a dichotomous trait, that is, that one
is either born with it or without it.

Contudo, e apesar dos psicólogos europeus se terem inclinado, desde finais do século passado,
mais para uma perspectiva inatista do talento musical, estudos efectuados mais recentemente
sobre esta problemática vieram a por em causa esta mesma perspectiva, uma vez que “the
results of some of these studies (...) indirectly suggest that innate qualities might not be the
sole basis of music aptitude” (Gordon, 1998: 7) [5]. De facto, os resultados sobre esta problemática continuam a ser inconclusivos. Torna-se, contudo, interessante observar o argu8

mento utilizado a este propósito por Shinichi Suzuki, pedagogo musical de origem Japonesa,
ao defender que “...the only superior quality any child can have at birth is the ability to adapt
itself rapidly and with sensitivity to its environment” (Gordon, 1998: 7-8) [6], sugerindo que
“...should children not demonstrate the very best in music achievement, neither their personality nor their potential is at fault. Rather, their musical environment is lacking in quality”
(Gordon, 1998: 8) [7].
Por estas e por outras razões, parece-nos que esta divisão da educação artística em quatro vias distintas, opção assumida pelo legislador na redacção do Decreto-Lei n.º 344/90,
constituí um facto politicamente indesejável numa sociedade democrática, dado que, se por
um lado nos é possível concebê-la como o produto duma concepção histórica sobre a educação artística ainda profundamente enraizada na sociedade portuguesa, esta fundamenta-se, na
melhor das hipóteses, numa concepção que é cientificamente questionável. Esta nossa crença,
aliada a uma opção metodológica de análise sistémica e simultaneamente inserida numa perspectiva epistemológica de complexidade, obrigam-nos a extrapolar, ao longo deste trabalho,
para além da estrita delimitação do objecto de estudo acima estabelecida, razão pela qual também decidimos incluir, no quinto capítulo, uma breve referência às escolas profissionais de
música. De facto, da análise dos dados recolhidos, constatou-se que um número bastante significativo dos actuais candidatos às escolas superiores de música efectuaram os seus estudos
musicais de nível secundário em escolas profissionais de música, algo que mais uma vez vem
questionar sobre a legitimidade de divisão da educação artística em vias distintas. Somos da
opinião que esta divisão da educação artística em quatro vias distintas constitui mais um fenómeno de resistência à mudança do que um facto derivado de uma justificação cientificamente sustentada, permitindo manter um caracter elitista de uma formação, algo que é contraditório, por natureza, com os próprios ideais e propósitos defendidos pelas modernas sociedades democráticas.

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Metodologicamente, o presente trabalho de investigação enquadra-se numa perspectiva
de análise sistémica em educação. Esta opção deve-se ao facto de não acreditarmos ser possível compreender as realidades educativas aqui em análise sem se recorrer ao seu enquadramento contextual aos mais diversos níveis. Aliás, o uso de perspectivas redutoras tem sido um
dos erros sistematicamente repetido no passado quando, por exemplo, se tentaram introduzir
9

reformas ao nível dos sistemas educativos através de uma simples mudança do quadro legal
em que estes se inserem. A prática tem claramente demonstrado que tal pretensão é irrealizável, como aliás fica bem patente na tentativa de reforma operada no ensino vocacional da música pelo Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho. Na realidade, o problema não se reduz a
(DES, 1997: 11)
um certo espírito corporativo, [à] dificuldade em separar interesses particulares e de classe dos interesses
mais gerais da sociedade, [à] falta de prática de análise e discussão dos problemas e, essencialmente, [a]
uma enorme dificuldade em reivindicar eficazmente, perante as instituições e os restantes sectores da população, o reconhecimento do papel fulcral que a arte ocupa na sociedade, [e que] têm contribuído para
deteriorar progressivamente o estatuto do ensino artístico em Portugal.

Isto até porque discordamos da pretensa verdade histórica aqui enunciada, de deterioração do
estatuto da educação artística em Portugal, e supostamente ocorrida durante as últimas décadas. Na realidade, o ensino artístico não tem sido uma das prioridades da política educativa
portuguesa, facto que já é demonstrado em algumas das reformas realizadas, durante o século
XIX, no ensino ministrado no Conservatório Real de Lisboa. Por outro lado, não negamos a
existência de uma resistência à mudança por parte dos docentes do ensino vocacional de música, algo que cremos poder ser evidenciado através de uma análise à história recente deste
ensino. No entanto, essa mesma resistência à mudança mais não é do que um processo normal
em todas as reformas que se tentem implantar do exterior. Por isso mesmo é que Gimeno
(1982) refere que a formação de professores é “uma das pedras angulares imprescindíveis em
qualquer tentativa de renovação do sistema educativo” (citado em García, 1999: 23), algo
que tem sido sistematicamente esquecido nas tentativas de reforma do ensino vocacional da
música tentadas desde o início do regime de experiência pedagógica no ano lectivo de
1971/72.
Em primeiro lugar é necessário considerar que só é possível compreender um sistema
educativo através de uma análise que considere simultaneamente o meio exterior a este, ou
seja, que considere “...tudo o que pode influenciar o sistema educativo, e [de] tudo o que este
influencia” (Palma, 1993: 52). O limite entre o sistema educativo e o seu meio exterior é sempre arbitrário, sendo que a definição deste depende da perspectiva de análise adoptada uma
vez que “a fronteira de um sistema define (...) o tema de estudo, mas não circunscreve, de
modo algum, os elementos e as interacções que serão tomadas em consideração” (Palma,
1993: 53). Existem cinco sistemas fundamentais que se encontram em interacção directa com
o sistema educativo: o sistema político, o sistema sociocultural, o sistema administrativo, o
10

sistema económico, e o sistema demográfico. Destes, é extremamente relevante, para a compreensão do sistema educativo, o sistema político e o sistema sociocultural. Para tal basta considerarmos o facto de que o sistema educativo é construído à imagem destes - Bertrand e
Valois (1994) falam mesmo em funções de reprodução do sistema sociocultural - sendo que
uma das funções do sistema político é o de orientar a própria educação.
Dos restantes três sistemas considerados em interacção com o sistema educativo, constata-se que o sistema económico exerce efeitos bastante notórios sobre este ao nível dos recursos materiais e financeiros disponibilizados, assim como sofre influências deste ao nível da
qualificação dos recursos humanos existentes. A forma como o sistema administrativo está
concebido, e o modo como este funciona, condicionam claramente o funcionamento e a evolução do sistema educativo, sendo que a influência recíproca do sistema educativo sobre o
sistema administrativo é muito mais fraca uma vez que esta deriva das formações adquiridas
pelos futuros recursos humanos empregues por este. Por último, o sistema demográfico influência o sistema educativo na medida em que este condiciona as necessidades educativas
existentes e a sua evolução, sendo que sofre também uma influência indirecta que provém das
interacções recíprocas existentes entre o sistema educativo e o sistema sociocultural ao nível
das concepções filosóficas e religiosas dominantes.

Quadro Histórico

Sistema
Político

Quadro
Filosófico
Ético
Religioso
Científico

Sistema
Económico

Sistema
Demográfico

Sistema
Administrativo

Quadro
Físico
e
Geogrsfico
(Recursos)

Sistema
Educativo

Sistema
Sociocultural

Ilustração 1 - O meio exterior ao sistema educativo (Palma, 1993: 57).

Para além destes cinco sistemas, o sistema educativo interage a um nível mais profundo
com três quadros distintos: o quadro histórico, que é constituído pelos acontecimentos históricos que precederam o estado actual do sistema educativo e que são susceptíveis de repercuti11

rem-se neste; o quadro filosófico, científico, ético e religioso, que é constituído pelo conjunto
de ideias, valores e convicções que influenciaram ou que são susceptíveis de serem influenciadas pelo sistema educativo; e o quadro físico e geográfico, que é constituído pelo conjunto
de factores de ordem geográfica susceptíveis de influenciarem ou de serem influenciados pelo
sistema educativo. Destes três quadros, destacamos o quadro histórico não só pelo facto de
que, por se referir ao passado, não pode ser influenciado pelo estado dos outros quadros no
momento presente, mas também pelo facto de que as estruturas do sistema educativo presente
contêm em si mesmas as estruturas do sistema educativo passado, sendo que estas estruturas
“...subsistem mesmo quando são inadaptadas e apesar de uma vontade política de renovação” (Palma, 1993: 55). De facto, é este fenómeno o responsável pela resistência à mudança
que se encontra em qualquer tentativa de reforma mais profunda dos sistemas educativos, pelo
que nenhum processo de mudança será eficaz se não perspectivar um processo de intervenção
sistémica aproveitando as sinergias resultantes dos quadros e sistemas constituintes do meio
exterior ao sistema educativo, os quais, se por um lado sofrem influências directas ou indirectas do sistema educativo, são os grandes responsáveis, na interacção do seu todo, por
aquilo que o sistema educativo efectivamente é.
Indo um pouco mais longe, Morin (1990) começa por realizar uma crítica à teoria geral
dos sistemas ao dizer que “...o sistema como paradigma permanece larvar, atrofiado, não
esclarecido; a teoria geral dos sistemas sofre, pois, de uma carência fundamental; tende
incessantemente a cair nos trilhos reducionistas, simplificadores, mutilantes, manipuladores,
de que devia libertar-se e libertar-nos” (Morin, 1990: 199). No entanto, ao considerar “...o
sistema não só como um termo geral mas também como um paradigma (definindo-se aqui o
paradigma como o conjunto das relações fundamentais de associação e/ou de oposição entre
um número restrito de noções-chave, relações estas que vão comandar/controlar todos os
pensamentos, todos os discursos, todas as teorias)” (Morin, 1990: 199-200), Morin ultrapassa
as reservas inicialmente colocadas à teoria geral dos sistemas. De facto, o paradigma da complexidade tende a considerar, entre outros princípios, e por oposição ao paradigma da simplificação, a validade mas insuficiência do princípio de universalidade; o reconhecimento da
impossibilidade de isolar, do seu contexto, unidades elementares simples; o princípio da causalidade complexa; o princípio de distinção, mas não de disjunção, entre o objecto e o seu
ambiente; a problemática das limitações da lógica [8], etc. (Morin, 1990: 254-5).
Apesar de advogarmos uma perspectiva analítica inserida dentro de uma análise sistémica e de um paradigma de complexidade, dadas as limitações de ordem metodológica existentes, não nos é de todo possível fugir a uma análise que recorra, em parte, a técnicas quan12

titativas características do paradigma da simplificação. Neste sentido, considerámos conveniente, para a observância de um maior grau de objectividade só possível de alcançar desta
forma, o recorrer à inferência estatística, não paramétrica, da hipótese nula de que não há diferença entre os níveis terminais de formação do ensino vocacional de música de nível secundário [9] e as competências requeridas na admissão de novos alunos pelas escolas superiores de
música. Pensamos, no entanto, que o enquadramento qualitativo efectuado, dos resultados
assim alcançados, permite-nos, sem dúvida, uma aproximação do ideal de conhecimento por
nós preconizado.
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CAPÍTULO II – OS ANTECEDENTES DO ENSINO ESPECIALIZADO DE MÚSICA
EM PORTUGAL

DA FUNDAÇÃO DO REINO À INSTITUIÇÃO DE UM CONSERVATÓRIO DE MÚSICA EM LISBOA

Desde a fundação do reino até bem dentro do século XVIII, o ensino da música em
Portugal foi essencialmente ministrado na esfera da Igreja. Apesar da música ter tido desde
logo cabimento nas universidades medievais, da maior parte dos mestres serem clérigos e de
toda a matéria ser sancionada pela Igreja, este ensino foi sempre, desde os primórdios da nacionalidade, deficiente e assim se foi mantendo ao longo dos tempos. Este estado de coisas
provavelmente teve mais a ver com o programa julgado suficiente, que quase sempre se deve
ter reduzido a nada, do que a competência dos que foram chamados a ensinar. Uma das poucas alturas em que houve um lente com categoria na cátedra de música da Universidade de
Coimbra, foi aquando da nomeação, em 1544, de Mateus de Aranda (†1548). No entanto,
houve a infelicidade de lhe restarem poucos anos de vida, os quais foram mesmo assim bastante conturbados uma vez que foi vítima das intrigas e malfeitorias que caracterizavam as
relações entre os seus colegas portugueses e estrangeiros.
Durante a idade média, o ensino da música era ministrado nas universidades como parte
integrante do quadrivium [10]. Este ensino era de carácter fundamentalmente teórico, remontando, nos seus ensinamentos, a tratados tão antigos como o De institutione musica de Boécio
(ca. 480. - †524) e o Micrologus de Guido D'Arezzo (ca. 991 - ca. †1033). Apesar de se saber
muito pouco sobre o ensino da música prática durante a idade média, esta parece ter sido fundamentalmente ensinada mais sobre uma perspectiva estritamente analítica do que sobre uma
perspectiva efectivamente prática, sendo que até ao surgimento das primeiras universidades, o
ensino da música era fundamentalmente ministrado em grandes mosteiros. No entanto, durante o século XII, a acção pedagógica destes foi em parte reduzida devido ao movimento de
retorno ao ideal ascético das ordens de Cluny e de Cister, que reduziram o ensino musical
ministrado ao estritamente essencial para o culto religioso.
Em 1290, o rei D. Dinis oficializa, na sequência de diligencias feitas junto ao Papa, o
Estudo Geral de Lisboa, dando assim origem ao princípio da primeira universidade do reino,
no qual cabia o ensino da música. O regimento da universidade, de 1309, fala-nos de cinco
professores para outras tantas cadeiras, subindo o seu número, em 1400, para catorze, algo
extremamente pobre quando comparado com a universidade de Paris, em que existiam mais
de cem professores, só para falar no ensino das artes liberais. A universidade fundada por D.
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Dinis, e que mudou mais do que uma vez entre Lisboa e Coimbra, teve como modelo a universidade pontifícia de Salamanca, fundada em 1215, a qual se pensa ter sido a primeira a
instalar a música numa cátedra própria, existindo a referência, nos seus estatutos promulgados
por Afonso X em 1254, a um maestro en órgano [11].
Em Portugal, a centralização do poder vai diminuir o grau de autonomia da universidade, o que se reflecte na reforma ordenada por D. Manuel, sendo que a Inquisição vem posteriormente a actuar neste mesmo sentido. De facto, e dadas as circunstâncias reais em que o
país vivia e a diminuta cotação que a disciplina de música quase sempre teve, a Igreja continuará a ser a única instituição capaz de assegurar uma educação musical sistematizada. Durante o século XVI surgem em várias igrejas, nomeadamente nas sés, as primeiras organizações visando o ensino sistemático da música em Portugal. Este início tão tardio deve-se fundamentalmente a questões de ordem económica uma vez que a prática da música polifónica
exigia despesas que até aqui só a capela real e a capela dos infantes estavam em condições de
suportar.
Surgem, assim, diversas escolas de música, entre as quais as das Sés de Évora, de Elvas,
de Portalegre, de Braga e do Porto. Destas, a mais importante ao longo do século XVI é a Escola de Música da Sé de Évora, da qual foram seus mestres de capela e/ou mestres de clausura, Mateus de Aranda (em funções de 1524 a 1544, ano em que foi nomeado para a cátedra de
música da Universidade de Coimbra), Manuel Mendes (de 1578 a 1589), Filipe de Magalhães
(de 1589 a 1604) e Diogo Dias Melgás (de 1663 a 1700). Em 1552, a Escola de Música da Sé
de Évora passa para um regime de internato em parte graças a uma doação de Pedro Margalho
(Branco, 1995: 143). Nesta, a aprendizagem musical efectuada não se restringia só à música
vocal, mas abrangia também a aprendizagem de alguns instrumentos entre os quais o órgão.
Por outro lado, e ao contrário do que sucedeu de uma forma geral com o ensino em
Portugal, ao nível do ensino da música, a acção da Companhia de Jesus, fundada em 1534 por
Inácio de Loyola, situou-se mais ao nível de uma propaganda didáctica que recorria à música
como forma de alcançar os seus fins, do que ao nível de uma educação musical efectiva, sendo que a componente musical chegou mesmo a ser proibida nas suas celebrações religiosas.
De facto, o regulamento de 1558 proibia a guarda de instrumentos musicais, incluindo-os entre os objectos e utensílios que não eram considerados pertinentes ao serviço da ordem.
Por inspiração e a expensas de D. Teodósio II, Duque de Bragança e pai de D. João II
de Bragança, futuro Rei D. João IV, é fundado em Vila Viçosa o Colégio dos Reis destinado
ao ensino da música. No seu testamento, D. Teodósio II deixa ao filho as seguintes recomendações (Branco, 1953: 18):
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Lembro a meu filho que a melhor coisa que lhe deixo nesta casa é a minha Capela, e assim lhe peço se
não descuide nunca do ornato dela, assistindo-lhe, em quanto puder, aos ofícios divinos, que se celebram
nela, procurando que sejam com a perfeição e a continuação que até aqui, assim de Capelães, músicos,
oficiais, como de todo o mais serviço, o que lhe encarrego quanto posso; e lhe peço pelo amor que lhe
tenho, pois o servir a Deus continuamente ha-de ser a ocupação que mais lhe encomendo, porque espero
na divina Magestade que pagará com o favorecer a assistência e cuidado com que proceder em o servir. E
outrosim lhe advirto que para isso ser com mais faculdade e eu me assegurar mais, o obriguei, contra sua
vontade, a aprender a Música, e omitindo-a, algumas vezes o fiz continuar nesse estudo.

Para obrigar o seu filho a aprender música, estimulando-o no ardor destes estudos, D. Teodósio II tinha-lhe dado por companheiro um aluno do Colégio dos Reis, o qual foi admitido à
honra de dormir num quarto contíguo ao futuro Rei D. João IV. Luís de Freitas Branco (1953:
21) refere ainda que
a maior glória cultural de D. João IV, que levou ao esplendor máximo o Colégio musical denominado
«dos Reis», de Vila Viçosa, foi, porém, a organização, dotação e catalogação da monumental Biblioteca
de Música, inicialmente uma valiosa colecção legada, como vimos, pelo Duque D. Teodósio II, e sucessivamente aumentada, com incansável trabalho e pesados sacrifícios, de modo a oferecer-nos um conjunto
que marca uma data na história mundial da bibliografia da arte dos sons.

Este espólio vai ser trazido, após a Restauração de 1 de Dezembro de 1640, para a Biblioteca
Real em Lisboa, tendo sido completamente destruído pelo terramoto de 1755, constituindo
assim um irreparável dano para a cultura mundial, pois continha um espólio musical de valor
incalculável. Verifica-se, no entanto, que só no reinado de D. João V, desta vez sob a dominação do gosto operático italiano, é que se vai realizar “...uma profunda reforma nos domínios
da música, introduzindo a ópera e as novas formas instrumentais, criando a escola de música
da Patriarcal, enviando a Itália pensionistas seleccionados, [e] contratando grandes mestres
estrangeiros” (Cruz, 1985: 210).
Até à revolução liberal de 1834, continuaram a existir capelas musicais em quase todas
as dioceses portuguesas. Por exemplo, sabe-se que em 1785, a capela musical da Sé de Évora
possuía dois organistas, três violinistas, dois violoncelistas, dois baixões [12], três contraltos,
quatro tenores e três baixos, e que poucos anos mais tarde, em 1800, todos os elementos actuavam regularmente como cantores, excepção feita aos dois organistas referidos. Também o
ano de 1834 irá marcar uma nova época, ao nível do ensino da música, com a extinção do
Seminário da Patriarcal, em Lisboa, indo este facto marcar o inicio da laicização deste ensino.
Por outro lado, e durante os primeiros anos do século XIX, o cargo de Lente de Música

16

na Universidade de Coimbra foi sucessivamente ocupado por José Maurício (de 1802 a 1815),
Francisco de Paula Azevedo (de 1815 a 1837) e António Florêncio Sarmento (em 1838). Em
Lisboa o ensino da música encontrava-se mais diversificado, continuando a ser ministrada na
Sé, mesmo após a extinção do Seminário da Patriarcal, uma aula de música dirigida por mestres como Luís Gonzaga França (em 1831), Gomes Pincetti (de 1810 a 1840), João Jordani
(de 1830 a 1860), Domingos Benavente (de 1840 a 1876) ou Francisco Baptista Machado (de
1863 a 1877). Depois de 1833, a Casa Pia teve também a sua aula de música, cujo primeiro
mestre foi José Teodoro Higino da Silva (1808 - †1873), a qual foi integrada no Conservatório de Lisboa, em 1835, a quando da sua fundação.

AS REFORMAS DO ENSINO DA MÚSICA EM PORTUGAL DE 1835 A 1916

Por Decreto de 5 de Maio de 1835 é criado em Lisboa um Conservatório de Música que
substitui, na formação de músicos profissionais, o Seminário da Patriarcal extinto em 1834.
Este Conservatório, anexo à Casa Pia já depois desta ter sido transferida do Castelo para os
Jerónimos, e mais tarde para o antigo convento dos Caetanos, possui como características
inovadoras o visar de uma acção caritativa assim como pretende ministrar uma formação laica
a ambos os sexos. Dispõe assim o referido decreto:
Art. 3.º Dentro do referido Conservatorio haverá um Collegio de doze até vinte Estudantes pobres,
sustentados pelo Estabelecimento: entrarão nelle com preferência os que no Seminario estiverem
mais adiantados.
Art. 4.º Alem destes Alumnos serão admitidos os Orfãos e Orfãs da Casa Pia, cujo talento e propensão se
reconhecer, e bem assim os alumnos do Collegio Augusto.
Art. 5.º Admittem-se tambem Alumnos pencionistas, os quais pagarão doze mil reis por mez.
Art. 6.º As Aulas do Conservatorio serão publicas e francas para Estudantes externos de um e outro sexo.

Este decreto, no seu artigo 9.º, vai entregar expressamente a direcção da parte instrutiva do
Conservatório agora criado ao músico Português João Domingos Bomtempo (1775 - †1842),
o qual tinha estado escondido no consulado da Rússia, a S. Pedro de Alcântara, durante os
anos de governo de D. Miguel.
Apesar de um plano inicial bastante ambicioso, que pretendia a criação de um Conservatório de Música com dezoito professores para dezasseis disciplinas, este acaba por ser reduzido, por razões económicas, para seis disciplinas, cada uma ministrada por um professor.
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Dispõem assim os artigos 1.º e 10.º deste decreto:
Artigo 1.º Haverá na Casa Pia desta Capital um Conservatório de Música, que terá as Aulas seguintes:
Primeira de Preparatórios, e rudimentos: Segunda de Instrumentos de latão: Terceira de
Instrumentos de palheta: Quarta de Instrumentos de arco: Quinta de Orquestra: Sexta de Canto.
(...)
Art. 10.º A primeira Aula do Conservatorio será regida por José Theodoro Hygino da Silva, Mestre da
Casa Pia; a segunda por Francisco Hukenbuk; a terceira por José Avelino Canongía; a quarta
por João Jordano; a quinta pelo Presbyteto José Marques; e a sexta por Antonio José Soares, os
quais todos terão os mesmos vencimentos, que percebiam os do extincto Seminario.

No entanto, não se sabe se este Conservatório de Música, agora criado, chegou efectivamente
a funcionar. De facto, rapidamente foi reconhecido que este não atingia os fins para os quais
tinha sido instituído pelo que foi incorporado, no ano seguinte, no Conservatório Geral de
Arte Dramática.
Um ano mais tarde, sendo então Secretário de Estado dos Negócios do Reino Manuel da
Silva Passos, é publicado o Decreto de 15 de Novembro de 1836 que cria em Lisboa, nos termos do seu artigo 3.º, o Conservatório Geral de Arte Dramática “...dividido em tres Escholas,
a saber: 1.ª a Eschola Dramatica, propriamente dita, ou de Declamação: 2.ª a Eschola de
Musica: 3.ª a Eschola de Dança, Mimica, e Gymnastica especial” ficando “...incorporado
neste Estabelecimento o Conservatorio de Musica, erecto na Casa Pia por Decreto de 5 de
Maio de 1835, depois de adoptadas as providencias que se vão tomar sobre este objecto”
(Dec. de 15-11-1836: art. 3.º, § 2.º e § 3.º).
Estes primeiros anos de funcionamento do Conservatório foram bastante conturbados
por dificuldades de ordem financeira e pelo desinteresse demonstrado pelo reino, “começando
a surgir uma corrente de opinião no sentido de extinguir o Conservatório por aquilo que se
considera serem elevadas quantias aplicadas e fracos resultados apresentados” (D'Alvarenga, 1993: 18). Por outro lado, sabe-se que este não inicia logo as suas actividades, existindo
matrículas de alunos apenas a partir de Dezembro de 1837, sendo que anualmente, e por decreto, se nomeiam professores e se aprovam as verbas necessárias ao seu funcionamento. No
entanto, e apesar de diversas propostas que entretanto foram sendo apresentadas, os estatutos
previstos no § 5.º do artigo 3.º do Decreto de 15 de Novembro de 1836 só foram aprovados
depois do Rei D. Fernando ter sido nomeado, por Decreto de 4 de Julho de 1840, presidente
honorário do Conservatório, que assume nestes termos a designação de Conservatório Real de
Lisboa. Diz-nos, assim, o texto deste decreto publicado no Diário do Governo de 20 de Julho
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de 1840:
Tendo-Se Dignado El-Rei, Meu Augusto Esposo, Acceitar a Presidencia do Conservatorio Dramatico de
Lisboa, que, por unanime acclamação de seus Membros, Lhe fôra offerecida; e Desejando Eu azer mercê
a um Instituto que tanto promette, e tão Alto Protector soube grangear, e bem assim honrar a seu principal
Director, João Baptista de Almeida Garrett, do Meu Conselho, e Chronista-Mór do Reino, cujo incansavel
zelo no Serviço Publico e Meu, até este ramo de instrucção, e adiantamento nacional, se tem estendido,
sem faltar aos pesados e difficeis encargos que a Nação e Eu lhe temos commettido; e porque Me Praz
não menos dar publico testemunho de quanto Estou satisfeita dos esforços com que os Litteratos e
Artistas, que compõe o referido Instituto, têem procurado fazer reviver aquellas Artes bellas e uteis, que
já fizeram tamanha parte da nossa gloria, e cujos vestigios são ainda hoje o mais duravel monumento da
nossa antiga civilização: Hei por bem Mandar, que o dito Conservatorio, d'ora em diante, se intitule = O
Conservatorio Real de Lisboa = e que gose de todas as honras, e preeminencias, que nestes Reinos são
dadas ás Academias Reaes. O Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Reino assim o tenha
entendido, e faça executar. Paço de Cintra, em quatro de Julho de mil oitocentos e quarenta. = RAINHA.
= Rodrigo da Fonseca Magalhães.

De facto, só a 24 de Maio de 1841 é que são aprovados os primeiros estatutos do Conservatório, os quais vão determinar como seus objectivos o “...restaurar, conservar, e aperfeiçoar a
litteratura dramatica e a lingua portugueza, a musica e a declamação e as artes mímicas”,
dizendo ainda que este “...promoverá outro sim o estudo da archeologia, da historia e de todos os ramos da sciencia, de litteratura e de arte que podem auxiliar a dramatica” (Dec. de
24-05-1841: art. 1.º).
Durante o século XIX vamos encontrar um conjunto de reformas, e de contra-reformas,
por vezes mais ditadas por imperativos económicos do que pedagógicos. A primeira destas
reformas, instituída por Decreto de 27 de Março de 1839, segue-se à integração do Conservatório de Música, fundado por Decreto de 5 de Maio de 1835, no Conservatório Geral de
Arte Dramática, dando desta forma cumprimento ao disposto no artigo 7.º do Decreto de 15
de Novembro de 1836. Na sequência do já anteriormente determinado, o ainda Conservatório
Geral de Arte Dramática é dividido em três escolas: uma de declamação, uma de música, e
uma outra de dança. O artigo 24.º do Decreto de 27 de Março de 1839 estipula que [13]
a Eschola especial de musica consta das doze aulas seguintes: 1.ª de Contraponto, e Composição; 2.ª
Piano, Harmonia e suas accessorias; 3.ª de Harpa; 4.ª de Canto para o sexo feminino; 5.ª de Canto para o
sexo masculino; 6.ª de Rebeca, e Violeta; 7.ª de Rebecão pequeno, e Rebecão grande; 8.ª de Flauta, e
Flautim; 9.ª de Clarineta, de Corno Basseto; 10.ª de Oboe, de Corno Inglez, de Fagóte; 11.ª de Trompa, de
Clarim, de Trombone; 12.ª de Rudimentos, de Preparatórios, e de Solfejos.
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Na segunda metade do século XIX, o Decreto de 29 de Dezembro de 1869, com o objectivo expresso de reduzir a despesa pública, suprime a escola de Dança cujas cadeiras se
encontravam vagas, passando o Conservatório Real de Lisboa a ser constituído só por duas
escolas, uma de arte dramática e a outra de música. Será necessário esperar pela primeira república para que pelo Decreto de 22 de Maio de 1911 seja reintroduzido na agora criada Escola de Arte de Representar, a funcionar no edifício do Conservatório (Dec. de 22-05-1911:
art. 1.º), o ensino da Dança, estipulando que “todos os alunos da Escola da Arte de Representar receberão lições de dança e de gimnástica teatral” (Dec. de 22-05-1911: art. 4.º, § 1.º).
Diz-nos assim o preâmbulo do Decreto de 29 de Dezembro de 1869:
Senhor.- A legislação especial, pela qual se rege a inspecção geral dos theatros e o conservatório real de
Lisboa carece de reformação, que, satisfazendo quanto é permitido os fins d'aquellas instituições,
concorra para diminuir a despeza que sobrecarrega o orçamento do estado.
Seria grave erro abandonar completamente á industria particular o ensino da arte dramatica e da música
(...) É por isso que as duas escolas, a da arte dramatica e a da musica, não podem nem devem deixar de
subsistir.
(...)
A escola de musica não só se tem mantido em um estado florescente, mas de anno para anno vae
crescendo a sua frequencia a ponto de nálgumas aulas já ser impossivel a um só professor leccionar todos
os alunos; e outras ha que, alem de dois professores, carecem de um ajudante, taes são no actual anno
lectivo as aulas de rudimentos, de canto e de piano, que contam 253 alumnos.
(...)
A escola de dança, cujas cadeiras estão vagas, é supprimida; (...).

Constatamos haver ainda, no que diz respeito à escola de música, uma redução dos cursos
leccionados, sendo extinta a disciplina de Harpa assim como a diferenciação entre Canto para
o sexo feminino e Canto para o sexo masculino, passando a ser leccionados os seguintes cursos: “...de rudimentos e solfejo, de canto, de piano, rebeca e violeta, violoncello e contrabaixo, flauta e flautim, instrumentos de palheta, instrumentos de metal, de harmonia, melodia e
contraponto” (Dec. de 29-12-1869: art. 6.º).
A Carta de Lei de 25 de Agosto de 1887, promulgada pelo Rei D. Luiz, vem autorizar o
governo “...a reformar o Conservatorio Real de Lisboa, desenvolvendo e regulando melhor o
ensino da música, augmentando o ordenado dos seus professores e supprimindo ou transformando a escola de arte dramatica” (Carta de Lei de 25-08-1887: art. 1.º). Na sequência desta
autorização, os Decretos de 6 de Dezembro de 1888 e de 20 de Março de 1890 vêm reformar
o currículo da escola de música havendo pela primeira vez a indicação expressa da duração,
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em anos, dos diversos cursos e disciplinas. O artigo 2.º do Decreto de 6 de Dezembro de 1888
vem dizer que
o ensino da musica compõe-se do seguinte: 1.º Rudimentos; 2.º Solfejo; 3.º Canto Coral; 4.º Canto; 5.º
Piano; 6.º Rabeca; 7.º Violeta; 8.º Violoncello; 9.º Contrabaixo; 10.º Flauta; 11.º Clarinete; 12.º Oboé e
corn' inglez; 13.º Fagote; 14.º Sax-ophone; 15.º Trompa; 16.º Clarim; 17.º Cornetim; 18.º Trombone; 19.º
Sax-horne; 20.º Harmonia; 21.º Contraponto e composição.

Estas disciplinas são leccionadas por um total de dez professores de primeira classe e quatro
de segunda, sendo que o Decreto de 20 de Março de 1890 vem indicar a duração dos diferentes cursos/disciplinas, conforme a seguir se descrimina:

Cursos/Disciplinas
Rudimentos, Solfejo e Canto Coral
Canto

Especialidade e Duração
Obrigatório - 2 anos
Geral - 3 anos
Complementar - 3 anos
Piano, Violino e Violoncelo
Geral - 5 anos
Complementar - 3 anos
Violeta
Geral - 5 anos
Contrabaixo, Trombone e Sax Trompa
Geral - 3 anos
Flauta, Clarinete, Oboé, Corne Inglês, Fagote, Saxo- Geral - 5 anos
fone e Trompa
Complementar - 2 anos
Trompete e Clarim
Geral - 4 anos
Harmonia
Geral - 3 anos
Contraponto e Composição
Complementar - 5 anos

Ilustração 2 - Cursos e disciplinas da reforma de 1888/1890.

Também pela primeira vez, o Decreto de 20 de Março de 1890 vai fazer menção expressa à
leccionação de outras disciplinas anexas aos cursos instituídos, prevendo a existência das
classes de “Exercicios collectivos” e de “Lingua italiana” (Dec. de 20-03-1890: art. 9.º), as
quais continuam até hoje a ser leccionadas, a primeira como disciplina obrigatória de todos os
cursos básicos e complementares de música [14] e a segunda como parte integrante do curso
complementar de Canto.
No final da última década do século XIX, o Conservatório Real de Lisboa sofre uma
nova reforma através dos Decretos de 13 de Janeiro de 1898 e de 28 de Julho de 1898, facto
que demonstra a importância que o ensino da música representa para a sociedade lisboeta dos
fins do século passado dada a necessidade que os teatros de ópera e as colectividades musicais
então existentes tinham de músicos para a realização das suas apresentações, numa tradição
bastante influenciada pela ópera italiana, que, como já vimos, remonta ao século XVIII a D.
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João V. Desta forma, o Decreto de 13 de Janeiro de 1898 veio modificar a estrutura do ensino
da música ministrado no Conservatório Real de Lisboa, criando, para quase todos os instrumentos, cursos gerais e superiores como a seguir se descrimina:
Cursos/Disciplinas
Rudimentos e Solfejo
Canto
Piano
Violino
Violeta
Violoncelo e Instrumentos de Palheta
Contrabaixo, Trombone e congéneres
Flauta
Trompa
Trompete, Clarim e congéneres
Harmonia
Contraponto, Fuga e Composição

Especialidade e Duração
Elementar - 2 anos
Geral - 4 anos
Superior - 2 anos
Geral - 5 anos
Superior - 3 anos
Geral - 6 anos
Superior - 2 anos
Geral - 6 anos
Geral - 5 anos
Superior - 2 anos
Geral - 3 anos
Superior - 1 ano
Geral - 5 anos
Superior - 1 ano
Geral - 6 anos
Superior - 1 ano
Geral - 4 anos
Superior - 1 ano
Especial - 3 anos
Especial - 4 anos

Ilustração 3 - Cursos e disciplinas da reforma de 1898.

Para além destas disciplinas/cursos, são ainda leccionadas as aulas de “...quarteto de corda e
musica de camara, musica de orchestra, canto coral, historia da musica e litteratura musical”, assim como “...lingua italiana”, sendo o professor desta última nomeado pelo governo
sob a forma de provimento temporário (Dec. de 13-01-1898: art. 3.º; § 2.º e § 3.º). O artigo 4.º
do Decreto de 13 de Janeiro de 1898 vai ainda estipular que
§ 1.º O estudo da historia da musica e da litteratura musical é obrigatorio para todos os alumnos dos
cursos superiores e especiaes.
§ 2.º O 1.º e 2.º annos do curso de harmonia são obrigatorios para todos os alumnos dos differentes cursos
superiores de instrumentos, não tendo esses alumnos direito aos respectivos diplomas sem a
approvação nos exames dos dois primeiros annos de harmonia.
§ 3.º A frequencia da classe de quarteto de corda e musica de camara é obrigatoria para os alumnos dos
cursos superiores das aulas de rabeca, violeta, violoncello e contrabaixo.
§ 4.º A frequencia da classe de musica de orchestra é obrigatoria para os alumnos das aulas de
instrumentos, cujas aptidões lhes permitam frequentar esta classe com aproveitamento.
§ 5.º A classe do canto coral é frequentada pelos alumnos que tenham concluido o curso elementar.
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Três anos passados, o Decreto de 24 de Outubro de 1901 aprova uma nova reforma do
Conservatório Real de Lisboa, baseada num estudo elaborado pelo então director Augusto
Machado (1845 - †1924), alterando a duração de alguns cursos e criando a distinção entre
instrumentos de primeira e de segunda ao eliminar todos os cursos superiores de instrumento
à excepção do de Piano, de Violino e de Violoncelo (Dec. de 24-10-1901: art. 10.º). No entanto, se por um lado mantém as disciplinas anexas referidas pelos § 2.º e § 3.º do artigo 3.º do
Decreto de 13 de Janeiro de 1898, vai desde logo referir que “o professor de orgão é obrigado
a reger uma aula de acompanhamento ao piano, constando da realização de baixo cifrado,
leitura de partituras de orchestra e transportes à primeira vista” (Dec. de 24-10-1901: art.
6.º; § 3.º) ao que, já na vigência da primeira República, o Decreto n.º 2710, de 28 de Outubro
de 1916, vai dar especial relevo ao criar “na Escola de Música do Conservatório de Lisboa
um curso de acompanhamento e leitura de partitura” (Dec. n.º 2710: art. 1.º), determinando
que
Art. 2.º Este curso é professado em três anos e o seu ensino faz-se em duas classes semanais, de quatro
horas cada uma.
§ único. O ensino ministrar-se há em aulas separadas e será essencialmente prático, devendo o professor
dar as indicações que julgar necessárias para a realização dos trabalhos que constituem a matéria
da lição imediata.
Art. 3.º Constituem objecto de ensino do novo curso as seguintes matérias:
1.º ano - Realização ao piano de baixos dados (cifrados).
2.º ano - Realização ao piano de baixos dados (cifrados) com gradações sucessivas. Acompanhamento especialmente de cantos dados. Método adoptado - Tratado de acompanhamento, de E. Durand.
3.º ano - Revisão das matérias dadas nos anos anteriores, realização de baixos cifrados dos compositores clássicos e leitura de partitura de orquestra.

O artigo 10.º do Decreto de 24 de Outubro de 1901 vem estipular que os diferentes cursos de música, ministrados no Conservatório Real de Lisboa, passam a ser estruturados da
seguinte forma:
Cursos/Disciplinas
Rudimentos e Solfejo
Solfejo Preparatório de Canto
Canto

Especialidade e Duração
Obrigatório - 2 anos
2 anos
Individual e Colectivo - 2 anos
Teatral - 3 anos

Ilustração 4 - Cursos e disciplinas da reforma de 1901.
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Cursos/Disciplinas
Piano

Especialidade e Duração
Geral - 5 anos
Superior - 3 anos
Harpa, Órgão, Violeta, Contrabaixo, Trompete, 5 anos
Clarim e congéneres
Violino e Violoncelo
Geral - 6 anos
Superior - 2 anos
Flauta, Trompa e Inst. de Palheta
6 anos
Trombone e congéneres
4 anos
Harmonia
3 anos
Contraponto, Fuga e Composição
4 anos

Ilustração 5 - Cursos e disciplinas da reforma de 1901 (Continuação).

Para além destes cursos são ainda ministradas, à semelhança do estipulado pelo Decreto de 13
de Janeiro de 1898, “...as seguintes classes: classe de canto coral; classe de musica de camara; classe de musica de orchestra; historia da musica e litteratura musical” (Dec. de 24-101901: art. 6.º; § 2.º), sendo que “a língua italiana é ensinada no Conservatório, mas só é obrigatória para os alumnos de canto e composição” (Dec. de 24-10-1901: art. 6.º; § 4.º). O
artigo 10.º do Decreto de 24 de Outubro de 1901 vai ainda determinar que
§ 1.º O estudo da historia da musica e da litteratura musical é obrigatorio para todos os alumnos dos
cursos superiores de piano, rabeca e violoncello, de canto theatral, das aulas de todos os outros
instrumentos a partir do penúltimo anno, da aula de harmonia, e da aula de contra-ponto, fuga e
composição.
§ 2.º O exame do 2.º anno do curso de harmonia é obrigatório para todos os alumnos de que trata o
paragrapho anterior.
§ 3.º O certificado de frequencia do 4.º anno de piano com a classificação, pelo menos, de sufficiente e o
exame do 2.º anno de harmonia são obrigatórios para a admissão na aula de orgão. Parallelamente
ao 1.º anno do curso de orgão o alumno frequenta o 5.º anno do curso geral de piano e o 3.º de
harmonia, não podendo tranzitar para o 2.º ano sem ter completado o curso geral de piano e o de
harmonia. Parallelamente aos últimos quatro annos do curso de orgão frequenta os quatro annos do
curso de contraponto, fuga e composição, não tendo direito á carta de curso de orgão sem a
approvação no de contraponto.
§ 4.º O certificado de frequencia do 4.º anno de piano com a classificação, pelo menos de sufficiente é
obrigatório para a admissão na aula de harpa, sendo o alumno obrigado durante o curso d'este
instrumento a concluir o curso geral de piano.
§ 5.º O certificado de frequência do 2.º anno do curso geral de rabeca com a classificação, pelo menos,
de sufficiente é obrigatório para a admissão na aula de violeta. Este certificado poderá, porem, ser
substituido por um exame de admissão.
§ 6.º A frequencia da classe de musica de camara é obrigatória para os alumnos das aulas de
instrumentos escolhidos pelos respectivos professores, de acordo com o d'esta classe.
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§ 7.º A frequencia da classe de musica de orchestra é obrigatória para todos os alumnos das aulas de
instrumentos que constituem uma orchestra, desde que pelos seus respectivos professores e pelo
professor d'esta classe lhes sejam reconhecidas as aptidões necessárias.
§ 8.º A classe de canto coral é obrigatória para os alumnos que tenham concluido o 2.º anno de
rudimentos e sejam reputados aptos para esta frequencia.
§ 9.º A frequencia do curso de arte dramatica é obrigatória para os alumnos da aula de canto theatral.
§ 10.ºPara a frequencia da aula de canto individual e collectivo, podem ser dispensadas todas as
habilitações aos candidatos que revelem aptidões muito excepcionaes, e que se sujeitem a um
exame especial perante um jury nomeado pelo inspector do Conservatorio, e presidido pelo director
da secção musical. Approvados que sejam, não poderão fazer exame do 2.º anno de canto individual
e collectivo, sem que apresentem certidão de exame do 2.º anno de rudimentos, e se durante a
frequencia do 1.º anno d'aquella disciplina não obtiverem a classificação, pelo menos, de
sufficiente, só poderão continuar essa frequencia depois de terem apresentado todas as habilitações
exigidas.

Um outro facto curioso diz respeito à disposição prevista no artigo 27.º do Decreto de
24 de Outubro de 1901, que determina que “para as classes do ensino da musica, em que seja
excessiva a frequencia de alumnos, pode haver monitores, que, sob a inspecção dos professores respectivos, serão provisoriamente encarregados de leccionar, sem direito a vencimento
algum”, sendo que “para os cargos de monitores serão apenas escolhidos os alumnos mais
adiantados das differentes disciplinas e que mais se tenham distinguido nos seus estudos”
(Dec. de 24-10-1901: art. 27.º, § 1.º). Para evitar a recusa dos alunos que sejam solicitados a
exercer estas funções, é ainda determinado que “o alumno que se recusar ao serviço de monitor será riscado do Conservatorio” (Dec. de 24-10-1901: art. 27.º, § 3.º).
Tanto o Decreto de 13 de Janeiro de 1898, como o Decreto de 24 de Outubro de 1901,
determinam limites etários mínimos e máximos para a admissão de alunos aos diversos cursos
de música. Relativamente à aula de Rudimentos e Solfejo, o Decreto de 13 de Janeiro de 1898
determina que “...o limite minimo de idade para a primeira matricula é de nove annos completos e o limite maximo é de 20 annos” (Dec. de 13-01-1898: art. 21.º), sendo que “os candidatos com mais de quatorze annos de idade serão submettidos a um exame de admissão, no
qual teem de provar conhecimentos elementares de musica” (Dec. de 13-01-1898: art. 21.º, §
único). O artigo 33.º do Decreto de 24 de Outubro de 1901 vem alterar o limite etário a partir
do qual os alunos passam a ser sujeitos a um exame de admissão para a frequência da aula de
Rudimentos e Solfejo, dizendo que só “os candidatos com mais de 15 annos de idade são
submetidos a exame de admissão, no qual teem de provar conhecimentos elementares de musica” (Dec. de 24-01-1901: art. 33.º, § único). Relativamente aos limites etários para admissão
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à frequência dos cursos de canto, de instrumento, de harmonia, e de contraponto e composição, a ilustração 6 resume o disposto nos artigos 22.º e 23.º do Decreto de 13 de Janeiro de
1898, e nos artigos 34.º e 35.º do Decreto de 24 de Outubro de 1901, sendo que o artigo 25.º
do Decreto de 13 de Janeiro de 1898, assim como o artigo 36.º do Decreto de 24 de Outubro
de 1901, determinam que os limites etários aqui referidos não são aplicáveis aos músicos militares.
Curso
Canto (sexo feminino)
Canto (sexo masculino)
Contrabaixo
Contraponto e Composição
Harpa
Harmonia
Instrumentos de Sopro
Órgão
Piano
Rabeca e Violeta
Violoncelo

Decreto de 13 de Janeiro de 1898
mínimo, 16 anos. máximo, 23 anos.
mínimo, 16 anos. máximo, 25 anos.
máximo, 22 anos.
máximo, 25 anos.
máximo, 22 anos.
máximo, 22 anos.
máximo, 18 anos.
máximo, 18 anos.
máximo, 20 anos.

Decreto de 24 de Outubro de 1901
mínimo, 14 anos. máximo, 24 anos.
mínimo, 16 anos. máximo, 25 anos.
máximo, 22 anos.
máximo, 25 anos.
máximo, 20 anos.
máximo, 22 anos.
máximo, 22 anos.
máximo, 25 anos.
máximo, 18 anos.
máximo, 18 anos.
máximo, 20 anos.

Ilustração 6 - Limites etários para admissão de novos alunos (reformas de 1898 e de 1901).

DA REFORMA DE VIANNA DA MOTTA À CONTRA-REFORMA DO ESTADO NOVO

José Viana da Mota nasceu no dia 22 de Abril de 1868 na ilha de S. Tomé, filho de José
António da Mota e de Inês Joaquina de Almeida Viana. José Viana da Mota é o primeiro de
seis filhos do casal, dos quais só quatro sobreviverão à infância. Em 1869, devido ao seu estado de saúde, José António da Mota decide partir com a família para a metrópole, onde se instala, em 1870, em Colares, Sintra. Em Janeiro de 1875, José António da Mota transfere-se
para Lisboa, para um prédio sito na Calçada dos Caetanos, hoje Rua João Pereira da Rosa, de
forma a permitir ao filho a frequência do Conservatório. Em Fevereiro de 1875, José Viana da
Mota inicia os seus estudos musicais no Conservatório, com sete anos de idade, sendo que em
Agosto desse mesmo ano realiza os exames do 1.º e do 2.º anos de rudimentos, e do 1.º ano de
piano, no qual é aprovado com 13 valores. No ano seguinte prossegue os seus estudos no
Conservatório, realizando em Agosto de 1876 os exames do 3.º ano de rudimentos [15] e do
2.º ano de piano, do qual, uma notícia publicada em 7 de Dezembro desse ano, no Diário
Ilustrado, diz que “os examinadores ficaram absortos” (Branco, 1987: 186).

26

Em 1880, José Viana da Mota realiza os exames de instrução primária, no Liceu Nacional de Lisboa, e do 5.º ano de piano no Conservatório, sendo que a 20 de Março do ano seguinte, com apenas treze anos, realiza o seu primeiro concerto no Salão da Trindade. Em 17
de Agosto de 1881 realiza o exame do 6.º ano de piano, e três dias mais tarde o exame de 7.º
ano de piano, terminando assim o seu curso de piano no Conservatório sob a orientação do
professor Joaquim de Azevedo Madeira. Em 1882 parte para a Alemanha, instalando-se em
Berlim, sua residência base até 1914. Neste mesmo ano matricula-se no Conservatório
Scharwenka. Vai desenvolver desde finais da década de oitenta do século XIX uma intensa
carreira internacional de concertista. A partir de 1917 acalenta a hipótese de vir a assumir a
direcção do Conservatório de Lisboa, designação adoptada por esta instituição após a implantação da República, sendo, juntamente com Luís de Freitas Branco, autor da reforma do
ensino musical instituída pelos Decretos n.ºs 5546 e 6129, respectivamente de 9 de Maio e de
25 de Setembro de 1919. A 16 de Maio de 1919 o então ministro da instrução, Leonardo José
Coimbra, confere-lhe posse no lugar de director do Conservatório Nacional de Música, cargo
que ocupará até à sua aposentação em 1938. Vai manter quase até à sua morte, ocorrida no dia
1 de Junho de 1948, uma actividade intensa como concertista.
José Viana da Mota irá permanecer como uma figura de referência no panorama musical Português, assim como a reforma do Conservatório de Lisboa de 1919, de que foi co-autor, vai permanecer como um marco de referência. Tanto a figura do homem, como a reforma do Conservatório, de que foi protagonista, vão constituir um ideário que vai estar na
base da formulação de propostas de reforma posteriores, como a apresentada em 1966 pelo
Conservatório Nacional a pedido do então Ministro da Educação Nacional, Professor Doutor
Galvão Teles, assim como na motivação de posições assumidas no parecer ao Projecto de
Reforma do Sistema Escolar (Apêndice A: Doc. IV), apresentado pelo então Ministro da Educação Nacional, Professor Doutor José Veiga Simão, em Janeiro de 1971.
O preâmbulo do Decreto n.º 5546, de 9 de Maio de 1919, vai estabelecer as bases motivacionais para a reforma agora efectuada, começando por nos dizer que “a realidade dos factos, mais do que o pêso dos argumentos, é que há-de mostrar as vantagens da presente remodelação do Conservatório de Lisboa”. Continua, dizendo que (Dec. n.º 5546: preâmbulo)
os seus processos de ensino eram antiquados. A sua organização era defeituosa. O seu magistério mal
retribuído.
Ainda lá se adoptava, como iniciação musical, o ensino do solfejo rezado. Principiava-se o ensino da
música por desinteressar os alunos do que as notas possuem de mais fundamental representativo - o som.
A êste defeito inicial ligavam-se, com agravada intensidade, outras muitas e múltiplas incongruências.
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Não havia um curso privativo de composição, não havia cadeira de instrumentação, nem uma aula de
regência de orquestra. Não se ministravam aos alunos noções de acústica, nem os princípios genéricos da
estética musical, nem nenhuns preliminares das outras sciências musicais. Não se lhes proporcionava a
aprendizagem de português, de história, de geografia e restante cultura geral que deve andar ligada ao
ensino das especialidades. Nas aulas em que deveria prevalecer o ensino individual (piano, violino,
violoncelo, etc.), o princípio pedagógico da limitação dos alunos era duma tam esticada elasticidade que
estes recebiam, quanto muito, uma lição de dez a doze minutos por mês. Os próprios alunos, arvorados
em monitores, ensinavam com sanção oficial os companheiros de escola, pegando-lhes defeitos de
execução e outros erros, naturais em quem aprende ainda.
A tudo isto e a muito mais procurou obviar o presente decreto.

Neste vão ser ainda apresentadas as vantagens que a reforma agora instituída pretende alcançar. Destas destacam-se:
a) A modificação da forma antipedagógica sobre a qual o solfejo era até então ministrado,
pelo que “...estremou-se o ensino do solfejo, dando-lhe o seu verdadeiro carácter de ensino primário, e estatuindo que, como tal, desapareça do Conservatório logo que se criem
as escolas primárias musicais” (Dec. n.º 5546: preâmbulo);
b) A divisão dos diferentes cursos de instrumento e os de canto e composição em três graus
distintos: elementar, complementar e superior;
c) O aumento de duração do curso de música vocal “...e, atingindo o terminus do grau complementar, desdobra-se em dois ramos: o de canto teatral e o de concêrto” (Dec. n.º
5546: preâmbulo);
d) O aumento da duração do curso de piano em um ano “...e ainda se estabelece, para os
alunos que hajam mostrado excepcionais aptidões de concertistas, uma nova cadeira, a
de virtuosidade, onde se prolongam e aperfeiçoam os estudos realizados no curso superior” (Dec. n.º 5546: preâmbulo);
e) A determinação de que “nas aulas cuja base haja de ser o ensino individual limita-se a
oito o número de alunos em cada turma. Desta maneira, o tempo de lição directamente
recebida fica de meia hora por semana, mais do que na quási totalidade dos conservatórios estrangeiros” (Dec. n.º 5546: preâmbulo);
f) A instituição do “...ensino da composição em cadeira separada e o de regência de orquestra, instrumentação, acústica e estética musical” (Dec. n.º 5546: preâmbulo);
g) A possibilidade de abertura, no Conservatório, de cursos livres para todos os ramos da
música;
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h) A criação de uma importante fonte de receitas para subsídios e bolsas a alunos carenciados proveniente do aumento de propinas efectuado.
Por outro lado, “com as receitas criadas torna-se exeqùível a aplicação desta reforma sem
que dela provenha encargo para o Estado. O Conservatório ficará vivendo dos seus próprios
recursos” (Dec. n.º 5546: preâmbulo).
Considerando que o Decreto de 22 de Maio de 1911 tinha separado o ensino do teatro
do ensino da música, criando para tal a Escola da Arte de Representar a funcionar no edifício
do Conservatório (Dec. de 22-05-1911: art. 1.º), o Decreto n.º 5546, de 9 de Maio, vai determinar que “o Conservatório de Lisboa passa a denominar-se Conservatório Nacional de Música” (Dec. n.º 5546: art. 1.º), competindo-lhe ministrar “...o ensino da música vocal e instrumental e de composição” (Dec. n.º 5546: art. 3.º). Todos os cursos “...excepto o de solfejo,
que fica constituindo ensino preparatório comum, dividir-se hão em três graus: elementar,
complementar e superior” (Dec. n.º 5546: art. 3.º, § 1.º). Determina ainda que “em cada um
dos cursos de piano, violino e violoncelo será criada (...) uma aula de virtuosidade para frequência facultativa dos alunos que, respectivamente, tenham concluído o grau superior dos
mencionados instrumentos e hajam revelado excepcionais aptidões de concertistas” (Dec. n.º
5546: art. 3.º, § 2.º). Será “...proporcionado aos alunos o ensino do português e elementos de
literatura portuguesa e estrangeira; tópicos de história geral, história pátria e de geografia
elementar; francês; italiano; generalidades de sciências musicais, compreendendo a acústica, história da música e estética musical” (Dec. n.º 5546: art. 4.º), sendo, no entanto, que “a
aprendizagem destas matérias será feita principalmente nas aulas e de modo que os alunos
não prejudiquem, com a aquisição de conhecimentos que são de carácter auxiliar, o estudo
técnico do curso musical que freqùentem” (Dec. 5546: art. 4.º, § único). Desta forma, o ensino
da música vai passar a ser constituído pelos seguintes cursos/disciplinas (Dec. n.º 5546: art.
5.º):
Cursos/Disciplinas
Solfejo

Especialidade e Duração
Ensino preparatório comum - 2 anos

Canto, Harpa, Flauta, Oboé, Clarinete, Fagote e Elementar - 2 anos
Trompa
Complementar - 2 anos
Superior - 2 anos
Piano

Elementar - 3 anos
Complementar - 3 anos
Superior - 3 anos
Virtuosidade - 1 ano

Ilustração 7 - Cursos e disciplinas da reforma de 1919.
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Cursos/Disciplinas
Órgão

Especialidade e Duração
Elementar - 2 anos
Complementar - 3 anos
Superior - 2 anos

Violino e Violoncelo

Elementar - 3 anos
Complementar - 3 anos
Superior - 2 anos
Virtuosidade - 1 ano
Elementar - 2 anos
Complementar - 2 anos
Superior - 1 ano

Violeta e Contrabaixo

Oitavino, Corne Inglês, Clarinete Baixo, Saxo- Elementar - 2 anos
fone, Contrafagote, Trombone, Sax Trompa Complementar - 1 ano
e Tuba
Superior - 1 ano
Trompete e Cornetim

Elementar - 2 anos
Complementar - 2 anos
Superior - 1 ano

Composição

Elementar (Harmonia) - 3 anos
Complementar (Contraponto, cânon e
fuga) - 2 anos
Superior (Composição) - 3 anos

Instrumentação e Leitura de Partituras

2 anos

Regência de Orquestra

2 anos

Português

3 anos

Francês

3 anos

Italiano

2 anos

História e Geografia

2 anos

Ciências Musicais

Noções elementares de acústica - 1 ano
História da música - 2 anos
Estética musical - 2 anos

Ilustração 8 - Cursos e disciplinas da reforma de 1919 (Continuação).

O artigo 6.º do Decreto n.º 5546, de 9 de Maio de 1919, vai determinar que a admissão
aos diferentes cursos, e graus em que estes se subdividem (elementar, complementar, e superior), fica condicionada às seguintes normas:
Ensino preparatório comum, de solfejo. - Para a admissão ao 1.º ano é necessária a apresentação de
certificado de exame de instrução primária [16], pelo menos do 1.º grau. A frequência do 2.º ano pode ser
cumulativa com a do 1.º de qualquer curso, exceptuando o de composição.

Canto. - Para a admissão ao grau elementar pode ser provisóriamente dispensado o solfejo aos candidatos
dotados de excepcionalíssimas aptidões vocais e que as comprovem por um prévio exame de voz. Para a
admissão ao grau complementar é indispensável certificado do 1.º ano da 32.ª disciplina [sciências
musicais] e do 2.º da 28.ª [português]. Para a admissão a qualquer dos dois cursos de grau superior é
necessária a apresentação de certificado do 2.º ano da 29.º disciplina [francês] e do grau elementar da 2.ª
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[piano]. Nenhum aluno poderá ser admitido a exame final do grau superior sem que apresente certificado
da 30.ª disciplina [italiano] e do curso complementar da 25.ª [composição]. A carta do curso de canto
teatral só poderá ser obtida mediante apresentação do diploma do curso de arte dramática da Escola da
Arte de Representar.

Piano, violino e violoncelo. - Para a admissão ao grau complementar é obrigatória a apresentação do
certificado do 1.º ano da 32.ª disciplina [sciências musicais], do 2.º ano da 28.ª [português] e do 2.º ano da
29.ª [francês]. Para a matrícula no grau superior é necessário o certificado do grau elementar da 25.ª
disciplina [composição], do 2.º ano da 31.ª [história e geografia] e do 3.º da 32.ª [sciências musicais]. Para
admissão ao exame final do grau superior exigir-se há certificado do exame final da 32.ª [sciências
musicais]

Harpa. - Para admissão ao grau elementar é necessária a apresentação de certificados do grau elementar
da 2.ª disciplina [piano], do 1.º ano da 32.ª [sciências musicais], do 2.º ano da 28.ª [português] e do 2.º
ano da 29.ª [francês]. Para admissão ao grau superior torna-se necessária a certidão do curso elementar da
25.ª disciplina [composição].

Órgão. - Para a freqùência do grau elementar são obrigatórias as certidões do grau elementar da 2.ª
disciplina [piano], do 1.º ano da 32.ª [sciências musicais], e do 2.º ano da 28.ª [português]. Nenhum aluno
poderá ser admitido ao grau superior sem que apresente certificados de exame final da 25.ª disciplina
[composição], do 2.º ano da 31.ª [história e geografia] e do 3.º ano da 32.ª [sciências musicais]. Para a
admissão ao exame final é indispensável a apresentação de certificados do 2.º ano da 29.ª e 30.ª
disciplinas [francês e italiano] e do 5.º ano da 32.ª [sciências musicais].

Violeta, contrabaixo, flauta, oitavino, oboé, corn'inglês, clarinete, clarinete baixo, família dos saxofones,
fagote, contrafagote, trompa, clarim de pistões, cornetim, trombone de varas e de pistões, família das sax
trompas, tubas. - Para admissão ao grau superior exigir-se hão certificados do 2.º ano das 28.ª e 29.ª
disciplinas [português e francês] e do 1.º da 32.ª [sciências musicais]. Além destas habilitações será
também necessário para a frequência do grau superior de violeta, contrabaixo, oitavino, corne-inglês,
clarinete baixo e contrafagote, a apresentação, respectivamente, de certificados do grau elementar, pelo
menos, de violino, violoncelo, flauta, oboé, clarinete e fagote.

Composição. - Juntamente com o grau elementar dêste curso ministrar-se há, aos alunos das 2.ª e 4.ª
disciplinas [piano e órgão], o ensino da realização do baixo cifrado ao teclado. Para se obter a carta de
curso são indispensáveis certidões do grau complementar da 2.ª disciplina [piano], do 3.º ano da 28.ª e
29.ª [português e francês], do 2.º da 30.ª e 31.ª [italiano, e história e geografia] e do 5.º ano da 32.ª
[sciências musicais].

Instrumentação e leitura de partituras. - A admissão ao 1.º ano depende da apresentação do certificado da
25.ª disciplina [composição]. Será facultativa a aprendizagem da leitura de partituras aos alunos que
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apresentem certificados do grau complementar da 2.ª disciplina [piano] e do elementar da 25.ª
[composição].

Relativamente ao grau de virtuosidade, o Decreto n.º 6129, de 25 de Setembro de 1919, vai
limitar “a admissão (...) aos alunos que apresentem certidão de exame final do grau superior
da respectiva disciplina com a classificação, pelo menos, de 18 valores” (Dec. n.º 6129: art.
30.º), sendo que “quando o aluno não obtenha esta classificação e deseje freqùentar os cursos de virtuosidade, poderá fazê-lo desde que tenha completado o respectivo curso superior
com a classificação de 14 valores pelo menos, e seja, em concurso especial, (...) considerado
apto para tal” (Dec. n.º 6129: art. 30.º, § 1.º). O Decreto n.º 5546 determina ainda que “a aula
de música de Câmara é obrigatória para todos os alunos de instrumentos que para a freqùentarem forem escolhidos” (Dec. n.º 5546: art. 6.º, § 1.º), sendo que “essa escolha efectuar-se há por acôrdo entre o professor de música de Câmara e os dos cursos de instrumentos”.
A frequência da aula de Orquestra fica subordinada às mesmas normas do que a Música de
Câmara. Por outro lado, “as aulas de canto coral serão obrigatórias para todos os alunos
desde que possuam os requisitos vocais adequados” (Dec. n.º 5546: art. 6.º, § 4.º).
Curso
Canto (sexo feminino)

Decreto n.º 5549, de 9 de Maio de 1919
mínimo, 16 anos. máximo, 24 anos.

Canto (sexo masculino)

mínimo, 16 anos. máximo, 20 anos.

Composição

máximo, 25 anos.

Harpa

máximo, 23 anos.

Instrumentação e Leitura de Partituras

máximo, 33 anos.

Instrumentos de Sopro

máximo, 25 anos.

Órgão

máximo, 24 anos.

Piano, Violino e Violoncelo

máximo, 20 anos.

Piano, Violino e Violoncelo (virtuosidade)

máximo, 29 anos.

Regência de Orquestra

máximo, 35 anos.

Solfejo

máximo, 20 anos.

Violeta e Contrabaixo

máximo, 25 anos.

Ilustração 9 - Limites etários para admissão de novos alunos (reforma de 1919).

À semelhança do já determinado nos Decretos de 13 de Janeiro de 1898 e de 24 de Outubro de 1901, o Decreto n.º 5546, de 9 de Maio de 1919, vai estabelecer, no seu artigo 16.º,
os limites etários para a admissão de novos alunos (ver Ilustração 9), estabelecendo ainda que
(Dec. n.º 5546: art. 16.º, § 1.º a § 3.º)
§ 1.º Os candidatos à matrícula em rudimentos e solfejo, quando tenham mais de quinze anos de idade,
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terão de mostrar em exame prévio especial que possuem conhecimentos de música, elementares,
pelo menos.
§ 2.º Os músicos do exército e da armada são dispensados das determinações relativas a limite de idade
para a matrícula em solfejo e nos cursos de instrumentos de sôpro.
§ 3.º Os candidatos ao curso de canto e especialmente ao de canto teatral poderão matricular-se, antes de
terem atingido ou depois de terem ultrapassado o limite de idade, quando estejam nas condições a
que se refere, para admissão ao grau elementar, o artigo 6.º do presente decreto. [Determina que
pode ser provisóriamente dispensado o solfejo aos candidatos dotados de excepcionalíssimas
aptidões vocais e que as comprovem por um prévio exame de voz].

O Decreto n.º 6129, de 25 de Setembro de 1919, vai ainda aprovar o regulamento do
Conservatório Nacional, determinando normas referentes aos deveres dos professores (artigos
3.º a 10.º); à biblioteca, arquivo e museu (artigos 11.º a 13.º); à organização do ensino (artigos
14.º a 21.º); ao cargo de secretário (artigos 22.º a 24.º), o qual “...será de futuro exercido por
um professor” (Dec. n.º 6129: art. 22.º); aos alunos (artigos 25.º a 32.º); ao regime de frequência dos cursos e ao regime das aulas (artigos 33.º a 37.º), em que determina, por exemplo, que
“aos alunos do Conservatório Nacional de Música, tanto internos como externos, é facultada
a acumulação, num só ano, do ensino preparatório de solfejo e de qualquer número de anos
dentro de cada grau, mediante requerimento ao Director” (Dec. 6129: art. 33.º); ao encerramento de matrícula (artigos 38.º a 40.º); aos exames e passagem de ano e às propinas (artigos
41.º a 52.º); aos júris de exame e ás provas de passagem e de exame (artigos 53.º a 69.º); aos
concursos a prémios e aos concursos às aulas de virtuosidade (artigos 70.º a 73.º); às penalidades disciplinares aplicáveis aos alunos, professores e empregados (artigos 74.º e 75.º); à
autonomia administrativa do Conservatório Nacional de Música, ao Conselho Administrativo
e ao Concelho Escolar (artigos 76.º a 83.º); ao provimento para o magistério do Conservatório
Nacional de Música (artigos 84.º a 108.º); ao ensino particular (artigos 109.º a 115.º); aos subsídios a alunos carenciados (artigos 116.º a 118.º); às sucursais do Conservatório (artigos
119.º a 121.º), determinando que “quando as circunstâncias do Tesouro Público ou desde que
as câmaras municipais ou outras corporações ocorram às necessárias despesas, organizar-se
hão, nas capitais de distrito (...), escolas primárias de música subordinadas ao Conservatório
Nacional de Música de Lisboa” (Dec. n.º 6129: art. 119.º); aos diplomas, livros escolares e
aos cursos livres (artigos 122.º a 125.º); às bolsas de férias para professores e às bolsas de
estudos musicais para os alunos (artigos 126.º a 138.º); aos ouvintes, às regentes, aos empregados da secretaria e aos empregados menores (artigos 139.º a 142.º); e às disposições gerais
e ao período transitório (artigos 143.º a 148.º) para o regime de estudos consignado no De-
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creto n.º 5546, de 9 de Maio de 1919.
Após o golpe militar de 28 de Maio de 1926, o Decreto n.º 18461, de 14 de Junho de
1930, determina que “o Conservatório Nacional de Música e o Conservatório Nacional de
Teatro passam a constituir uma instituição escolar única, o Conservatório Nacional, sob a
administração de um inspector” (Dec. n.º 18461: art. 1.º), sendo que “o director do Conservatório Nacional de Teatro assumirá imediatamente as funções de inspector do Conservatório” (Dec. n.º 18461: art. 2.º). Vai ainda determinar que “o director da secção musical será o
actual director do Conservatório Nacional de Música [José Viana da Mota], ao qual são
mantidas todas as regalias, incluindo a residência no edifício” (Dec. n.º 18461: art. 3.º, § 1.º).
Assim, e nos termos do artigo 1.º do Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, o Conservatório Nacional “funcionará sob a gerência artística e administrativa e sob a acção disciplinar de um inspector, na dependência da Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas
Artes”, sendo constituído por uma secção de música onde “ministra-se o ensino da música
vocal e instrumental e o da composição” (Dec. n.º 18881: art. 1.º; § 1.º) e por uma secção de
teatro onde “ministra-se o ensino da arte de dizer, da arte de representar, da coreografia e da
scenografia” (Dec. n.º 18881: art. 1.º; § 2.º). Quanto à motivação para esta reforma, o preâmbulo do Decreto n.º 18881 é bastante elucidativo ao afirmar que
a demasiada extensão de alguns cursos; o excesso de disciplinas literárias, a inexequibilidade de certas
disposições legais, colocando o Governo, durante onze anos de vigência do regime de 1919, na necessidade de dispensar permanentemente o seu cumprimento; estes e outros factos, de que resultou a congestão
dos horários, a complicação dos serviços, a inconveniente dispersão da actividade dos professores e dos
alunos, e, por conseguinte, o agravamento das dificuldades já determinadas pelo progressivo aumento da
população escolar, aconselham antes de tudo o Governo a simplificar a organização do ensino, sem prejuízo da sua eficiência, e em harmonia com os princípios da pedagogia musical e com os superiores interesses das artes que se professam nos conservatórios, porquanto no domínio da instrução artística, o essencial não é ensinar muito, mas ensinar bem.

Mais uma vez encontramos uma confirmação dos propósitos políticos vindos do 28 de Maio
de 1926 que apontam para um forte controle ideológico da população, o que é motivo das já
célebres expressões, citadas por Palheiros (1993) e Carvalho (1996), como a proferida em
1928 pelo escritor e historiador João Ameal de que “Portugal não necessita de escolas” ou a
proferida pelo conde de Aurora: “felizes aqueles que não sabem ler!”.
O artigo 11.º do Decreto n.º 18881 extingue “o grau de virtuosidade das disciplinas de
piano, violino e violoncelo” assim como respectivamente as disciplinas de “instrumentação e
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leitura de partituras, regência de orquestra, francês, história e geografia, e sciências musicais”. O ensino da música passa a compreender os seguintes cursos/disciplinas (Dec. 18881:
art. 10.º):
Cursos/Disciplinas
Solfejo
Canto
Canto teatral
Canto de concerto
Piano, Violino e Violoncelo

Especialidade e Duração
Ensino preparatório comum - 2 anos
Geral - 3 anos
Superior - 2 anos
Superior - 3 anos
Geral - 6 anos
Superior - 3 anos
Contrabaixo, Órgão, Cornetim, Clarim de pis- 4 anos
tões, Trombone e Tuba
Harpa, Violeta e oitavino, Oboé, Corne Inglês, 5 anos
Clarinete, Clarinete Baixo, Saxofone, Fagote
e Contra-fagote, Trompa e Saxe-trompa
Composição
Geral - 3 anos
Contraponto, Canon, Fuga e Estética Musi- Superior - 2 anos
cal
Composição e Instrumentação
2 anos
Acústica e História da Música
2 anos
Português
2 anos
Italiano
2 anos

Ilustração 10 - Cursos e disciplinas de 1930.

O artigo 12.º do Decreto n.º 18881 determina que “para a matricula no 1.º ano de solfejo é
indispensável a apresentação do certificado do exame de instrução primária do 1.º grau, pelo
menos”, sendo que (Dec. n.º 18881: art. 12.º, § 1.º a § 3.º)
§ 1.º Nenhum aluno poderá matricular-se no 1.º ano dos cursos de canto ou de qualquer instrumento sem
apresentar a certidão do exame do 2.º ano de solfejo [17].
§ 2.º O ensino de português far-se há durante os dois anos do ensino de solfejo.
§ 3.º A frequência da 19.ª disciplina [português] é dispensada aos alunos que possuam certificado de
freqüência ou de exame do 2.º ano de português, passado por qualquer estabelecimento oficial.

O artigo 13.º deste decreto vai ainda estabelecer um conjunto de precedências, dizendo que
“são necessárias as seguintes habilitações para a admissão aos diferentes cursos e exames”
(Dec. n.º 18881: art. 13.º):
1.º Certificado de exame de acústica e história da música para admissão à matricula do 3.º ano do curso
geral de composição;
2.º Certificado de exame do curso geral de composição para admissão à matrícula nos cursos superiores
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de canto, piano, violino e violoncelo, e no último ano dos cursos dos restantes instrumentos;
3.º Certificado de exame de italiano para admissão aos cursos superiores de composição e de canto;
4.º Certificado de freqüência das disciplinas do curso de teatro para admissão ao exame final de canto
teatral;
5.º Certificado de exame do curso geral de piano para admissão ao exame final do curso superior de
composição;
6.º Certificado do exame do 3.º ano do curso geral de piano para admissão à matrícula no 1.º ano de
órgão;
7.º Certificado de freqüência do 2.º ano do curso geral de violino para admissão à matrícula no 1.º ano de
violeta;
8.º Certificado de exame do 3.º ano do curso geral de violoncelo para admissão à matrícula no último ano
de contrabaixo.

Para além das disciplinas referidas no seu artigo 10.º, o Decreto n.º 18881 determina
que “haverá três classes de conjunto: a) Classe de canto coral; b) Classe de música de câmara; [e] c) Classe de orquestra” (Dec. n.º 18881: art. 15.º), sendo que “o canto coral é obrigatório para todos os alunos, excepto aqueles cuja carência de condições físicas fôr verificada pelo médico escolar” (Dec. n.º 18881: art. 15.º, § 1.º). A este propósito, Palheiros (1993:
41) refere que “...o conteúdo (...) [destas] linhas veio a ter consequências graves no ensino
vocacional de música, onde a importância da música de conjunto tem sido frequentemente
subestimada (...) levando à construção da imagem negativa do Canto Coral”, disciplina do
ensino secundário que “até 1968 (...) visava cultivar «as glórias de Portugal e a exaltação do
sentimento patriótico»” (Palheiros, 1993: 27). Por outro lado, “a freqüência das classes de
orquestra e de música de câmara é obrigatória para todos os alunos dos cursos de instrumentos que para êsse efeito forem escolhidos por acôrdo entre os respectivos professores,
sancionado pelo director” (Dec. n.º 18881: art. 15º, § 2.º).
A admissão de novos alunos está sujeita às seguintes limitações etárias [18]: “solfejo,
máximo 19 anos; canto, sexo feminino, mínimo 16, máximo 24; canto, sexo masculino, mínimo 18, máximo 22; piano, violino e violoncelo, máximo 20; composição e demais instrumentos, máximo 25” (Dec. n.º 18881: art. 37.º). Por outro lado, “os músicos do exército e da armada são exceptuados das determinações respectivas a limite de idade para a matrícula em
solfejo e nos cursos de instrumento de sôpro” (Dec. n.º 18881: art. 37.º, § único). Relativamente à admissão de alunos aos cursos superiores de canto, de piano, violino e violoncelo,
esta “...fica dependente de um concurso de provas públicas, a que só poderão concorrer os
alunos que no último ano do curso geral obtiveram a classificação mínima de 14 valores”
(Dec. n.º 18881: art. 44.º, § 2.º), sendo que “a admissão ao curso superior de piano é (...)
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restrita a cinqüenta alunos [em cada ano], escolhidos entre os mais classificados no concurso [de provas públicas]” (Dec. n.º 18881: art. 35.º, § 2.º).
Num ofício do Conservatório Nacional, datado de 27 de Janeiro de 1972 (Apêndice A:
Doc. VIII), a propósito de uma questão colocada pela Direcção Geral do Ensino Superior e
das Belas Artes sobre o requerimento de um aluno que faltara, no Conservatório de Música do
Porto, ao exame de admissão ao curso superior de Piano, é referido que
no Conservatório Nacional os concursos de admissão aos cursos superiores são realizados nos termos do
§ 2.º do artigo 44.º, do Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930.
No Conservatório de Música do Porto os mesmos concursos são realizados ao abrigo do § 2.º do artigo
18.º do Decreto n.º 18995, de 1 de Novembro de 1930.
Pelo disposto no artigo 1.º do Decreto n.º 20574, de 27 de Novembro de 1931 [19], a admissão aos cursos
superiores de canto, piano, violino e violoncelo fica dependente de um concurso de provas públicas a que
só poderão concorrer os alunos que ficaram aprovados no último ano do curso geral respectivo.

De facto, o Decreto n.º 20574, de 3 de Dezembro de 1931, vem referir que “sendo tradicional
a exigência da classificação mínima de 14 valores para a passagem aos cursos superiores no
Conservatório Nacional, conforme o determinado no § 2.º do artigo 44.º do Decreto n.º
18881” e “considerando que semelhante exigência poderá dispensar-se desde que a obrigação do concurso se cumpra rigorosamente, e que êsse concurso, tornado um pouco mais difícil, seja realizado em condições de constituir um elemento de selecção suficiente”, determina
que o acesso aos cursos superiores de canto, piano, violino e violoncelo se faça mediante um
concurso de provas públicas, aberto a todos os alunos que tenham concluído os respectivos
cursos gerais, independentemente da classificação obtida no último ano do curso geral respectivo.
Uma das motivações para esta reforma está, sem dúvida, ligada à difícil situação em que
se encontravam as finanças públicas no final da primeira República. A este propósito, é claramente afirmado que esta, “...longe de determinar aumento da despesa, da execução dêste
decreto resulta uma sensível economia para o Estado” (Dec. n.º 18881: preâmbulo). No entanto, existe um conjunto significativo de outras motivações ligadas aos ideais da ditadura
fascista então vigente, nomeadamente na defesa de um estado forte e autoritário, que usa a
educação como forma de controlo ideológico, e que estas foram, efectivamente, as principais
motivações para esta reforma agora decretada, utilizando a questão das finanças públicas como uma justificação derradeira para a sua inevitabilidade. Disto é significativo uma referência
“...publicada na Imprensa, em 27 de Janeiro de 1926, (...), (...) [dizendo] que o (...) [Conser-
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vatório], devido à sua enorme frequência, «ainda há pouco dava receita ao Estado e não lhe
trazia qualquer encargo financeiro»” (Branco, 1987: 127-8). De facto, entre algumas das medidas preconizadas pela reforma agora levada acabo, encontramos
a) O abreviar da duração de alguns cursos;
b) O acabar “...em muitos dêles, com a diferenciação por graus” (Dec. n.º 18881: preâmbulo);
c) O restringir “...ao mínimo indispensável as disciplinas literárias auxiliares do ensino técnico” (Dec. n.º 18881: preâmbulo);
d) O acabar com os graus de virtuosidade nas disciplinas de piano, violino e violoncelo;
e) O suprimir “...determinadas disciplinas cujo ensino ou é encorporado noutras, ou deixa
de ser ministrado no Conservatório Nacional” (Dec. n.º 18881: preâmbulo);
f) O extinguir “...desde já quatro lugares de professores e, logo que as vagas se produzam,
mais dois (...) [evitando] quanto possível a acumulação do serviço escolar” (Dec. n.º
18881: preâmbulo);
g) O determinar “...a maior concentração das atenções e das capacidades do aluno no estudo do instrumento ou da especialidade artística a que se dedica” (Dec. n.º 18881: preâmbulo).
O preâmbulo deste decreto termina afirmando que “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”
(Dec. n.º 18881: preâmbulo). No entanto, esta não foi a crença nem de Viana da Mota nem de
Luís de Freitas Branco, à data, director e subdirector da secção de música do Conservatório
Nacional. De facto, a esta reforma agora preconizada, vai-se opor uma cultura de resistência
emergente entre os professores do Conservatório Nacional, a qual, mitificando a figura e a
obra de Viana da Mota, vai perdurar até aos nossos dias e é uma das bases indispensáveis para
se compreender a posição assumida pela secção de música do Conservatório Nacional ao
Projecto de Reforma do Sistema Escolar, apresentado em Janeiro de 1971, bem assim como a
forma em que as atitudes de não aceitação do Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho, foram
expressas após a sua aprovação. João de Freitas Branco (1987: 125-7) refere que
não se descreve a indignação de Luís de Freitas Branco. Sem capacidade de luta, ainda mais comedido
ante o risco político num regime ditatorial, Viana da Mota não reagiu com a requerida intransigência ao
amesquinhamento obscurantista dos músicos a formar pela escola de que era director.
(...)

38

Deste transito por folhas do Diário do Governo podemos concluir, além do mais, que só durante onze
anos dirigiu Viana da Mota o Conservatório em condições essencialmente conformes aos seus desígnios
de cultura e de progresso. Onze anos que incluíram os primeiros de aplicação duma reforma profundamente inovadora, em circunstâncias políticas e administrativas tão instáveis quanto susceptíveis de planificações e realizações de envergadura.

Apesar de na 2.ª série do Diário da República de 6 de Julho de 1936 encontrarmos a
nomeação de uma “...comissão encarregada de colaborar na reforma do Conservatório Nacional, secção musical”, tendo como presidente José Viana da Mota e como vogais Hermínio
Nascimento, Dr. Ivo Cruz, Luís da Costa, Luís de Freitas Branco, Mário Sampaio Ribeiro,
Pedro de Freitas Branco, Rui Coelho e Tomaz Borba; de João de Freitas Branco (1987: 126)
referir a existência, com data de 28 de Julho de 1937, de um texto intitulado “Bases para um
projecto de reorganização do Conservatório Nacional apresentadas pela Comissão nomeada
por Sua Excelência o Senhor Ministro da Educação Nacional”; e de Cruz (1985) referir ter
apresentado, enquanto director desta instituição, três propostas de reforma do Conservatório
Nacional, a última em 1966, até à publicação do Decreto-Lei n.º 310/83 nenhuma outra reforma foi legalmente instituída no ensino neste ministrado.
Constata-se que de toda a contestação realizada ao Decreto n.º 18881, a única alteração
a este aprovada, ainda antes da constituição desta comissão, em 1936, encarregada de uma
nova reforma do Conservatório Nacional, reporta-se ao “...ensino do solfejo (...) [que] passa a
ser ministrado em três anos, ensinando-se nos dois primeiros o solfejo entoado e sendo o terceiro ano especialmente consagrado à leitura rítmica e ao ditado musical” (Dec. n.º 23577:
art. 1.º). Isto demonstra claramente que a política seguida relativamente ao ensino artístico,
pelo estado novo, é uma política de estrangulamento, ou mesmo de aniquilação deste ensino,
não tendo existido nem vontade nem interesse político no seu real desenvolvimento.
A própria evolução da população escolar do Conservatório é significativa das alterações
profundas pelas quais a sociedade portuguesa passou no período compreendido entre as duas
guerras mundiais e marcadas na sociedade portuguesa, em grande parte, por um regime ditatorial. Na sua edição de 17 de Outubro de 1925, A Tarde refere que (citado em Branco, 1987:
127)
no ano findo 1924-25 o número total de exames foi de 1284. Para este ano, estão já inscritos 861 alunos,
ascendendo o número de matrículas a 2474. Realizaram-se no ano lectivo findo onze audições de alunos
nas quais se apresentaram 122 alunos de 22 professores de todos os graus, desde o elementar até a virtuosidade, sendo 50 alunos do grau superior. Executaram-se 160 peças diferentes, nalgumas das quais também tomaram parte as aulas de canto coral e de música de câmara.
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No entanto, “de uma população escolar de 1100 alunos com 117 de violino, 14 de violoncelo
e 15 de [instrumentos de] sopro existente quando desta reforma (1930) passou-se para 210
alunos com 8 de violino, 3 de violoncelo e 2 de [instrumentos de] sopro em 1950” (Franco,
1993: 2). Cruz (1959: 2), a este mesmo propósito, refere que
...no ano escolar de 1929-30, a Secção de Música foi frequentada por 1191 alunos, número máximo registado na existência do Conservatório. No seguinte ano escolar, sendo o Sr. Dr. Júlio Dantas inspector e
Viana da Mota director, a frequência começou a baixar, pois que se matricularam 1162 alunos. Acentua-se a diminuição nos anos seguintes: em 1931-1932, 1049; em 1932-1933, 946; em 1933-1934, 899; em
1934-1935, 834; em 1935-1936, 783; em 1936-1937, 728; em 1937-1938, 652; em 1938-1939, 547.
Verifica-se (...) que a nomeação do actual director, só ocorrida em 1938 [20], é, pois, inteiramente alheia
à diminuição da frequência, que nesse ano, em relação a 1930-1931, já descera mais de 50 por cento (...).
De 1938-1939 a 1949-1950, mantém-se a curva descendente, que atinge o mínimo nesse último ano com
210 alunos.

De facto, “deste panorama resulta que o corpo discente do Conservatório Nacional (...) era
constituído maioritariamente por filhas de família que [o] utilizavam (...) para completar a
sua formação cultural e tocar piano como falavam francês” (Franco, 1993: 2). Esta descrição
é representativa das consequências provocadas pela política obscurantista prosseguida pelo
regime então vigente, algo que encontra reflexo ainda nestas palavras do então jovem João de
Freitas Branco, publicadas na Arte Musical de 25 de Maio de 1942 e citadas por Franco
(1993: 3):
...se considerarmos ainda que a menina burguesa que estudava piano para poder tocar as suas músicas de
dança e entreter as visitas deleitadas, não tem mais que abrir uma torneira para que a T.S.F. lhe forneça
todos os «foxes» de que necessita, torna-se fácil de compreender que a frequência dos Conservatórios do
país diminua de ano para ano.

O resultado desta política está também expresso nas palavras de Cruz (1985: 56), quando diz
que
a missão de que fui investido, constituía pesado encargo, mas nem por isso menos grato, embora as responsabilidades fossem muitas e de difícil solução os problemas que se encontravam em aberto: instalações, insuficiência de Lei Orgânica [Decreto n.º 18881] que exigia profunda reforma, actualização das
disciplinas existentes e criação de outras, das quais algumas de cultura geral.
Com excepção da reforma, todos os problemas foram resolvidos: instalações do edifício escolar, consideradas as mais belas da Europa, entre as destinadas a escolas de música e teatro; o Museu de Instrumentos
[21], obedecendo a novos esquemas, rico pelo número, qualidade e variedade das espécies expostas em
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adequado ambiente decorativo; criação de novas disciplinas, pela primeira vez ensinadas em Portugal; ingresso de novos professores; ampliação das actividades escolares, discentes e docentes, actualização dos
programas e das normas de ensino.

Um dos episódios eventualmente relevantes para a compreensão do rumo seguido na
década de sessenta, e início da década de setenta, consiste no facto de o jornal o Século ter
publicado, em 1959, um conjunto de artigos sobre o Conservatório Nacional, onde, entre outras questões, era defendida a “...tese de culpabilidade do Conservatório na crise da música”
(Cruz, 1959: 5) então vivida, pretendendo desta forma “...atribuir a menor frequência do
Conservatório à forma de selecção do [seu] corpo docente” (Cruz, 1959: 2). Relativamente a
este ataque, Cruz (1959: 3) contra-argumenta, dizendo que
no que se refere à selecção do corpo docente, por convite, é do conhecimento geral que não constitui
norma nova no Conservatório, porquanto dos trinta e dois professores efectivos existentes no quadro em
1938, ano em que a actual direcção assumiu as suas funções, tinham ingressado sem concurso os dezasseis seguintes: Luís de Freitas Branco, Tomás de Lima, Hermínio Nascimento, José Henrique dos Santos,
Marcos Garin, Flaviano Rodrigues, Venceslau Pinto, Aroldo Silva, Costa Reis, Ana Dias Ferreira, Guilhermina Coutinho, Santos Gil, Dr. Joaquim Manso, Costa Pereira, Artur Trindade e Teófilo Saguer. Alguns destes professores, além de não terem feito concurso, não tinham o curso, o que, aliás, em nada diminuiu o valor da sua personalidade profissional. Há, porém, uma importante diferença a salientar: esses
professores, anteriormente nomeados sem concurso, entraram no Conservatório como efectivos, enquanto
os nomeados nos últimos vinte anos o foram apenas na situação de interinidade, o que constitui diferença
importante a salientar. De resto, o ingresso por convite é, na generalidade, o sistema praticado nos Conservatórios europeus e americanos. Por convite entrou o pianista portuense Hernâni Torres como professor no Conservatório de Leipzig, e o glorioso Viana da Mota no de Genebra. Mais recentemente, ainda
por convite, ingressou o pianista Fernando Laires na Universidade do Texas, tendo preterido outros candidatos americanos e estrangeiros.

De facto, pensamos que o conjunto de situações aqui descritas, e representativas de um mal
estar vivido no ensino da música, correspondem mais ao resultado de uma política obscurantista prosseguida pelo estado novo do que a uma consequência da acção directa dos seus intervenientes.
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CAPÍTULO III – O REGIME DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA DE 1971

OS ANTECEDENTES DA DÉCADA DE 60

Em 1966, na sequência de uma decisão tomada nesse sentido por parte do então Ministro da Educação, Professor Doutor Galvão Teles, foi elaborado, pelos professores do Conservatório Nacional, um projecto de reforma do ensino neste ministrado, tendo este sido o terceiro projecto apresentado no decurso dos 33 anos (de 1938 a 1971) em que Ivo Cruz dirigiu esta
instituição. Ao publicá-lo, refere ter sido sua intenção “...deixar aos futuros investigadores do
movimento pedagógico do nosso país, um documento expressivo das preocupações reformadoras do Ministério da Educação Nacional e dos seus Serviços” (Cruz, 1985: 209). Continua,
referindo que
simultaneamente representa um título de justiça para o Corpo Docente do Conservatório Nacional, que,
com a sua competência e zelo, deu para a elaboração deste projecto de Reforma, uma contribuição efectiva e de alto valor, imprimindo-lhe o cunho de indispensável unidade e actualidade renovadora imposta
pelas necessidades da hora presente.
Finalmente, permite dar satisfação aos pedidos que então recebi de meios artísticos de vários países da
Europa, e do Brasil, a solicitar informações sobre a orientação e conteúdo do projecto que suscitou, justamente pela sua actualidade, o interesse dos responsáveis do ensino ministrado em Conservatórios e
Academias.
(...)
Esclarece-se que este projecto, como os que o antecederam, não foi aprovado nem reprovado.

Apesar de Cruz (1985: 209) apresentar como razão justificativa para este silêncio o facto que
da aprovação deste projecto decorreria um aumento significativo da despesa pública, cremos
não ser este o único motivo para o seu arquivamento e nem sequer o mais importante. Pensamos que as verdadeiras razões por detrás desta opção política são razões de carácter ideológico contrárias aos propósitos dos projectos de reforma apresentados pelo Conservatório Nacional após a aprovação do Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, determinando assim
um silêncio continuado que é legitimado por uma pretensa necessidade de reduzir a despesa
pública, quando, por exemplo, é referido numa notícia “...publicada na Imprensa, em 27 de
Janeiro de 1926, (...), que o (...) [Conservatório], devido à sua enorme frequência, «ainda há
pouco dava receita ao Estado e não lhe trazia qualquer encargo financeiro” (Branco, 1987 :
127-8). De facto, anos mais tarde, Santos (1989: 123), ao referir-se à Escola Superior de Educação pela Arte, vai constatar algo de semelhante ao dizer que
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...a partir de Junho/Agosto de 1978, abre-se abruptamente uma terceira fase, ao nomear-se um Gestor para
todo o Conservatório [22], com largos poderes administrativo-pedagógicos, que trouxe à nossa experiência uma crise ao depender de uma autoridade alheia aos seus reais problemas educativos e à especificidade do seu projecto educacional.
A partir daqui foi o declínio, até que um Ministro da Educação sancionou não somente a extinção da Escola de Educação pela Arte, mas também a do Conservatório, património nacional com século e meio de
educação artística e acção cultural.

Por outro lado, reconhece-se, nas palavras constantes do preâmbulo da proposta de reforma apresentada em 1966 pelo Conservatório Nacional, uma crítica à política prosseguida
pelo estado novo, no domínio da educação artística, e simbolizada pela reforma operada no
Conservatório Nacional pelo Decreto n.º 18881, quando é dito que “é justo reconhecer que a
reforma de 1919, preparada ainda pelo Governo de Sidónio Pais [23], assinala uma reacção
consciente, no sentido pedagógico; mas os seus intuitos quase totalmente se frustaram pelos
factores gerais de indisciplina [24] de verdadeira desordem espiritual então imperantes”
(Cruz, 1985: 210-1). Desta forma, a proposta de reforma agora apresentada constitui-se como
um ideal de retorno preconizado na identificação simbólica operada pela reforma instituída no
Conservatório Nacional, em 1919, por José Viana da Mota e por Luís de Freitas Branco, assumindo esta um aspecto quase mitológico de um ideal de educação artística visando a formação de músicos profissionais. Disto é representativo, não só, algumas das afirmações proferidas no seu preâmbulo, mas também a estruturação dos cursos agora proposta.
O artigo 3.º desta proposta vem estabelecer que “o Conservatório Nacional abrange as
secções de Música e de Arte Cénica e terá os seguintes anexos: (...) Museu Instrumental; (...)
Museu Escolar de Teatro; (...) Centro de Estudos de Etnomusicologia; (...) Biblioteca; (...)
[e] Discoteca”, sendo ainda disposto que (Cruz, 1985: 214)
Artigo 4.º O Conservatório Nacional goza de autonomia pedagógica, disciplinar e administrativa, nos
termos da sua competência, em cooperação com os outros serviços do Estado e sob fiscalização
deste.
§ único O Conservatório Nacional e as Escolas equiparadas terão regulamentos quanto possível uniformes, sem prejuízo das características diferenciadas de cada um deles.
Artigo 5.º A Direcção do Conservatório Nacional é exercida pelo director, assistido por um subdirector
para cada secção e pelos Conselhos Escolar e Administrativo, incumbindo os serviços de expediente e de contabilidade a uma secretaria privativa.
§ 1.º - O director é de livre escolha do Governo, de entre personalidades de comprovada cultura artística e formação nacionalista.
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§ 2.º - Os subdirectores serão nomeados, de entre os professores, por proposta do director, e é obrigatório o exercício das funções, salvo legítimo motivo de escusa superiormente reconhecido.
§ 3.º - O Conselho Escolar é constituído pelo director e pelos professores das duas secções e reunirá
em sessão plenária ou por secções.
§ 4º - O Conselho Administrativo é constituído pelo director e pelos subdirectores.

Relativamente à secção de música, o artigo 15.º vem determinar que “...ministrar-se-á o ensino dos seguintes cursos” (Cruz, 1985: 215-6):
Curso
Composição
Direcção de Orquestra
Direcção de Coro
Canto
Canto de Concerto
Canto de Ópera
Piano
Cravo e Clavicórdio
Órgão
Violino
Violeta
Violoncelo
Contrabaixo
Harpa
Flauta
Oboé
Clarinete
Fagote
Saxofone
Trompa

Especialidade e Duração
Geral - 3 anos
Superior - 5 anos
Superior - 4 anos
Superior - 2 anos
Geral - 5 anos
Superior - 3 anos
Superior - 3 anos
Geral - 7 anos
Superior - 3 anos
Geral - 3 anos
Superior - 3 anos
Geral - 2 anos
Superior - 2 anos
Geral - 7 anos
Superior - 3 anos
Geral - 7 anos
Superior - 3 anos
Geral - 7 anos
Superior - 3 anos
Geral - 5 anos
Superior - 2 anos
Geral - 5 anos
Superior - 3 anos
Geral - 5 anos
Superior - 2 anos
Geral - 5 anos
Superior - 2 anos
Geral - 5 anos
Superior - 2 anos
Geral - 5 anos
Superior - 2 anos
Geral - 5 anos
Superior - 2 anos
Geral - 5 anos
Superior - 2 anos

Ilustração 11 - Cursos da proposta de reforma da secção de música apresentada em 1966 pelo Conservatório Nacional.
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Curso
Trompete, Cornetim e Fliscorne
Bombardino
Trombone
Tuba
Instrumentos de Percussão

Especialidade e Duração
Geral - 5 anos
Superior - 2 anos
Geral - 5 anos
Superior - 2 anos
Geral - 5 anos
Superior - 2 anos
Geral - 5 anos
Geral - 2 anos

Ilustração 12 - Cursos da proposta de reforma da secção de música apresentada em 1966 pelo Conservatório Nacional (Continuação).

O parágrafo único deste artigo determina ainda que “o curso de Direcção de Coro destina-se
à preparação de professores de Canto Coral do ensino oficial e particular” (Cruz, 1985:
217). Para além destes cursos, o artigo 16.º determina que “...ministrar-se-á, obrigatoriamente, o ensino das seguintes disciplinas” (Cruz, 1985: 217):
Disciplina
Solfejo
Piano (acessório)
Acústica
Análise das Formas Musicais
História da Música
Interpretação de Canto de Concerto
Interpretação de Papéis de Ópera
Interpretação Cénica
Português
Francês
Italiano
Alemão
História
Geografia
História da Arte
Higiene
Ética Profissional
Pedagogia e Didáctica Musical
Educação Física
Harmonia

Duração
5 anos
3 ou 6 anos
1 ano
2 anos
2 anos
3 anos
3 anos
3 anos
5 anos
5 anos
2 anos
2 anos
3 anos
3 anos
2 anos
1 ano
1 ano
1 ano
2 anos
3 anos

Ilustração 13 - Disciplinas anexas aos cursos da proposta de reforma da secção
de música apresentada em 1966 pelo Conservatório Nacional.

sendo que os parágrafos 1.º e 2.º do artigo 16.º estipulam que (Cruz, 1985: 217)
§ 1.º - A disciplina de Piano (acessório) terá a duração de 3 anos obrigatórios para os cursos de Direcção
de Coro, de Canto [e] de Instrumentos (...), e de 6 anos para os cursos de Composição e de Direc-
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ção de Orquestra. Poderá ainda ser frequentada em regime singular, sem direito a diploma, com a
obrigatoriedade dos três primeiros anos de Solfejo, feitos cumulativamente com os três primeiros
anos de Piano.
§ 2.º - Para os diplomados que se destinam ao magistério, é obrigatória a disciplina de Pedagogia e de
Didáctica Musical.

As classes de conjunto ministradas “...abrangem a música coral, orquestral e de câmara” (Cruz, 1985: 217; art. 17.º), sendo que “a frequência da classe de Coro é obrigatória para
todos os alunos, com exclusão dos que se encontrem a frequentar o 1.º ano de Solfejo ou daqueles a quem for reconhecida incapacidade física pelo médico escolar” (Cruz, 1985: 217;
art. 17.º, § 1.º); “a frequência das classes de Orquestra e de Música de Câmara é obrigatória
para todos os alunos dos cursos de instrumentos, que forem indicados pelos respectivos professores” (Cruz, 1985: 217; art. 17.º, § 2.º), sendo estes “...dispensados da classe de Coro”
(Cruz, 1985: 217; art. 17.º, § 3.º). O artigo 18.º vai determinar que “para a matrícula do 1.º
ano de Solfejo e no 1.º ano de Português, que pode ser feita cumulativamente com a do 1.º
ano de Canto e de Instrumentos, é exigido o certificado de aprovação no exame da 4.ª classe
do ensino primário ou no exame de admissão aos Liceus ou às Escolas Técnicas” (Cruz,
1985: 218), sendo que o artigo 20.º estipula as seguintes precedências para admissão aos diferentes cursos e exames (Cruz, 1985: 218):
1.º - A aprovação nos exames do 2.º ano de Português e do 2.º ano de Francês para a admissão ao exame
de 3.º ano de Solfejo.
2.º - Aprovação no exame do 2.º ano de Solfejo para a matrícula no 1.º ano do curso geral de Composição, ou no 3.º ano dos cursos gerais de Canto, de Contrabaixo, de Harpa e de Instrumentos de Sopro
e no 4.º ano dos cursos gerais de Piano, de Violino, de Violeta e de Violoncelo.
3.º - Aprovação no exame do 3.º ano de Solfejo para a matrícula no 1.º [ano] do curso de Instrumentos e
de Percussão, no 4.º ano dos cursos gerais de Canto, de Contrabaixo, de Harpa e de Instrumentos de
Sopro e no 5.º ano dos cursos gerais de Piano, de Violino, de Violeta e de Violoncelo.
4.º - Aprovação no exame de acústica, para a matrícula no 4.º ano do curso superior de Composição, no
1.º ano de Direcção de Orquestra e no último ano dos cursos superiores de Canto e de Instrumentos.
5.º - Aprovação no exame do curso geral de Composição, para a matrícula na disciplina de Análise das
Formas Musicais, em todos os cursos superiores e para a obtenção do diploma dos cursos gerais.
6.º - Aprovação nos exames de Italiano e de Alemão, para a matrícula no 1.º ano dos cursos superiores
de Canto.
7.º - Aprovação no exame do curso geral de Canto para a matrícula nas disciplinas de Interpretação de
Canto de Concerto, de Interpretação de Papéis de Ópera e de Interpretação Cénica.
8.º - Frequência, com aproveitamento, do 3.º ano de Interpretação de Canto de Concerto para admissão
ao exame final de Canto de Concerto.
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9.º - Frequência, com aproveitamento, do 2.º ano de Arte de Dizer, do 1.º ano de Dança Teatral, do 1.º
ano de Caracterização, do 1.º ano de Noções de Cenotécnica (Secção de Arte Cénica), do 3.º ano de
Interpretação de Papéis de Ópera e do 3.º ano de Interpretação Cénica, para admissão ao exame final de Canto de Ópera.
10.º - Aprovação no exame do 3.º ano de Piano (acessório), para a matrícula no curso de Instrumentos de
Percussão e para admissão ao exame do 3.º ano do curso geral de Composição.
11.º - Aprovação no exame do 6.º ano de Piano (acessório), para a matrícula no 5.º ano do curso superior
de Composição.
12.º - Frequência, com aproveitamento, do 1.º ano do curso superior de Composição para a matrícula no
curso de Direcção de Orquestra.
13.º - Frequência, com aproveitamento, do 1.º ano do curso de Direcção de Coro e aprovação no exame
do 5.º ano do curso superior de Composição, para admissão ao exame final do curso de Direcção de
Orquestra.
14.º - Aprovação no exame do 4.º ano do curso geral de Piano, para a matrícula no 1.º ano do curso geral
de Cravo e Clavicórdio.
15.º - Aprovação no exame do 7.º ano do curso geral de Piano, para a matrícula no 1.º ano do curso geral
de Órgão.
16.º - Aprovação nos exames do 2.º ano de Português e de Francês, para a matrícula no 1.º ano de História
e de Geografia.
17.º - Aprovação nos exames do 5.º ano de Solfejo, de Português, de Francês e do 3.º ano de História e
Geografia, para admissão ao último exame dos cursos gerais e para a matrícula nas disciplinas de
História da Música, de Acústica, de História da Arte, de Higiene e de Ética Profissional.
18.º - Aprovação nos exames de História da Música e História da Arte, para admissão ao exame final de
qualquer curso superior. Em caso de reprovação naqueles exames, o candidato poderá submeter-se
ao exame final do respectivo curso, mas não lhe sendo passado diploma, sem ter obtido aprovação
em História da Música e História da Arte.
19.º - Aprovação no exame da disciplina de Análise das Formas Musicais ou do 3.º ano do curso superior
de Composição, para a admissão ao exame final dos cursos superiores de Canto, de Direcção de Coro e de Instrumentos (excepto o Órgão). Em caso de reprovação no exame da disciplina de Análise
das Formas Musicais, ou no exame do 3.º ano do curso superior de Composição, o candidato poderá
submeter-se ao exame final do respectivo curso, mas não lhe será passado diploma, sem ter obtido
aprovação em Análise das Formas Musicais, ou no 3.º ano do curso superior de Composição.
20.º - Aprovação no exame da disciplina de Análise das Formas Musicais, para a matrícula no 1.º ano do
curso superior de Órgão.
21.º - Aprovação no exame do 3.º ano do curso superior de Composição, para a matrícula no 3.º ano do
curso superior de Órgão [25] e no 3.º ano do curso de Direcção de Orquestra.
22.º - Aprovação no último exame dum curso geral, para a matrícula no 1.º ano de Direcção de Coro e na
disciplina de Pedagogia e Didáctica Musical.
23.º - Frequência, com aproveitamento, do 3.º ano do curso geral de Canto, para admissão ao exame final
de Direcção de Coro.
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24.º - Frequência, com aproveitamento, das disciplinas de Higiene e de Ética Profissional, para admissão
ao exame final de qualquer curso.

Relativamente à matrícula nos diversos cursos ministrados no Conservatório Nacional, e na
sequência do já anteriormente autorizado (ver Apêndice A: Doc. I), o artigo 59.º da proposta
de reforma elaborada em 1966, vai estipular que “haverá limite de idade para admissão à
matrícula” (Cruz, 1985: 224):
a) Na Secção de Música:
Solfejo e Instrumentos: máximo 25 anos;
Canto: mínimo 16 anos, máximo 25 anos.

Algumas das disposições regulamentares agora propostas correspondem a práticas efectivas ou já superiormente autorizadas. Nesta situação encontra-se o alargamento dos limites
etários previstos pelo artigo 37.º do Decreto n.º 18881, relativamente à secção de música, assim como “a matrícula cumulativa nos cursos de canto e de instrumentos com o 1.º ano de
solfejo” (Apêndice A: Doc. II), contrariando desta forma o disposto no § 1.º do artigo 12.º do
Decreto n.º 18881, que determinava que “nenhum aluno poderá matricular-se no 1.º ano dos
cursos de canto ou de qualquer instrumento sem apresentar a certidão de exame do 2.º ano
de solfejo”. Num ofício do Conservatório Nacional, datado de 20 de Março de 1971, vai ainda
ser requerido “...um despacho complementar que permita aos alunos de Canto o acesso ao
curso superior sem o exame do 3.º ano de Composição, e aos alunos dos instrumentos que
não possuam curso superior, a matrícula cumulativa no último ano do respectivo instrumento
e no 3.º ano de Composição” (Apêndice A: Doc. II), contrariando assim o disposto no § 2.º do
artigo 13.º do Decreto n.º 18881, que exige o “certificado de exame do curso geral de composição para admissão à matrícula nos cursos superiores de canto, piano, violino e violoncelo,
e no último ano dos cursos dos restantes instrumentos”. Este mesmo ofício esclarece-nos ainda que relativamente à exigência do “certificado de exame de acústica e história da música
para admissão à matrícula do 3.º ano do curso geral de composição” (Dec. n.º 18881: art.
13.º, n.º 1), “...tal dependência continuará a existir, mas sómente quanto à ordem da prestação das provas de exame, porquanto nada obsta a que, tal como acontece com os alunos externos, as referidas provas sejam prestadas na mesma época, sem perderem, por isso, o carácter de precedência estabelecido na lei” (Apêndice A: Doc. II).

* * * * *
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Uma das grandes inovações, em termos de política educativa, introduzidas em Portugal
na segunda metade da década de sessenta, diz respeito à possibilidade do “...Ministro da Educação Nacional [poder] determinar ou autorizar a realização de experiências pedagógicas
em estabelecimentos de ensino público dependentes do respectivo Ministério” (Dec.-Lei n.º
47587: art. 1.º), algo que vai ser aproveitado a partir de 1971 pelo então Ministro da Educação
Nacional, Professor Doutor José Veiga Simão, como forma de experimentar, e mesmo antecipar, as reformas projectadas no domínio da reforma global do sistema escolar Português. Este
decreto-lei vai determinar que “as experiências podem consistir, inclusivamente, no funcionamento experimental de novos tipos de estabelecimentos de ensino (escolas-piloto)” (Dec.-Lei n.º 47587: art. 1.º, n.º 2), sendo que “as experiências devem ser limitadas no tempo e
restringir-se, em princípio, a determinado ou determinados estabelecimentos ou turmas”
(Dec.-Lei n.º 47587: art. 1.º, n.º 3). Podem ainda ser considerados “na fórmula «experiências
pedagógicas» (...) os «ensaios de novos métodos didácticos»” (Dec. n.º 47587: art. 1.º, n.º 4).
O Decreto-Lei n.º 47587, de 10 de Março de 1967, vai ainda determinar que
Artigo 2.º O Ministro da Educação Nacional fixará em despacho, caso a caso, as regras a que devem
obedecer as experiências, podendo, para isso, dentro do âmbito destas, introduzir nos regimes
gerais em vigor as modificações ou adaptações que se tornem necessárias, designadamente
sobre planos de estudo, programas, textos, métodos e condições de ensino, administração escolar, horários, exames e acesso aos estudos subsequentes.
Artigo 3.º O Ministro pode mandar colaborar nas experiências agentes ou auxiliares de ensino de outros
estabelecimentos dependentes do Ministério da Educação Nacional, seja qual for a modalidade do seu provimento, dispensando-os total ou parcialmente das funções próprias e continuando as remunerações correspondentes ao desempenho efectivo destas a ser abonadas pelos respectivos serviços.
Art. 4.º -1. As escolas-piloto serão criadas nos termos aplicáveis aos estabelecimentos do mesmo grau
pertencentes à rede escolar, devendo no acto da criação fixar-se o prazo do seu funcionamento.
2. Findo esse prazo, o Ministro da Educação Nacional decidirá se a escola-piloto deve ou não
integrar-se na rede escolar e, em caso afirmativo, operará a integração por simples despacho.
3. No caso de escolas-piloto do ensino primário ou secundário, as nomeações para cargos docentes que se fizerem, durante os primeiros dois terços do prazo referido no n.º 1, poderão
realizar-se independentemente de concurso, de entre os professores com um mínimo de 14
valores de diploma ou de Exame de Estado e de cinco anos de serviço bem qualificado.
4. As escolas-piloto conferem habilitações com valor oficial.
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Tendo como objectivos o “...aferir o mérito das inovações projectadas, antes de as pôr em
vigor, e como forma também de as tornar conhecidas e lhes proporcionar maiores condições
de êxito” (Dec.-Lei n.º 47587: preâmbulo), este decreto-lei acaba por conferir plenos poderes
ao Ministro da Educação Nacional para realizar experiências pedagógicas, as quais são iniciadas e integradas na rede escolar por simples despacho, reduzindo assim ao mínimo a burocracia necessária para a introdução de inovações ao nível do sistema educativo.
Um outro aspecto importante para o estudo da evolução do ensino artístico ministrado
no Conservatório Nacional e escolas afins, diz respeito ao surgimento, ainda durante a década
de cinquenta, do movimento de educação pela arte, ao qual se associaram diversas personalidades ligadas à educação em Portugal, como foi o caso de Afonso Duarte, de Cecília Melano,
de Arquimedes Santos, de João dos Santos, de João Couto e de Alice Gomes (Santos, 1989:
101), e que de uma forma ou de outra se debruçaram sobre a relação, mais ou menos complexa, existente entre a arte e a educação, não numa visão tradicionalista que concebe esta relação unicamente numa perspectiva de formação de artistas, mas de uma forma muito mais ampla que vê as expressões artísticas como potencializadoras de um desenvolvimento integral e
harmonioso da personalidade humana. O movimento da Educação pela Arte vai ser oficializado em Portugal através da criação de uma associação, em 1957, a qual é reflexo da obra de
Herbert Read, Education Through Art, escrita em 1943 e traduzida para português em 1982,
assim como da Associação Internacional de Educação pela Arte fundada em 1954 e integrada
na UNESCO.
Um dos conceitos chave para a compreensão do ideal preconizado na educação pela arte, diz respeito à consideração dicotómica da educação artística efectuada entre um modelo de
ensino paralelo, no qual tradicionalmente o ensino artístico tem sido ministrado, e um modelo
de ensino integrado que visa uma unificação entre uma formação geral e uma formação artística, integrando esta última na primeira. Relativamente a estas duas concepções de ensino
artístico, e sem deixar de assumir uma postura crítica face às realidades experimentadas no
terreno, Santos (1989: 22-3) refere que o
ensino paralelo seria o ministrado a alunos frequentando cursos artísticos, mas que devem obter também a
certidão de todas as disciplinas oficiais do ensino secundário, quer para obter o respectivo diploma de ensino artístico ou continuação de cursos de carreira artística, quer para ingressar noutra de nível superior.
Este ensino, geralmente ministrado em estabelecimentos diferentes, pode sê-lo também, e tão só, em estabelecimentos de ensino artístico - o que os identifica, de algum modo com os chamados “liceus artísticos” [26]. (...).
No “ensino paralelo” haverá, pois, impregnação das matérias gerais (línguas, história, ciências, etc.) de

50

assuntos relacionados com as artes em geral, e música, dança, teatro, artes plásticas, em especial, numa
articulação adequada dos programas de ensino geral e ensino artístico. Isto é, “o ensino de formação geral
combina-se tanto quanto possível com a educação profissional”.
No “ensino integrado”, mais que no paralelo, põe-se uma problemática pedagógica de base, porquanto a
integração de matérias várias num currículo para formação de artistas obedece a múltiplas concepções sociológicas e psicológicas do que se entenda por arte, artista e suas funções socioculturais.
(...)
Há, no entanto, aquele “ensino integrado” que mais não é que um ensino paralelo mitigado, e há aqueloutra integração aonde se considera não só pedagogias e metodologias artísticas, mas também uma mundivivência estética e cultural, para a abertura e expansão das quais a apreensão e compreensão de conhecimentos literários, científicos e outros, em disciplinas estruturadas, são hoje indispensáveis. Este escopo
pedagógico, dificilmente realizável, como conciliá-lo e integrá-lo?

Nestas palavras, Arquimedes Santos faz não só antever o que considera ser um verdadeiro
ensino que integra uma formação artística e uma formação geral, i.e. uma “educação pela
arte”, como critica o modelo de educação artística preconizado pelo Decreto-Lei n.º 310/83,
de 1 de Julho, o qual, ao referir-se ao ensino ministrado “nos estabelecimentos de ensino da
música ou da dança, em regime integrado, leccionando-se também as disciplinas de formação geral aos respectivos alunos” (Dec.-Lei n.º 310/83: art. 6.º, n.º 1), mais não faz do que
prosseguir um modelo de ensino paralelo sob uma aparente integração, nunca realizada, uma
vez que esta transcende o conceito tido de educação artística ao apelar para uma educação
através da arte. Por essa mesma razão, pergunta-se se “será «ensino integrado» aquele que
proporciona «uma formação orientada para o ensino artístico, de tal sorte que os dois aspectos - ensino de formação geral e estudo precoce duma arte - estejam harmoniosamente
combinados»” (Santos, 1989: 23). Daí referir “...o risco da ambiguidade dos conceitos de
«paralelo» e «integrado»” (Santos, 1989: 23), os quais remetem para o “...confronto conceptual com a «educação para a arte» e com a «educação pela arte»” (Santos, 1989: 23), a primeira característica de um ensino paralelo e a segunda de um ensino integrado.

VEIGA SIMÃO E A REFORMA DO SISTEMA ESCOLAR PORTUGUÊS

Em Janeiro de 1971, o Ministério da Educação Nacional edita uma brochura, intitulada
Projecto do Sistema Escolar, destinada a ser objecto de uma ampla discussão pública como
forma de encontrar as bases para um largo consenso nacional visando uma reforma profunda
do sistema educativo Português. No entanto, e à semelhança do que Teodoro (1994b) refere
51

sobre a reforma educativa operada a partir de meados da década de 80 com a aprovação da
Lei de Bases do Sistema Educativo pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, este tipo de metodologias, inseridas num paradigma de investigação-desenvolvimento, visam antes de tudo a
legitimação pelas bases de um conjunto de opções políticas previamente assumidas, e não a
integração de mais valias fruto das discussões, das ideias e das experiências dos actores e
agentes educativos existentes no terreno, entre os quais é promovida a divulgação das propostas apresentadas e previamente elaboradas. De facto, faz sentido observar, da perspectiva
sistémica das organizações, os mecanismos de gestão psicossocial, no âmbito de questões
como a influência, o controlo, o poder, a autoridade, a dominação e a tomada de decisão,
processos estes estudados e teorizados com vista à concretização pragmática dos objectivos
dos dirigentes políticos, mas os quais podem ser perfeitamente aplicados ao estudo dos mecanismos de decisão utilizados nas reformas do sistema educativo português promovidas desde
o início da década de setenta.
Dentro desta perspectiva de análise, Bertrand e Guillement (1988) abordam, no âmbito
da dinâmica psicossocial, “os subsistemas de influência e liderança” como uma “componente
importante do subsistema psicossocial na função do sistema de gestão” (Bertrand &
Guillement, 1988: 171). Definem influência como “qualquer transacção interpessoal que
produza efeitos psicológicos ou comportamentais”; controlo como “tentativas de influência
coroadas de êxito”; poder como “potencial de influência apoiada por meios para obter a
obediência”; e autoridade como “poder legítimo retido por uma pessoa por causa da sua
função, da sua posição na estrutura” (Bertrand & Guillement, 1988: 171). Fridberg (1993)
diz que “a dominação pode analisar-se como uma propriedade estrutural da sociedade, que
produz localmente uma assimetria fundamental de recursos na qual se apoia o exercício do
poder na interacção” (Fridberg, 1993: 18). Contudo, o poder assume contornos de cooperação e de troca “explorando os constrangimentos e oportunidades da situação para impor os
termos de troca favoráveis aos seus interesses”, sendo que “o processo de troca é (...) objecto
de toda a espécie de manipulações pelas quais os actores tentam melhorar a sua posição de
negociação” (Fridberg, 1993: 120). A troca negociada da acção, fundamentada nestes mecanismos instrumentais do poder, torna indeléveis as fronteiras entre os conceitos de dominação, de poder e de influência usados na condução dos processos de decisão.
Nesta perspectiva, o estudo do jogo político faz apelo à compreensão dos mecanismos
de influência social determinantes para a formulação da decisão, fruto do jogo entre os actores
envolvidos no processo de decisão. Os estudos efectuados por Sherif (1935 a 1937) vieram a
demonstrar “a tendência que os indivíduos possuem para organizar a sua experiência, mesmo
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quando a situação não oferece qualquer fundamento para essa organização”, sendo que esta
“baseia-se no próprio comportamento de um indivíduo isolado ou no comportamento dos
outros, quando tal é possível” (Vala & Monteiro, 1997: 210). Desta forma, fica demonstrado
que é possível influenciar o comportamento de um indivíduo numa dada situação, de uma
forma que pode por vezes ser mesmo irracional, tendo por base os comportamentos tipo de
uma maioria de indivíduos.
Solomon Asch (1951, 1952, 1955, 1956), numa tentativa de questionar o efeito chamado de sonambulismo social, defendido pela psicologia social e pela sociologia pré-Asch, veio
a constatar que nos sujeitos que se encontravam, tanto quantitativamente como qualitativamente, num conflito entre o conformismo e a independência, é indiscutível a influência exercida pela maioria na formulação da resposta a um estímulo mesmo quando esta era tida como
resposta errada a este. Desta forma, Asch demonstrou que o comportamento do indivíduo pode variar em função da pressão exercida pelo grupo em que este se insere, mesmo quando o
indivíduo dispõe de indicações objectivas que, em princípio, dispensariam o recurso à consideração do comportamento dos outros, até porque reconhece à partida que a opinião do grupo
aponta para o sentido oposto à resposta que considera correcta. Nesta mesma linha, e fora da
própria psicologia social, Stanley Milgram (1963, 1965 a 1974) centrou o seu estudo na obediência, pretendendo estudar em laboratório “até onde são capazes de ir pessoas normais que
se limitam a obedecer” (Vala & Monteiro, 1997: 229). Como resultado destes estudos,
Milgram (1965) afirma que “uma porção substancial de pessoas faz o que lhe mandam, qualquer que seja o conteúdo do acto e sem entraves de consciência, desde que considerem o comando como emitido por uma autoridade legítima” (Vala & Monteiro, 1997: 235).
A partir do fim dos anos 60, Serge Moscovici desenvolveu um programa de investigação sobre a inovação, i.e. a mudança das normas de um grupo promovidas por uma minoria,
aspecto até então negligenciado. Destes estudos concluiu que “uma minoria de indivíduos
pode ter um impacto moderado nas respostas públicas de uma maioria em relação a um objecto de julgamento que se pode considerar não ambíguo”, demonstrando ainda “que, ao
contrário do que acontece geralmente no paradigma de Asch, um emissor minoritário pode
levar à aceitação privada da sua influência, independentemente da sua aceitação pública”
(Vala & Monteiro, 1997: 242). Neste mesmo sentido, Moscovici, Lage e Naffrechoux (1969)
demonstraram que “uma minoria consistente, embora percebida como incompetente mas autoconfiante, é capaz não só de produzir uma aceitação pública da sua influência, mas também aceitação privada”, sendo que “pelo contrário, uma maioria, embora tendo um muito
maior impacte nas respostas públicas dos sujeitos críticos, não produz aceitação privada”
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(Vala & Monteiro, 1997: 245).
Encontramos ainda, em Deutsch e Gerard, a proposta de distinção entre dois tipos de influência social: a normativa e a informativa. A concepção de influência social informativa
tem por base a teoria da comparação social de Festinger (1954) e abrange as situações em que
os comportamentos dos outros são aceites como prova da verdade. O conceito de influência
social normativa refere-se às situações em que a susceptibilidade de um indivíduo à influência
de um grupo é explicada pelo desejo de evitar a rejeição por parte deste. Por outro lado, Allen
(1971 e 1975; citado em Vala & Monteiro, 1997) demonstrou que a influência social normativa, ou informativa, não são por si só a única razão para o conformismo, pelo que estas não
podem ser consideradas como duas categorias mutuamente exclusivas de influência.
De facto, estes estudos, no domínio da psicologia social, esclarecem-nos sobre o funcionamento dos processos de decisão utilizados quer mais recentemente, de 1996 a 1998, na
discussão efectuada em torno da revisão participada dos currículos do ensino secundário e da
gestão flexível dos currículos do ensino básico, quer nas reformas do sistema educativo da
década de oitenta, assim como do Projecto do Sistema Escolar, apresentado em Janeiro de
1971, em grande parte percursor das opções de política educativa adoptadas com a aprovação
da Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986. Ao olhar para a realidade vivida no Conservatório Nacional, a partir do início do regime de experiência pedagógica iniciado no ano lectivo de 1971/72, quando analisada à luz da realidade vivida nesta instituição desde a sua fundação, na primeira metade do século XIX, e ainda consubstanciada na proposta de reforma
elaborada em 1966, constatamos a impossibilidade das mudanças agora propostas poderem ter
qualquer tipo de adesão por parte do corpo docente da secção de música, sendo em vez disso
alvo de violentas reacções de rejeição, patentes já no parecer elaborado em 1971 (Apêndice
A: Doc. IV). À data, estas só não foram mais violentas dado o regime repressivo em que se
vivia, onde os movimentos associativos de classe, nomeadamente dos professores, foram paradoxalmente permitidos e reprimidos.
A estrutura do sistema escolar proposto (MEN, 1971: 7) compreende três níveis de ensino: primário, secundário (1.º e 2.º ciclos) e superior. A escolaridade obrigatória, denominada
também de ensino básico, passa a abranger os quatro anos de ensino primário e os quatro anos
do 1.º ciclo do ensino secundário, num total de oito anos, “...devendo ser antecedido, na medida do possível, de um período de dois anos correspondente à educação pré-escolar, que
será assegurada por jardins de infância” (MEN, 1971: 7). O ensino primário, ministrado em
escolas primárias ou em estabelecimentos de ensino congéneres, tem a duração de quatro
anos, sendo o ingresso no seu primeiro ano destinado às crianças que completem, nesse ano
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civil e até 31 de Dezembro, os seis anos de idade. A este segue-se o 1.º ciclo do ensino secundário, ministrado em escolas preparatórias, dividido em dois ciclos de dois anos cada, correspondendo ao primeiro um curso de observação, onde se visa o acompanhamento da evolução
psicopedagógica dos alunos, e o segundo a um curso de orientação “...focado sobre o desenvolvimento das aptidões dos jovens e possibilitando a escolha racional da via escolar ou profissional que melhor se coadune com as suas propensões naturais” (MEN, 1971: 7).
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Ilustração 14 - Organograma do Projecto do Sistema Escolar de 1971.
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Após a escolaridade obrigatória, segue-se o 2.º ciclo do ensino secundário, também este
dividido em dois ciclos de dois anos cada, correspondendo ao primeiro o curso geral e ao segundo o curso complementar. Estes cursos dividem-se em três vias distintas, caracterizadas
“...pela diversidade no grau de incidência que se confere ao ensino de disciplinas no domínio
das letras e ciências puras, ciências aplicadas e respectivas tecnologias e, bem assim, no que
respeita à estética e artes aplicadas” (MEN, 1971: 7), sendo que em qualquer uma destas vias
deverá ser sempre assegurada uma conveniente formação humanística. Tanto o curso geral
como o curso complementar serão ministrados em estabelecimentos de ensino genericamente
designados de liceus, sendo que “além do curso complementar dos liceus, prevê-se a existência, em instituições especiais do ensino secundário, de outros cursos análogos visando determinadas formações específicas” (MEN, 1971: 8). Desta forma, prevê-se a existência de
três tipos de estabelecimentos destinados à leccionação do 2.º ciclo do ensino secundário: o
liceu clássico, o liceu técnico, e o liceu artístico.
A estruturação do curso geral do liceu clássico é feita de forma a permitir uma imediata
inserção em determinadas actividades profissionais, sendo que o curso complementar “corresponde a um período de orientação, pelo que os seus planos de estudo compreenderão disciplinas obrigatórias e optativas” (MEN, 1971: 8). Nos liceus técnicos, o curso geral garante
uma “...formação básica que prepara o acesso a certas actividades profissionais” (MEN,
1971: 8-9) e “o curso complementar, além de aprofundar os conhecimentos científicos e de
preparar o acesso a certos cursos superiores, proporciona uma formação especializada a
nível mais elevado” (MEN, 1971: 9). Relativamente aos liceus artísticos, é dito que estes
(MEN, 1971: 9),
...englobando conservatórios e escolas de artes visuais, asseguram o ensino da música, canto, dança, arte
dramática, artes plásticas, etc., a par de uma formação geral equivalente à dos liceus clássico e técnico. Os
cursos dos liceus artísticos podem funcionar em estabelecimentos próprios ou integrar-se em liceus clássicos ou técnicos.
(...)
O liceu artístico, (...), dará acesso a escolas superiores de índole artística.

Paralelamente aos cursos complementares dos liceus, estão previstos outros cursos de ensino
profissional, “nomeadamente os das escolas do magistério primário, de educadores de infância, de enfermagem, de auxiliares sociais e de instrutores de educação física” (MEN, 1971:
9).
Relativamente ao ensino superior, este é assegurado por universidades, por institutos

56

politécnicos e por outros estabelecimentos de índole especial, sendo que “algumas escolas
universitárias, os institutos politécnicos e outros estabelecimentos especializados de ensino
superior conferem, ao fim de igual período de estudos, um primeiro grau a que corresponde a
designação de bacharel, e, quando seja o caso, um título profissional adequado” (MEN,
1971: 10). As universidades conferem, além do grau de bacharel, os graus de licenciado e de
doutor. Relativamente ao grau de bacharel obtido em institutos politécnicos e em outros estabelecimentos de ensino superior, é permitida a continuação de estudos ao nível das universidades através da “...frequência de ciclos especiais universitários, com vista à obtenção do
grau de licenciado” (MEN, 1971: 10). Finalmente, os estudos de pós-licenciatura podem revestir ou a forma de uma especialização em determinados domínios ou a iniciação à investigação científica e estudos de preparação para a obtenção do grau académico de doutor.
Na sequência da apresentação pública deste projecto, em Janeiro de 1971, os professores, assim como as escolas, foram chamados a colaborar através da elaboração de pareceres à
proposta de reorganização do sistema escolar agora apresentada. Neste sentido, o Conservatório Nacional, em ofício de 6 de Abril de 1971 (Apêndice A: Doc. III), envia o parecer elaborado por esta instituição ao Projecto do Sistema Escolar, o qual foi aprovado em reunião do
Conselho Escolar de 25 de Março de 1971 (Apêndice A: Doc. IV). Este começa por nos dizer
que é “com a maior satisfação, [que] vemos (...), finalmente, devido à valiosa e muito louvável iniciativa de Sua Excelência o Senhor Ministro da Educação Nacional, se projecta uma
Reforma do Sistema Escolar na qual se incluem possíveis modificações à estrutura do ensino
artístico”, prevendo, desta forma, a possibilidade de efectuar a tão desejada reforma do Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, para a qual tinham, ao longo de quarenta anos,
sido apresentadas diversas propostas, a última em 1966. Relativamente à secção de música,
este parecer começa por louvar a previsão da “...extensão do ensino da música ao nível de
«Ciclos especiais universitários»” [27], dizendo que “...nos centros mais civilizados desde há
muito se considera com toda a justiça que a música representa uma das mais elevadas expressões da cultura o que, aliás, até há aproximadamente um século, sucedia também entre
nós.”
No entanto, sendo este o único aspecto positivo considerado na proposta agora apresentada, continua, dizendo-nos que “...o texto agora divulgado parece-nos de tal modo impreciso que mais não podemos fazer acerca dele do que conjecturas e interpretações, hipóteses
essas que, admitimos, podem não corresponder à realidade”. Desta forma, vai considerar ser
utópico, assim como “...trazer na prática inconvenientes de tal modo graves que estes venham a anular por completo os benefícios que se poderiam obter, resultando por fim em si57

tuação desastrosa e muito dificilmente remediável”, o facto dos liceus artísticos virem pura e
simplesmente a substituir, em parte ou na totalidade, o ensino ministrado nos Conservatórios.
Esta crítica assume fundamentalmente duas grandes linhas condutoras:
a) Por um lado, o facto de considerar que o início do estudo de um instrumento musical deve
começar mais cedo do que é previsto neste projecto, ao dizer que “um dos inconvenientes
que logo se apresenta (...) é (...) o facto de o futuro instrumentista iniciar a aprendizagem
técnica do instrumento apenas aos catorze, quinze anos, quando a pedagogia musical se
inclina (...) para o familiarizar com o instrumento o mais cedo possível”, afirmando ainda
que “...não parece viável iniciar a aprendizagem da técnica vocal precisamente na idade
em que é provável dar-se a «muda de voz» ou em que o futuro cantor se encontra perto
desse fenómeno fisiológico”;
b) Por outro lado, o facto que, da análise da estrutura proposta, parecer evidenciar-se uma
redução da duração global da formação musical ministrada, a qual passará a ser constituída
por quatro anos de formação secundária e três anos de formação superior. Neste sentido, é
dito que um “outro ponto que se nos afigura necessário salientar é ainda a escassez do
número de anos, apenas sete, previstos para a formação básica do compositor ou do instrumentista (...) [quando na] nossa época, a moderna didáctica musical tende, pelo contrário, a ampliar a duração do período escolar”.
Nas palavras aqui expressas, vai ainda existir a convicção de que “já passou o tempo suficiente para se ter noção bastante exacta do rendimento das iniciações musicais tipo Dalcroze, Willems, Chapuis, Chevais, Orff, Ward, etc. [as quais] (...) são, só por si, insuficientes
como preparação do futuro profissional”, afirmação esta que consideramos reflectir não só a
falta de preparação psicopedagógica destes professores, como também um posicionamento de
carácter negativista face à necessidade desta formação.
Colocadas estas críticas, o parecer referente à secção de música do Conservatório Nacional põe em causa, de uma forma indirecta, a credibilidade da proposta apresentada, e a
capacidade técnica de quem a elaborou, quando esta parece dissociar o ensino da música do
de canto:
Voltando às dúvidas que o referido texto nos suscitou, não sabemos também interpretar o passo seguinte:
“(...) assegurem o ensino da música, canto, dança, (...)”. Se música, neste caso, se refere ùnicamente às
matérias de índole teórica, falta então enumerar todos os instrumentos que deveriam fazer parte do quadro
das disciplinas de carácter prático. Porém, se a palavra música está empregada num sentido mais lato, que
pretenda abranger todo o ensino teórico e prático, por que motivo se enumera em separado o “canto”?
Pretender-se-á que o futuro cantor se veja situado em categoria diferente dos músicos e isolado dos res-
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tantes intérpretes?

De facto, mais à frente neste parecer é afirmado que “...o mundo da música e dos músicos é,
por assim dizer, um mundo bastante fechado, reservado aos auditivos”. Com esta afirmação
pretende-se demarcar a necessidade do ensino da música ser alvo de um tratamento especial e
distinto, e como tal, não enquadrável nos esquemas gerais de ensino, pelo que
resulta dai, que tudo aquilo que se liga com a música tem para o profano aspectos estranhos e singulares.
Para o não iniciado aqui, são tudo excepções. Por exemplo: logo para começar, exige-se que o aluno de
música seja dotado de um quociente de inteligência acima do médio, mais uma série de condições psicológicas e aptidões fisiológicas que, segundo as estatísticas, se encontram raramente reunidas no mesmo
indivíduo. No entanto, trata-se de uma arte eminentemente socializante e existe por certo o processo de,
pela educação, despertar no indivíduo as suas potencialidades musicais, permitindo-lhe passar as fronteiras e instalar-se naqueles domínios, facto que os auditivos consideram a melhor compensação para toda a
aridez, angústia e ausência de sentido que, segundo tanto se diz, caracterizam as sociedades actuais. Com
poucas excepções, todos podem ser educados por meio da música, promovidos por obra sua como seres
humanos, mas raros são os que vem predestinados a desempenhar na música funções activas.

Contudo, é forçoso constatar que grande parte das observações agora feitas mais não
são do que argumentos que perspectivam uma resistência à mudança face à imposição exterior
de um modelo que não corresponde às aspirações de reforma existentes desde a aprovação do
Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, assumindo-se, para tal, os modelos tradicionalistas em que este ensino tem vivido em Portugal desde o século XIX, através da justificação da sua inevitabilidade pelo uso de argumentos que procuram demonstrar a especificidade,
ou mesmo a excepcionalidade, em que o ensino artístico se deve inserir. No entanto, estes
argumentos são quanto muito pseudo-científicos uma vez que não correspondem, na sua totalidade, nem a uma realidade historicamente vivida, nem encontram actualmente suporte inequívoco ao nível dos estudos empíricos efectuados. Neste domínio encontra-se, entre outras, a
questão relacionada com a precocidade etária com que supostamente se deve iniciar o estudo
de um instrumento musical e o carácter elitista deste ensino expresso na ideia que associa uma
elevada aptidão musical a um elevado quociente de inteligência. Quanto a esta suposta correlação, entre a aptidão musical e o quociente de inteligência, Gordon (1993: 7) afirma que [28]
possibly because it is known that music aptitude is normally distributed, there is a misconception that students who have high music aptitude also have high intelligence. An even more common misunderstanding, usually evidenced in programs designed for “talented and gifted students” is that students with high
intelligence also have high music aptitude. The fact is that music aptitude and intelligence, or any other
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human trait, including normal and abnormal personalities, have almost nothing in common. At most,
there is only a five to ten percent relationship between music aptitude and intelligence. In so called gifted
and talented program based on IQ or academic test scores, there will be as many students found with below average music aptitude as there are students with above average music aptitude. The distribution of
music aptitude scores will be normal.

Quanto à precocidade com que supostamente se deve iniciar o estudo de um instrumento musical, e apesar de esta constituir uma questão bastante complexa, de forma alguma
se pode afirmar a sua completa inquestionabilidade. A este propósito, ao falar da distinção
entre ensino paralelo e ensino integrado, Arquimedes Santos refere-se a esta precocidade, na
música e na dança, como sendo “...segundo alguns dos seus metodólogos” (Santos, 1989: 22),
parecendo, como tal, demarcar-se desta posição. Sobre esta mesma questão, e de uma forma
mais evidente, ao referir-se à idade ideal na qual a aprendizagem musical se deve iniciar,
Andrés (1991: 19) afirma que [29]
la enseñanza musical recibe un tratamiento diferencial respecto a las otras enseñanzes generales. Los
responsables de la administración educativa tratan de justificar esta discriminación apelando a dos
supuestas características especiales que distinguen a la educación musical: Por una parte, sostienen que
para estudiar música hay que empezar a muy tierna edad y, por otra, que esta disciplina requiere un
adiestramiento manual muy forte.
Ciertamente, es mucho mejor empezar a estudiar música cuanto antes, dado que los niños pequeños tienen
una mayor capacidad de aprendizaje, y con un menor esfuerzo obtienen grandes resultados. En esto, la
música no se diferenca de ninguna outra disciplina, sino que ocurre igual con todas las materias: Es más
fácil enseñar a leer y a escribir a un niño que a un adulto, y lo mismo podemos decir de la informática.
Además, no es imprescindible empezar a estudiar música de niño. Cualquier adolescente o adulto puede
estudar música y, aunque tal vez requiera por su parte un mayor esfuerzo, su motivación será sin duda
mucho más firme y su dedicación más intensa, con lo cual podrá obtener resultados igualmente
satisfactorios. Cualquier edad es idónea para empezar a estudiar música, siempre que se tenga el
suficiente entusiasmo (...).

De facto, se por um lado “some neurologists believe that there is a possible relationship between the myelination of the great cerebral commissures and the more complex activation of
the frontal lobes of the brain with the stabilization of music aptitude” (Gordon, 1993: 3) [30],
produzindo uma estabilização do potencial para a aprendizagem musical por volta dos nove
ou dez anos de idade, a aprendizagem a desenvolver durante esta faixa etária, mais do que
visar uma formação vocacional precoce, deve constituir numa formação pré-vocacional
idealmente destinada a todas as crianças. Pensamos dever ser esta a distinção entre uma for-
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mação artística genérica e uma formação artística vocacional: em vez de estas constituírem
duas vias paralelas, elas devem ser duas fases sequenciais de um mesmo percurso, onde a
formação vocacional só se inicia depois da formação genérica acabar.
Aliás, mesmo analisando o contexto histórico das realidades vividas ao nível do próprio
Conservatório, observamos que só com o Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho, é que se impõe, de uma forma taxativa, uma opção vocacional precoce por volta dos 9-10 anos de idade,
que de forma alguma corresponde à realidade genericamente vivida no nosso país. Repare-se
que o próprio Conservatório Nacional, considerando o limite etário máximo de 19 anos para
ingresso na disciplina de solfejo como reduzido, propõe o seu alargamento para 25 anos, o
que é autorizado (Apêndice A: Doc. I). É este mesmo desajustamento, entre o disposto legalmente e a realidade existente no terreno, que vem a originar em 1985 a criação do regime supletivo como forma de permitir um início mais tardio dos estudos musicais relativamente ao
previsto pelo Decreto-Lei n.º 310/83. Nem mesmo as escolas profissionais constituem um
exemplo desta precocidade, uma vez que as directivas legais existentes apontam no sentido de
só poderem ingressar nos cursos profissionais de nível II, correspondentes ao 3.º ciclo do ensino básico, jovens já fora da escolaridade obrigatória, i.e. com pelo menos 15 anos de idade,
o que provavelmente criará um desfasamento entre o pressuposto pelo Decreto-Lei n.º 310/83
e a realidade vivida nestas escolas. Pensamos que a sintetize, entre o mito e a complexidade,
em que esta problemática se insere, resumem-se nestas palavras (Gordon, 1993: 308) [31]
there is no correct chronological age at which a student should begin studying a music instrument.
Younger students learn executive skills (instrumental technique) more slowly and audiation skills more
quickly than do older students. The younger a student is when he begins the study of an instrument, the
more he can ultimately learn. The earlier a student learns both executive and audiation skills, the more
each become solidified. That is because younger students are more adept at rote (discrimination) learning
than conceptual (inference) learning, whereas the reverse is true for older students. There is a correct musical age, however, for a student to begin studying a music instrument. When a student has develop a
sense of tonality, a sense of meter, a vocabulary of tonal patterns, and a vocabulary of rhythm patterns to
the extent that he can sing with acceptable intonation some tonic and dominant patterns in major and
harmonic minor tonalities and can chant with a consistent tempo some macro/microbeat and division
patterns in usual duple and triple meters, he is ready to begin the study of an instrument.

A EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA NO CONSERVATÓRIO NACIONAL

Na sequência da apresentação do Projecto do Sistema Escolar, e após a exoneração do
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Dr. Ivo Cruz do cargo de director, ainda antes do final do ano lectivo de 1970/71, o Conservatório Nacional é colocado em regime de experiência pedagógica, sendo para o efeito nomeada uma comissão orientadora presidida pela Dr.ª Madalena Perdigão [32]. Num ofício
datado de 25 de Setembro de 1971 (Apêndice A: Doc. V), o então Director Geral do Ensino
Superior e das Belas Artes informa o Conservatório Nacional do teor do despacho que inicia
juridicamente este período de experiência pedagógica:
Considerando a necessidade de promover uma gradual adaptação dos planos de estudo, programas e
métodos de ensino, dos cursos ministrados no Conservatório Nacional;
Considerando ser urgente a realização, ainda este ano, de uma experiência pedagógica, de forma a aferir
o mérito de inovações projectadas e que se pretende venham a ser integradas na reforma daquele estabelecimento de ensino;
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 47587, de 10-03-1967, determino que:
a) Durante o ano lectivo de 1971-72 funcionem, em condições a definir por despacho ministerial,
experiências pedagógicas nos domínios da música, teatro e dança, podendo promover-se ensaios de novos métodos didácticos;
b) De acordo com a referida experiência, poderão introduzir-se no regime geral em vigor alterações aos planos de estudo, programas, métodos e condições de ensino, exames e acessos aos
estudos;
c) Podem colaborar na experiência agentes ou auxiliares de ensino de quaisquer estabelecimentos
dependentes do Ministério da Educação Nacional, podendo ser dispensados, total ou parcialmente, das suas funções próprias;
d) Será nomeada uma comissão orientadora, que terá por funções acompanhar a execução da experiência, submeter a despacho do Ministro as medidas que vá considerando necessárias de
acordo com o estabelecido nos números anteriores.
16.9.71
O MINISTRO
a) José Veiga Simão.

No entanto, e apesar desta ter sido inicialmente pensada para decorrer durante o ano lectivo de
1971/72, o regime de experiência pedagógica vai-se prolongar, numa primeira fase, até ao ano
lectivo de 1973/74, sem que sejam publicados em Diário da República os currículos que deveriam suceder à lei orgânica de 1930. Na realidade, o regime de experiência pedagógica, prolongando-se até depois da publicação do Decreto n.º 310/83, de 1 de Julho, pode ser dividido
em quatro fases distintas:
1.ª - De 1971/72 a 1973/74, sendo o seu fim marcado pelo 25 de Abril de 1974;
2.ª - De 1974/75 a 1976/77, sendo o seu fim marcado pelo Decreto n.º 17/77, de 18 de Feve-
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reiro;
3.ª - De 1977/78 a 1982/83, sendo o seu fim marcado pelo Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de
Julho;
4.ª - De 1983/84 a 1992/93, sendo o seu fim marcado pelo prazo referido na alínea c) do n.º 1
do artigo 8.º da Portaria n.º 370/98, de 29 de Junho.
Por outro lado, constata-se que os currículos do regime de experiência pedagógica, homologados pela Portaria n.º 370/98, pouco, ou nada, têm a ver com os currículos aprovados pelo
Ministro da Educação Nacional para o ano lectivo de 1973/74 (Apêndice A: Doc. XII), sendo
que uma das novidades do regime de experiência pedagógica iniciado no ano lectivo de
1971/72 vai ser o facto de passar a funcionar, no Conservatório Nacional, uma secção da Escola Preparatória Francisco Arruda visando a realização do ensino integrado da música e da
dança ao nível do ensino básico.
Uma das grandes inovações deste regime de experiência pedagógica, logo na sua primeira fase, é a tentativa de introduzir, no Conservatório Nacional, uma formação psicopedagógica das artes, através da criação de uma escola piloto que visa “...a Formação de Professores (...) do Ensino Artístico (Música, Teatro, Dança) [e] (...) de Educação pela Arte (Música, Teatro, Dança)” (Santos, 1994: 22). A este propósito, Arquimedes Santos (1981: 1-2)
refere que
em Julho de 1971, comunicando à Comissão Consultiva para a Reforma do Ensino do Conservatório, recentemente constituída, a nossa posição quanto à tarefa de que nos incumbíamos, adiantámos:
“Aspirando embora a uma Educação pela Arte generalizada e à escala nacional, desde os Jardins de
Infância às Escolas Superiores, prospectiva e permanentemente baseada numa Pedagogia pela Arte, a
qual se fundamenta numa Psicopedagogia da Expressão Artística, Educação essa que permita o mais
vasto e justo recrutamento para um progressivo Ensino Artístico, não nos iludimos, porque assim nos
parece, quanto a este ideal longo de ser atingido. Ela mesmo se insere numa Reforma da Educação também condicionada”. No entanto, acrescentávamos:
“Parece-nos, pois, oportuno aproveitar o Conservatório Nacional como modelo de possibilidades e de
dificuldades, como conservatório piloto dos que, a nível secundário, o país necessita. Porquanto e para
já, não podemos esquecer, e não temos forças para o alterar, que este estabelecimento de ensino está integrado numa estrutura juridico-administrativa que, embora contestada por alguns de nós, é aquela aonde se nos consente a «reforma»”.
A partir desta posição, e a título de consultor psicopedagógico na Comissão, fui sugerindo:
“Permitam-me, pois, proferir algumas metas sobre o que me parece uma necessidade, se não uma das
funções fundamentais dos Conservatórios do tipo que queremos (...) conservar. Refiro-me à carreira pedagógico-artística, à sua missão de formação e preparação de professores para a Educação pela Arte,
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mais especificamente da Música, da Dança e do Teatro, e, para já, porque é a única disciplina curricular
oficialmente admitida, professores de «Educação Musical»”.

Esta escola, mais tarde também designada como Escola Superior de Educação pela Arte, vai
ter uma existência atribulada, tendo sido extinta progressivamente a partir do ano lectivo de
1980/81, uma vez que não foi permitida a matrícula de novos alunos a partir desse ano (Santos, 1994: 65). Contudo, os planos de estudos ministrados durante os onze anos em que funcionou, entre o ano lectivo de 1971/72 e o ano lectivo de 1981/82, só são homologados em
1983 pelo Despacho n.º 66/SES/83, publicado na 2.ª série do DR de 7 de Junho.
Quanto à escola de música, um ofício da Direcção Geral do Ensino Superior, datado de
16 de Julho de 1973 e endereçado ao director do Conservatório Nacional (Apêndice A: Doc.
XI), vem referir que “nos termos do despacho de Sua Excelência o Ministro, de 8-7-73, os
planos de estudo para o ano de 1973-1974 (...) são os constantes da proposta apresentada em
Março último por esse estabelecimento de ensino”. O conhecimento que temos destes provem
dos mapas para os cursos gerais, complementares e superiores enviados a 20 de Setembro de
1973 para os conservatórios do Porto, de Aveiro, de Braga, de Coimbra, de Ponta Delgada e
do Algarve, assim como para as academias de Espinho, de Setúbal, de Luanda, de Vila da
Feira, de Santa Cecília e da Madeira, nos quais, apesar de ser estipulado que “só podem matricular-se no 5.º ano, em qualquer curso [geral], os alunos que tenham completado o nível
básico” (Apêndice A: Doc. XII), não consta qual a constituição deste nível básico. Pensamos
que, olhando para as palavras proferidas por Arquimedes Santos (1981: 1-2) e acima transcritas, haveria a intenção de integrar este nível básico nos quatro anos do ciclo preparatório da
reforma Veiga Simão, visando, nomeadamente, “...uma Educação pela Arte generalizada à
escala nacional” (Santos, 1981: 1).
Curso
Geral (5.º/6.º ano)

Especialidade
Composição
Canto
Piano
Órgão
Outros Instrumentos
Direcção
Musicologia
Acústica Musical

Ilustração 15 - Cursos gerais, complementares e superiores homologados para
o ano lectivo de 1973/74.
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Curso
Complementar (7.º/8.º ano)

Superior

Especialidade
Composição
Canto
Piano
Piano (acompanhamento)
Órgão
Outros Instrumentos
Direcção
Musicologia
Acústica Musical
Composição
Canto
Piano
Órgão
Outros Instrumentos
Direcção Instrumental
Direcção Vocal
Direcção Vocal/Instrumental
Musicologia
Acústica Musical

Ilustração 16 - Cursos gerais, complementares e superiores homologados para
o ano lectivo de 1973/74 (Continuação).

Por outro lado, os planos de estudo da experiência pedagógica homologados recentemente pela Portaria n.º 370/98, de 29 de Junho, correspondem à realidade vivida no Conservatório Nacional já depois do ano lectivo de 1977/78 e não ao período compreendido entre
1971/72 e 1973/74. Um dos equívocos gerados diz respeito à igualização das durações de todos instrumentos (curso geral de seis anos e curso complementar de dois anos) que possivelmente só terá acontecido já na terceira fase do regime de experiência pedagógica. Isto porque
os currículos aprovados pelo Ministro da Educação Nacional, em 8 de Julho de 1973, prevêem que o curso geral e o curso complementar durem, cada um deles, dois anos, apesar de
serem referenciados como 5.º e 6.º ano, para o curso geral, e 7.º e 8.º ano, para o curso complementar, dando azo ao surgimento de algumas confusões entre o ano de escolaridade frequentado e a duração de cada uma das disciplinas que constituem o currículo do respectivo
curso.
De facto, não é claro que estivesse previsto para todos os instrumentos um curso básico
específico. Numa informação, datada de 4 de Outubro de 1973 (Apêndice A: Doc. XIII), sobre as “normas gerais contidas no esquema «cursos e disciplinas»”, aponta-se claramente no
sentido de o ano aí indicado se reportar, não ao número de anos da disciplina, mas sim ao ano
de escolaridade frequentado:
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1. Em qualquer Curso, todos os alunos que frequentaram, com aproveitamento, durante o ano lectivo de
1972/73, um determinado ano da disciplina do mesmo ano, transitam, em 1973/74, para o ano seguinte que lhe corresponde nos Novos Planos de Estudos, depois de deduzido o número de anos já
frequentado. Exs.:

Programas anteriores

Novos Planos de Estudo

(em 1972/73)

(em 1973/74)

PIANO - 1.º ano Sup. (7.º ano)

8.º ano Complementar

OBOÉ - 2.º ano (geral)

7.º ano Complementar

CANTO - 3.º ano (geral)

1.º ano Superior

COMPOSIÇÃO - 3.º ano (geral)

8.º ano Complementar
(...)

COMPOSIÇÃO - 1.º ano Sup. (4.º)

1.º ano Superior (9.º)

Como se pode reparar, e apesar de não ser clara a disposição de que “...transitam, em
1973/74, para o ano seguinte que lhe corresponde nos Novos Planos de Estudos, depois de
deduzido o número de anos já frequentado”, a equivalência entre os anos indicados para Oboé
pressupõe que um 2.º ano em 1972/73 corresponda, nos novos planos de estudo, a um 6.º ano
(indiciando o pressuposto que o 5.º ano é o primeiro ano deste instrumento), enquanto que
para o Piano é inequívoca a frequência de quatro anos, desta disciplina, previamente ao ingresso no respectivo curso geral. Na defesa desta tese encontramos, num ofício datado de 10
de Dezembro de 1973 (Apêndice A: Doc. XV), a referência de que
3. Os alunos que já têm os exames do 6.º ano de Piano, do 2.º ano de Acústica e História da Música e do
3.º geral de Composição (Harmonia), ao abrigo da Reforma de 1930, podem prosseguir os seus estudos, transitando para o 7.º ano complementar em Piano e História da Música, fazer exame do 4.º ano
de Educação Musical (ou classe de actualização) e também o exame do 8.º ano de Composição.

Neste mesmo sentido, um ofício datado de 29 de Dezembro de 1973 (Apêndice A: Doc.
XVII) e enviado ao director da Escola Piloto da Secção do Liceu Nacional de D. Maria II, de
Braga, vem informar “...que os alunos que já fizeram o 2.º ano de História da Música, deverão matricular-se no 7.º ano (complementar) e só farão exame no 8.º ano”, o que reforça a
tese de que os anos indicados na nova reforma reportam-se não ao número de anos frequentados até aí numa determinada disciplina, mas sim ao ano de escolaridade frequentado e no qual
a disciplina referida se insere. Existem, no entanto, algumas referências inequívocas sobre o
prolongamento dos cursos agora propostos quando comparados com os da reforma de 1930.
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Um ofício do Liceu Nacional de D. Maria II, de Braga, datado de 12 de Julho de 1973 (Apêndice A: Doc. X), vem referir que
dada a grande alteração que estão sofrendo os programas de Música, não queremos deixar de sugerir à
Ex.mª Comissão de Reforma uma plataforma para os adultos a quem a Reforma está a preocupar pela
extensão provável dos Cursos. (...). Constatar-se-á que serão mais 4, 6, 9, 11 anos de frequência semanal
obrigatória dos Conservatórios (...).

A seguir ao 25 de Abril de 1974, um ofício do Conservatório Nacional datado de 25 de
Junho desse mesmo ano (Apêndice A: Doc. XVIII) e dirigido ao Ministro da Educação, vem
“...comunicar que após o 25 de Abril deram-se (...) transformações importantes que vieram
alterar a orgânica das diversas escolas que aqui funcionam”, referindo ainda o facto de que
“a Comissão de Reforma do Ensino Artístico encontra-se demissionária bem como todos os
sub-directores e representantes das diversas escolas”. Paralelamente “...foi-se desenvolvendo
(...) um processo que visa a autonomia de cada Escola”, dando origem à eleição de uma Comissão Executiva por escola. A coordenação das instalações e a gestão do orçamento comum
passam a ser assegurados por uma Comissão de Gestão “...composta por um número paritário
de elementos de cada Comissão Executiva, e ainda 2 membros do pessoal Técnico e 1 membro do pessoal Auxiliar e 1 membro da Cantina”.
Em Assembleia da Escola de Música, realizada no dia 8 de Novembro de 1974, é eleita
uma Comissão de Inquérito que pretende averiguar a situação referente às matrículas dos alunos da escola de música que frequentam a secção da Escola Preparatória Francisco Arruda a
funcionar no Conservatório Nacional. O relatório elaborado, e apresentado na reunião realizada em 20 de Novembro de 1974, (Apêndice A: Doc. XXI) começa por lamentar o facto de não
poder ser mais preciso “...em virtude da direcção da referida secção da Escola Preparatória
Francisco Arruda não lhe ter fornecido os elementos indispensáveis para o esclarecimento
mais profundo da situação em que se encontra (...) em relação às escolas de Dança e de Música do Conservatório”. Continua, dizendo que
esta colaboração entre a escola do ciclo preparatório e as outras duas escolas de Arte pressupunha o desejo da formação de uma escola de alunos que pelo contacto diário com as já mencionadas escolas originassem os futuros profissionais da Música e da Dança.
No que diz respeito à Escola de Dança os alunos tinham de facto a vantagem de aulas diárias (...).
O mesmo caso não se verificou quanto à Escola de Música. Assim, o plano de estudos aplicado aos alunos que se deslocavam de outros estabelecimentos de ensino (...) [de] apenas quatro horas semanais (2 h
para Educação Musical Básica e 2 h para as Classes de Instrumento) não foi alterado (...) como o projecto
fazia prever.
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Um dos factos mais à frente insinuados por este relatório, referindo-se mais especificamente
aos alunos da escola de música que frequentavam a secção da Escola Preparatória Francisco
Arruda, é a inexistência da pressuposta correspondência nas matrículas efectuadas nas duas
escolas, o que deriva provavelmente do facto dos alunos ingressarem para a escola de música
já depois de terem iniciado, ou mesmo concluído, o ciclo preparatório. Concretamente, refere
que
em Junho de 1973 houve a seguinte determinação: “os alunos que não tiverem aproveitamento nas disciplinas artísticas serão transferidos para uma outra escola do Ciclo Preparatório, sem prejuízo, da sua
situação escolar”.
Assim, neste ano lectivo de 1974-75 todos os alunos matriculados nos 1.º. 2.º e 3.º anos da secção da Escola Preparatória Francisco Arruda devem estar igualmente matriculados em idênticos anos das Escolas
de Dança e de Música, excepto no que se refere aos alunos do 4.º ano aos quais é permitida a frequência
do 3.º ano das referidas escolas de Arte.
Como estamos convencidos que tal não acontece pensamos ser necessário um inquérito determinado superiormente (...).

Este relatório termina apontando para a necessidade de se proceder a uma averiguação mais
profunda dos factos apontados, dizendo que “parece-nos pois, salvo mais autorizada opinião,
que caso (...) [se] confirme a impossibilidade desta experiência pedagógica iniciada em
1971, ela seja dada como terminada pelo Ministério da Educação e Cultura”.
Um outro problema apontado vai ser a exiguidade do espaço existente no edifício do
Conservatório Nacional, que só a muito custo consegue aguentar todas as escolas que nele
funcionam, dado que a “...população [escolar] era constituída por alunos do ensino integrado de dança e de música da secção da Escola Preparatória Francisco Arruda, pelos estudantes de nível universitário das Escolas de Teatro, Cinema e de Formação de Professores
de Educação pela Arte” (Santos, 1994: 40), que, juntamente com os alunos da escola de música, ascendiam a cerca de mil e setecentos alunos (Apêndice A: Doc. XX). Num ofício do
Conservatório Nacional, datado de 30 de Dezembro de 1974 (Apêndice A: Doc. XXII), é referido que “as instalações do Palácio de S. Roque (...) seriam adequadas ao funcionamento da
[secção da Escola Preparatória Francisco Arruda]”, sendo que a própria Comissão Directiva
desta escola vai considerar que estas “...instalações (...) satisfazem de imediato as condições
mínimas necessárias ao [seu] funcionamento” (Apêndice A: Doc. XXIII). No entanto, em
1975, a secção da Escola Preparatória Francisco Arruda acaba por sair definitivamente do
Conservatório Nacional após lutas que envolveram tentativas de ocupação deste edifício, lutas
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estas protagonizadas entre a associação de pais e encarregados de educação da secção do
Conservatório Nacional da Escola Preparatória Francisco Arruda e a Comissão de Gestão do
Conservatório Nacional (Apêndice A: Docs. XIX e XX).
Um ofício enviado pelo Conservatório Nacional à Direcção Geral do Ensino Superior, e
datado de 30 de Dezembro de 1974 (Apêndice A: Doc. XXII), refere a existência de projectos
de decreto-lei relativos à autonomização das escolas de música, de teatro, de cinema e de dança. No entanto, só em Junho de 1975 (Apêndice A: Doc. XXIV) é que são “homologados os
Conselhos Directivos das Escolas Superiores de Música, de Teatro e de Cinema (...) como
órgãos provisórios de gestão das Escolas; para fins orçamentais e administrativos deve, porém, e enquanto não for consumada a separação das Escolas, ser constituído um órgão comum de coordenação”, indicando desta forma que os projectos de decreto-lei apresentados, e
relativos à criação das escolas de música, de teatro, de cinema e de dança, não tinham sido
aprovados.
A terceira fase do regime de experiência pedagógica inicia-se com a publicação do Decreto n.º 17/77, de 18 de Fevereiro, sendo Ministro da Educação e Investigação Científica, o
Professor Doutor Mário Augusto Sottomayor Leal Cardia. O preâmbulo deste decreto começa
por nos dizer que
as experiências pedagógicas ensaiadas no Conservatório Nacional não atingiram os objectivos pretendidos não só por não terem sido devidamente equacionados os problemas referentes à institucionalização do
ensino superior artístico (...), como (...) por não se ter conseguido a colaboração de individualidades que
(...) fossem o garante da qualidade e da validade das experiências pedagógicas ensaiadas.

Este decreto, elaborado ao abrigo do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 768/76, de 23
de Outubro, possui dois artigos, sendo que o primeiro reconhece “...a necessidade urgente de
reestruturação do Conservatório Nacional” (Dec. n.º 17/77: art. 1.º) e o segundo determina
que “o despacho do Ministro da Educação e Investigação Científica que nomear (...) a comissão de reestruturação fixará o prazo em que ela deverá apresentar a proposta de viabilização
e actualização dos diferentes cursos a ministrar” (Dec. n.º 17/77: art. 2.º).
No entanto, esta reestruturação nunca se chega a concretizar uma vez que a escola de
música não aceita a proposta apresentada pelas escolas de teatro, de dança, de cinema e de
educação pela arte, que pretendia transformar o Conservatório Nacional num organismo com
administração única, secretaria única, quadro de professores único e interligação pedagógica.
A este propósito, uma professora de Piano da Escola de Música do Conservatório Nacional
refere (Apêndice B):
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E a ideia, que estava muito na mente da Dr.ª Madalena Perdigão, era a escola piloto [de Educação pela
Arte] como cúpula, a tal escola superior de educação, no fundo, de todas as outras escolas de arte, portanto, da música, da dança, do cinema e do teatro. (...). A escola de música fez muita guerra (...), porque
achámos que a escola piloto, as disciplinas que continha e todo o seu conteúdo estrutural, que realmente
falsificava esta ideia, e além disso tirava a dignidade à própria escola de música de formar alunos de música e eles são realmente formados pela escola de música. Fizemos uma grande guerra e conseguimos
vencer, até porque realmente a escola piloto ser a escola de cúpula de todas as escolas do país era [uma
ideia] realmente incomportável.

De facto, a escola de música reclamou para si uma autonomia administrativa, pedagógica e
física, alegando, entre outras razões, a sua natureza específica, o facto da sua população escolar ser superior ao conjunto do somatório das restantes escolas que funcionavam no edifício
do Conservatório Nacional, assim como dada a sua função de supervisão pedagógica dos diversos Conservatórios Regionais e Academias de Música existentes no país [33], o que consideravam exigir uma estrutura orgânica e pedagógica próprias.
Dada a incapacidade demonstrada pela tutela em conduzir uma reforma pedagógica e
administrativa no Conservatório Nacional de acordo com os seus desígnios, superiormente
delineados, e “atendendo à gravidade das anomalias que se vêm verificando no Conservatório Nacional” (Dec.-Lei n.º 222/78: preâmbulo), o Decreto-Lei n.º 222/78, de 3 de Agosto, vai
determinar que “fica o Ministro da Educação e Cultura autorizado a nomear um gestor para
o Conservatório Nacional” (Dec.-Lei n.º 222/78: art. 1.º), fixando, “...por despacho, os poderes e atribuições (...) [deste], bem como o período durante o qual exercerá funções” (Dec.-Lei n.º 222/78: art. 2.º). Este substitui “...para todos os efeitos legais os órgãos de gestão das
escolas que integram” (Dec.-Lei n.º 222/78: art. 3.º) o Conservatório Nacional.
Na realidade, o funcionamento das diversas escolas criadas no Conservatório Nacional
com o regime de experiência pedagógica vai ser de tal forma atribulado nos anos que se seguem ao 25 de Abril de 1974, que a reforma do ensino artístico ministrado nesta instituição só
vem a acontecer, efectivamente, já em meados da década de oitenta, com a aprovação do Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho. No entanto, e uma vez que a implementação deste decreto-lei só foi efectiva em algumas escolas já na década de noventa, encontramos uma quarta
fase do regime de experiência pedagógica, que vai coexistir paralelamente à reforma decretada por este decreto-lei. De facto, os planos de estudo do regime de experiência pedagógica,
homologados pela Portaria n.º 370/98, correspondem à realidade existente já depois de meados da década de setenta, até porque em Dezembro de 1973 ainda só estariam elaborados os
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programas das “...seguintes disciplinas: Educação Musical Básica (...); Piano 1.º ao 8.º anos;
História da Música; Composição; Violino; [e] Violoncelo” (Apêndice A: Doc. XVI), bem
como o programa “...de Música Electro-acústica” (Apêndice A: Doc. XIV).
Cursos/Disciplinas
Piano
Cravo
Clavicórdio
Órgão
Harpa
Violino
Violeta
Violoncelo
Contrabaixo
Viola Dedilhada
Alaúde
Flauta
Oboé
Clarinete
Fagote
Saxofone
Trompa
Trompete
Trombone
Tuba
Instrumentos de Percussão
Flauta de Bisel

Duração e Especialidade
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
Geral - 6 anos
Complementar - 2 anos
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Ilustração 17 - Cursos e disciplinas do regime de experiência pedagógica homologados pela Portaria n.º 370/98, de 29 de Junho.
Cursos/Disciplinas
Canto
Composição
Educação Musical
Acústica
História da Música
Composição
Italiano
Coro
Orquestra
Música de Câmara

Duração e Especialidade
Geral - 3 anos
Geral - 4 anos
6 anos
1 ano
3 anos
3 anos
2 anos
-

Ilustração 18 - Cursos e disciplinas do regime de experiência pedagógica homologados pela Portaria n.º 370/98, de 29 de Junho (Continuação).

Com o objectivo de “...fixar os planos de estudo e as condições em que podem ser conferidos os diplomas, de modo a regularizar a situação dos detentores das habilitações obtidas
ao abrigo do regime de experiência pedagógica” (Port. n.º 370/98: preâmbulo), a Portaria n.º
370/98 vem determinar que
4.º O diploma do curso geral de qualquer dos instrumentos mencionados (...) é emitido aos alunos que tenham realizado com aproveitamento o exame do 6.º ano do respectivo instrumento e tenham obtido aproveitamento no 3.º ano de Solfejo (Decreto n.º 23577, de 12 de Fevereiro de 1934) ou no 4.º ano de
Educação Musical (...).
5.º O diploma do curso geral de Canto (...) é emitido aos alunos que tenham realizado com aproveitamento o exame de 3.º ano do referido curso e tenham obtido aproveitamento no 2.º ano de Solfejo
(1930) ou no 2.º ano de Educação Musical (...).
6.º O diploma do curso geral de Composição (...) é emitido aos alunos que tenham realizado com aproveitamento o exame do 3.º ou do 4.º ano de Composição e que tenham obtido aproveitamento final no
3.º ano de Solfejo (1934) ou no 4.º ano de Educação Musical (...) e no 2.º ano de Acústica e História
da Música (1930) ou no exame de Acústica e no 3.º ano de História da Música (...).
7.º (...)
8.º 1 - O diploma do curso complementar de qualquer dos instrumentos mencionados (...) é conferido aos
alunos que tenham realizado com aproveitamento o exame do 8.º ano do respectivo instrumento e tenham obtido aproveitamento final nas seguintes disciplinas anexas:
a) 3.º ano de Solfejo (1934) ou 4.º ano de Educação Musical (...);
b) 2.º ano de Acústica e História da Música (1930) ou Acústica e 3.º ano de História da Música (...);
c) 3.º ano de Composição ou o 3.º ano de Análise e Técnicas de Composição previsto na Portaria n.º
294/84, de 17 de Maio, desde que tenha sido completado até final do ano lectivo de 1992-1993.
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Desta forma, e apesar de estarem previstos seis anos de Educação Musical e três tipos de classe de conjunto (Coro, Orquestra e Música de Câmara), o facto é que a sua frequência é irrelevante para a conclusão dos cursos do regime de experiência pedagógica agora homologados.
De facto, a estruturação destes segue não o modelo tentado implementar com a experiência
pedagógica iniciada no ano lectivo de 1971/72, mas sim o modelo subjacente às reformas preconizadas no Conservatório Nacional até 1930 e às diversas propostas de reforma apresentadas por esta instituição entre 1937 e 1966.
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CAPÍTULO IV – A REFORMA DO ENSINO MINISTRADO NO CONSERVATÓRIO
NACIONAL E ESCOLAS AFINS

O DECRETO-LEI N.º 310/83,

DE 1 DE JULHO

Desde a imposição pela ditadura militar, antecessora do estado novo e do novo constitucionalismo de 1933 (Saraiva, 1998), de uma reforma no ensino artístico ministrado no Conservatório Nacional, e escolas afins, com características tão retrógradas como aquelas que
foram preconizadas pelo Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, que era desejado um
retorno ao ideal defendido por José Viana da Mota e por Luís de Freitas Branco na reforma
por estes instituída no Conservatório Nacional de Música em 1919. Nesse sentido, durante
mais de quarenta anos foram criados grupos de trabalho e propostos projectos de reforma que
nunca chegaram a ser aprovados. Cremos que houve, por parte do próprio regime à data vigente, a intenção política de não efectuar qualquer tipo modificação de fundo ao disposto no
Decreto n.º 18881. De facto, os ideais defendidos preconizavam uma visão utilitária da educação, vendo-a como algo de perigoso que necessitava de ser controlado. O próprio ideal de
formação artística defendido resumia-se na ideia de que “...o essencial não é ensinar muito,
mas ensinar bem” (Dec. n.º 18881: preâmbulo). Cremos que as propostas de reforma e grupos
de trabalho consentidos, já em 1936 e atrás referidos, não tinham como objectivo o produzir
qualquer tipo de resultado reformista, mas sim o de constituírem processos de controle de
uma oposição à política prosseguida, dando ainda a entender que o problema consistiria numa
escassez de recursos económicos do próprio país, os quais não permitiam as reformas por estes pretendidas neste domínio.
Quando, nos finais da década de cinquenta, foram proferidos um conjunto de ataques
violentos ao Conservatório Nacional, por parte do jornal o Século, estes poderão ter sido também inseridos numa estratégia, ou pelo menos aproveitados para tal, de repressão das intenções reformistas ainda existentes à data nesta instituição. De facto, o Conservatório Nacional
foi, desde a reforma de 1930, um antro de resistência às políticas prosseguidas pelo estado
novo, pelo menos no domínio do ensino artístico. Se por um lado, as reformas de ensino de
Carneiro Pacheco, em 1936, e de Pires de Lima, em 1947, foram relativamente fáceis de impor, a reforma efectuada em 1930 no Conservatório Nacional teve desde logo uma forte oposição entre os professores desta instituição. Por exemplo, sabemos que ainda durante a década
de cinquenta, o grau de virtuosidade na disciplina de Piano, instituído pela reforma de 1919 e
extinto pela reforma de 1930, continuava a ser leccionado. Cremos, pois, que este movimento
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de resistência, ligado também à própria oposição de esquerda ao regime do estado novo e ao
novo constitucionalismo de 1933, poderá ter sido uma das razões que levaram a aproveitar as
directivas emanadas, em meados da década de sessenta, por organismos internacionais no
sentido de se criarem vias unificadas na estruturação dos níveis intermédios dos sistemas educativos, terminando assim com o “...ensino médio especial” (MEN, 1971: 11). Isto terá levado
a que a partir de 1971 fosse tentada a integração do ensino ministrado nos conservatórios e
escolas afins nos esquemas gerais de ensino, onde a oposição ao regime então vigente nunca
tinha assumido as proporções verificadas no seio deste.
Constata-se que este movimento, no sentido de se integrarem as vias de formação artística nos esquemas gerais de ensino, partiu, pelo menos no caso português, de uma imposição
política exterior, i.e. do governo, sendo que esta não correspondia ao ideal preconizado por
um número muito significativo de professores do ensino vocacional de música. No próprio
parecer relativo à secção de música do Conservatório Nacional, ao Projecto do Sistema Escolar, aprovado em reunião do Conselho Escolar de 25 de Março de 1971, o único aspecto considerado positivo na proposta então apresentada dizia respeito à “...extensão do ensino da música até ao nível de «Ciclos especiais universitários»” (Apêndice A: Doc. IV). Esta mesma
ordem de ideias levou mais recentemente à defesa de duas vias, amadora e profissional, para
o ensino especializado de música (Folhadela et al., 1998: 33), assim como à apresentação, em
Junho de 1996, por todas as escolas públicas de ensino especializado de música, de uma
“proposta para um novo curso de Canto” com o objectivo de “...modificar a actual estrutura
do curso, aumentando-lhe o número de anos e dotando-o de disciplinas indispensáveis à formação dos futuros cantores” (Apêndice A: Doc. XXVI), ao qual o Ministério da Educação se
remeteu ao mais profundo silêncio, nem sequer acusando a sua recepção, à semelhança do que
aconteceu com os outros projectos de reforma apresentados desde 1930 pelo Conservatório
Nacional (Cruz, 1985: 209).
A própria defesa em torno destas duas vias para o ensino vocacional de música, designadas de amadora e de profissional, remonta pelo menos aos inícios da década de noventa
(Apêndice A: Doc. XXVII) e parece-nos não ser mais do que a continuação de um processo
de resistência à mudança. Esta ideia elitista, justificativa da suposta impossibilidade de enquadramento deste ensino nos esquemas gerais de ensino, já tinha sido proferida no parecer
ao Projecto do Sistema Escolar quando é dito que “...o mundo da música e dos músicos é (...)
um mundo muito fechado, reservado aos auditivos” (Apêndice A: Doc. IV). No entanto, consideramos que esta divisão entre uma via amadora e uma via profissional é um perigoso
equívoco não suportado nos estudos empíricos até ao momento efectuados, e que constituin75

do-se num processo de recusa de uma realidade imposta do exterior, é politicamente aproveitada como justificação para a redução do financiamento deste ensino, nomeadamente no corte
efectuado aos apoios financeiros concedidos às escolas especializadas de música pertencentes
ao ensino particular e cooperativo que, constituindo a quase totalidade da rede nacional, não
são economicamente viáveis sem a comparticipação financeira do estado [34].
Mesmo do ponto de vista etimológico, como da própria psicologia, esta distinção entre
uma via amadora e de uma via profissional, secundarizando a primeira relativamente à segunda, constitui um equívoco. Por definição, amador é aquele que faz algo por gosto, enquanto que o profissional é aquele que o faz por obrigação. Se considerarmos que os factores
motivacionais intrínsecos são muito mais poderosos do que os extrínsecos, algo já demonstrado pelos estudos empíricos realizados na área da psicologia da motivação, concluímos ser
paradoxal esta divisão. É que, relativamente à sua valorização, a via amadora devia ser hierarquicamente superior à via profissional, uma vez que na primeira os factores motivacionais
são intrínsecos, enquanto que na segunda estes são extrínsecos, dando como resultado que o
potencial para aprendizagem é, por definição, muito superior numa via amadora do que numa
via profissional. Por outro lado, esta divisão constitui um equívoco porque a integração do
ensino artístico nos esquemas gerais de ensino só tem real interesse pedagógico numa educação pela arte e para a arte destinada a todos os alunos, ao nível de numa escolaridade obrigatória não dividida em diversas vias paralelas (genérica, vocacional, em modalidades especiais, etc.) e sem obrigar a uma opção precoce por uma via vocacional, opção esta que terá
sido uma das principais razões que levaram à falência técnica do Decreto-Lei n.º 310/83 ao
nível do ensino vocacional de música.
Uma professora de piano da Escola de Música do Conservatório Nacional, que participou no processo que levou à publicação do Decreto-Lei n.º 310/83, refere que estiveram na
base da sua elaboração as seguintes motivações (Apêndice B):
Com a experiência pedagógica foram criadas cinco escolas independentes, porque a escola de dança era
uma disciplina do teatro e a escola piloto [de educação pela arte] não existia. E a ideia, que estava muito
na mente da Dr.ª Madalena Perdigão, era a escola piloto como cúpula, a tal escola superior de educação,
no fundo, de todas as outras escolas de arte, portanto, da música, da dança, do cinema e do teatro. (...). A
escola de música fez muita guerra a essa filosofia (...). (...). Não conseguimos agarrar essa ideia, combatemos imenso (...). Esse foi um dos problemas da experiência pedagógica. Depois havia o problema de
sendo as escolas independentes, formaram um programa curricular muito maior. E à medida que iam aumentando os anos, por exemplo, a escola de dança em especial, (...) [a necessidade de] salas multiplicaram-se. (...). Depois vinham os dinheiros em comum, mas as outras escolas acharam sempre que a escola
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de música é que tinha a maior fatia... É evidente, era a que tinha mais alunos. (...) Depois havia trapalhada, também, como por exemplo com os professores em que nós chegávamos a fazer concurso, como fiz
com a professora Filomena, ela ganhava o concurso, mas quando cheguei à secretaria o lugar dela já estava ocupado (...) pelo cinema (...). (...). Nós queríamos a nossa independência. (...). O problema era que
também sentíamos que o curso superior [da reforma de 1930] não dava um diploma válido aos alunos. Foi
essencialmente por isso, também, para dar aos alunos a possibilidade de terem diplomas de curso superior
[com grau académico] como todas as outras áreas tinham.

Por outro lado, a nossa entrevistada, quando questionada sobre a metodologia seguida, refere
claramente ter esta sido imposta pelo Ministério da Educação:
Se quer que eu lhe diga, eu lembro-me (...) que andámos a estudar como é que nas outras escolas se fazia
em relação a cada instrumento, em que idade é que entravam... Em que diziam, o Piano, por exemplo, aos
sete anos, depois... assim, o Clarinete era também por essas idades, tinha a idade do Trombone, tinha a
idade da Tuba... Isso estava mais ou menos esquemático em todas as escolas. E nós, quando fizemos este
trabalho, pensámos (...) nas idades. Mas na verdade, como houve esta ordem do 1.º ano de Piano, 1.º ano
do ciclo [preparatório], 2.º ano de Piano, 2.º ano do ciclo [preparatório], todo esse estudo mais aprofundado que quisemos fazer foi ao ar.

De facto, Andrés (1991: 37), referindo-se à situação vivida em Espanha ainda antes da aplicação da LOGSE [35], indica, como idades mínimas recomendáveis para começar a estudar
cada um dos diversos instrumentos musicais, as seguintes:
Instrumento
Acordeão
Clarinete
Contrabaixo
Fagote
Flauta Transversal
Flauta de Bisel
Guitarra
Harpa
Oboé
Percussão
Saxofone (Alto)
Piano

Idade mínima
10 anos
8 anos
12 anos
12 anos
6 anos
6 anos
8 anos
10 anos
10 anos
12 anos
10 anos
6 anos

Trombone de Varas

12 anos

Trompa

12 anos

Trompete

8 anos

Ilustração 19 - Idades mínimas recomendáveis para iniciar
a estudar alguns dos instrumentos musicais
segundo Andrés.
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Instrumento
Tuba
Violino
Violeta
Violoncelo

Idade mínima
12 anos
6 anos
8 anos
10 anos

Ilustração 20 - Idades mínimas recomendáveis para iniciar
a estudar alguns dos instrumentos musicais
segundo Andrés (Continuação).

O estabelecimento destas idades mínimas, apesar de discutível, é baseado no desenvolvimento
fisiológico médio da criança, sendo que, em alguns dos instrumentos aqui considerados, esta
ultrapassa os 9-10 anos encarados como a idade de opção vocacional, pelo Decreto-Lei n.º
310/83, para a frequência do ensino especializado da música e da dança.
O modelo utilizado, na elaboração deste decreto-lei, vai ter por base o Projecto do Sistema Escolar apresentado em 1971, assim como o parecer a este elaborado pelo Conservatório
Nacional relativo à secção de teatro, mais especificamente naquilo em que este se refere ao
ensino da dança, quando diz que (Apêndice A: Doc. IV):
segundo a prática (vinda desde o séc. XVIII em França e corroborada, depois, nos demais países de longa
tradição) o tempo mínimo para a formação e preparação de um bailarino profissional é de 8 anos. (...).
Segundo, também, a prática e o conselho dos pedagogos a idade ideal para se iniciar uma formação de
bailarino profissional é entre os 9 e os 10 anos. (...).
(...)
O curso de Bailado dos Conservatórios ou da Academia seria portanto constituído por 8 anos:
Curso Preparatório

4 anos de ensino preparatório da dança acompanhados dos 4 anos do 1.º ciclo do
Ensino Secundário.

Curso Geral

2 anos de ensino intensivo da dança, acompanhados de disciplinas de cultura geral de música.

Curso Complementar

2 anos de exclusivo ensino da dança e de preparação para a carreira profissional
com disciplinas especiais (história da arte, história da dança, música, maquilhagem, mímica, expressão corporal, repertório, pas-de-deux, etc.).

(...)
Poder-se-ia, ainda, prever 2 anos mais, sem limite de idade, de ensino superior especializado, com vista à
passagem de diplomas de professores, coreógrafos, mestres, etc.

No entanto, este ignora em parte as reservas colocadas pela secção de música, talvez porque
estas não se adaptam à estrutura de ensino superiormente imposta para o ensino vocacional da
música e da dança, pensando que uma simples extensão deste ensino, de uma forma generalizada, ao 5.º ano de escolaridade (2.º ciclo do ensino básico) era só por si suficiente para ultra-
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passar os inconvenientes apontados quanto à redução do número total de anos de formação
instrumental e à idade ideal para esta se iniciar. Por outro lado, a igualização das durações, em
todos os instrumentos, era algo que tinha muito provavelmente ocorrido há poucos anos, motivado pelos ideais então vigentes na sociedade portuguesa que apontavam para a construção
de uma sociedade sem classes. É preciso ver que, até então, existia uma forte estruturação
social entre os diversos instrumentos musicais leccionados no Conservatório Nacional, facto
este que se reflectia na existência de cursos superiores só em três deles (Piano, Violino e
Violoncelo), e nas durações globais que, segundo a reforma adoptada em 1930, iam de quatro
anos para os instrumentos da família dos metais, para o contrabaixo e para o órgão, até nove
anos para os únicos três instrumentos com curso superior.
Um dos problemas fundamentais que acabaram por determinar a falência técnica deste
decreto-lei ao nível do ensino vocacional da música, foi precisamente a extrema rigidez assumida, ao colocar uma opção vocacional obrigatória aos 9-10 anos de idade, que não só, nunca
constituiu uma realidade efectiva e generalizada neste ensino (é muito normal os alunos iniciarem o estudo de um instrumento musical em idades mais avançadas do que estas), como
não existem na sociedade portuguesa as condições socioculturais indispensáveis para a viabilização desta opção precoce. No entanto, ignorando esta realidade, o Decreto-Lei n.º 310/83,
diz-nos que (Dec.-Lei n.º 310/83: preâmbulo)
nos ensinos da música e da dança há uma educação artística e um adestramento físico específicos, que
têm de iniciar-se muito cedo, na maior parte dos casos até cerca dos 10 anos, constituindo assim uma opção vocacional precoce em relação à generalidade das escolhas profissionais, que só se vêm a realizar-se
cerca dos 15 ou 16 anos de idade, na entrada do 10.º ano de escolaridade.

Algo, que como vimos, é de uma extrema complexidade, não sendo na realidade possível estabelecer idades ideais com um carácter tão rigoroso. Neste aspecto, Gordon (1993: 308)
afirma mesmo que não existe uma idade ideal em que o estudo de um instrumento musical
deva ser iniciado, mas sim um momento ideal a que corresponde a aquisição prévia de um
conjunto de pré-requisitos linguístico-musicais. Por outro lado, o início precoce do estudo de
um instrumento musical, levanta problemas de índole psicopedagógica para os quais os actuais professores do ensino especializado de música não tiveram, de uma forma generalizada,
qualquer tipo de preparação.
Quanto à metodologia seguida para a reforma agora implementada, ao nível do ensino
da música, da dança, do teatro e do cinema até aqui ministrado no Conservatório Nacional e
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em escolas afins, o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 310/83 refere que
...a reestruturação (...), e (...) [a] consequente reconversão dos respectivos estabelecimentos públicos de
ensino, parte das seguintes opções:
Inserção no esquema geral em vigor para os diferentes níveis de ensino;
Criação de áreas vocacionais da música e da dança integradas no ensino geral preparatório e secundário.
Integração no ensino superior politécnico do ensino profissional, ao mais alto nível técnico e artístico.

Contudo, referindo-se à Escola Superior de Educação pela Arte e citando o Decreto-Lei n.º
310/83, Arquimedes Santos (1989: 123-4) nota que
“das actuais escolas do Conservatório Nacional uma há que, pela sua natureza, se não enquadra na presente reestruturação. Trata-se do Curso de Educação pela Arte, cujo objectivo não é a formação de artistas mas de professores, nomeadamente do ensino básico, pelo que deverá vir a enquadrar-se nas futuras Escolas Superiores de Educação”, confirmando assim o golpe de um anterior ministro (Vítor Crespo), no Despacho n.º 379/80, de Outubro: “mantém-se suspensas na Escola de Formação de Professores
pela Arte, as inscrições de novos alunos, até à integração do referido estabelecimento de ensino nas Escolas Superiores de Educação”.
(...)
Entretanto, exara-se noutro despacho, de 30 de Junho de 1981:
“1. Não é aceitável reiniciar a Escola de Educação pela Arte no âmbito do Conservatório. Por razões do
passado dessa escola e da própria definição do que deve ser o Conservatório Nacional.
“2. Deve no entanto fazer-se a avaliação dos resultados da actividade da Escola que funcionou no Conservatório, para dessa avaliação recolhermos os ensinamentos necessários de modo a evitar erros e aproveitar virtualidades.
“(...)
“6. Logo que publicado o estatuto de carreira do ensino politécnico, nomearemos as comissões instaladoras da Escola Superior de Educação. Na de Lisboa - e não só - funcionarão currículos de educação
pela arte.
“Devem ser programados em conjunção com o Secretariado de Estado do Ensino Superior os currículos
dessa variante”.
Este ponto nunca foi posto em prática, e, no que se refere ao da avaliação, foi nomeada uma comissão de
peritos, a qual apresentou ao ministro em 1982, um “Relatório de Avaliação da Escola Superior de Educação pela Arte”, o qual, até agora, não nos foi permitido consultar.

De facto, este relatório de avaliação da Escola Superior de Educação pela Arte só é tornado
público, quando uma das suas autoras, Maria Emília Brederode Santos, o decide publicar em
1994 no âmbito do Instituto de Inovação Educacional. A propósito das eventuais intenções
por detrás da encomenda deste relatório de avaliação, esta autora comenta que (Santos, 1994:
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11)
no nosso caso, quando a avaliação foi encomendada, a Escola havia já sido suspensa, continuando apenas
em funcionamento para os alunos inscritos no último ano - o que podia ser entendido como um eufemismo para uma decisão já tomada de condenação. O propósito da avaliação seria então uma mera legitimação da decisão ou “um ganhar tempo” para obstar a outras reacções.

Curioso acaba por ser o facto que, nas suas conclusões finais, o relatório recomenda que “...a
curto prazo e como medida de emergência, a Escola Superior de Educação pela Arte se deveria manter no Conservatório Nacional para que não haja interrupção das suas actividades
lectivas” (Santos, 1994: 177), apontando sempre, e independentemente do enquadramento
institucional que no futuro esta viesse a ter, para a continuação do seu funcionamento.
No seu articulado, o Decreto-Lei n.º 310/83 vai prever a integração do ensino vocacional da música e da dança ao nível do ensino preparatório e secundário (actuais 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico, e ensino secundário), visando “...a formação de músicos e de bailarinos,
bem como a preparação específica necessária ao exercício de outras profissões ligadas à
música e à dança” (Dec.-Lei n.º 310/83: art. 1.º, n.º 1). Por outro lado, “o ensino da música e
o ensino da dança inserem-se nos diversos níveis de ensino (...) [constituindo], sucessivamente, uma opção vocacional precoce, um ensino profissionalizante e uma preparação profissional aprofundada” (Dec.-Lei n.º 310/83: art. 1.º, n.º 2). Este decreto-lei prossegue, determinando que
Artigo 2.º Ao nível da educação pré-escolar e do ensino primário deverá desenvolver-se o ensino da música, visando a detecção e desenvolvimento das aptidões da criança.
Artigo 3.º 1 - No ensino da música ao nível do ensino preparatório e do ensino secundário unificado [36]
desenvolver-se-ão os cursos gerais de Instrumentos, os quais visão a aquisição pelo aluno das
bases gerais de formação musical e de domínio da execução dos instrumentos.
2 - (...).
Artigo 4.º 1 - Ao nível dos cursos complementares do ensino secundário [37], o ensino da música e o
ensino da dança constituirão áreas de estudos próprios, de carácter profissionalizante, comportando os cursos de Formação Musical, de Instrumentos, de Canto e de Dança.
2 - O curso de Formação Musical visa o aprofundamento da educação musical e de conhecimentos nos domínios das ciências musicais, supondo, à saída, o domínio de um instrumento
de tecla ao nível do curso geral.
3 - Os cursos de Instrumentos têm carácter profissionalizante, visando um domínio avançado
da execução dos instrumentos e uma formação musical correspondente.
4 - O curso de Canto visa a aquisição de um nível de domínio geral das técnicas vocais, simultaneamente com o aprofundamento da formação musical ao nível dos restantes cursos
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complementares.
5 - (...).
Artigo 5.º 1 - Os planos de estudo dos cursos gerais e dos cursos complementares dos ensinos da música
e da dança integrarão as disciplinas de formação específica e vocacional da música ou da dança e as disciplinas de formação geral dos correspondentes níveis de ensino.
(...)
Artigo 6.º 1 - O ensino correspondente aos planos de estudo referidos no artigo anterior poderá ser ministrado:
a) Nos estabelecimentos de ensino da música ou da dança, em regime integrado, leccionando-se também as disciplinas de formação geral aos respectivos alunos;
b) Simultaneamente num estabelecimento de ensino de música ou da dança e numa escola
preparatória ou secundária, de forma articulada;
c) Em escolas preparatórias e secundárias em que sejam ministradas as disciplinas de formação específica do ensino da música e da dança.

Relativamente ao ensino superior da música, da dança, do teatro e do cinema, o Decreto-Lei
n.º 310/83 vem dispor o seguinte:
Artigo 7.º 1 - (...).
2 - O diploma de um curso complementar de Música ou de Dança é condição normal para ingresso nos respectivos cursos superiores de Música ou de Dança, bem como noutros cursos de
ensino superior, nos termos da lei geral que regula o ingresso no ensino superior.
(...)
Artigo 15.º 1 - O ensino superior da música, da dança, do teatro e do cinema insere-se nos objectivos e
nas estruturas do ensino superior politécnico, visando a formação de profissionais naquelas
áreas ao mais alto nível técnico e artístico.
2 - O ensino superior da música e da dança incluirá também a formação dos professores do
ensino vocacional destas artes, podendo estabelecer-se acordos de cooperação com outras instituições de ensino superior, com vista a definir os planos de estudo adequados e a forma de
ministrar a sua componente de ordem pedagógica.
Artigo 16.º 1 - Os cursos a que se refere o n.º 1 do artigo anterior conferem o grau de bacharel.
2 - Podem também ser criados cursos de especialização nos domínios do ensino superior ministrados nas respectivas escolas, os quais, de acordo com a sua duração e nível, poderão dar
direito a um diploma específico, equiparado para efeitos profissionais às licenciaturas conferidas pelas universidades.

No entanto, algumas das disposições aqui referidas nunca se chegaram a concretizar.
Neste âmbito insere-se o disposto no artigo 2.º referente à educação pré-escolar e primária, o
disposto no n.º 2 do artigo 7.º, referente ao ingresso nos respectivos cursos superiores, uma
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vez que a regra passou a ser a admissão de alunos às respectivas escolas superiores sem a obrigatoriedade de conclusão prévia dos respectivos cursos complementares de música ou de
dança, assim como o disposto no n.º 2 do artigo 15.º, no que diz respeito à formação de professores para o ensino vocacional, visto que, por exemplo, a Escola Superior de Dança ministra um ramo de educação que não é reconhecido como tal para efeitos de docência.
Ao nível do ingresso nos cursos superiores de música, o não cumprimento do disposto
no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 310/83 ter-se-á ficado em parte a dever ao facto de
alguns conservatórios e escolas de música não respeitarem o 6.º ano de Educação Musical e o
6.º ano de Instrumento como nível terminal dos cursos complementares de música, contrariando assim o disposto nos Despachos n.ºs 42/SEAM/84, publicado na 2.ª série do DR de 4
de Maio, 72/SEAM/84, publicado na 2.ª série do DR de 26 de Novembro, e 78/SEAM/85,
publicado na 2.ª série do DR de 9 de Outubro. De facto, a contestação a este decreto-lei, por
parte das escolas de música não superiores criadas pela reconversão do Conservatório Nacional e escolas afins (Dec.-Lei n.º 310/83: arts. 19.º a 24.º), foi tal que levou, até ao início da
década de noventa, ao seu não cumprimento generalizado, continuando estas escolas a leccionar de uma forma ilegal os cursos previstos no Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930,
e do regime de experiência pedagógica iniciada no ano lectivo de 1971/72. No meio de toda a
contestação que marcou o início desta reforma, (Franco, 1993: 4)
o mais estranho é que, sendo o decreto de 1 de Julho de 1983, quatro meses depois, em 10 de Novembro
do mesmo ano, é proposta pela Inspecção ao Secretário de Estado do Ensino Superior a criação de um
Grupo de Trabalho para a reformulação imediata do dito decreto, e “tornar exequível a reconversão do
ensino artístico ministrado nos vários Conservatórios”. Esta proposta foi aceite e o Senhor Secretário de
Estado mandou nomear o Grupo de Trabalho por despacho de 17-11-1983.
Que forças se opuseram a esta reformulação?

Este autor conclui dizendo que “torna-se evidente (...) a impossibilidade de cumprimento da
lei, sem prejuízo do ensino” (Franco, 1993: 4). Vai apontar como alguns dos problemas do
Decreto-Lei n.º 310/83:
1. A determinação de extinguir os Conservatórios de Lisboa e Porto, relegando-os para escolas secundárias e criando novas escolas superiores.
- Prejudicaram-se as duas escolas de nível mais elevado e com larga experiência de ensino e instalaram-se apressadamente escolas com grandes deficiências.
2. A desarticulação entre os ensinos secundário e superior, não implicando este a conclusão daquele.
- Permitiu-se o acesso ao nível superior de alunos de baixa formação musical.
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3. O abaixamento de nível de ensino, criado pelo Despacho n.º 78/SEAM/85, elevando para oito o número de anos necessários para completar disciplinas cujo programa estava elaborado para seis.
- Implementou-se a mediocridade.
4. A publicação de novo plano de estudo utilizando programas velhos e até a ausência dos mesmos
(lembramos as Práticas ao Teclado).
- Criaram-se grandes dificuldades de adaptação.
5. A ausência de legislação específica para grande parte dos problemas que surgem na articulação do ensino.
- Provocaram-se grandes “dores de cabeça” aos responsáveis pela gestão das escolas.

OS NOVOS PLANOS DE ESTUDOS DO ENSINO VOCACIONAL DE MÚSICA

Ainda antes da publicação em Diário da República dos planos de estudo dos novos cursos gerais e complementares de música, criados pelo Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho, o
Despacho n.º 42/SEAM/84, publicado na 2.ª série do DR de 4 de Maio, “considerando (...)
que o ensino vocacional de música se desenvolve, ao nível dos ensinos preparatório e secundário, (...) [vem] estabelecer um regime de transição dos alunos para os novos planos de
estudo” (Desp. n.º 42/SEAM/84: preâmbulo). Desta forma, este despacho determina, relativamente à transição para os novos cursos gerais de música, que:
1 - Os alunos que no presente ano lectivo se encontrem a frequentar o ensino da música em estabelecimento público ou particular e não completem o 9.º ano de escolaridade, transitam, no ano lectivo de
1984-1985, para os novos cursos gerais de Música, de acordo com as seguintes normas:
a) Quando o ensino for ministrado em regime integrado ou articulado, o aluno frequentará a disciplina de Formação Musical no ano curricular em que se inscreve, devendo o estabelecimento de
ensino constituir as turmas, tanto quanto possível, de acordo com o nível de desenvolvimento
atingido pelos alunos nesta disciplina;
b) Quando o ensino da música for ministrado independentemente do currículo de formação geral, o
aluno inscrever-se-á em Formação Musical no nível correspondente ao desenvolvimento já adquirido no ano anterior, em termos a indicar pela própria escola no último período do presente
ano lectivo, de acordo com as exigências dos novos programas;
c) No que se refere ao instrumento, o aluno inscrever-se-á no novo curso geral, indicando o respectivo professor, no final do presente ano lectivo, qual o nível atingido pelo aluno em termos de
acordo com os objectivos dos novos programas.

Relativamente ao novos cursos gerais de música, dispõe ainda que “os alunos que terminem o
9.º ano de escolaridade e não reúnam as condições para ingresso nos cursos complementares
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de Música não poderão inscrever-se, em 1984-1985, nas disciplinas dos cursos gerais de
Música em regime integrado ou articulado” (Desp. n.º 42/SEAM/84: n.º 7).
O nível terminal dos cursos gerais de música vai ser fixado pela disposição de que apenas “terão acesso aos [novos] cursos complementares de Música (...) os alunos que, possuindo a habilitação do 9.º ano de escolaridade ou equivalente, tenham realizado com aproveitamento o 4.º ano de Educação Musical e o 4.º ano de um instrumento, (...) ao abrigo do regime
de experiência pedagógica” (Desp. n.º 42/SEAM/84: n.º 8), podendo ainda ter acesso aos
novos cursos complementares de música os alunos que, “...possuindo a habilitação do 9.º
ano, ou equivalente, e o 4.º ano de Educação Musical, tenham no mínimo, aproveitamento no
3.º ano do Instrumento, segundo os programas da experiência pedagógica” (Desp.
42/SEAM/84: n.º 9), ou (Desp. 42/SEAM/84: n.º 10)
...que, possuindo a habilitação do 9.º ano, mas não tendo realizado o 4.º ano de Educação Musical, sejam
considerados, no final do presente ano lectivo, aptos para o ingresso no curso complementar, de acordo
com os objectivos dos novos programas, mediante a avaliação realizada pelos respectivos professores ou
através da realização de testes adequados, desde que reúnam as condições dos n.ºs 8 e 9, no domínio do
respectivo instrumento [i.e. ao nível do 3.º ou do 4.º ano de um instrumento segundo os programas da experiência pedagógica].

O ingresso nos novos cursos complementares de música fica “...condicionado a um concurso
de provas práticas a organizar em cada escola, a que poderão apresentar-se candidatos provenientes dessa escola ou de outro estabelecimento de ensino público ou particular” (Desp.
n.º 42/SEAM/84: n.º 11), indo o Despacho n.º 72/SEAM/84, publicado na 2.ª série do DR de
26 de Novembro, dizer que “a título excepcional, no presente ano lectivo de 1984-1985 [os
alunos] terão acesso aos novos cursos complementares de música (...) independentemente da
realização (...) [deste] concurso” (Desp. n.º 72/SEAM/84: n.º 2). Para ingresso nos cursos
complementares de Instrumento e de Formação Musical, este concurso constará de “...provas
práticas de execução instrumental” (Desp. n.º 42/SEAM/84: n.º 13), sendo que para o ingresso no curso complementar de Canto, este consistirá numa “...prova de aptidão vocal” (Desp.
n.º 42/SEAM/84: n.º 13). Poderão ainda concorrer ao ingresso no curso complementar de
Canto (Desp. 42/SEAM/84: n.º 14)
...candidatos que, tendo a habilitação do 9.º ano de escolaridade, ou equivalente, não possuam habilitação
no domínio da música, constando neste caso o teste de admissão de uma prova de aptidão vocal e de uma
prova de formação musical, em que o candidato demonstre conhecimentos suficientes para poder prosseguir estudos ao nível do curso complementar.
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Relativamente aos programas do regime de experiência pedagógica, é considerado que
o nível terminal dos novos cursos complementares corresponde ao “...aproveitamento final
nas seguintes disciplinas: (...) 6.º ano do respectivo instrumento; (...) 6.º ano de Educação
Musical; (...) História da Música, Acústica e 3.º ano do curso geral de Composição” (Desp.
n.º 42/SEAM/84: n.º 22), sendo que “os alunos matriculados no 7.º e no 8.º anos dos cursos
complementares da experiência pedagógica cujos cursos superiores estejam previstos no Decreto n.º 18881 poderão converter a sua matrícula para os anos correspondentes do respectivo curso superior” (Desp. n.º 42/SEAM/84: n.º 20), uma vez que “...poderão continuar a frequentá-los e a realizar os respectivos exames nos prazos previstos no n.º 4 do artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 310/83” (Desp. n.º 42/SEAM/84: n.º 21), i.e. “...enquanto não forem criados
os novos cursos de ensino superior politécnico, (...) [podendo] os respectivos exames (...) ser
realizados nos 3 anos lectivos posteriores à publicação dos diplomas que criem (...) [estes]
novos cursos [superiores]” (Dec.-Lei n.º 310/83: art. 37.º, n.º 4).
No entanto, o disposto neste despacho não foi cumprido pela grande maioria das escolas
do ensino vocacional de música, quer seja derivado a uma resistência à implementação desta
reforma, quer seja mesmo porque as disposições regulamentares agora previstas não se adequam à realidade efectivamente vivida na maioria destas escolas. Disto é sintomático o
preâmbulo do Despacho n.º 72/SEAM/84, ao dizer que
de facto, à excepção da Escola de Música de Calouste Gulbenkian de Braga, não foi possível realizar
oportunamente os concursos de acesso aos cursos complementares, os quais não se vê inconveniente em
dispensar no presente ano lectivo, dado o reduzido número de candidatos e a unidade de critérios na avaliação do nível anterior (exames de 4.º ano dos programas da experiência pedagógica), que, de um modo
geral, se pode considerar garantida.

Verifica-se que da aplicação do agora disposto, poucos eram os alunos que se encontravam
nas condições pressupostas por esta reforma, pois, como já atrás referimos, a opção vocacional aos 9-10 anos de idade, implícita da aplicação destas disposições regulamentares, não correspondia minimamente à realidade vivida na generalidade destas escolas. Talvez derivado a
estas dificuldades de adequação, e ao incumprimento generalizado das disposições regulamentares existentes, foi mantida a determinação de que (Desp. n.º 72/SEAM/84: n.º 1)
...deverão entender-se como níveis de exigência no final dos novos cursos os seguintes:
a) No final dos novos cursos gerais (9.º ano de escolaridade/5.º ano do ensino vocacional): os programas do 4.º ano de Instrumento e de Educação Musical da experiência pedagógica de 1971;
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b) No final dos novos cursos complementares (12.º ano de escolaridade/8.º ano do ensino vocacional): os programas do 6.º ano de Instrumento e de Educação Musical, os do 3.º ano de Composição, do 3.º ano de História da Música e de um ano de Acústica.

No entanto, a determinação de que a um programa de seis anos passaria a corresponder um
outro de oito anos, foi sentido pela generalidade dos professores, e até mesmo pelos próprios
alunos, como uma passagem de um atestado de mediocridade, pois dificilmente seria compreensível que de um momento para o outro fossem necessários mais dois anos lectivos para a
realização de programas exactamente iguais aos anteriores.
Na realidade, toda esta reforma foi feita sem que tenham sido elaborados novos programas, sendo que os programas à data existentes eram, em grande parte, ou a reposição dos
programas leccionados nos cursos superiores ou completos previstos pelo Decreto n.º 18881,
de 25 de Setembro de 1930, ou tinham sido elaborados após o 25 de Abril de 1974 pressupondo um nível terminal idêntico, ou superior, a estes. No entanto, foi estabelecido que “enquanto não forem definidos novos programas para o ensino vocacional de Música, (...) [estes] são os definidos para os correspondentes anos dos programas da experiência [pedagógica] de 1971, com as adaptações necessárias” (Desp. 78/SEAM/85: n.º 27). Cinco anos mais
tarde, o Despacho n.º 65/SERE/90, publicado na 2.ª série do DR de 23 de Outubro, vem manter esta mesma determinação ao dizer que “até à entrada em vigor da próxima reforma do
ensino da música, deverão aplicar-se os programas da experiência pedagógica de 1971”
(Desp. n.º 65/SERE/90: n.º 7). Acontece que a referência aos programas da experiência pedagógica é difusa, pois, para além de estes nunca terem sido legalmente homologados, datam
muito provavelmente, e na sua grande maioria, da segunda e da terceira fase do regime de
experiência pedagógica. Por outro lado, uma professora de piano da Escola de Música do
Conservatório Nacional refere mesmo que (Apêndice B) “...o programa estipulado para o 8.º
ano [de piano da experiência pedagógica] era um programa tirado do 3.º ano [do curso]
superior [de 1930]”, demonstrando que esta escola, independentemente do seu enquadramento institucional, tentou sempre manter o mesmo nível de formação terminal. Constatamos
ainda que foi esta determinação, em manter o mesmo nível de formação terminal, que levou
os professores de canto das escolas públicas do ensino especializado da música a apresentar,
em Junho de 1996, uma “proposta para um novo curso de Canto” com o objectivo de aumentar “...o número de anos e de (...) [dotá-lo] de uma série de disciplinas indispensáveis à
formação dos futuros cantores” (Apêndice A: Doc. XXVI), factos que por si demonstram a
existência de uma resistência à mudança imposta do exterior pelo Decreto-Lei n.º 310/83.
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Derivado do não cumprimento da regulamentação entretanto publicada, e referente aos
novos cursos gerais e complementares do ensino vocacional de música, o Despacho n.º
76/SEAM/85, publicado na 2.ª série do DR de 9 de Outubro, procurando “...atender à situação de muitos alunos que terão de continuar a frequentar o ensino da música em acumulação
com outros estudos ou trabalhos profissionais” e o “...apoiar os casos frequentes de vocações
tardias, que não é possível integrar nas classes normais de alunos que frequentem os ensinos
preparatório ou secundário unificado”, vai dar “...a possibilidade de frequência [do ensino
vocacional de música] em horários pós-laboral e em regime de cursos designados como supletivos” (Desp. n.º 76/SEAM/85: preâmbulo), os quais permitem a dessincronização entre a
formação académica e a formação vocacional. O n.º 1 deste despacho vem determinar que “o
curso básico [38] e o curso complementar de Música (...) poderão ser ministrados como cursos supletivos”, sendo que o curso supletivo básico “...visa a aquisição pelo aluno das bases
gerais de formação musical e de domínio de execução dos instrumentos, devendo os métodos
de ensino (...) ser adaptados ao nível etário dos alunos” (Desp. n.º 76/SEAM/85: n.º 2), e o
curso supletivo complementar, visando os mesmos objectivos que os do curso complementar
em regime integrado/articulado, constitui “...uma via de acesso aos cursos superiores de Música (...) podendo conferir habilitações técnico-profissionais mediante planos de estudo adequados” (Desp. n.º 76/SEAM/85: n.º 3).
O Despacho n.º 78/SEAM/85, publicado na 2.ª série do DR de 9 de Outubro, vem estabelecer “...os princípios a que deverá obedecer o regime de transição para os novos planos
de estudo do ensino vocacional da Música” (Desp. n.º 78/SEAM/85: preâmbulo), substituindo
na sua totalidade os Despachos n.ºs 42/SEAM/84 e 72/SEAM/84. Este refere que (Desp. n.º
78/SEAM/85: preâmbulo)
...diversas dificuldades inerentes ao funcionamento das escolas dificultaram a aplicação daquelas disposições [previstas nos Despachos n.ºs 42/SEAM/84 e 72/SEAM/84], tornando-se necessária uma nova regulamentação desta matéria que estabeleça de forma imediata a correspondência dos anteriores aos novos
níveis de ensino e fixe a situação dos alunos nos novos planos de estudo, pondo estes efectivamente em
vigor.

Neste sentido, vai determinar que (Desp. n.º 78/SEAM/85: n.º 4)
consideram-se para todos os efeitos como matriculados no curso básico de Música os alunos que se encontrem numa das seguintes situações:
a) Não tenham ainda completado o 9.º ano de escolaridade, qualquer que seja o adiantamento dos
seus estudos no Instrumento e na Educação Musical e mesmo que se encontrem já a frequentar as
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disciplinas anexas ou o curso de Canto;
b) Possuindo já o 9.º ano de escolaridade, não tenham completado o 4.º ano de Educação Musical ou
o 5.º grau do novo plano de estudos e, pelo menos, o 3.º ano de um instrumento ou o 4.º grau dos
novos planos de estudo.

Refere ainda que “a matrícula no curso básico de Música será feita obrigatoriamente no curso supletivo para os alunos que se encontrem nas seguintes condições” (Desp. n.º
78/SEAM/85: n.º 11):
a) Na primeira matrícula a efectuar no curso básico, excedam os 14 anos de idade;
b) Na renovação de matrícula no curso básico de Música, tenham já completado o 9.º ano de escolaridade ou excedido o limite de idade para a frequência deste como aluno interno em estabelecimento de
ensino oficial.

Relativamente aos novos cursos complementares de música determina que “consideram-se para todos os efeitos como matriculados no curso complementar de Música os alunos
que preencham conjuntamente as seguintes condições” (Desp. n.º 78/SEAM/85: n.º 7):
a) Possuam, pelo menos, o 9.º ano de escolaridade geral;
b) Tenham completado, pelo menos, o 4.º ano de Educação Musical ou o 5.º grau de Formação Musical;
c) Possuam, pelo menos, o 3.º ano, ou o novo 4.º grau, de um instrumento;
d) Não preencham as condições para matrícula nos cursos superiores do Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, qualquer que seja o adiantamento dos seus estudos no respectivo instrumento.

Por outro lado, “a matrícula no curso complementar de Música será feita obrigatoriamente
no curso supletivo para os alunos que se encontrem nas seguintes condições” (Desp. n.º
78/SEAM/85: n.º 14):
a) Na primeira matrícula no curso complementar, excedam os 25 anos de idade;
b) Se encontrarem matriculados noutra área de estudos complementares do ensino secundário ou do 12.º
ano, ou em qualquer outro curso de nível secundário ou superior, oficial ou particular.

São ainda autorizados a matricular-se no curso complementar em regime supletivo “...os alunos maiores de 18 anos que comprovem a situação de trabalhadores-estudantes” (Desp. n.º
78/SEAM/85: n.º 15). Quanto aos cursos superiores previstos no Decreto n.º 18881, “poderá
ser autorizada, por despacho ministerial, para cada ano lectivo, a primeira matrícula (...)
[nestes] cursos (...), relativamente aos quais não esteja ainda criado o novo curso superior”
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(Desp. n.º 78/SEAM/85: n.º 18), sendo que “só poderá ser autorizado o funcionamento dos
cursos superiores (9.º, 10.º e 11.º grau) dos Instrumentos e dos cursos superiores de Canto
Planos de estudos anteriores
1.º ano de Educação Musical ou de Solfejo
2.º ano de Educação Musical ou de Solfejo
3.º ano de Educação Musical ou de Solfejo
4.º ano de Educação Musical
5.º ano de Educação Musical
6.º ano de Educação Musical

Novos planos de estudo
1.º grau
2.º grau
3.º grau
5.º grau
6.º grau
8.º grau

Ilustração 21 - Tabela de conversão de Educação Musical ou Solfejo para Formação Musical (Mapa I anexo ao Despacho n.º
78/SEAM/85).

Planos de estudos anteriores
1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano
5.º ano
6.º ano
7.º ano (complementar) ou 1.º ano superior
8.º ano (complementar) ou 2.º ano superior
3.º ano do curso superior

Novos planos de estudo
1.º grau
2.º grau
4.º grau
5.º grau
6.º grau
8.º grau
9.º grau
10.º grau
11.º grau

Ilustração 22 - Tabela de conversão das disciplinas de Piano, Violino e
Violoncelo (Mapa II anexo ao Despacho n.º 78/SEAM/85).

Planos de estudos anteriores
1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano
5.º ano
6.º ano
7.º ano
8.º ano

Novos planos de estudo
1.º grau
2.º grau
4.º grau
5.º grau
6.º grau
8.º grau
9.º grau
10.º grau

Ilustração 23 - Tabela de conversão das disciplinas de outros instrumentos que não tenham cursos superiores (Mapa III anexo ao
Despacho n.º 78/SEAM/85).

Planos de estudos anteriores
1.º ano
2.º ano
3.º ano
1.º ano dos cursos superiores
2.º ano dos cursos superiores

Novos planos de estudo
1.º grau
2.º grau
3.º grau
5.º grau
6.º grau
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Ilustração 24 - Tabela de conversão da disciplina de Canto (Mapa IV
anexo ao Despacho n.º 78/SEAM/85).

[4.º e 5.º grau] e de Composição desde que a escola de música possua condições adequadas
(...) e proponha um docente altamente qualificado para a respectiva leccionação” (Desp. n.º
78/SEAM/85: 20) [39].
No entanto, o disposto neste despacho não vai ser cumprido, continuando-se a leccionar
ilegalmente os cursos do regime de experiência pedagógica através da não adopção das conversões de ano (planos de estudo anteriores) em grau (novos planos de estudo) agora determinadas. Isto vai obrigar à publicação de um novo despacho, o Despacho n.º 65/SERE/90, publicado na 2.ª série do DR de 23 de Outubro, para que, de uma vez por todas, se regularizem
as situações de facto existentes através da adaptação das disposições normativas em vigor às
práticas efectivas das escolas. De facto, o preâmbulo do Despacho n.º 65/SERE/90 vai dar
como razões para a sua publicação, as seguintes:
a) Ter havido escolas que não conseguiram incluir nos currículos dos cursos ministrados algumas disciplinas que passaram a integrar os referidos programas de estudo;
b) Não terem sido avaliadas, em toda a sua extensão, as dificuldades de implementação da
reforma nem as necessidades de formação que a mesma exigia, designadamente no que
respeita à preparação para o prosseguimento de estudos superiores;
c) As dificuldades que, de tal situação, surgiram para as escolas a quem compete certificar as
diversas formações;
d) A necessidade de salvaguardar os interesses dos alunos;
e) A urgência de estabelecer medidas que solucionem os problemas criados.
Como medidas, preconiza a “...alteração do mapa II anexo à Portaria n.º 294/84 [e] do mapa
Planos de estudos anteriores
1.º ano de Educação Musical
2.º ano de Educação Musical
3.º ano de Educação Musical
4.º ano de Educação Musical
5.º ano de Educação Musical
6.º ano de Educação Musical
-----

Novos planos de estudo
1.º grau
2.º grau
3.º grau
4.º grau
5.º grau
6.º grau
7.º grau
8.º grau

Ilustração 25 - Tabela de conversão de Educação Musical para Formação Musical (Mapa III anexo ao Despacho n.º
65/SERE/95).
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II anexo ao Despacho n.º 76/SEAM/85”, referentes aos planos de estudo do curso complementar de música, em regime integrado/articulado e em regime supletivo, e os “...mapas I, II,
III e IV anexos aos Despacho n.º 78/SEAM/85” (Desp. n.º 65/SERE/90: preâmbulo), referentes ao regime de transição entre os planos de estudo anteriores e os novos planos de estudo.
Planos de estudos anteriores
1.º ano de Instrumento
2.º ano de Instrumento
3.º ano de Instrumento
4.º ano de Instrumento
5.º ano de Instrumento
6.º ano de Instrumento
7.º ano de Instrumento
8.º ano de Instrumento

Novos planos de estudo
1.º grau
2.º grau
3.º grau
4.º grau
5.º grau
6.º grau
7.º grau
8.º grau

Ilustração 26 - Tabela de conversão da disciplinas de instrumento (Mapa
IV anexo ao Despacho n.º 65/SERE/90).

Apesar das especificidades curriculares existentes em algumas das escolas do ensino especializado de música, como é o caso do Conservatório de Música de Calouste de Gulbenkian
de Braga (Portaria n.º 1196/93, de 13 de Novembro) e do Instituto Gregoriano de Lisboa
(Portaria n.º 725/84, de 17 de Setembro, alterada pela Portaria n.º 421/99, de 8 de Junho), e
considerando ainda as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto, e
pelo Despacho n.º 4-B/SESE/91, publicado na 2.ª série do DR de 7 de Janeiro de 1992, os
planos curriculares do ensino vocacional de música são regulados pelo disposto na Portaria n.º
294/84, de 17 de Maio, com as adaptações constantes dos Despachos n.ºs 76/SEAM/85 e
65/SERE/90, e demais legislação referente aos currículos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e
do ensino secundário. Refira-se, no entanto, que a esmagadora maioria dos alunos do ensino
vocacional de música encontra-se a frequentar estes cursos em regime supletivo, pelo que da
análise desta legislação não é evidente a realidade de facto vivida nestas escolas, cujos alunos,
por regra, são mais velhos do que o esperado no correspondente nível de ensino e encontram-se em situação de acumulação de estudos com outros cursos do ensino secundário ou do ensino superior. Por outro lado, a regra imposta para a matrícula no ensino vocacional de música
em regime articulado, que obriga a uma correspondência rígida entre o ano de escolaridade e
o grau de Formação Musical e de Instrumento frequentados, vai fazer com que uma minoria
pouco significativa destes alunos esteja eventualmente em condições de frequentar o ensino
vocacional de música neste regime de frequência. Por exemplo, durante o ano lectivo
1998/99, na Escola de Música do Conservatório Nacional, existiam, na melhor das hipóteses,
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4,28% de alunos em condições de eventualmente frequentar os respectivos cursos em regime
articulado (31 alunos num total de 724 alunos inscritos), valor obtido pelo cruzamento das
idades com o grau de Formação Musical e de Instrumento frequentado.
Disciplinas
Componente de formação vocacional:
Formação Musical e Classes de Conjunto (1.º ao 5.º grau)
Instrumento (1.º ao 5.º grau)
Componente de formação geral:
2.º ciclo do ensino básico:
As constantes do mapa n.º 2 anexo ao Dec.-Lei n.º 286/89, há excepção da disciplina de Educação Musical
3.º ciclo do ensino básico:
As constantes do mapa n.º 3 anexo ao Dec.-Lei n.º 286/89, há excepção da área
opcional (Língua Estrangeira II, Educação Musical ou Educação Tecnológica)

Horas semanais
4
1

-

-

Ilustração 27 - Curso básico de música em regime integrado/articulado.

Disciplinas
Componente de formação vocacional:
Formação Musical (1.º ao 5.º grau)
Classe de Conjunto (1.º ao 5.º grau)
Instrumento (1.º ao 5º grau)

Horas Semanais
2
1
1

Ilustração 28 - Curso básico de música em regime supletivo.

Disciplinas
Componente de formação geral:
Português
Introdução à Filosofia
Língua Estrangeira I ou II
Educação Física (a)
DPS ou EMRC (ou de outras confissões)
Componente de formação específica:
Língua Estrangeira II (b)
História
Formação Musical (6.º ao 8.º grau)
Análise e Técnicas de Composição
História da Música
Acústica Musical
Prática ao Teclado (c)
Coro/Orquestra ou Conjuntos Instrumentais e/ou Vocais
Componente de formação vocacional:
Cursos de Instrumento:
Instrumento Principal (6.º ao 8.º grau)
2.º Instrumento (d)
Introdução à Composição Livre (e)
Curso de Canto:
Técnica Vocal e Repertório
Instrumento de Tecla

10.º ano

11.º ano

12.º ano

3
3
3
3 (2)
1

3
3
3
3 (2)
1

3
3 (2)
1

(4)
3
2
3
2
(1)
2

(4)
3
2
3
2
(1)
2

(4)
3
2
3
2
2
(1)
2

2
1
(1)

2
1
(1)

2
1
(1)

2
1

2
1

2
1
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Italiano
Alemão ou Francês
Introdução à Composição Livre (e)

3
3
(1)

3
3
(1)

3
3
(1)

10.º ano

11.º ano

12.º ano

1
1
(1)
(1)
1

1
1
(1)
(1)
1

1
1
(1)
(1)
1

Ilustração 29 - Curso complementar de música em regime integrado/articulado.
Disciplinas
Curso de Formação Musical:
Instrumento Principal (f)
2.º Instrumento (d)
3.º Instrumento (e)
Introdução à Composição Livre (e)
Educação Vocal

Ilustração 30 - Curso complementar de música em regime integrado/articulado (Continuação).

Disciplinas
Componente de formação específica:
Formação Musical (6.º ao 8.º grau)
Análise e Técnicas de Composição
História da Música
Acústica Musical
Prática ao Teclado (c)
Coro/Orquestra ou Conjuntos Instrumentais e/ou Vocais
Componente de formação vocacional:
Cursos de Instrumento:
Instrumento Principal (6.º ao 8.º grau)
Curso de Canto:
Técnica Vocal e Repertório
Instrumento de Tecla (g)
Italiano
Alemão ou Francês
Curso de Formação Musical:
Instrumento Principal (f)
Instrumento de Tecla (h)

1.º ano

2.º ano

3.º ano

2
3
2
(1)
2

2
3
2
(1)
2

2
3
2
2
(1)
2

2

2

2

2
1
3
3

2
1
3
3

2
1
3
3

1
1

1
1

1
1

Ilustração 31 - Curso complementar de música em regime supletivo.

(a) Consoante as possibilidades da escola.
(b) De frequência obrigatória quando os alunos só frequentaram uma língua estrangeira na escolaridade básica.
(c) Facultativo quando os alunos frequentem um instrumento de tecla.
(d) Obrigatório e de natureza diferente do instrumento principal.
(e) Facultativa.
(f') O nível terminal mínimo desta disciplina é o 5.º grau.
(g) Quando o aluno já não possua o 3.º grau.
(h) Quando o instrumento principal não seja um instrumento de tecla.

94

PROPOSTA DA COMISSÃO DE REFORMA DO SISTEMA EDUCATIVO

Com a reforma do sistema educativo, iniciada com a aprovação, pela Assembleia da
República, da Lei de Bases do Sistema Educativo pela Lei n.º 46/86, de 14 de Agosto, deu-se
início a um processo de mudança, também extensível ao ensino vocacional da música e da
dança, uma vez que, do disposto nesta lei de bases, determinava-se que “em escolas especializadas do ensino básico podem ser reforçadas componentes de ensino artístico” (LBSE: art.
8.º, n.4) e que “podem ser criados estabelecimentos especializados [de ensino secundário]
destinados ao ensino e prática de cursos (...) de índole artística” (LBSE: art. 10.º, n.º 7). Este
facto vai implicar na inclusão, ao nível da proposta de reorganização curricular apresentada
pela Comissão de Reforma do Sistema Educativo, de áreas artísticas da música e da dança
(CRSE, 1988: 97-116), ao que não terá sido talvez estranho a indefinição política vivida durante os últimos anos e relativa ao ensino ministrado nas actuais escolas vocacionais de música e de dança criadas na sequência da reforma levada a cabo pelo Decreto-Lei n.º 310/83, de 1
de Julho.
Ao nível da reorganização curricular e pedagógica, a Comissão de Reforma do Sistema
Educativo vai apresentar propostas referentes: à institucionalização de um modelo de escola
pluridimensional; à adopção e implementação de uma nova organização curricular nos ensinos básico e secundário, a qual inclui ao nível do ensino secundário, como áreas de formação
técnica e profissionalizante, as Artes Plásticas, a Dança, a Expressão Musical e o Teatro, à
promoção da educação artística; à adopção de novas soluções de avaliação do rendimento
educativo escolar; à formação das novas gerações para o mundo da comunicação; à introdução das novas tecnologias da informação no sistema educativo; e à criação de uma dinâmica
pedagógica orientada para a inovação e a criatividade (CRSE, 1988: 52). Vai, além destas,
apresentar ainda propostas relativas à reorganização estrutural e funcional do sistema educativo e à garantia de recursos humanos, e ainda relativas à melhoria das condições de apoio ao
processo educativo através do reforço de mecanismos de acção social escolar e da institucionalização progressiva de um sistema de orientação educacional (CRSE, 1988: 53-4).
A reorganização curricular proposta, tendo por base o disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo (artigos 8.º e 10.º), vai integrar, desde o 1.º ciclo do ensino básico até ao ensino secundário, componentes de formação artística. Desta forma, refere que ao nível do 1.º
ciclo do ensino básico visa-se, entre outros objectivos, “...a iniciação e progressivo domínio
das expressões plástica, dramática, musical e motora” (CRSE, 1988: 102). Refere ainda, relativamente a este nível de ensino, que (CRSE, 1988: 102)
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a CRSE defende que seja adoptada a possibilidade (...) de que o professor responsável directo pelo processo de ensino-aprendizagem seja coadjuvado em áreas especializadas. Tal medida reforçará significativamente as condições de sucesso educativo e escolar. As áreas especializadas a ter em conta são as que
correspondem às expressões plásticas, dramática, musical e motora.

Relativamente ao 2.º ciclo do ensino básico é prevista uma área interdisciplinar de Educação
Artística e de Iniciação Técnica constituída por duas componentes: Educação Visual e Manual, e Educação Musical, a primeira com uma carga horária semanal de quatro horas e a segunda com uma carga horária semanal de duas horas. A organização deste nível de ensino é
“...assente em áreas interdisciplinares na base de um professor por área” (CRSE, 1988: 103).
Ao nível do 3.º ciclo do ensino básico, já organizado por disciplinas, prevê-se a existência de uma área de opção constituída pelas disciplinas optativas de Educação Musical ou de
Iniciação Tecnológica, com uma carga horária semanal de três horas, assim como a existência
da disciplina de Educação Física e Desportiva, ou Dança, com uma carga horária semanal de
duas horas. É referido que (CRSE, 1988: 105)
em relação à opção entre a Educação Musical e a Iniciação Tecnológica, a CRSE não tem quaisquer dúvidas de que o artigo 8.º da LBSE [40] impõe que a Iniciação Tecnológica seja oferecida por todas as escolas embora, naturalmente, os domínios de aplicação possam variar de escola para escola, de acordo com
as respectivas possibilidades. Quanto à Educação Musical, ela deverá existir tendencialmente em todas as
escolas. As carências actuais poderão ser minoradas na medida do possível, por recurso a protocolos com
entidades exteriores à escola, públicas ou privadas, que estejam em condições de assegurar o funcionamento desta disciplina.

É ainda interessante constatar o facto que, nos programas que vieram a ser adoptados para o
3.º ciclo do ensino básico, é referido serem objectivos gerais da disciplina de Educação Musical o desenvolvimento das capacidades do aluno visando o seu encaminhamento para uma
opção consciente de prosseguimento de estudos ao nível do ensino secundário, algo que acaba
por ser na prática impossibilitado, se nos referirmos a uma via artística musical, pela existência de “...escolas básicas e secundárias especializadas de ensino artístico” (CRSE, 1988:
140) dotadas de planos curriculares próprios.
Ao nível do ensino secundário, propõe-se a organização de cursos “...segundo duas
orientações: (...) predominantemente para o prosseguimento de estudos [ou] (...) predominantemente para a vida activa”, sendo que “a distinção entre as duas orientações exprime-se
no reforço da componente de formação técnica e profissionalizante da orientação predomi-
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nantemente para a vida activa, com a consequente redução da respectiva componente de
formação específica” (CRSE, 1988: 109). A proposta apresenta áreas de formação artística ao
nível da formação específica e ao nível da formação técnica e profissionalizante, sendo que,
por exemplo, a área de expressão musical incluí, como frequência obrigatória ao nível da
componente de formação específica, no 10.º e no 11.º ano, as disciplinas de Matemática e de
Composição Musical, e no 12.º ano, a disciplina de Composição Musical. No entanto, é difícil
perceber qual a razão conceptual por detrás da existência destes cursos artísticos, nomeadamente numa vertente orientada para a via activa, dada a existência de uma rede de “...escolas
básicas e secundárias especializadas de ensino artístico” dotadas de “...planos curriculares
adequados à [sua] especificidade”(CRSE, 1988: 140). De facto, as escolas básicas e secundárias especializadas de ensino artístico acabam por esvaziar todo o interesse destas formações,
uma vez que as áreas de formação artística do ensino secundário aqui referidas não constituem, efectivamente, nem via de acesso a uma profissão artística, nem via de acesso a uma
formação artística de nível superior. Pensamos que este facto reflecte por si só a incoerência
das soluções encontradas e que mais não são do que o reflexo do choque não resolvido entre
dois modelos distintos de ensino artístico.

Componente de Formação Específica
Disciplinas

Componente de Formação Geral

10.º ano

11.º ano

12.º ano

Disciplinas

10.º ano

11.º ano

12.º ano

Cálculo Numérico

3

3

-

Português

4

4

-

Ciências da Terra e da Vida

3

3

-

Língua Estrangeira I

3

3

-

Ciências da Terra

-

-

3

Cultura Portuguesa

-

-

3
-

Ciências da Vida

-

-

3

Filosofia

3

3

Composição Musical

2

2

2

Educação Física

2

2

-

Economia

3

3

3

Religião Moral Católicas (a)

1

1

1

Subtotal

12-13

12-13

3-4

Educação Física

-

-

3

Filosofia

-

-

3

Físico-Químicas

3

3

-

Física

-

-

3

Química

-

-

3

Geografia

3

3

3

Geometria

3

3

3

Geometria Descritiva

3

3

3

(a) De frequência facultativa.

Componente de Formação Técnica e Profissionalizante
Prosseguimento de Estudos
Vida Activa

Áreas de Formação

Grego

3

3

3

10.º ano

11.º ano

12.º ano

10.º ano

11.º ano

12.º ano

História

3

3

3

Dança

3

3

3

6

6

18

História das Artes Plásticas

3

3

3

Expressão Musical

3

3

3

6

6

18

História da Música

3

3

3

Subtotal

3-4

3-4

3-4

6-7

6-7

18

Latim

4

3

3

Literatura Universal

3

3

-

Língua Estrangeira I

-

-

3

Língua Estrangeira II

3

3

3

Matemática A

4

4

4

Matemática B

3

3

3

Métodos Estatísticos

-

-

3

Dança

Ciências da Terra e da Vida

Educação Física

Português

-

-

3

Expressão Musical

Matemática* e Composição Musical

Composição Musical

Psicologia

-

-

3

3

3

-

Subtotal (a)

Sociologia

12-13

12-13

12-13

Subtotal (b)

9-10

9-10

6-7

Condicionamento de Frequência Obrigatória da Formação Específica
Obrigatória a Frequência de
10.º e 11.º anos
12.º ano

Áreas de Formação

* Matemática B, salvo opção do aluno pela Matemática A de acordo com as suas expectativas de prosseguimento
de estudos

(a) Orientação para o prosseguimento de estudos: 4 disciplinas em cada um dos anos.
(b) Orientação para a vida activa: 3 disciplinas nos 10.º e 11.º anos e 2 disciplinas nos 12.º ano.
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Ilustração 32 - Modelo de organização dos cursos do ensino secundário (CRSE, Julho de 1988).

Relativamente à educação artística, a Comissão de Reforma do Sistema Educativo entende “...que os objectivos da educação artística serão frutuosamente prosseguidos ainda no
âmbito das actividades de complemento curricular, de ocupação dos tempos livres e de interacção” (CRSE, 1988: 137), o que poderá reflectir uma visão de menoridade do estatuto da
educação artística. Esta deve, ao nível do ensino básico e secundário, (CRSE, 1988: 137)
...desenvolver-se de modo a:
a) sensibilizar para as diversas formas de expressão estética, detectando e estimulando aptidões;
b) potenciar as formas de expressão plástica, dramática, musical e motora;
c) permitir a compreensão das diversas manifestações estéticas e culturais;
d) promover e aperfeiçoar a excelência nas diversas formas de expressão artística dos jovens.

Tendo como objectivos, ao nível da promoção da educação artística, o expandi-la ao
maior número possível de portugueses no ensino básico e secundário; o lançar uma rede de
escolas básicas e secundárias especializadas de ensino artístico; o criar uma oferta de formação profissional artística, congregando a iniciativa pública e privada; o melhorar a educação
básica de 1.º ciclo através do incremento das áreas de expressão; e o desenvolver a formação
de pessoal docente especializado para as áreas artísticas (CRSE, 1988: 139); a Comissão de
Reforma do Sistema Educativo vai apontar para a realização de um conjunto de subprogramas, entre os quais se destacam (CRSE, 1988: 140-2):
[a] criação de uma rede de escolas básicas e secundárias do ensino artístico
a) definição do estatuto das escolas básicas e secundárias especializadas de ensino artístico;
b) elaboração de planos curriculares adequados à especificidade das escolas básicas e secundárias
de ensino artístico;
c) criação de um grupo de trabalho que estude a integração das Escolas Secundárias de Artes Decorativas existentes na nova modalidade de escolas secundárias especializadas de ensino artístico.
(...);
d) criação de uma rede de escolas básicas e secundárias especializadas de ensino artístico que, numa primeira fase, cubra todos os distritos do País, num prazo de três anos;
e) transformação das actuais escolas artísticas que acolhem alunos em idade de escolaridade obrigatória em escolas básicas ou básicas e secundárias especializadas ou em pólos de formação artística articulados com escolas básicas e/ou secundárias regulares (...);
f) dotação das escolas especializadas com os equipamentos específicos adequados à natureza das
suas funções;
g) apoiar as entidades públicas e privadas nas suas iniciativas de criação de escolas especializadas
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de ensino artístico, mediante a celebração de contratos-programa;
h) conceber e aplicar esquemas específicos de acção social escolar para alunos que procurem este
ensino especializado, nomeadamente através do acolhimento em residências.

[o] incremento do ensino artístico através de modalidades de articulação entre escolas
a) celebração de protocolos entre escolas de ensino regular e escolas especializadas de ensino artístico tendo em vista o alargamento de frequência deste tipo de ensino a um maior número de alunos;
b) definição das regras de articulação da formação, nomeadamente quanto a organização de horários, componentes de formação, enquadramento educativo dos alunos, avaliações, e frequência
de reuniões conjuntas dos professores das duas escolas tendo em vista o acompanhamento educativo dos alunos;
c) definição de formas de apoio aos alunos para frequência das aulas na escola especializada.
[a] criação de uma oferta de formação profissional artística
a) elaboração de um estatuto para as escolas profissionais e artísticas dirigidas à formação profissional especializada no domínio artístico, após a escolaridade básica;
b) concepção, a par de uma formação geral e científica adequadas, de uma formação profissional
vertical no domínio artístico, de grau não superior;
c) estudo dos mecanismos de garantia de transição para caminhos de especialização e excelência a
alunos que frequentam o ensino básico, mas são sobredotados na expressão artística;
d) apoio às entidades públicas e privadas nas suas iniciativas de criação de ensino profissional artístico, em ordem a criar uma oferta diversificada e alargada de ensino artístico, mediante a celebração de contratos-programa.

Contudo, constatamos que quer ao nível das realidades vividas, quer inclusive ao nível
das propostas apresentadas, deparamos com um profundo paradoxo caracterizante desta modalidade de educação em Portugal, na actualidade, e que é o resultado, como já referimos, do
choque entre dois modelos distintos de educação artística, um concebido como ensino paralelo e um outro concebido como ensino integrado (Santos, 1989: 22-3). Partilhando algumas
das apreensões já manifestadas no encontro nacional do ensino especializado de música, realizado em Janeiro de 1998 no Teatro da Trindade em Lisboa, no sentido das conclusões apresentadas neste encontro pecarem pela falta de sustentação científica e de serem um mero aglomerado de opiniões (Folhadela et al., 1998: 23), constatamos a incapacidade de facto demonstrada, nas últimas três décadas, pelos diversos actores, no sentido de serem apresentadas
soluções cientificamente válidas para os múltiplos problemas de que a educação artística padece, nomeadamente ao nível do ensino especializado da música e da dança, incapacidade
esta que se reflecte ao nível das metodologias utilizadas, optando-se, desta forma, por se criar
uma realidade à medida das propostas apresentadas em vez de se apresentarem soluções à
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medida dos problemas de facto existentes.

ESCOLAS SUPERIORES DE MÚSICA: ENQUADRAMENTO E TIPO DE FORMAÇÃO MINISTRADA

O Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho, através da reconversão do Conservatório Nacional e do Conservatório de Música do Porto, vai criar, em Lisboa, “...as Escolas Superiores
de Música, de Dança e de Teatro e Cinema” (Dec.-Lei n.º 310/83: art. 20.º, n.º 1) e, no Porto,
a “...Escola Superior de Música do Porto” (Dec.-Lei n.º 310/83: art. 26.º, n.º 1), inseridas
“...nos objectivos e nas estruturas do ensino superior politécnico, visando a formação de
profissionais (...) ao mais alto nível técnico e artístico” (Dec.-Lei n.º 310/83: art. 15.º, n.º 1).
Relativamente à opção de inserção do ensino superior artístico nas estruturas do ensino superior politécnico, ao invés da sua inserção nas universidades, é nos dito que (Dec.-Lei n.º
310/83: preâmbulo)
dentro do actual sistema do nosso ensino, julga-se que o ensino superior politécnico constitui a solução
mais adequada nos seus objectivos e estruturas e a mais viável para estruturar o ensino superior destas
artes.
De facto, trata-se essencialmente de formar profissionais qualificados, com um alto nível técnico e artístico, não parecendo justificar-se nem o alongamento da escolaridade, pois a carência de profissionais motiva já uma fuga para a profissão antes de terminados os cursos, nem um reforço de formações teóricas, dificilmente compatível com a intensidade absorvente da preparação técnica e artística exigida.
Opta-se, assim, pela estruturação de cursos de 2 a 3 anos, com carácter terminal, que ministrarão uma
formação profissional aprofundada, preparando os artistas necessários às diferentes actividades; prevê-se,
no entanto, que, para além destes, possam prosseguir-se nas mesmas escolas estudos de especialização,
intensificando ou diversificando a formação anterior, de modo a alargar o leque de habilitações e saídas
profissionais que será possível obter.
No que se refere ao pessoal docente necessário neste nível, a carreira do ensino superior politécnico aparece também como a opção mais adequada. De facto, o acesso na carreira universitária exige sobretudo os
graus académicos que comprovam a capacidade científica (mestrado e doutoramento), enquanto a carreira
politécnica valoriza o currículo técnico e profissional e permite o ingresso por concurso de provas públicas.

No entanto, dezassete anos passados, o rumo dos acontecimentos acabou por divergir do aqui
previsto. Não só foram criados cursos de música de nível superior em universidades, como é o
caso das Universidades de Aveiro e de Évora, e da Universidade Católica, como as exigências
da carreira politécnica tendem-se cada vez mais a aproximar da congénere universitária, o que
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poderá vir a criar dificuldades acrescidas no recrutamento de pessoal docente para este nível
de ensino artístico.
De facto, o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de Julho, refere que as condições necessárias para
acesso à categoria de professor adjunto exigem a obtenção de “...um diploma de estudos graduados ou (...) o grau de mestre ou equiparado” (Dec.-Lei n.º 185/81: art. 5.º). Acontece que,
se por um lado o diploma de estudos graduados é inexistente face à Lei de Bases do Sistema
Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, a qual só previu a existência do
diploma de estudos superiores especializados como grau de pós-graduação do ensino superior
politécnico, equiparando-o, contudo, ao grau de licenciado, não são leccionados em Portugal
cursos de mestrado em interpretação e criação musical. Isto tem dado origem a que um número bastante significativo de professores, em exercício de funções nas escolas superiores de
música, seja provida como “pessoal especialmente contratado” (Dec.-Lei n.º 185/81: art. 8.º),
em regime de individualidade, “...mediante contrato inicial de um ano, renovável por períodos bienais” (Dec.-Lei n.º 185/81: art. 12.º, n.º 1).
Refira-se que, relativamente ao ensino superior da música, da dança, do teatro e do cinema, o Decreto-Lei n.º 310/83, tinha estipulado que “os cursos superiores de Música criados
pelo Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, e os cursos de Teatro e de Cinema do
Conservatório Nacional consideram-se adequados para efeitos de recrutamento de pessoal
docente para as respectivas escolas superiores” (Dec.-Lei n.º 310/83: art. 18.º, n.º 3) nas categoria de assistente (Dec.-Lei n.º 185/81: art. 4.º) e de professor-adjunto “...em área de ensino predominantemente técnica (...) [e desde] que disponham de currículo técnico ou profissional relevante”(Dec.-Lei n.º 185/81: art. 7.º, n.º 2), no primeiro caso recrutado por concurso
documental e no segundo caso recrutado mediante concurso de provas públicas. No entanto,
para além do aqui disposto não contemplar a situação dos cursos completos de música previstos pelo Decreto n.º 18881, referentes aos instrumentos que não possuíam à data curso superior, não é completamente claro se esta disposição pode ser também extensível a outras habilitações musicais, de carácter terminal, de facto existentes, como é o caso dos cursos do
regime de experiência pedagógica, homologados pela Portaria n.º 370/98, de 29 de Junho, e
que em alguns casos constituíram a habilitação mais elevada à data existente.
Após a sua criação pelo Decreto-Lei n.º 310/83, a Escola Superior de Música de Lisboa,
do Instituto Politécnico de Lisboa, começou a ministrar os seus primeiros cursos de bacharelato em Clarinete, Composição, Oboé e Violoncelo no ano lectivo de 1986/87, tendo sido ainda autorizada a ministrar cursos de estudos superiores especializados em Interpretação,
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Acompanhamento ao Piano, Composição, Direcção Coral, Canto Gregoriano e Técnico de
Áudio pela Portaria n.º 108/97, de 17 de Fevereiro. Estes cursos, que iniciaram o seu funcionamento no ano lectivo de 1997/98 [41], tinham a duração de dois anos, alterada para três
semestres ainda no decurso desse mesmo ano lectivo pela Portaria n.º 68/98, de 14 de Fevereiro, conferindo “...o grau de licenciado (...) desde que se verifique a efectiva formação de um
conjunto coerente entre o curso de bacharelato (...) e o curso de estudos superiores especializados” (Port. n.º 108/98: art. 21.º). Estes cursos destinavam-se a alunos “...titulares do grau
de bacharel em área adequada à sua frequência, com classificação não inferior a 14 valores”
(Port. n.º 108/98: art. 5.º, n.º 1).

Diploma

Grau

Cursos

Portaria n.º 765/86, de 26-12 de Dezembro

Bacharel

Clarinete, Composição, Oboé e Violoncelo

Portaria n.° 501/87, de 20 de Junho

Bacharel

Composição

Portaria n.º 650/87, de 24 de Julho

Bacharel

Piano, Cravo, Violino, Violoncelo, Flauta, Oboé,
Clarinete, Canto e Composição

Portaria n.° 539/88, de 10 de Agosto

Bacharel

Fagote

Portaria n.° 1233/90, de 28 de Dezembro

Bacharel

Instrumento, Canto, Composição, Formação Musical e Estudos Superiores Gregorianos

Portaria n.º 700/93, de 29 de Julho

Bacharel

Instrumento, Canto, Composição, Formação Musical e Estudos Superiores Gregorianos

Portaria n.º 449/95, de 12 de Maio

Bacharel

Instrumento, Canto, Composição, Formação Musical e Estudos Superiores Gregorianos

Portaria n.º 336/96, de 3 de Agosto

Bacharel

Instrumento, Canto, Composição, Formação Musical e Estudos Superiores Gregorianos

CESE

Interpretação, Acompanhamento ao Piano, Composição, Direcção Coral, Canto Gregoriano e Técnico de Áudio

Bacharel

Instrumento, Canto, Composição, Formação Musical e Estudos Superiores Gregorianos

CESE

Interpretação, Acompanhamento ao Piano, Composição, Direcção Coral, Canto Gregoriano e Técnico de Áudio

Portaria n.º 108/97, de 17 de Fevereiro

Portaria n.º 219/97, de 1 de Abril
Portaria n.º 62/98, de 14 de Fevereiro

Ilustração 33 - Regulamentação dos cursos ministrados pela Escola Superior de Música de Lisboa.

A Escola Superior de Música do Porto, actual Escola Superior de Música e das Artes do
Espectáculo do Instituto Politécnico do Porto, iniciou o seu funcionamento no ano lectivo
seguinte, i.e. em 1987/88, com os cursos de bacharelato em Flauta, Piano de Acompanhamento e Composição. No ano lectivo de 1996/97, um ano antes da Escola Superior de Música
de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra, inicia ainda o funcionamento dos
cursos de estudos superiores especializados em Canto, Composição e Instrumento, com a duração de dois anos, os quais foram criados e regulamentados pela Portaria n.º 127/96, de 22 de
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Abril, podendo ser a estes candidatos os alunos “...que sejam titulares dos (...) graus de bacharel pela Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (...) ou pela Escola Superior de Música (...) de Lisboa” (Port. n.º 127/96: art. 6.º).
Diploma

Grau

Cursos

Portaria n.º 647/87, de 23 de Julho

Bacharel

Flauta, Piano de Acompanhamento e Composição

Portaria n.° 513/88, de 29 de Julho

Bacharel

Violino, Violoncelo, Canto e Piano

Portaria n.° 813/91, de 12 de Agosto

Bacharel

Instrumento, Canto e Composição

Portaria n.° 928/92, de 24 de Setembro

Bacharel

Instrumento, Canto e Composição

Portaria n.° 485/95, de 20 de Maio

Bacharel

Instrumento, Canto e Composição

Portaria n.° 1467/95, de 20 de Dezembro

Bacharel

Instrumento, Canto e Composição

CESE

Canto, Composição e Instrumento

Bacharel

Instrumento, Canto e Composição

Portaria n.º 127/96, de 22 de Abril
Portaria n.º 1031/97, de 29 de Setembro

Ilustração 34 - Regulamentação dos cursos de música ministrados pela Escola Superior de Música e das
Artes do Espectáculo.

A primeira escola superior de música inserida no âmbito do ensino particular e cooperativo foi a Academia Nacional Superior de Orquestra. Esta iniciou as suas actividades no ano
lectivo de 1992/93, uma ano antes do reconhecimento e da autorização de funcionamento,
pela Portaria n.º 1202/93, de 15 de Novembro, dos cursos superiores em Instrumentista de
Orquestra e em Direcção de Orquestra por esta ministrados. Os cursos de estudos superiores
especializados em Instrumentista de Orquestra, e em Direcção de Orquestra, com a duração de
um único ano e cujo funcionamento iniciou-se no ano lectivo de 1997/98, foram reconhecidos
e autorizados a funcionar pelas Portarias n.ºs 55/97, de 23 de Janeiro, e 56/97, de 24 de Janeiro, podendo-se candidatar “...à matrícula e inscrição no curso os estudantes que sejam titulares: do bacharelato (...) da Academia Nacional Superior de Orquestra; [ou] de um bacharelato, na mesma área ou área afim, ministrado pela Escola Superior de Música de Lisboa e
pela Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo” (Port. n.º 55/97 & Port. n.º
56/96: art. 6.º).

Diploma
Portaria n.º 1202/93, de 15 de Novembro

Grau
Bacharel

Cursos
Direcção de Orquestra e Instrumentista de Orquestra

Portaria n.º 55/97, de 23 de Janeiro

CESE

Instrumentistas de Orquestra

Portaria n. 56/97, de 24 de Janeiro

CESE

Direcção de Orquestra

Portaria n.º 1048/99, de 26 de Novembro

B+L

Direcção de Orquestra e Instrumentista de Orquestra

Ilustração 35 - Regulamentação dos cursos ministrados pela Academia Nacional Superior de Orquestra.
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Após as alterações efectuadas à Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovadas pela Assembleia da República através da Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro, tanto a Escola Superior
de Música de Lisboa, como a Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo e a Academia Nacional Superior de Orquestra, começaram a leccionar licenciaturas bietápicas (B +
L), as quais foram autorizadas a funcionar, a partir do ano lectivo de 1998/99, respectivamente pelas Portarias n.ºs 413-E/98, de 17 de Julho, e 457-A/98, de 29 de Julho, a primeira
referente aos estabelecimentos públicos de ensino superior politécnico, e a segunda referente
aos estabelecimentos particulares e cooperativos de ensino superior politécnico.
Para além desta três escolas de ensino superior, que são alvo de algum grau de análise
ao longo deste trabalho, existem mais duas instituições de ensino superior politécnico que
ministram cursos nesta mesma área. Nesta situação encontramos o Conservatório Superior de
Música de Gaia, autorizado a funcionar com efeitos retroactivos pelo Decreto-Lei n.º 89/99,
de 19 de Março, e a Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo
Branco. Quanto ao Conservatório Superior de Música de Gaia, pouco mais sabemos para
além do facto de se tratar de um estabelecimento de ensino particular e cooperativo, sendo
que até ao momento não foi publicado em Diário da República o reconhecimento e a autorização de funcionamento dos cursos ministrados por esta instituição. Desta forma, não nos é possível estender-lhe a análise aqui efectuada. Quanto à Escola Superior de Artes Aplicadas, tendo iniciado o seu funcionamento no ano lectivo de 1999/2000 com um curso de bacharelato
em música, variante de instrumento, opções de Contrabaixo, Violeta, Violino e Violoncelo,
optámos por a não incluir no estudo efectuado dado o início muito recente das suas actividades lectivas e por os requisitos de admissão de alunos serem em tudo idênticos aos das outras
escolas superiores de música aqui analisadas, uma vez que o acesso é realizado por um concurso local constituído por uma prova de execução instrumental, por uma prova de conhecimentos gerais de música e pela avaliação do currículo artístico/académico dos candidatos.
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CAPÍTULO V – O ENSINO ESPECIALIZADO DE MÚSICA NA ACTUALIDADE

O ENQUADRAMENTO DO ENSINO ARTÍSTICO NA LEI DE BASES DO SISTEMA EDUCATIVO

No âmbito do processo da reforma educativa iniciada em Janeiro de 1971, com a apresentação do Projecto do Sistema Escolar, a Assembleia Nacional aprovou a Lei n.º 5/73, publicada no Diário do Governo de 25 de Julho, contendo as grandes linhas sobre as quais a
reforma do sistema escolar, então em curso, deveria assentar. Ao nível dos princípios fundamentais, esta lei de bases estabeleceu que “a educação nacional visa a formação integral dos
Portugueses, preparando-os, pela valorização das faculdades espirituais e físicas, para o
cumprimento dos seus deveres morais e cívicos e a realização das finalidades da vida” (Lei
n.º 5/73: Base I, n.º 1), sendo que “a educação compreende não só as actividades integradas
no sistema educativo, mas quaisquer outras que contribuam para a formação dos indivíduos,
nomeadamente as que se desenvolvem no âmbito da família e das demais sociedades primárias e outros grupos sociais ou profissionais” (Lei n.º 5/73: Base I, n.º 2), assumindo, desta
forma, uma visão inovadora do conceito de educação, entendendo-o no seu sentido mais lato e
amplo. Relativamente às obrigações que o Estado deveria assumir, em termos da acção educativa por este promovida, determina que (Lei n.º 5/73: Base II)
...incumbe especialmente ao Estado:
a) Assegurar a todos os Portugueses o direito à educação, mediante o acesso aos vários graus de ensino e aos bens da cultura, sem outra distinção que não seja a resultante da capacidade e dos méritos de cada um, para o que deverá organizar e manter os necessários estabelecimentos de ensino,
investigação e cultura e estimular a criação e o desenvolvimento de instituições particulares que
prossigam os mesmos fins;
b) Tornar efectiva a obrigatoriedade de uma educação básica generalizada como pressuposto indispensável da observância do princípio fundamental da igualdade de oportunidades para todos;
c) Facilitar às famílias, mediante adequadas formas de cooperação, o cumprimento do dever de instruir e educar os filhos;
d) Garantir a liberdade de ensino em todas as suas modalidades;
e) Fomentar e coordenar as actividades respeitantes à educação nacional.

De facto, existem diversos elementos inovadores para a época expressos nestes princípios,
nomeadamente ao pressupor a procura de uma igualdade efectiva de oportunidades e ao defender o direito à liberdade de ensinar e de aprender através do “...estimular a criação e o
desenvolvimento de instituições particulares” e do “garantir a liberdade de ensino em todas
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as suas modalidades”.

Escolas Secundárias
Polivalentes

Estabelecimentos de Ensino de
Índole Específica (a)

16

15

Escolas Secundárias Polivalentes

Anos de Idade

14

Educação escolar

17

Ensino Secundário

18

Institutos Politécnicos,
Escolas Normais
Superiores e Outros
Estabelecimentos
Equiparados

Bacharelato

19

Curso
Complementar

20

Licenciatura

Curso Geral

21

Ciclos
Especiais
Universitários

22

Ensino Superior Universitário

Doutoramento
Pós-Graduações

13

12

10

9

8

Ensino Básico

11

Escolaridade Obrigatória

Escola Preparatória

Escola Primária
7

5

4

Jardim de Infância

3

Educação Préescolar

6

(a) Nomeadamente os orientados para a formação de profissionais.

Ilustração 36 - Organograma do sistema escolar segundo a Lei n.º 5/73, de 25 de Julho.
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Por outro lado, o conceito utilizado de sistema educativo é bastante abrangente ao dizer
que este “...é diversificado e comporta um processo global e permanente destinado a promover a formação dos Portugueses, facultando-lhes possibilidades múltiplas de realizarem as
suas aspirações e tendências e de se integrarem no conjunto dos valores humanos e culturais
comuns” (Lei n.º 5/73: Base III, n.º 1). Refere serem objectivos gerais e essenciais do sistema
educativo o “assegurar a todos os Portugueses, além do revigoramento físico, o aperfeiçoamento das suas faculdades intelectuais, a formação do carácter, do valor profissional e de
todas as virtudes morais e cívicas, orientadas pelos princípios da moral e da doutrina cristãs
tradicionais do País”, o “estimular o amor da Pátria e de todos os seus valores, dentro do
espírito de compreensão e respeito mútuos entre os povos e no âmbito de uma efectiva participação na vida internacional, bem como fortalecer a consciência da solidariedade entre as
comunidades lusíadas dispersas pelo Mundo”, e o “preparar todos os Portugueses para participarem na vida social como cidadãos, como membros da família e de outras sociedades
primárias e como agentes e beneficiários do País” (Lei n.º 5/73: Base III, n.º 2). Contudo, e
contrariamente ao conceito inovador de educação atrás expresso, e ao respeito pelos princípios de igualdade de oportunidades e da liberdade de ensinar e de aprender, constatamos que
os objectivos gerais do sistema educativo, expressos nesta lei de bases, ainda estão bem enraizados na doutrina fundamental que sustenta o estado novo, a qual, defendendo valores como a
Pátria, a Família, e os princípios da moral e doutrina cristãs, não concebe nem um estado laico
nem a igualdade efectiva de credos e de religiões.
Em grande medida, o disposto nesta lei de bases segue o proposto no Projecto do Sistema Escolar apresentado pelo Ministério da Educação Nacional em Janeiro de 1971. Na sua
base, a estrutura do sistema educativo é constituída pela educação pré-escolar que tem como
“...finalidade o desenvolvimento espiritual, afectivo e físico da criança, sem a sujeitar à disciplina e deveres próprios de uma aprendizagem escolar” (Lei n.º 5/73: Base IV, n.º 2). Esta
“...educação pré-escolar destina-se a crianças dos 3 aos 6 anos” (Lei n.º 5/73: Base V, n.º 3),
sendo “...assegurada por jardins-de-infância (...) [e revestindo-se de um] carácter supletivo
em relação à família” (Lei n.º 5/73: Base V, n.º 4). Este sistema educativo abrange ainda “...a
educação escolar e a educação permanente” (Lei n.º 5/73: Base IV, n.º 1). A educação escolar é constituída pelo ensino básico, pelo ensino secundário, pela formação profissional e pelo
ensino superior, sendo que a educação permanente visa “...garantir, de forma organizada, a
possibilidade de cada indivíduo aprender ao longo da vida, tornando-o apto a acompanhar
(...) a evolução do saber, da cultura e das condições da vida económica, profissional e social” (Lei n.º 5/73: Base XIX, n.º 1). Esta educação permanente organiza-se em “modalidades
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de ensino para adultos equivalentes aos ensinos básico, secundário ou superior” e em “actividades de promoção cultural ou profissional destinadas em especial aos adultos e, nomeadamente, cursos de extensão cultural e de formação, aperfeiçoamento, actualização e especialização profissional” (Lei n.º 5/73: Base XIX, n.º 2).
Relativamente ao ensino básico, este é “...obrigatório (...) [e] tem a duração de oito
anos” (Lei n.º 5/73: Base VI, n.ºs 2 e 3), dividindo-se em ensino primário, com a duração de
quatro anos (Lei n.º 5/73: Base VII, n.º 2), e em ensino preparatório, também com a duração
de quatro anos (Lei n.º 5/73: Base VIII, n.º 2). A obrigação da primeira matrícula no ensino
primário “...abrange as crianças que completem 6 anos de idade até 31 de Dezembro do ano
lectivo, não podendo, em caso algum, ser antecipada a admissão” (Lei n.º 5/73: Base VII, n.º
3). O ensino preparatório “...tem especialmente em vista ampliar a formação do aluno e, pela
observação e orientação escolares, favorecer o desenvolvimento das suas aptidões e interesses e facilitar a escolha da via escolar ou profissional que melhor se coadune com as suas
tendências e capacidades” (Lei n.º 5/73: Base VIII, n.º 1).
Ao ensino básico segue-se o ensino secundário com “...a duração de quatro anos, constituindo os dois anos iniciais o 1.º ciclo, designado «curso geral», e os dois últimos o 2.º ciclo, designado «curso complementar»”, sendo que “o curso geral é ministrado em escolas
secundárias unificadas pluricurriculares, genericamente denominadas «escolas secundárias
polivalentes»” e o “curso complementar é assegurado por escolas secundárias polivalentes
ou por estabelecimentos de índole específica, nomeadamente orientados para a formação de
profissionais” (Lei n.º 5/73: Base IX, n.ºs 2 a 4). Assiste-se aqui a uma modificação da proposta apresentada no Projecto do Sistema Escolar que previa a existência de três tipos distintos de liceus: o liceu clássico, o liceu técnico e o liceu artístico. No entanto, quanto às especificidades e objectivos do curso geral e do curso complementar, estas mantêm-se, no seu essencial, como inicialmente proposto, uma vez que o curso geral “...compreenderá um núcleo
de disciplinas comuns que facultem aos alunos uma formação geral unificada e algumas disciplinas de opção que favoreçam uma iniciação vocacional, com vista aos estudos subsequentes ou à inserção na vida prática” (Lei n.º 5/73: Base IX, n.º 5), e o curso complementar
“...visará em especial a conveniente preparação para os diversos cursos superiores” (Lei n.º
5/73: Base IX, n.º 6).
A conclusão do curso complementar do ensino secundário dá acesso ao ensino superior,
o qual “...é assegurado por Universidades, Institutos Politécnicos, Escolas Normais Superiores e outros estabelecimentos equiparados” (Lei n.º 5/73: Base XIII, n.º 3). As Universidades
“...conferem os graus de bacharel, de licenciado e de doutor”, assim como podem realizar
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“...estudos de pós-graduação para licenciados (...) [visando] predominantemente a especialização em determinados domínios do curso correspondente ou deles afins e a efectivação de
trabalhos de investigação científica” (Lei n.º 5/73: Base XVIII, n.º 1), enquanto que “os Institutos Politécnicos, as Escolas Normais Superiores e os estabelecimentos equiparados conferem [apenas] o grau de bacharel” (Lei n.º 5/73: Base XV, n.ºs 1 e 2), o qual “...permite a
continuação de estudos em cursos professados nas Universidades, para a obtenção do grau
de licenciado, mediante a frequência (...) das disciplinas consideradas necessárias” (Lei n.º
5/73: Base XVII: n.º 2). Existe ainda a previsão de que “os Institutos Superiores de Educação
Artística, de Educação Física e Desportos e de Educação Especial regem-se por normas próprias, habilitam para a docência nas escolas do ensino básico e secundário e servem os demais objectivos específicos dos mesmos Institutos” (Lei n.º 5/73: Base XXIV).
Relativamente à educação artística, nomeadamente àquela que era até aqui professada
no Conservatório Nacional e em escolas afins, e que o Projecto do Sistema Escolar previa
integrar nos chamados liceus artísticos, a lei de bases agora aprovada mantém essa mesma
opção política, mas de uma forma um pouco mais difusa. De facto, existem, nesta lei, dois
princípios que se referem à educação artística ministrada no ensino básico e no ensino secundário. O primeiro princípio diz respeito ao ensino preparatório, quando é dito que este (Lei n.º
5/73: Base VIII, n.º 4)
...proporcionará o aprofundamento dos estudos nos domínios da língua portuguesa, escrita e oral, da geografia e história pátrias, do raciocínio matemático, a aprendizagem de uma língua estrangeira, a introdução às ciências físico-químicas e naturais, e compreenderá ainda noções sobre a vida social e a estrutura
política da Nação, actividades manuais e de educação estética, bem como educação física, cívica, moral e
religiosa.

O segundo princípio diz respeito à previsão de que, “quando for conveniente assegurar a
continuidade da formação vocacional dos alunos, nomeadamente no âmbito artístico, poderão ser criados estabelecimentos que reúnam os ensinos básico e secundário, de modo a favorecer a formação de profissionais ou a facilitar o ingresso nos cursos superiores correspondentes” (Lei n.º 5/73: Base X, n.º 3).
De facto, e tratando-se de uma lei de bases, os princípios estruturantes do ensino vocacional artístico encontram-se um pouco diluídos, sendo, contudo, inequívoca a opção política
de integrar estas formações nos mais diversos níveis dos esquemas gerais de ensino aqui definidos. De qualquer forma, e comparativamente ao apresentado no Projecto do Sistema Escolar, nota-se algum recuo, ou mesmo indefinição, relativamente às formas exactas como esta
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integração seria realizada. Não é claro que tenha existido a intenção de atribuir à educação
estética, referida como componente curricular do ensino preparatório, um carácter pré-vocacional, permitindo, desta forma, o acesso indiscriminado aos cursos vocacionais artísticos de ensino secundário. Isto até porque está claramente prevista a criação de estabelecimentos que reunam o ensino básico e secundário quando seja necessário assegurar uma conveniente continuidade desta mesma formação. É notório, do texto desta lei de bases, que
muitas das propostas relativas ao ensino artístico, que tinham sido apresentadas pelo Ministério da Educação Nacional com o Projecto do Sistema Escolar e as quais tinham sido motivadoras da experiência pedagógica à data em curso no Conservatório Nacional, naquilo que estas tinham de mais inovador, foram eficazmente combatidas por algumas das escolas em funcionamento nesta instituição.
Tendo-se dado dez meses após a sua aprovação a revolução do 25 de Abril de 1974, revolução esta que produziu modificações muito profundas ao nível da estrutura sócio-política
então dominante no país, a lei de bases do sistema educativo, aprovada pela Lei n.º 5/73, nunca chegou efectivamente a entrar em vigor. De facto, e apesar de juridicamente a Lei n.º 5/73
nunca ter sido alvo de uma revogação expressa, o que é certo é que as políticas educativas que
se seguiram ao 25 de Abril constituíram-se na sua revogação de facto. Contudo, chegada a
década de oitenta, a elaboração de uma nova lei de bases torna-se de novo numa das prioridades da política educativa com o então ministro Vítor Crespo (1980 - 1982), uma vez que era
impossível levar a cabo uma reforma coerente do sistema educativo sem que existisse previamente a definição das grandes linhas orientadoras da política a serem prosseguidas neste
domínio. As modificações da estrutura do sistema educativo que se tinham verificado ainda
durante a segunda metade da década de setenta, pontuaram-se por um conjunto de medidas
avulsas desinseridas de um contexto político coerente que tivesse em vista uma nova reforma
global do sistema educativo. Assim, e a partir do início da década de oitenta, sucedem-se as
apresentações de diversas propostas de lei de bases na Assembleia da República por parte dos
diversos partidos com assento parlamentar. No entanto, só na quarta legislatura (1985 - 1987)
é que se vão reunir as condições políticas indispensáveis à aprovação de uma nova lei de bases do sistema educativo, o que vem a ocorrer com a aprovação da Lei n.º 46/86, publicada no
Diário da República de 14 de Outubro.
A Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, e seguindo alguns
dos princípios já adoptados pela Lei n.º 5/73, vem estabelecer, como dois dos seus princípios
basilares, que “todos os portugueses têm direito à educação e cultura”, e que “é da especial
responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino garantindo o direito a
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Data de Apresentação

Designação

Autor da
Iniciativa

Destino da Iniciativa

Abril de 1980 Proposta de Lei n.º 315/I - Lei de Bases VI Governo Colocada em debate público pelo Mi(AD). Ministro nistério da Educação. Solicitada urgêndo Sistema Educativo
Vítor Crespo cia e dispensa de apreciação em comissão especializada na Assembleia da
República, não concedida.
Junho de 1980 Proposta de Lei n.º 366/I - Lei de Bases VI Governo Solicitada autorização legislativa, não
do Sistema Educativo
(AD). Ministro agendada.
Vítor Crespo
Junho de 1980 Projecto de Lei n.º 503/I - Lei de Bases
PS
do Sistema Educativo
Junho de 1980 Projecto de Lei n.º 526/I - Lei de Bases MDP-CDE
do Sistema Educativo
Abril de 1981 Projecto de Lei n.º 180/II - Lei-Quadro
PS
Editada em separata do Diário da Asdo Sistema Nacional de Educação
sembleia da República, para debate
público. Debate na Assembleia da República. Rejeitado pela maioria da AD.
Maio de 1981 Projecto de Lei n.º 213/II - Lei de Bases MDP-CDE Editada em separata do Diário da Asdo Sistema da Educação
sembleia da República.
Maio de 1981 Projecto de Lei n.º 226/II - Lei do SisPCP
Editada em separata do Diário da Astema Educativo
sembleia da República.
Fevereiro de Proposta de Lei n.º 86/II - Lei de Bases VI Governo Editada em opúsculo pelo Ministério da
1982
do Sistema Educativo
(AD). Ministro Educação.
Vítor Crespo
Editada em separata do Diário da AsJunho de 1983 Projecto de Lei n.º 285/II - Lei de Bases
PCP
do Sistema Educativo
sembleia da República.
Junho de 1983 Projecto de Lei n.º 34/III - Lei de Bases
PCP
Editada em separata do Diário da Asdo Sistema Educativo
sembleia da República.
Junho de 1983 Projecto de Lei n.º 170/III - Lei de MDP-CDE Editada em separata do Diário da Assembleia da República. Debate na geneBases do Sistema Educativo
ralidade na Assembleia da República
em 20-06-1985. Não foi requerida a
votação.
Editada em separata do Diário da AsMaio de 1984 Projecto de Lei n.º 328/III - Lei de
PS
Bases do Sistema Educativo
sembleia da República.
Dezembro de Projecto de Lei n.º 76/IV - Lei do SisPCP
Edição conjunta em separata do Diário
1985
tema Educativo
da Assembleia da República. Debatida
e aprovada, na generalidade, em Maio
de 1986.
Janeiro de Projecto de Lei n.º 100/IV - Lei de
PS
idem
1986
Bases do Sistema Educativo
Janeiro de Projecto de Lei n.º 116/IV - Lei de MDP-CDE idem
1986
Bases do Sistema Educativo
Fevereiro de Projecto de Lei n.º 156/IV - Lei do
PRD
idem
1986
Sistema Nacional de Educação
Março de 1986 Projecto de Lei n.º 159/IV - Lei de
PSD
idem
Bases do Sistema Educativo
Ilustração 37 - Cronologia das propostas e projectos de leis de base do sistema educativo entre 1980 e 1986
(Teodoro, 1994b: 130-1).

uma justa e efectiva igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso escolares” (LBSE:
art. 2.º, n.ºs 1 e 2). Entre alguns dos outros princípios gerais que esta lei de bases estabelece,
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encontramos “...o respeito pelo princípio da liberdade de aprender e ensinar” (LBSE: art. 2.º,
n.º 3) e a consequente defesa da neutralidade ideológica, filosófica e religiosa da escola, contrariando aqui a situação vivida até ao 25 de Abril de 1974 que previa claramente a defesa,
pela escola, dos valores políticos do estado novo e dos “...princípios da moral e doutrina
cristãs tradicionais do País” (Lei n.º 5/73: Base III, n.º 2).

Doutoramento

Licenciatura
(2.º ciclo)

Licenciatura
Bacharelato
(1.º ciclo)

17

12

15

11

14

10

13

9
8

9

3.º Ciclo

6
2.º Ciclo
5
4

8

3

7

2

6

1

Ensino Básico

Escolaridade Obrigatória

Anos de Idade

10

Formação
Profissional

Ensino Secundário

7

12

11

Ensino Superior Politécnico

Ensino Superior Universitário

Mestrado

1.º Ciclo

5

4

Educação Pré-escolar

3

Ilustração 38 - Organograma do sistema escolar segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo.
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Quanto à organização do sistema educativo, a lei de bases aprovada pela Lei n.º 46/86, e
alterada em quatro dos seus artigos pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro, vai estabelecer
que este “...compreende a educação pré-escolar, a educação escolar e a educação extra-escolar” (LBSE: art. 4.º, n.º 1). A educação escolar inclui “...os ensinos básico, secundário e
superior, (...) [assim como] modalidades especiais e (...) actividades de ocupação dos tempos
livres” (LBSE: art. 4.º, n.º 3), sendo que “a educação extra-escolar engloba [as] actividades
de alfabetização e de educação de base, de aperfeiçoamento e actualização cultural e científica e a iniciação, reconversão e aperfeiçoamento profissional” (LBSE: art. 4.º, n.º 4). Por
outro lado, tendo a educação pré-escolar entre os seus objectivos, o “estimular as capacidades
de cada criança (...) [favorecendo] a sua formação e o desenvolvimento equilibrado de todas
as suas potencialidades”, e o “proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades” (LBSE: art. 5.º, n.º 1), vai determinar que a educação pré-escolar “...destina-se às
crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico”
(LBSE: art. 5.º, n.º 5), e é de frequência facultativa (LBSE: art. 5.º, n.º 8).
A educação escolar é composta pelo ensino básico, que é universal, obrigatório e gratuito, com a duração de nove anos (LBSE: art. 6.º, n.º 1), pelo ensino secundário com “...a
duração de três anos” (LBSE: art. 10.º, n.º 2), e pelo ensino superior que “...compreende o
ensino universitário e o ensino politécnico” (LBSE: art. 11.º n.º 1), conferindo os graus de
bacharel, licenciado, mestre e doutor, estes dois últimos exclusivamente ao nível do ensino
universitário (LBSE: art. 13.º). A educação básica destina-se às “...crianças que completem os
6 anos de idade até 15 de Setembro” (LBSE: art. 6.º, n.º 2), sendo que “as crianças que completem 6 anos de idade entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro podem ingressar no ensino
básico se tal for requerido pelo encarregado de educação” (LBSE: art. 6.º, n.º 3). Por outro
lado, “a obrigatoriedade de frequência do ensino básico termina aos 15 anos de idade” (LBSE: art. 6.º, n.º 4). O ensino secundário, sendo de frequência facultativa, destina-se aos alunos
“...que completarem com aproveitamento o ensino básico” (LBSE: art. 10.º, n.º 1), podendo
este qualificar directamente para o ingresso na vida activa ou para o prosseguimento de estudos ao nível do ensino superior.
Relativamente à integração da educação artística na educação escolar, é expressamente
determinado que, ao nível do ensino básico, constituído por um 1.º ciclo de quatro anos, por
um 2.º ciclo de dois anos e por um 3.º ciclo de três anos, “...podem ser reforçadas [em escolas
especializadas] componentes de ensino artístico (...), sem prejuízo da formação básica” (LBSE: art. 8.º, n.º 4), e que, ao nível do ensino secundário, “podem ser criados estabelecimentos
especializados destinados ao ensino e prática de cursos (...) de índole artística” (LBSE: art.
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10.º, n.º 7). No entanto, e por força do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei de Bases do Sistema Educativo [42], determinando que “têm acesso a qualquer curso do ensino secundário
os [alunos] que completarem com aproveitamento o ensino básico”, poderá não ser admissível que a este reforço, de uma componente artística especializada, possa corresponder uma
opção de carácter vocacional, i.e. condicionante de escolhas posteriores, mas somente prévocacional, uma vez que é determinado que a conclusão do 3.º ciclo do ensino básico dá acesso indiscriminado a qualquer curso do ensino secundário, especializado ou não. O próprio
Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de Novembro, tendo por objectivo a regulamentação da educação artística, vai somente estipular que “o ingresso na educação artística vocacional (...) [é]
garantida aos candidatos que cumulativamente (...) se encontrem compreendidos nos limites
etários (...) fixados (...) [e que] revelem, através de provas específicas, aptidões e talentos
adequados para a respectiva frequência” (Dec.-Lei n.º 344/90: art. 15.º, n.º 1), não obrigando,
desta forma, a uma precedência do ensino vocacional artístico de nível básico sobre o ensino
vocacional artístico de nível secundário.
No entanto, se os testes destinados à aferição de “...aptidões e talentos adequados para
a respectiva frequência” pretenderem também avaliar pré-requisitos ao nível de competências
já adquiridas num processo de ensino/aprendizagem, estaremos a confundir aprendizagens
com aptidões [43], o que torna absurda a própria distinção entre a via vocacional de ensino
artístico e as suas restantes vias (genérica, em modalidades especiais e extra-escolar), pois a
educação artística vocacional é definida como aquela que se destina exclusivamente “...a indivíduos com comprovadas aptidões ou talentos em alguma área artística” (Dec.-Lei n.º
344/90: art. 11.º). Esta confusão acaba por não ser nada mais do que o reflexo da própria discussão em torno do carácter inato ou adquirido das aptidões artísticas, referido no Capítulo I,
ao pender-se para uma concepção inata do talento musical, ideia esta que, apesar de alguns
estudos mais recentes na área da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem virem a
questionar, enfatizando os aspectos relacionados com o meio e a estimulação precoce, não
deixa ainda de continuar a corresponder a um ideário dominante na nossa cultura ocidental.
Relativamente às modalidades especiais de educação escolar, a Lei de Bases do Sistema
Educativo refere estarem nestas incluídas a educação especial, a formação profissional, o ensino recorrente de adultos, o ensino à distância e o ensino português no estrangeiro (LBSE:
art. 16.º). A formação profissional, visando “...uma integração dinâmica no mundo do trabalho pela aquisição de conhecimentos e de competências profissionais, por forma a responder
às necessidades nacionais de desenvolvimento e à evolução tecnológica” (LBSE: art. 19.º, n.º
1), destina-se aos alunos “...que tenham concluído a escolaridade obrigatória, (...) [aos alu114

nos] que não concluíram a escolaridade obrigatória até à idade limite desta [15 anos], (...)
[e aos] trabalhadores que pretendam o aperfeiçoamento ou a reconversão profissionais”
(LBSE: art. 19.º, n.º 2). Esta formação profissional é ministrada, nomeadamente, em escolas
profissionais, criadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 26/89, de 21 de Janeiro, sucessivamente
substituído pelo Decreto-Lei n.º 70/93, de 10 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de
Janeiro. Os cursos profissionais ministrados por estas escolas “...são cursos de nível secundário que atribuem diplomas equivalentes ao (...) ensino secundário regular” (Dec.-Lei n.º 4/98:
art. 6.º, n.º 1), conferindo ainda “...um nível de qualificação profissional e o direito a certificação profissional de nível III” (Dec.-Lei n.º 4/98: art. 6.º, n.º 2). Podem ainda ser ministrados, no âmbito das escolas profissionais, “cursos (...) dirigidos a estudantes que tenham concluído o 2.º ciclo do ensino básico e manifestem aptidão e preferência por áreas artísticas, os
quais conduzem à conclusão da escolaridade básica e (...) [a] uma certificação profissional
de nível II” (Dec.-Lei n.º 4/98: art. 10.º, n.º 1). Alguns destes cursos profissionais visam uma
formação artística ao nível da música, mas, regra geral, não são por si só suficientes para uma
qualificação profissional efectiva ao nível da performance da música erudita, pois, “...no caso
da Música, não parece ter viabilidade prática uma das finalidades das Escolas Profissionais
que seria a de canalizar indivíduos para o mundo do trabalho, aliviando o número de alunos
que se candidatam ao ensino superior” (Oliveira et al., 1995: 19).
Disciplina
Formação Sociocultural:
Língua Portuguesa
Língua Estrangeira
Ciências Humanas e Sociais
Ciências Físicas e Naturais
Matemática
Formação Artística:
Formação Musical
Formação Auditiva
Introdução à Composição
Instrumento
Prática de Conjunto
Prática Individual e de Naipe
Instrumento de Tecla

7.º ano

8.º ano

9.º ano

120 h
100 h
160 h
120 h
100 h

120 h
100 h
160 h
120 h
100 h

120 h
100 h
160 h
120 h
100 h
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40 h
80 h
160 h
240 h
-
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40 h
80 h
200 h
240 h
-

80 h
40 h
80 h
240 h
160 h
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Ilustração 39 - Curso básico de instrumentista de cordas de nível II
(Oferta GETAP).

Na sequência do estabelecido pelo artigo 59.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, o
Decreto-Lei n.º 344/90, vai acrescentar, às modalidades de ensino básico e secundário pre-
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vistas pela lei de bases, a educação vocacional artística com o objectivo expresso de formar
criadores e profissionais dos diversos ramos das artes (Dec.-Lei n.º 344/90: art. 2.º). Na realidade, pode-se conceber que a estruturação da educação artística, realizada pelo Decreto-Lei
n.º 344/90, constitui-se numa revogação de facto dos princípios inerentes às reformas do sistema educativo português empreendidas desde 1971, uma vez que estas têm visado a busca de
uma efectiva igualdade de oportunidades no acesso à educação através da criação de vias unificadas, ao nível da escolaridade obrigatória, não condicionantes de futuras opções de prosseguimento de estudos. Constata-se, no entanto, que enquanto se caminha, ao nível da estruturaDisciplina
Formação Sociocultural:
Português
Língua Estrangeira
Área de Integração
Formação Científica:
Formação Musical
História da Música
Análise e Técnicas de Composição
Acústica e Organologia
Formação Artística:
Instrumento
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Prática Individual e de Naipe
Instrumento de Tecla
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100 h
100 h
100 h

100 h
100 h
100 h

100 h
100 h
100 h

100 h
100 h
100 h
-

100 h
100 h
100 h
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100 h
100 h
100 h
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240 h
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240 h
40 h
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Ilustração 40 - Curso de instrumentista de cordas de nível III (Oferta
GETAP).

ção dos sistemas educativos, para o atrasar cada vez mais das opções conducentes a uma formação profissional especializada, nas áreas da música e da dança tem-se caminhado exactamente no sentido oposto, reforçando assim o carácter elitista destas formações. Isto tem
acontecido ainda, quer através da tentativa de criação de restrições artificiais que pretendem
impor níveis mínimos de avaliação para a progressão de estudos numa via vocacional (Apêndice A: Doc. XVII), quer no acentuar das desigualdades inerentes aos grupos sociais de pertença ao se pretender impor uma precocidade de uma formação artística profissional (não nos
estamos aqui a referir a uma formação destinada ao desenvolvimento de capacidades, o que é
uma coisa completamente diferente) quando a realidade vivida efectivamente nas escolas não
se adequa a esta opção, quer ao propor a criação de duas vias distintas de educação artística
vocacional, as denominadas vias amadora e profissional já atrás referidas.
No entanto, e apesar do Decreto-Lei n.º 344/90 ter sido publicado há dez anos, este nun-
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ca chegou a ser efectivamente regulamentado, o que implica na dificuldade, ou mesmo impossibilidade administrativa, de aplicar algumas das suas determinações. Neste âmbito, encontramos a possibilidade que prevê a frequência do ensino superior artístico por alunos excepcionalmente dotados que ainda não possuam as habilitações académicas necessárias para o
ingresso no ensino superior (Dec.-Lei n.º 344/90: art. 6.º, n.º 3). De facto, a falta de regulamentação complementar torna esta norma de aplicabilidade duvidosa uma vez que a administração pública se rege pelo princípio da legalidade, i.e. só tem competência para determinar
actos administrativos para os quais a lei especificamente lhe atribua competência. Por outro
lado, o próprio conceito de sobredotado poderá não possuir, por si só, um valor universal,
pelo que a sua aplicação requererá, sem dúvida, a definição prévia de regras que permitam a
sua operacionalização.
Existem ainda outras disposições, previstas neste decreto-lei, que se tornam de aplicação provavelmente utópica nas suas mais vastas implicações. Entre estas encontramos a previsão de que “os currículos para cada uma das vias da educação artística devem considerar
a possibilidade de reorientação dos alunos de uma via para a outra (...) atendendo ao imperativo de racionalização dos recursos” (Dec.-Lei n.º 344/90: art. 5.º, n.º 1). Se nos reportarmos à situação ainda hoje vivida ao nível do ensino vocacional de música, e a compararmos
com a realidade existente ao nível do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico na disciplina de Educação Musical, tal reorientação só se torna possível da via vocacional para a via genérica, e nunca na direcção contrária. Isto porque, os conteúdos curriculares e as concepções pedagógicas
por detrás das práticas efectivas das escolas de ensino vocacional de música e das escolas do
2.º e 3.º ciclos do ensino básico, tornam impossível que um aluno adquira na disciplina de
Educação Musical as competências necessárias à sua inserção no nível correspondente das
escolas vocacionais de música.
Constata-se que, ao nível do ensino vocacional de música e de dança, as opções estratégicas defendidas pelas escolas desde o início do regime de experiência pedagógica no Conservatório Nacional, apontaram sistematicamente no sentido de existir a necessidade de uma
opção precoce para a frequência deste ensino. No entanto, tal facto nunca consistiu na realidade efectiva e geral das escolas vocacionais de música, cujo limite máximo de idade para a
admissão de alunos se situou, conforme as reformas e os cursos, entre os 18 e os 25 anos,
sendo ainda que no caso dos músicos militares não existia qualquer limite etário para a frequência deste ensino. Pensamos que esta estratégia encontrar-se-á essencialmente baseada em
dois pressupostos: primeiro, na mitificação de algumas personalidades do meio musical português, como o pianista José Viana da Mota, que tendo iniciado os seus estudos no Conser117

vatório Nacional aos sete anos de idade, foi um dos poucos pianistas portugueses com uma
carreira de concertista de projecção internacional; segundo, pelo medo que da aplicação do
Projecto do Sistema Escolar apresentado em 1971, viesse a ser reduzido o tempo de formação
de alguns instrumentos, como é o caso do piano: é que algo de semelhante já tinha acontecido
com a reforma preconizada pelo Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, motivando
durante cerca de quarenta anos, os mais diversos processos de resistência à mudança então
imposta do exterior, dando origem a diversas tentativas que preconizavam o regresso ao ideal
de formação da reforma de 1919 do Conservatório Nacional de Música, em Lisboa.
Pensamos que o grande mérito da inclusão das formações artísticas nos esquemas gerais
de ensino consiste na efectivação de um processo de democratização ao nível do seu acesso, o
qual só será efectivo na sua plenitude se houver numa plena integração destas formações ao
nível da escolaridade obrigatória. Esta perspectiva encontra algum paralelo no ideal preconizado por Arquimedes Santos, o qual o levou a defender a Educação pela Arte na experiência
pedagógica iniciada no Conservatório Nacional no ano lectivo de 1971/72, com a realização
do ensino artístico integrado, de música e de dança, na secção do Conservatório Nacional da
Escola Preparatória Francisco Arruda. No entanto, na situação actual, onde se pretende uma
opção precoce por uma modalidade de formação artística especializada no final do quarto ano
de escolaridade, o ensino vocacional de música e de dança assume um carácter ainda mais
elitista do que o existente no Conservatório Nacional antes do 25 de Abril de 1974. Mesmo as
escolas profissionais, que realizam um ensino onde se inclui uma formação académica a par
de uma formação artística, não constituem um exemplo correcto do funcionamento deste paradigma: é que para além de pressuporem, na melhor das hipóteses, uma formação de seis
anos (um curso de nível II seguido de um curso de nível III), a admissão a esta formação tende a não ter uma correspondência integral com o esquema geral de ensino uma vez que só
“têm acesso à formação profissional (...) os [alunos] que tenham concluído a escolaridade
obrigatória (...) [ou] os que não concluíram a escolaridade obrigatória até à idade limite
desta” (LBSE: art. 19.º, n.º 2), constituindo, assim, uma realidade diversa daquela que foi
prevista pelo Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho.

REFLEXOS DA ALTERAÇÃO DA LEI DE BASES DO SISTEMA EDUCATIVO

Onze anos passados após a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo pela Lei
n.º 46/86, de 14 de Outubro, esta é alvo da sua primeira revisão através da Lei n.º 115/97, de
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19 de Setembro, visando: alterar o regime de acesso ao ensino superior (LBSE: art. 12.º), procurando-se desta forma uma maior responsabilização das instituições de ensino superior na
escolha dos seus futuros alunos; alterar a estrutura dos cursos e dos graus académicos atribuídos pelo ensino superior politécnico (LBSE: art. 13.º), prevendo-se assim uma maior clarificação da atribuição do grau de licenciado por este subsistema de ensino; e, ainda, modificar a
qualificação dos professores do ensino básico e da educação pré-escolar (LBSE: arts. 31.º e
33.º), prevendo-se, por um lado, que de futuro os educadores de infância e os professores do
1.º ciclo de ensino básico tenham uma formação inicial ao nível da licenciatura e, por outro
lado, que as escolas superiores de educação passem também a poder ministrar cursos de formação inicial para professores do 3.º ciclo do ensino básico.
No entanto, e tendo esta revisão sido alvo de um inevitável processo de discussão pública, a alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo não deixou de estar envolta em grande
polémica, nomeadamente quanto à proposta inicialmente defendida pelo ministro Marçal
Grilo (1995 - 1999) de que os institutos politécnicos deveriam poder formar o seu próprio
pessoal docente, atribuindo para tal, além dos graus de bacharel e de licenciado, o grau de
mestre, assim como na afirmação, realizada por alguns grupos de interesse, de que as escolas
superiores de educação não teriam as condições científicas indispensáveis à formação inicial
de professores para o 3.º ciclo do ensino básico. Tendo em linha de conta as tensões existentes
durante toda esta fase de discussão pública, o Conselho Nacional de Educação é chamado a
pronunciar-se, pela Assembleia da República, sobre a proposta de lei apresentada pelo Governo, indo analisar esta questão quanto ao método seguido, quanto às alterações propostas em
matéria de acesso ao ensino superior, quanto ao sistema de graus e diplomas do ensino superior, e ainda quanto ao sistema de formação inicial dos educadores de infância e dos professores do ensino básico e secundário (CNE, 1997: n.º 2).
Começando por criticar em parte o “...facto de a Proposta de Lei [apresentada pelo Governo] ser tão parca na explicitação de objectivos e razões de ser” (CNE, 1997: n.º 9), o
Conselho Nacional de Educação vai acabar por exprimir (CNE, 1997: n.º 10)
...a sua concordância genérica com a lógica das alterações propostas, nomeadamente com:
a) a distinção entre condições de acesso (a habilitação com um curso do ensino secundário ou equivalente) e condições e processos de ingresso em cursos/estabelecimentos de ensino superior (a
avaliação da capacidade para a frequência e a selecção e seriação dos candidatos);
b) o aumento dos níveis de responsabilização dos estabelecimentos de ensino superior no processo de
avaliação da capacidade e de selecção e seriação.

119

Desta forma, a Lei de Bases do Sistema Educativo vai deixar de referir que “a prova ou provas de capacidade (...) [para acesso ao ensino superior] são de âmbito nacional e específicas
para cada curso ou grupo de cursos afins” (Lei n.º 46/86: art. 12.º, n.º 2) para passar a prever
que “...o processo de avaliação da capacidade para a frequência, bem como o de selecção
dos candidatos ao ingresso em cada curso (...) é da competência dos estabelecimentos de
ensino superior” (Lei n.º 115/97: art. 12.º, n.º 3).
Relativamente ao sistema de graus do ensino superior politécnico, rejeitando as concepções preconceituosas ainda existentes na sociedade Portuguesa que vêm esta modalidade de
ensino como um ensino superior de segunda categoria, o Conselho Nacional de Educação
expressa a sua inteira concordância (CNE, 1997: n.º 20)
...com a precisão, agora introduzida, no que respeita ao facto de o Politécnico conferir também o grau de
licenciado, (...) [importando], contudo, não perder de vista que será decisivo, para que a aproximação dos
dois subsistemas se estabeleça sobre bases de exigência, responsabilidade e avaliação, usar do maior rigor
no processo de regulação das condições de atribuição dos graus académicos, a que se refere o número 6
do artigo 13.º, na versão proposta pelo Governo.

Remata esta ideia, dizendo que “a consagração precisa da licenciatura, no Politécnico, não
pode equivaler a uma promoção automática de todos os cursos ora existentes, independentemente da averiguação da sua adequação aos níveis de qualidade pertinentes” (CNE, 1997:
n.º 20). Desta forma, reforça a necessidade de uma definição clara das “...condições de atribuição dos graus académicos de forma a garantir o nível científico da formação adquirida”
(Lei n.º 115/97: art. 13.º, n.º 6), problemática esta ainda mais acentuada pelo facto de que “a
mobilidade entre o ensino universitário e o ensino politécnico (...) [passa a ser] assegurada
[exclusivamente] com base no princípio do reconhecimento mútuo do valor da formação e
das competências adquiridas” (Lei n.º 115/97: art. 13.º, n.º 8), o que aponta para uma maior
aproximação dos modelos de formação seguidos no ensino superior politécnico e no ensino
superior universitário.
Na versão final que a Lei n.º 115/97 veio a estabelecer para o artigo 13.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, acabou por ficar consagrado que “no ensino politécnico são conferidos os graus de bacharel e de licenciado” (Lei n.º 115/97: art. 13.º, n.º 3), sendo que o Governo na proposta de Lei n.º 47/VII, apresentada à Assembleia da República e referente às
propostas de alteração à lei de bases, e apesar da ideia inicialmente defendida pelo Ministro
da Educação Marçal Grilo, não faz qualquer menção expressa à atribuição do grau de mestre
pelo ensino superior politécnico. A este propósito, refira-se, no entanto, que o Conselho Na120

cional de Educação, tendo por sua própria iniciativa ponderado esta questão, não conseguiu
alcançar um consenso que viabiliza-se uma tomada de posição a favor, ou contra, uma eventual extensão da atribuição dos graus de mestre e doutor a este subsistema de ensino (CNE,
1997: n.º 21).
Apesar da lei de bases passar a consagrar a atribuição expressa do grau de licenciado
por parte do ensino superior politécnico, o modelo de licenciatura que veio a ser adoptado
para este subsistema de ensino, por força do disposto na Portaria n.º 413-A/98, de 17 de Julho,
alterada pela Portaria n.º 533-A/99, de 22 de Julho, aponta para a manutenção de uma situação bastante idêntica à anteriormente existente, onde se previa que “no ensino superior politécnico é conferido o grau de bacharel e são atribuídos diplomas de estudos superiores especializados” (Lei n.º 46/86: n.º 4). De facto, e tirando o caso específico dos cursos destinados à
formação de docentes nas escolas superiores de educação, os cursos do ensino superior politécnico passam-se a estruturar de acordo com uma das duas seguintes possibilidades:
a) Cursos de bacharelato com “...a duração normal de três anos, podendo, em casos especiais, ter uma duração inferior em um a dois semestres” (Lei n.º 115/97: art. 13.º, n.º 4);
b) Cursos bietápicos de licenciatura compostos por dois ciclos, um 1.º ciclo com a duração de
seis semestres lectivos conducente ao grau de bacharel, e um 2.º ciclo com a duração de
dois a quatro semestres lectivos conducente ao grau de licenciado (Port. n.º 413-A/98: arts.
2.º e 3.º).
Esta segunda modalidade assemelha-se à sequência anteriormente existente entre alguns cursos de bacharelato e de estudos superiores especializados. Contudo, a grande novidade introduzida vai corresponder ao facto de que “em cada ano lectivo, podem-se inscrever no 2.º ciclo
do curso (...) sem limitações quantitativas globais os estudantes que tenham concluído o 1.º
ciclo respectivo na escola em causa no ano lectivo imediatamente anterior” (Port. n.º 533A/99: art. 13.º, n.º 1). Por outro lado, e à semelhança do que já acontecia com alguns cursos
de estudos superiores especializados, existe ainda a previsão de que “sempre que a natureza e
objectivos do 2.º ciclo do curso o justifique, o instrumento legal de criação (...) pode determinar que o acesso àquele esteja condicionado ao desenvolvimento de uma actividade profissional por um determinado período após a conclusão do 1.º ciclo” (Port. n.º 413-A/98: art.
25.º).
Como resultado das alterações à Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovadas pela Lei
n.º 115/97, a Escola Superior de Música de Lisboa, a Escola Superior de Música e das Artes
do Espectáculo e a Academia Nacional Superior de Orquestra vão concertar uma estratégia
em comum, propondo, ainda antes da aprovação da Portaria n.º 413-A/98, a estruturação dos
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seus cursos em licenciaturas de raiz de quatro anos, as quais se desdobrar-se-iam nos dois
últimos anos em duas vias, uma via de ensino e uma outra via vocacional. Contudo, face à
imposição do modelo de licenciatura bietápica pela Portaria n.º 413-A/98, estas propostas
tiveram que ser alteradas de forma a preverem um primeiro ciclo de seis semestres e um segundo ciclo de dois semestres. Por outro lado, as vias de ensino constantes das propostas curriculares inicialmente elaboradas, as quais se destinavam à obtenção de uma habilitação profissional para a docência no ensino vocacional de música, foram liminarmente rejeitadas pela
tutela, pelo que neste momento só se encontram em funcionamento as vias vocacionais. No
entanto, o curso de Formação Musical, da Escola Superior de Música de Lisboa, nunca deixou
de constituir uma realidade muito sui generis, uma vez que o seu objectivo primordial é o de
formar professores para o ensino vocacional de música, sem conferir, contudo, habilitação
profissional para a docência. Em virtude das alterações introduzidas no artigo 13.º da Lei de
Bases do Sistema Educativo, pela Lei n.º 115/97, foram criados, ao nível do ensino especializado de música, os seguintes cursos bietápicos de licenciatura, cujo funcionamento se iniciou
no ano lectivo de 1998/99:
Escola
Curso
Escola Superior de Música de Música, variante de Canto
Lisboa
Música, variante de Canto Gregoriano
Música, variante de Composição
Música, variante de Direcção Coral
Música, variante de Formação Musical
Música, variante de Instrumento

Escola Superior de Música e das Canto
Artes do Espectáculo
Composição
Produção e Tecnologias da Música
Instrumento, área de Percussão
Instrumento, área de Sopros

Instrumento, área de Corda Dedilhada
Instrumento, área de Cordas
Instrumento, área de Teclas
Instrumento, área de Música Antiga

Opções
Clarinete, Contrabaixo, Cravo,
Fagote, Flauta, Flauta de Bisel,
Guitarra, Oboé, Órgão, Percussão, Piano, Saxofone, Trombone,
Trompa, Trompete, Violeta,
Violino, Violoncelo
Clarinete, Fagote, Flauta, Oboé,
Saxofone, Trombone, Trompa,
Trompete, Tuba
Guitarra
Contrabaixo, Violeta, Violino,
Violoncelo
Piano, Piano de Acompanhamento
Cravo, Flauta de Bisel

Ilustração 41 - Cursos bietápicos de licenciatura ministrados nas escolas superiores de música.
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Escola
Curso
Academia Nacional Superior de Instrumentista de Orquestra
Orquestra

Direcção de Orquestra

Opções
Clarinete, Contrabaixo, Fagote,
Flauta, Harpa, Oboé, Percussão,
Trombone, Trompa, Trompete,
Tuba, Violeta, Violino, Violoncelo
-

Ilustração 42 - Cursos bietápicos de licenciatura ministrados nas escolas superiores de música (Continuação).

Refira-se, no entanto, que a aprovação dos planos curriculares destes cursos ficou remetida
para uma segunda fase. Acontece que “os planos de estudo que não sejam organizados em
regime de unidades de crédito (...) são aprovados por portaria do Ministro da Educação, sob
proposta do conselho científico do estabelecimento de ensino” (Dec.-Lei n.º 316/83: art. 8.º,
n.º 1). Este facto vai obrigar à publicação de portarias autónomas, destinadas à regulamentação dos planos de estudos de cada um destes cursos, e sem as quais a sua conclusão não pode
ser certificada. Esta opção de regulamentar, em duas fases distintas, os cursos bietápicos de
licenciatura criados em resultado da reconversão dos antigos cursos de bacharelato e de estudos superiores especializados, não deixa de ser, desta forma, potencializadora de situações
menos claras, uma vez que o funcionamento destes cursos se iniciou sem que os respectivos
planos de estudo tenham sido de facto homologados.

O

ENSINO ESPECIALIZADO DE MÚSICA NO SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO

PORTUGUÊS

Apesar do Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho, ter previsto a “integração no ensino
superior politécnico do ensino profissional [artístico], ao [seu] mais alto nível técnico”
(Dec.-Lei n.º 310/83: preâmbulo), e de “o ensino superior da música e da dança (...) [incluir]
também a formação dos professores do ensino vocacional destas artes” (Dec.-Lei n.º 310/83:
art. 15.º, n.º 2), no final da década de oitenta vai surgir, na Universidade de Aveiro, o primeiro
curso de licenciatura em Ensino de Música, iniciando-se, com este, a inserção do ensino especializado de música, de nível superior, no ensino universitário Português [44]. A licenciatura
em Ensino de Música da Universidade de Aveiro foi criada pela Portaria n.º 1077/89, de 13 de
Dezembro, tendo iniciado o seu funcionamento no ano lectivo de 1990/91. Mais recentemente, a Universidade de Évora passou também a conferir o grau de licenciado em Música, ramo
vocacional e ramo de ensino, ministrando em consequência o respectivo curso nos termos dos
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Despachos n.ºs 3/SAC/96, publicado na 2.ª série do DR de 7 de Março, e 17668/98 (2.ª série),
publicado no DR de 13 de Outubro, assim como a Universidade Católica, através da sua Escola de Artes do Porto, ministra, desde o ano lectivo de 1997/98, um curso de licenciatura em
música com especialização em música sacra, direcção de coros e em musicologia.
Esta alteração de fundo, ocorrida com o surgimento dos primeiros cursos universitários
de licenciatura em música, visando quer a formação de músicos profissionais, quer a formação de docentes para o ensino vocacional de música, não deixa de ser uma consequência do
desenvolvimento do regime jurídico estabelecido na Lei de Bases do Sistema Educativo pelo
Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de Novembro, o qual vem estabelecer que “no ensino superior, a
educação artística vocacional é ministrada em escolas superiores do ensino politécnico e em
universidades” (Dec.-Lei n.º 344/90: art. 12.º, n.º 4). Contudo, os currículos dos cursos de
licenciatura ministrados em estabelecimentos de ensino superior universitário tendem a
adoptar princípios conceptuais diversos dos seus congéneres das escolas de ensino superior
politécnico, sendo que das três universidades consideradas, Universidade de Aveiro, Universidade de Évora e Universidade Católica, tanto a licenciatura em Ensino de Música da Universidade de Aveiro, como a licenciatura em Música da Universidade de Évora, organizam-se
no sistema de unidades de crédito nos termos previstos pelo Decreto-Lei n.º 173/80, de 29 de
Maio. Por exemplo, o ramo vocacional da licenciatura em Música da Universidade de Évora é
constituído pelas seguintes áreas científicas:
Áreas Científicas
Obrigatórias fixas:
Musicologia
Prática Musical
Teoria da Música
Obrigatórias alternativas:
Musicologia
Teoria da Música
Composição, Prática Interpretativa, Prática Musical
Optativas:
História, História da Arte
Artes Plásticas, Ciências da Educação, Composição, Didáctica da Música, Estudos Teatrais, Gestão, Língua Estrangeira, Musicologia, Prática Interpretativa, Prática
Musical, Psicologia, Teoria da Música

Unidades de Crédito
8 u.c.
25 u.c.
9,5 u.c.
12 u.c.
8 u.c.
42 u.c.
5 u.c.
11,5 u.c.

Ilustração 43 - Licenciatura em Música, ramo vocacional, da Universidade de Évora.

Pelo contrário, as escolas superiores de música, não tendo ainda adoptado uma concepção
curricular expressa em unidades de crédito, continuam a organizar os seus planos de estudos
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por anos lectivos com a indicação do elenco das disciplinas que o constituem e da respectiva
carga horária. Por outro lado, apresentam uma concepção curricular quase exclusivamente
centrada em disciplinas técnicas, diferenciando-se, neste aspecto, da concepção mais heterogénea dos cursos ministrados nesta área pelas universidades. A título de exemplo, o plano de
estudos do 1.º e do 2.º ciclo do curso bietápico de licenciatura em Instrumentista de Orquestra
da Academia Nacional Superior de Orquestra, encontra-se estruturado da seguinte forma (a
escolaridade indicada encontra-se expressa em horas semanais):
Unidades Curriculares Anuais
1.º Ciclo (Grau: bacharel)
1.º ano
Instrumento I
Leitura à Primeira Vista I
Música de Câmara I
Orquestra I
Análise Musical I
História da Música I
Formação Auditiva I
Arte e Cultura
2.º ano
Instrumento II
Leitura à Primeira Vista II
Música de Câmara II
Orquestra II
Criatividade Musical
Análise Musical II
História da Música II
Formação Auditiva II
Sociologia da Música
3.º ano
Instrumento III
Leitura à Primeira Vista III
Música de Câmara III
Orquestra III
Análise Musical III
História da Música III
História da Orquestra
2.º Ciclo (Grau: licenciado)
1.º ano
Instrumento IV
Leitura à Primeira Vista IV
Música de Câmara IV
Orquestra IV
Análise Musical IV
Acústica e Organologia
Estética

Teóricas

Teórico/Práticas

Práticas

1,5 h
0,75 h
2h
-

2h
2h
1,5 h
1,5 h

8h
-

1,5 h
0,75 h
2h
-

2h
2h
1,5 h
1,5 h

8h
1h
-

2h
1h
2h
-

2h
2h
1,5 h

8h
-

2h
1h
2h
-

2h
2h
1,5 h

8h
-

Ilustração 44 - Curso bietápico de licenciatura em Instrumentista de Orquestra da Academia Nacional
Superior de Orquestra.
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De facto, as concepções utilizadas na estruturação dos cursos de ensino especializado de
música, ao nível do ensino politécnico e ao nível do ensino universitário, tendem a ser um
reflexo das próprias identidades inerentes a cada um destes dois subsistemas de ensino superior. Contudo, a fronteira muito difusa que separa estes dois subsistemas, facto que é expresso
na própria definição pouco clara do âmbito e dos objectivos do ensino politécnico e do ensino
universitário, adoptada pela Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE: art. 11.º, n.ºs 3 e 4),
origina alguma dificuldade na afirmação de cada um destes dois subsistemas, dando assim
origem a uma eventual hierarquização entre estes. De qualquer forma, a grande novidade, ao
nível do ensino especializado de música, que os cursos ministrados em universidades vieram
trazer, diz respeito, por um lado, ao surgimento de uma concepção mais ecléctica do que deve
ser a formação de um músico profissional, aliando a uma formação técnica avançada uma
sólida preparação teórica, e, por outro lado, à inclusão de uma formação pedagógica consistente nos cursos de formação inicial de professores para o ensino vocacional de música ao
nível do ensino básico e secundário.
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CAPÍTULO VI – ARTICULAÇÃO ENTRE AS FORMAÇÕES MUSICAIS DE NÍVEL
SUPERIOR E NÃO SUPERIOR

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DE MÚSICA

Estando o ensino superior de música inserido nas estruturas do ensino superior politécnico e do ensino superior universitário, a candidatura a este nível de ensino requer o preenchimento de um conjunto de requisitos gerais idênticos àqueles que são exigidos para o acesso
a qualquer curso de ensino superior, para além da verificação de um conjunto de pré-requisitos próprios de índole artística. Dentro deste princípio geral, e considerando o concurso de acesso ao ensino superior para o ano lectivo de 1998/99, o Decreto-Lei n.º 28-B/96, de 4
de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 78/97, de 3 de Abril, estabelece que (Dec.-Lei n.º 78/97: art. 4.º)
pode candidatar-se à matrícula e inscrição num par estabelecimento/curso de ensino superior o estudante
que satisfaça cumulativamente as seguintes condições:
a) Ser titular de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
b) Ter realizado os exames nacionais do ensino secundário das disciplinas específicas fixadas para
esse par estabelecimento/curso e neles ter obtido a classificação mínima fixada (...);
c) Preencher, se exigidos, os pré-requisitos fixados por esse par estabelecimento/curso;
d) Obter, na nota de candidatura (...), a classificação mínima fixada (...);
d) Não ser titular de um curso de ensino superior.

Podem ainda candidatar-se ao ensino superior, em concurso especial de acesso, “os titulares
de exame especial de avaliação de capacidade para acesso ao ensino superior de maiores de
25 anos, (...) os titulares de cursos superiores e os titulares de cursos médios expressamente
enunciados (...) [por portaria do Ministro da Educação]” (Dec.-Lei n.º 28-B/96: art. 42). São
“...objecto de concurso local as vagas fixadas para (...) os cursos ministrados por estabelecimentos de ensino superior público para cujo acesso se exijam aptidões vocacionais específicas, a avaliar mediante processo de selecção e seriação próprio” (Dec.-Lei n.º 28-B/96: art.
21.º, n.º 2).
Relativamente às “...aptidões físicas, funcionais ou vocacionais que assumam particular
relevância para determinados cursos” (Dec.-Lei n.º 28-B/96: art. 17.º) do ensino superior
público, cujo regime de candidatura previsto seja o do concurso nacional, existe a possibilidade de serem fixados, pelas instituições de ensino superior, pré-requisitos de acesso. Estes pré-
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-requisitos são “...fixados e regulamentados pelo órgão legal e estatutariamente competente
da instituição” (Dec.-Lei n.º 28-B/96: art. 18.º, n.º 1), sendo que a sua avaliação “...deve ser
feita de forma objectiva e tecnicamente rigorosa, de acordo com o respectivo regulamento”
(Dec.-Lei n.º 28-B/96: art. 19.º n.º 1). Por outro lado, enquanto que “os pré-requisitos que se
destinem a avaliar aptidões funcionais e/ou físicas são eliminatórios e têm o seu resultado
expresso em Apto e Não Apto” (Dec.-Lei n.º 28-B/96: art. 19.º, n.º 2), “os pré-requisitos vocacionais não são eliminatórios e têm o seu resultado expresso num valor numérico, no intervalo 0,91 e 1,10, que é utilizado para ponderar a classificação das disciplinas específicas”
(Dec.-Lei n.º 28-B/96: art. 19.º, n.º 3).
Há ainda que considerar a disposição regulamentar prevista pelo Decreto-Lei n.º
344/90, de 2 de Novembro, que determina que, “...quando [os alunos] sejam reconhecidamente precoces em determinada área artística e não detenham as habilitações académicas de
ingresso no ensino superior, podem, a título excepcional, frequentar este nível de ensino”
(Dec.-Lei n.º 344/90: art. 6.º, n.º 3). No entanto, tal disposição encontra-se tacitamente revogada enquanto mecanismo de acesso ao ensino superior, visto que a legislação posteriormente
publicada é omissa nesta questão, ou então não constitui uma efectiva possibilidade de candidatura e de matrícula, e consequente certificação, do ensino superior artístico, mas somente
uma possibilidade de frequência antecipada que só produzirá todos os seus efeitos quando o
aluno satisfizer os requisitos legais exigidos para o acesso a este nível de ensino. Contudo,
quando da aplicação dos questionários utilizados (Apêndice D), ficámos a saber que a Academia Nacional Superior de Orquestra tem alunos, a frequentar o curso de Instrumentista de
Orquestra, admitidos ao abrigo deste preceito legal. A este propósito, o Director Pedagógico
da Academia Nacional Superior de Orquestra, professor João Pinheiro, refere que tem sido
dado pleno conhecimento desta prática à tutela, sendo que relativamente aos alunos que se
encontram a frequentar esta instituição de ensino superior ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 344/90, tem-lhes sido passada certidão das disciplinas concluídas sem contudo ser mencionada a conclusão do curso ou a atribuição de um grau académico. De facto, o
vazio legal criado pela indefinição da aplicabilidade efectiva deste conceito, leva a que nenhuma das escolas superiores de música publicite, como modalidade de acesso ao ensino superior artístico, o disposto no n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 344/90, não se encontrando
sequer a sua aplicação generalizada às restantes escolas que ministram cursos nesta área de
formação.
Relativamente às condições de acesso à Escola Superior de Música de Lisboa, esta instituição, em publicação editada em Fevereiro de 1998, refere que (ESML, 1998: 28)
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o acesso aos cursos de bacharelato da ESML efectua-se mediante concurso local. Podem candidatar-se ao
referido concurso os estudantes titulares de uma das seguintes habilitações:
- Um dos cursos complementares de Música (Portarias n.ºs 294/84, de 17 de Maio, e 735/84, de 17 de
Setembro, e n.º 44 do Despacho n.º 78/SEAM/85, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 9
de Outubro de 1985);
- Um outro curso do 12.º ano de escolaridade (qualquer via);
Podem igualmente candidatar-se aos cursos os titulares de uma das seguintes habilitações:
- Um curso superior;
- O exame especial de avaliação de capacidade para acesso a um dos cursos da ESML, dentro do respectivo prazo de validade (Decreto-Lei n.º 198/79, de 29 de Junho).
Podem ainda apresentar-se ao concurso de acesso, os candidatos que já hajam estado legalmente matriculados e inscritos num estabelecimento e curso de ensino superior nacional [45] ou estrangeiro, salvo se
nele estiverem ingressado através do exame extraordinário de avaliação de capacidade para acesso ao ensino superior, ou se encontrem numa das situações previstas na Portaria n.º 627-A/93, de 30 de Junho
[que aprova o regulamento dos regimes especiais de acesso ao ensino superior].

O concurso local de acesso aos cursos de bacharelato da Escola Superior de Música de Lisboa
é constituído por uma prova de conhecimentos gerais de música (Prova A), por uma prova
específica (Prova B) do curso a que o aluno se candidata (Apêndice C) e por uma entrevista.

Provas de Acesso - 1998/99
Instituição

Provas de
Aptidão
Musical

Form. Musical

Análise Musical

Hist. da Música

Ensino Superior
Politécnico

Concurso

Específica do
Curso/Especialidade

Academia Nacional Superior de Orquestra

sim

(1)

não

sim

não

local

eliminatória

Escola Superior de Música de Lisboa

sim

sim

sim

sim

sim

local

eliminatória

Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo

sim

sim

sim

sim

não

local

eliminatória

Ensino Superior
Universitário

Conhecimentos Gerais de Música

Licenciatura em Ensino de Música da Universidade de Aveiro

sim

sim

sim

sim

(2)

nacional

(3)

Licenciatura em Música da Escola de Artes da Universidade Católica

sim

não

sim

sim

sim

local

eliminatória

Licenciatura em Música da Universidade de Évora *

(4)

não

sim

sim

não

local

eliminatória

Entrevista

* Dados referentes ao concurso de acesso para o ano lectivo de 1999/2000.
(1) Restringe-se à análise harmónica escrita de um Coral ao estilo de J. S. Bach incluída na prova escrita de Formação Musical.
(2) A quando da realização da prova de conhecimentos gerais de música é obrigatória a apresentação de um currículo artístico/académico
do candidato, onde deverá constar, para além da sua identificação, os estudos musicais e não musicais realizados, assim como concertos
apresentados, composições originais de que é autor, entre outras actividades que possam contribuir para uma avaliação do mérito artístico.
(3) A avaliação do pré-requisito, para apresentação ao concurso nacional de acesso ao ensino superior, será realizada em duas fases. Na 1.ª
fase o resultado será traduzido na menção APTO ou NÃO APTO, sendo considerados não aptos os candidatos que não possuam formação correspondente ao curso complementar de Música ou julgado equivalente. Na 2.ª fase, e para os candidatos avaliados como aptos,
deverá ser expresso um valor numérico compreendido entre 0,91 e 1,10.
(4) O regulamento de candidatura faz referência a uma prova escrita subordinada à temática de Teoria Musical e de Formação Auditiva.

Ilustração 45 - Regimes de acesso ao ensino especializado de música de nível superior.

Considera-se que não satisfazem os requisitos mínimos para admissão aos cursos de bacharelato os alunos que na prova de conhecimentos gerais de música obtiverem uma classificação
inferior a 8 valores ou que em qualquer uma das provas parciais que constituem a prova de
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conhecimentos gerais de música [46] (Análise Musical, História da Música e Formação Auditiva) obtiverem uma classificação inferior a 5 valores. Considera-se ainda que não satisfazem os requisitos mínimos para admissão aos cursos de bacharelato os alunos que na prova
específica de cada curso obtenham uma classificação inferior a 10 valores, sendo que a seriação dos candidatos que satisfazem os requisitos mínimos para admissão aos cursos de bacharelato da Escola Superior de Música de Lisboa é efectuada considerando exclusivamente a
nota da prova específica (Prova B).
Na informação disponibilizada pela Academia Nacional Superior de Orquestra relativamente aos concursos de acesso aos cursos de bacharelato em Instrumentista de Orquestra e
em Direcção de Orquestra, é referido que os pré-requisitos aos quais os candidatos devem-se
submeter são constituídos por uma prova de conhecimentos gerais de música e por uma prova
específica do curso a que o aluno se candidata (Apêndice C). A prova de conhecimentos gerais de música, comum a todos os candidatos, é constituída pela análise harmónica de um Coral de J. S. Bach, pelo reconhecimento auditivo de intervalos e de acordes, pela memorização
auditiva e escrita de uma frase musical, por um ditado rítmico percutido a uma e a duas vozes,
e por um ditado instrumental a pelo menos duas vozes. Refira-se que, relativamente à prova
específica do curso de Instrumentista de Orquestra, não existe qualquer indicação que nos
permita aferir qual o nível mínimo de execução instrumental requerido uma vez que é simplesmente referida a “execução de 2 peças contrastantes à escolha do candidato [e] uma
curta leitura à 1.ª vista no instrumento” (Apêndice C).
O concurso de acesso aos cursos de bacharelato da secção de música da Escola Superior
de Música e das Artes do Espectáculo, do Instituto Politécnico do Porto, é constituído por
uma prova de conhecimentos gerais de música e por uma prova específica do curso a que o
aluno se candidata (Apêndice C). À semelhança do que sucede na Escola Superior de Música
de Lisboa, a prova de conhecimentos gerais de música divide-se em três provas escritas: uma
prova de Análise Musical, constituída pela análise de uma partitura; uma prova de Formação
Musical, constituída por um ditado rítmico e por um ditado polifónico em que o aluno deve
preencher os espaços deixados em branco; e por uma prova de História da Música.
Relativamente às três instituições de ensino superior universitário que se encontram a
ministrar actualmente cursos nesta área de formação, a Universidade de Aveiro é a única que
não recorre à realização de um concurso local de acesso, pelo que a prova de conhecimentos
gerais de música e a prova específica da especialidade a que o aluno se candidata (Apêndice
C) assumem a forma de um pré-requisito vocacional (artigos 17.º a 20 do Decreto-Lei n.º 28B/96). A Universidade Católica, seleccionando os candidatos à licenciatura em Música da
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Escola de Artes do Porto através de um concurso local, requer que os seus candidatos realizem uma prova de capacidade musical (Apêndice C) de carácter eliminatório, cobrindo as
áreas de Formação Musical, de Instrumento (Piano e Órgão), de Composição (Harmonia e
Baixo Cifrado), de Direcção e de Canto, e uma prova de maturidade sobre a forma de uma
entrevista na qual se incluem temáticas relacionadas com a história da música e a cultura geral.
Por último, o regulamento de candidatura, selecção e seriação do concurso local de
acesso a matrícula e inscrição no curso de licenciatura em Música da Universidade de Évora,
para o ano lectivo de 1999/2000 [47], refere que “podem candidatar-se à matrícula e inscrição (...) os estudantes que (...) cumulativamente (...) sejam titulares do 12.º ano (...), ou de
habilitação legalmente equivalente, [e] hajam realizado (...) [as] seguintes disciplinas específicas: (...) Português, ou Matemática, ou Filosofia, ou História”. A Prova de Aptidão Vocacional para o curso de licenciatura em Música, é constituída por uma prova escrita, com a
duração de noventa minutos e com o peso de 20%, subordinada à área temática da História da
Música Ocidental; por uma prova escrita, com a duração de noventa minutos e com o peso de
20%, subordinada às áreas temáticas de Teoria da Música e de Formação Auditiva; para os
candidatos às áreas de Instrumento ou de Canto, por uma prova prática (Apêndice C), com a
duração máxima de vinte minutos e o peso de 60%, de execução instrumental ou vocal; e para
os candidatos à área de Composição, pela apresentação de, pelo menos, duas peças de sua
autoria e por uma prova prática de Composição Livre com a duração de cento e oitenta minutos e o peso de 60%.
Dentro das condições exigidas para acesso ao ensino superior de música, as questões
n.ºs 3 e 5 dos questionários aplicados aos alunos da Escola Superior de Música de Lisboa e da
Academia Nacional Superior de Orquestra (Apêndice D) pretenderam averiguar o perfil de
cada um dos inquiridos no momento da candidatura ao curso presentemente frequentado nestas instituições de ensino superior. Contudo, tendo a validação destes questionários sido realizada através do recurso a ex-alunos da Escola Superior de Música de Lisboa, uma vez que se
considerou não ser viável a realização de um pré-teste tendo por base uma pequena amostra
da população analisada dado o seu reduzido tamanho e os problemas que a duplicação na aplicação do mesmo questionário aos mesmos inquiridos poderia levantar, verificou-se o surgimento de alguns problemas com a formulação utilizada pela questão n.º 3, comprometendo
assim a validade de algumas das respostas analisadas. Entre alguns dos problemas detectados,
encontramos que:
a) Ao nível dos alunos inquiridos na Escola Superior de Música de Lisboa e na Academia
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Nacional Superior de Orquestra, houve diversas respostas ao item “aprovação em exame
extraordinário de avaliação de capacidade” (Apêndice D) cumulativas com um dos outros
quatro itens disponíveis nesta questão, indiciando, assim, uma confusão entre o que é um
exame extraordinário de avaliação de capacidade e o que são as provas de índole artístico
que compõem os concursos locais de acesso aos cursos ministrados nestas instituições;
b) Ao nível dos alunos inquiridos na Academia Nacional Superior de Orquestra, o surgimento
de admissões ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 344/90;
c) Em alguns casos, houve a resposta cumulativa no item “curso complementar de música em
regime articulado/integrado” que de facto corresponde à frequência do curso complementar de música em regime supletivo.
Como consequência deste facto, e sempre que tal nos foi possível, recorremos a um processo
de análise transversal da coerência lógica das respostas dadas ao longo de todo o questionário
aplicado, eliminando, ou referindo, as opções de resposta que são logicamente inválidas.
Contudo, e a este respeito, parece-nos que a única alteração que poderia ter sido realizada com
sucesso a esta questão, seria a substituição do último item de opção de resposta por um item
de resposta aberta, mantendo inalterável os seus primeiros quatro itens, cobrindo-se, assim,
eventuais situações marginais ao mesmo tempo que evitava-se a referência ao exame extraordinário de avaliação de capacidade que consiste numa modalidade de acesso ao ensino superior desconhecida de uma grande parte destes inquiridos. Relativamente às situações em que
houvesse uma confusão entre os regimes de frequência, com o consequente preenchimento
errado do item “curso complementar de música em regime articulado/integrado”, este surgiria, muito provavelmente, em conjunção com um outro item da mesma questão, sendo que a
validade do regime de frequência aqui indicado seria ainda verificável pelo cruzamento com
as respostas dadas às questões n.ºs 5, 11 e seguintes.

OS PROGRAMAS DA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

Uma vez que a análise efectuada sobre a articulação entre o ensino especializado de música de nível superior e o ensino especializado de música de nível não superior supõe a comparação de 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 (Apêndice C), torna-se imperativo estabelecer um referencial comum ao
nível dos programas utilizados no ensino especializado de música de nível não superior. No
132

entanto, tal tarefa revela-se de difícil execução em virtude de, por um lado, as realidades vividas nas escolas profissionais e vocacionais de música serem completamente distintas entre si,
nomeadamente quanto no número de anos de formação por estas pressupostos, e por outro
lado, devido à própria existência 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 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 de ensino especializado de música [48]
existentes, uma vez que estas escolas do 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.
De facto, após a reforma do ensino especializado de música efectuada pelo Decreto-Lei
n.º 310/83, de 1 de Julho, o único programa que foi efectivamente homologado respeita a disciplina de Análise e Técnicas de Composição, mas o qual nem sequer é adoptado efectivamente por todas as escolas públicas do ensino especializado de música. A situação é de tal
forma confusa e caricata, que o Despacho n.º 65/SERE/90, publicado na 2.ª série do DR de 23

Disciplina
Canto
Clarinete

Estrutura (ano/grau)
1.º
Geral

2.º

Educação Musical

4.º

Compl.

5.º

6.º

Geral

(...)

(...)

(Geral/Básico)
Elementar

Exames (ano/grau)
7.º

8.º

2.º

Superior

Elementar

Contrabaixo
Cravo

3.º

Geral

3.º

4.º

5.º

x

Número de
Anos
1+2+3

sim

s/ data

x

x

4+2+2

não

s/ data

x

x

4+2+2+3

sim

s/ data

x

5+3

não

13-Set-97

x

Compl.

x

(...)

x

(Complementar)
Compl.

8.º

6.º

x
x

Grau
Superior

Data do
Programa

x

x

2+2+2

não

1977/78

Fagote

Elementar

Geral

Compl.

x

x

x

4+2+2+3

sim

s/ data

Flauta

Elementar

Geral

Compl.

x

x

x

4+2+2+3

sim

s/ data

Flauta de Bisel

Elementar

(Omisso)

(Omisso)

x

x

x

4+2+2

não

s/ data
s/ data

Harpa

(...)

(...)

(...)

x

x

x

4+2+2

não

Oboé

Elementar

Geral

Compl.

x

x

x

4+2+2+3

sim

s/ data

Órgão

(...)

(...)

(...)

x

x

x

4+2+2

não

s/ data

Percussão *

(Geral/Básico)

x

5+3

não

02-Jun-92

Piano

Básico

Geral

Compl.

x

x

x

4+2+2

não

1973/74

Saxofone

Elementar

Geral

Compl.

x

x

x

4+2+2+3

sim

s/ data

Trombone

(...)

(...)

(...)

x

x

x

4+2+2

não

s/ data

Trompa

(...)

(...)

(...)

x

x

x

4+2+2+3

sim

s/ data

Trompete

(...)

(...)

(...)

x

x

x

4+2+2+3

sim

s/ data

Preliminar

Geral

Compl.

x

x

x

4+2+2

não

s/ data

Violeta

(...)

(...)

(...)

x

x

x

4+2+2+3

sim

s/ data

Violino

Básico

Geral

Compl.

x

x

x

4+2+2+3

sim

s/ data

Violoncelo

Básico

Geral

Compl.

x

x

x

4+2+2

não

1973/74

Viola Dedilhada

(Complementar)

x

* A data indicada para o programa de Percussão corresponde à anotação referente à data de entrega deste na Comissão Instaladora da Escola de Música do Conservatório Nacional pelo professor Carlos Voss.

Ilustração 46 - Caracterização de alguns dos programas do regime de experiência pedagógica arquivados
na Escola de Música do Conservatório Nacional.

de Outubro, vem estipular que “até à entrada em vigor da próxima reforma do ensino da música, deverão aplicar-se os programas da experiência pedagógica de 1971 nas disciplinas
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para as quais não tenham sido ainda aprovados os novos programas dos cursos básicos e
complementares de Música” (Desp. n.º 65/SERE/90). Contudo, os “programas da experiência
pedagógica de 1971” são de facto inexistentes, pois, como vimos, para além do regime de
experiência pedagógica dividir-se em 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 Música Electro-acústica referentes aos planos curriculares aprovados para o ano lectivo de 1973/74. 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 possuí 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 Técnicas de Composição, homologado por despacho do
Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário de 23 de Junho de 1987 (10.º ano), de 29
de Março de 1988 (11.º ano) e de 25 de Outubro de 1988 (12.º ano).
A ilustração 46 caracteriza alguns dos programas do regime de experiência pedagógica
arquivados na Escola de Música do Conservatório Nacional. Logo à partida verificamos que a
sua grande maioria não possui qualquer tipo de datação e encontram-se divididos em dois
grandes grupos: aqueles cuja estrutura prevê um curso superior de três anos (Canto, Contrabaixo, Fagote, Flauta, Oboé, Saxofone, Trompa, Trompete, Violeta e Violino) e aqueles cuja
estrutura não prevê qualquer curso superior. Por outro lado, considerando as poucas datas
existentes e a tipologia da estrutura adoptada por cada um destes programas, é possível dividi-los, quanto às características estruturais apresentadas, em quatro agrupamentos, conseguindo-se assim datar a sua origem mais provável. Estes agrupamentos são os seguintes:
1.º - Constituído pelos programas de Piano, de Violino e Violoncelo, estruturados em curso
básico, curso geral e curso complementar, são os únicos programas claramente originários da primeira fase do regime de experiência pedagógica, encontrando-se dois deles
datados do ano lectivo de 1973/74 (é curioso constatar que o programa de Violino, sendo
o único destes três programas que não possui qualquer datação, é também o único que
prevê a existência de um curso superior);
2.º - Constituído pelos programas de Clarinete, Educação Musical, Fagote, Flauta, Flauta de
Bisel, Oboé, Saxofone, estruturados em curso elementar, curso geral, e curso complementar, sendo que o programa de Educação Musical encontra-se datado do ano lectivo
de 1977/78 (destes não prevêem curso superior os programas de Clarinete, Educação
Musical e Flauta de Bisel);
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3.º - Constituído pelos programas de Contrabaixo, Harpa, Órgão, Trombone, Trompa, Trompete e Violeta, os quais muito provavelmente datam de entre os finais da década de setenta e o início da década de oitenta (destes não prevêem curso superior os programas de
Harpa, Órgão e Trombone);
4.º - Constituído pelos programas de Cravo e de Percussão, os quais datam da década de noventa e foram elaborados por professores da Escola de Música do Conservatório Nacional. Até aí não existiam programas para estas disciplinas.
Quanto aos programas das disciplinas de Canto e de Viola Dedilhada, a estrutura por estes
adoptada leva a supor a sua eventual inclusão num destes quatro agrupamentos. Assim, enquanto que o programa de Canto corresponde à estrutura dos planos de estudo aprovados para
o ano lectivo de 1973/74, cuja disciplina de Canto só se iniciava no 6.º ano do curso geral
(Apêndice A: Doc. XII), o programa de Viola Dedilhada poderá muito provavelmente ser
incluído no 2.º agrupamento acima referenciado em virtude de a única diferença consistir na
substituição do curso elementar pelo curso preliminar, o que poderá ainda reflectir modificações entretanto ocorridas neste programa. Refira-se ainda que os programas do regime de experiência pedagógica, relativos aos diversos instrumentos, encontram-se organizados sob a
forma de listas de peças musicais a serem estudadas tendo em vista a preparação para os anos
de exame, o que dá origem a que, em alguns casos, um 5.º e um 6.º ano, ou um 7.º e um 8.º
ano, sejam considerados, cada um deles, como um todo, não permitindo distinguir entre o que
é o programa do 5.º e do 6.º ano ou entre o que é o programa do 7.º e do 8.º ano.

OPÇÕES METODOLÓGICAS DO ESTUDO REALIZADO

Ao nível metodológico, foi desde logo estabelecido que o presente estudo sobre o grau
de articulação/desarticulação entre o ensino especializado de música de nível superior e o ensino especializado de música de nível não superior seria realizado atendendo aos aspectos
formais, i.e. relativos à comparação dos programas do ensino vocacional de música com os
requisitos exigidos pelas provas de acesso ao ensino especializado de música de nível superior, e aos aspectos informais, i.e. através da análise das situações de facto ocorridas no terreno. Na comparação efectuada entre os aspectos formais dos conteúdos requeridos pelas escolas de ensino superior politécnico e pelas universidades que ministram cursos nesta área de
formação, e os conteúdos leccionados no ensino especializado de música de nível não superior (Apêndice C), adoptou-se como norma padrão os programas do regime de experiência
135

pedagógica arquivados na Escola de Música do Conservatório Nacional. Esta opção deve-se
também, em grande parte, ao facto do Conservatório Nacional constituir, desde o século XIX,
um referencial para todas escolas do país que ministram cursos nesta área de formação e da
Escola de Música do Conservatório Nacional assumir formalmente o papel de escola polo
com a qual se efectua o regime de paralelismo pedagógico de muitas das escolas do ensino
particular e cooperativo que ministram os cursos básicos e complementares de música.
Na construção dos questionários utilizados (Apêndice D), procurou-se, para além de recolher dados destinados à análise dos aspectos informais de articulação/desarticulação entre o
ensino especializado de música de nível superior e o ensino especializado de música de nível
não superior, compilar um conjunto de outras informações que permitissem caracterizar a
população discente destes dois níveis de ensino. Assim, os questionários utilizados nos inquéritos realizados aos alunos das escolas superiores de música encontram-se divididos em duas
partes, uma primeira parte de resposta obrigatória para todos os inquiridos, e uma segunda
parte destinada exclusivamente aos inquiridos que no momento da sua candidatura ao ensino
superior artístico não tinham ainda concluído a sua formação musical ao nível do curso complementar/profissional de música. A primeira parte destes questionários inclui questões relativas ao curso frequentado, às habilitações musicais detidas no momento da candidatura, assim
como tenta estabelecer um perfil relativo aos valores e atitudes dos inquiridos. A segunda
parte do questionário, destinada a ser respondida exclusivamente pelos inquiridos que se tenham candidatado ao ensino superior artístico sem terem concluído a sua formação musical
de nível não superior, procura estabelecer as razões para tal facto assim como a forma como
os inquiridos encaram e lidam com essa situação.
O questionário aplicado aos alunos inscritos na Escola de Música do Conservatório Nacional no ano lectivo de 1998/99, procurou, por outro lado, caracterizar a população discente
deste nível de ensino não superior, estabelecer um perfil relativo aos seus valores e atitudes, e
ainda encontrar alunos que se encontrassem a frequentar simultaneamente a Escola de Música
do Conservatório Nacional e um dos cursos da Escola Superior de Música de Lisboa, da Academia Nacional Superior de Orquestra ou a licenciatura em Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa. A avaliação do perfil relativo aos valores e atitudes destes inquiridos segue padrões idênticos aos utilizados nos questionários aplicados aos alunos das escolas superiores de música, i.e. procurou-se saber se os inquiridos valorizam em primeiro lugar, na sua
formação, a competência adquirida ou o grau académico que sanciona essa formação; a hierarquização de valores que estabelecem entre os diversos tipos de formação existentes nesta
área; assim como as intenções relativas ao seu futuro profissional. Estes inquiridos foram ain136

da solicitados a expressar a sua opinião relativamente ao grau de articulação/desarticulação
existente entre o ensino especializado de música de nível superior e o ensino especializado de
música de nível não superior, procurando estabelecer, assim, um referencial de comparação
entre a avaliação efectuada e a representação detida por parte desta população sobre o grau de
articulação/desarticulação existente entre estes dois níveis de ensino.
Na construção dos questionários utilizados (Apêndice D), foram ainda tomadas algumas
opções de carácter metodológico que se reflectem na forma como as questões colocadas se
encontram formuladas. Há que referir, a este propósito, a formulação utilizada para a questão
n.º 5 dos questionários aplicados aos alunos da Escola Superior de Música de Lisboa e da
Academia Nacional Superior de Orquestra, referente às habilitações musicais detidas aquando
da candidatura ao ensino especializado de música de nível superior, e a formulação utilizada
na questão n.º 7 dos questionários aplicados aos alunos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra, idêntica à utilizada na questão n.º 8 do
questionário aplicado aos alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional, que procura avaliar a existência, na população alvo da análise efectuada, de uma valorização predominantemente orientada para a competência adquirida pela formação artística ministrada ou predominantemente orientada para o grau académico que sanciona essa mesma formação.
Relativamente à discriminação das disciplinas concluídas no momento da candidatura
ao ensino especializado de música de nível superior (questão n.º 5), houve que atender a um
conjunto de circunstâncias que reflectissem, por um lado, a multiplicidade de formações
existentes nesta área, e, por outro lado, que dessem prioridade de resposta à frequência das
disciplinas que constituíssem quer a nuclear do curso a que o aluno se candidatou, i.e. Formação Musical, Instrumento, Análise e Técnicas de Composição, e Técnica Vocal e Repertório,
quer fossem primordiais para a aquisição das competências testadas pelas provas de conhecimentos gerais de música, i.e. Formação Musical, Análise e Técnicas de Composição e História da Música. Desta forma, esta questão foi formulada como uma pergunta semiaberta, omitindo-se a referência directa às disciplinas de Acústica Musical, de Coro ou Orquestra ou
Conjuntos Vocais e/ou Instrumentais e de Classes de Conjunto, tomando ainda por base o
plano de estudos dos cursos básico e complementar de música em regime supletivo, sendo
que os detentores do curso complementar de música em regime articulado/integrado, ou de
um curso profissional de música de nível III, são considerados, ao nível do modelo de análise
utilizado, como detentores de uma habilitação musical equivalente ao términos do curso complementar de música em regime supletivo.
No caso específico da disciplina de Acústica Musical, considerando que a formulação
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utilizada nesta questão assumiu a forma de uma pergunta semiaberta, a opção realizada ficou-se a dever a dois factores fundamentais: por um lado, à utilização da designação de Acústica
e Organologia, em vez de Acústica Musical, nos planos de estudos adoptados pelos cursos
profissionais de música de nível III; por outro lado, por não visar a aquisição de um conjunto
de competências directamente testadas ao nível das provas de admissão no ensino especializado de música de nível superior. Quanto às disciplinas de Coro ou Orquestra ou Conjuntos
Vocais e/ou Instrumentais e de Classes de Conjunto, a opção tomada ficou-se a dever, para
além das formulações distintas utilizadas nos planos de estudo dos cursos básicos e complementares de música e dos cursos profissionais de música de nível II e III, ao facto de, por um
lado, não existir qualquer sequência adoptada na estruturação dos objectivos e conteúdos dos
programas destas disciplinas, e de, por outro lado, “até ao ano lectivo 1989-1990 (...) [ter
sido] dispensada a prova de frequência com aproveitamento nas disciplinas de Coro/Orquestra e de Conjuntos Vocais ou Instrumentais” (Desp. n.º 65/SERE/90: n.º 8) para a
certificação do curso complementar de música. Isto faz com que a utilização destas disciplinas, como parte integrante do critério de medida utilizado para a análise da articulação entre o
ensino especializado de música de nível superior e o ensino especializado de música de nível
não superior, seja desprovida de qualquer tipo de validade.
Relativamente à opção por uma formulação de carácter dicotómico, evitando uma opção
neutra de resposta na questão n.º 7 dos questionários aplicados aos alunos da Escola Superior
de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra, e na questão n.º 8 do
questionário aplicado aos alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional, entendemos que, ao utilizarmos uma opção neutra de filtro, tornar-se-ia previsível que surgissem fugas para esta opção de resposta, invalidando, assim, a análise efectuada a esta questão. Para
ultrapassar tal eventualidade, entendemos que a melhor solução seria o requerer, dos inquiridos, uma tomada inequívoca de posição sobre a valorização por estes efectuada, não lhes dando, por isso mesmo, uma opção de resposta de carácter neutro. Por outro lado, se deste facto
viesse a surgir uma distorção, no sentido das respostas dadas, em favor da opção que fosse
considerada socialmente desejável, isso seria verificável através cruzamento da análise desta
questão com a análise da questão seguinte que requer a ordenação entre os diversos tipos de
formação existentes nesta área, separando em categorias diversas as formações ministradas
pelas escolas superiores de música, associadas ainda fundamentalmente ao grau de bacharel,
de outras formações que conferem inequivocamente o grau de licenciado, como são o caso da
licenciatura em Música da Universidade de Évora e da Escola de Artes da Universidade Católica do Porto e da licenciatura em Ensino de Música da Universidade de Aveiro.
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DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO ESTUDADO

Relativamente à aplicação dos questionários, visando a caracterização da população discente do ensino especializado de música de nível superior e a análise dos aspectos informais
de articulação entre o ensino especializado de música de nível superior e o ensino especializado de música de nível não superior, utilizou-se uma amostra não probabilística por acessibilidade, ou conveniência, constituída por alunos da Escola Superior de Música de Lisboa e por
alunos da Academia Nacional Superior de Orquestra. Esta amostra é considerada como sendo
representativa da realidade vivida ao nível do ensino especializado de música de nível superior, nomeadamente ao nível dos cursos ministrados pelas escolas superiores de música [49] e
do curso de licenciatura em Música da Universidade de Évora. Quanto ao curso de licenciatura em Ensino de Música da Universidade de Aveiro e ao curso de licenciatura em Música da
Escola de Artes da Universidade Católica Portuguesa, poderá haver algumas limitações na
extensão de alguns dos resultados aqui obtidos às realidades vividas nestas instituições. Isto
ficar-se-á a dever a diferentes concepções curriculares dos cursos analisados e ao sistema de
admissão de alunos adoptado pela Universidade de Aveiro.
Por outro lado, a caracterização da população discente do ensino especializado de música de nível não superior, foi realizada através da aplicação de um questionário a uma amostra
estratificada, constituída por alunos que se encontravam a frequentar a Escola de Música do
Conservatório Nacional no ano lectivo de 1998/99. Na construção desta amostra tomaram-se
Formação Musical
5.º Grau
6.º Grau
7.º Grau
8.º Grau
Total:

N.º total de alunos
95 alunos
57 alunos
70 alunos
74 alunos
296 alunos

Amostra seleccionada
39 alunos
24 alunos
35 alunos
29 alunos
127 alunos

Ilustração 47 - Construção da amostra de alunos inquiridos na Escola de Música do Conservatório Nacional.

por base as turmas de Formação Musical do 5.º ao 8.º grau, uma vez que uma das questões
colocadas procurava averiguar a existência de alunos que se encontrassem simultaneamente a
frequentar a Escola de Música do Conservatório Nacional e a Escola Superior de Música de
Lisboa ou a Academia Nacional Superior de Orquestra, e estes graus de Formação Musical
parecerem ser aqueles onde existia uma maior probabilidade de poderem ser encontrados alunos nesta situação. Na construção desta amostra, utilizaram-se sempre turmas completas por
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forma a que o total de alunos seleccionados constituísse, pelo menos, quarenta porcento do
número de alunos inscritos em cada um dos graus de Formação Musical considerados. Contudo, derivado ao facto de ter havido anulações de matrícula após a elaboração das listas de alunos utilizadas na construção desta amostra e de nem todos os inquiridos terem respondido a
este questionário, o total de inquéritos obtidos foi de setenta e cinco, ou seja, de 59% da
amostra inicialmente seleccionada.

ESTABELECIMENTO DA HIPÓTESE DE TRABALHO

Tendo como principal objectivo averiguar qual o grau de articulação existente entre o
ensino especializado de música de nível não superior e o ensino especializado de música de
nível superior, ministrado nas actuais escolas superiores de música e em algumas universidades, e considerando ainda a delimitação atrás efectuada ao universo de estudo analisado, recorreu-se à construção de um modelo quantitativo de análise com o fim de se proceder à inferência estatística da hipótese nula utilizada ao nível da significância de 0,05. Este modelo
pressupõe quer o recurso à análise comparativa das exigências musicais requeridas, ao nível
formal, na admissão de novos alunos pelas instituições de ensino superior aqui consideradas e
os conteúdos programáticos previstos para o términos dos respectivos cursos complementares
das escolas de ensino vocacional de música, quer ao nível informal através da análise das habilitações musicais efectivamente detidas pelos alunos questionados, pertencentes a uma
amostra não probabilística dos alunos que se encontravam a frequentar, no ano lectivo de
1998/99, os cursos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior
de Orquestra, e as que seriam hipoteticamente exigíveis no momento da sua admissão, considerando como equivalente, para efeitos desta comparação, o nível formativo dos cursos profissionais de música de nível III e o nível formativo dos cursos complementares do ensino
vocacional de música.
A hipótese nula utilizada estabelece que ao nível de um referencial comum, não existe
qualquer diferença significativa entre o perfil terminal dos cursos complementares do ensino
vocacional de música, nos termos em que estes são actualmente ministrados, e o perfil de admissão exigido, ao nível de pré-requisitos musicais, no acesso aos cursos ministrados pela
Escola Superior de Música de Lisboa e pela Academia Nacional Superior de Orquestra. Só se
considera a hipótese nula refutada se simultaneamente se encontrar uma diferença significativa ao nível da comparação efectuada entre os aspectos formais, i.e. dos conteúdos programá140

ticos previstos para o términos dos cursos complementares das escolas vocacionais de música
de nível não superior e os pré-requisitos musicais requeridos na admissão de alunos pelas instituições de ensino superior aqui consideradas, assim como ao nível da comparação efectuada
dos aspectos informais, i.e. entre as habilitações musicais efectivamente detidas pela amostra
de alunos analisada no momento da sua admissão ao ensino superior e aquilo que consistiria a
habilitação musical mínima completa que se poderia considerar como exigível para cada curso frequentado.
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CAPÍTULO VII – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE EFECTUADA

PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS

No estudo efectuado recorreu-se quer à aplicação de três inquéritos (Apêndice D), quer
à recolha documental de informação diversa, a qual incluiu, nomeadamente, os critérios de
selecção e de seriação utilizados na admissão de novos alunos pelas diversas instituições de
ensino superior que ministram cursos de ensino especializado de música, e os programas em
vigor para os cursos básico e complementar do ensino vocacional de música. A utilização da
recolha documental de dados ficou-se não só a dever a critérios de acessibilidade à informação por nós requerida, como também procurou, na medida do possível, confrontar fontes de
informação diversificadas de forma a minorar eventuais erros na recolha de dados. Contudo,
há a referir que, quer ao nível da aplicação dos inquéritos utilizados, quer ao nível da recolha
documental efectuada, estivemos sujeitos a diversas vicissitudes inerentes às instituições e às
pessoas envolvidas em todo este processo, pelo que nem sempre nos foi possível controlar
inteiramente a qualidade e adequação da informação recolhida.
A aplicação dos inquéritos destinados aos alunos da Escola Superior de Música de Lisboa, da Academia Nacional Superior de Orquestra e da Escola de Música do Conservatório
Nacional, foi realizada durante o 2.º período do ano lectivo de 1998/99, sendo que o pedido de
autorização para a sua aplicação foi efectuado ainda durante o último trimestre de 1998, tendo
sido, para tal, enviados dois ofícios [50], um à Escola Superior de Música de Lisboa e outro à
Academia Nacional Superior de Orquestra, os quais juntavam, ao respectivo pedido de autorização, um exemplar do referido inquérito para apreciação, um mapa de controle estatístico
para ser preenchido com o total de alunos por curso/ano curricular matriculados no ano lectivo de 1998/99, e o pedido de informação documental sobre os critérios de selecção e de seriação utilizados na admissão de alunos.
No entanto, e no que diz respeito à Escola Superior de Música de Lisboa, ainda antes de
sermos informados sobre a autorização dada para aplicação do inquérito destinado aos alunos
desta instituição de ensino superior, a própria escola tomou a iniciativa de policopiar, de distribuir e de recolher estes inquéritos, sendo que o total de alunos por curso/ano curricular que
nos foi disponibilizado refere-se ao pedido de informação requerido pela própria escola a cada
um dos seus docentes e não aos totais de alunos efectivamente matriculados no ano lectivo de
1998/99. Este facto originou a impossibilidade de acedermos ao total exacto de alunos por
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curso/ano curricular, uma vez que nem todos os docentes desta instituição terão respondido a
este pedido de informação. De facto, dum total de 48 docentes, só 19 indicaram o total de
alunos inscritos nas suas classes, o que representa 39,6% do corpo docente considerado, sendo
que ficámos ainda na posse de informações dispares e por vezes contraditórias, pois existe a

CURSOS
Canto
Composição
Est. Sup. Gregorianos : Canto Gregoriano
Est. Sup. Gregorianos : Direcção Coral
Est. Sup. Gregorianos : Órgão
Formação Musical¹
Instrumento : Clarinete
Instrumento : Contrabaixo
Instrumento : Cravo
Instrumento : Fagote
Instrumento : Flauta
Instrumento : Flauta de Bisel
Instrumento : Guitarra
Instrumento : Oboé
Instrumento : Percussão
Instrumento : Piano
Instrumento : Saxofone
Instrumento : Trombone
Instrumento : Trompa
Instrumento : Trompete
Instrumento : Violeta
Instrumento : Violino
Instrumento : Violoncelo

Bacharelato
1.º ano
9
6
6
1
2
5
5
2
2
2

2.º ano
7
6
4
7
2
3
1
1

3.º ano
6
4
4
3
1
6
1
1
2
1

CESE
1
2
2
1
-

Licenciatura
4.º ano
8
5
8
2
8
2
2
3
2

Docentes
Inquiridos
3
2
3
1
1
3
1
2
1
1
1

Total
3
8
1
1
1
5
3
1
1
1
3
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
5
1

¹ Psicologia do Desenvolvimento I e II (1.º ano: 11; 2.º ano: 10); Psicopedagogia (3.º ano: 10).

Ilustração 48 - Número de alunos matriculados no ano lectivo de 1998/99 na Escola Superior de Música de
Lisboa.

possibilidade de haver a contabilização dos mesmos alunos em classes diferentes de um mesmo curso. Da análise por nós efectuada dos totais assim disponibilizados, verificamos que
isso ocorreu com o número de alunos referenciados para o curso de Formação Musical, uma
vez que o docente das cadeiras de Psicologia do Desenvolvimento e de Psicopedagogia, cadeiras estas que fazem parte integrante do plano de estudos do curso de bacharelato em Formação Musical, indicou um número total de alunos diferente, mas o qual inclui forçosamente
aqueles que foram contabilizados pelos outros docentes do curso de Formação Musical que
indicaram o número de alunos matriculados nas suas classes.
De forma diversa ocorreu a aplicação do inquérito destinado aos alunos da Academia
Nacional Superior de Orquestra. Tendo sido autorizada a aplicação deste inquérito aos alunos
desta instituição de ensino superior, foi-nos desde logo enviado o mapa de controle estatístico,

143

por nós solicitado, contendo a indicação de estarem matriculados, durante o ano lectivo de
1998/99 na Academia Nacional Superior de Orquestra, um total de 71 alunos, sendo que no
momento do preenchimento do referido mapa (ilustração 49), destes 71 alunos, 4 tinham
anulado a sua matrícula. Por outro lado, a própria escola indicou-nos que seria preferível uma
aplicação presencial destes inquéritos, visto que de outra forma a taxa de respostas obtidas
seria provavelmente bastante reduzida. De facto, conseguimos um total de 29 inquéritos respondidos, o que corresponde a 40,8% do total do número de alunos matriculados nesta instituição de ensino superior durante o ano lectivo de 1998/99, constituindo, assim, uma taxa
efectiva de respostas bastante superior à taxa de respostas obtida nos inquéritos aplicados aos
alunos da Escola Superior de Música de Lisboa. No entanto, a qualidade das respostas dadas a
este inquérito é inferior à qualidade das respostas dadas ao inquérito congénere, aplicado aos
alunos da Escola Superior de Música de Lisboa, existindo neste um maior número de respostas incompletas.
Bacharelato

CURSOS
Direcção de Orquestra
Instrumentista de Orquestra : Clarinete
Instrumentista de Orquestra : Contrabaixo
Instrumentista de Orquestra : Fagote
Instrumentista de Orquestra : Flauta
Instrumentista de Orquestra : Harpa
Instrumentista de Orquestra : Oboé
Instrumentista de Orquestra : Percussão
Instrumentista de Orquestra : Trombone
Instrumentista de Orquestra : Trompa
Instrumentista de Orquestra : Trompete
Instrumentista de Orquestra : Tuba
Instrumentista de Orquestra : Violeta
Instrumentista de Orquestra : Violino
Instrumentista de Orquestra : Violoncelo

1.º ano
1*
1
2
2
1
1
5*
1
1
2
3
8*
3

2.º ano
1
1
1
1
1
2*
2
1
1
3
2

CESE
3.º ano
1
2
1
4
2
1
1
3
1

1
1
1
-

Licenciatura
4.º ano
1
3
1

* Uma matrícula anulada.

Ilustração 49 - Número de alunos matriculados no ano lectivo de 1998/99 na Academia Nacional
Superior de Orquestra.

A aplicação do inquérito destinado aos alunos da Academia Nacional Superior de Orquestra foi realizada de forma presencial em dois dias consecutivos. Os alunos do curso de
Instrumentista de Orquestra responderam ao referido inquérito na terça-feira dia 9 de Fevereiro de 1999, tendo sido para tal aproveitado um ensaio da classe de Orquestra que se realizava
nesse mesmo dia, dado que esta parecia ser a melhor hipótese de conseguirmos um maior número de inquéritos respondidos. Contudo, não estando nesse mesmo dia presentes os alunos
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do curso de Direcção de Orquestra, voltámos no dia seguinte uma vez que fomos informados
que os alunos deste curso iriam ter aulas da disciplina de Teoria e Técnica de Direcção de
Orquestra nessa quarta-feira. Neste segundo dia, foi-nos ainda entregue um inquérito distribuído no dia anterior aos alunos do curso de Instrumentista de Orquestra que não nos tinha
sido na altura devolvido.
É de constatar o facto que um dos dois alunos inquiridos do curso de Direcção de Orquestra refere, ao contrário da realidade observada nas respostas dadas aos inquéritos aplicados no dia anterior, ser condição necessária para a admissão ao curso frequentado a conclusão
prévia de um curso complementar ou profissional de música. Isto leva-nos a supor a existência de uma exigência informal prévia no acesso a este curso, não extensível ao curso de Instrumentista de Orquestra, e a qual não consta da informação documental disponibilizada pela
própria Academia Nacional Superior de Orquestra. De facto, constata-se que, das respostas
dadas, os dois alunos inquiridos do curso de Direcção de Orquestra, eram detentores, no momento da sua candidatura a este curso de ensino superior artístico, de um curso complementar
de música realizado em regime supletivo. Assim sendo, esta afirmação pode bem corresponder a uma prática efectiva desta instituição de ensino superior na selecção e seriação dos alunos candidatos ao curso de Direcção de Orquestra, mas a qual não é extensível à selecção e
seriação dos alunos candidatos ao curso de Instrumentista de Orquestra nem consta dos requisitos de acesso publicitados a estes cursos.
Por último, há a referir que a aplicação dos questionários destinados aos alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional foi realizada em colaboração com os professores
das turmas de Formação Musical constituintes da amostra seleccionada. Cada um destes professores ficou encarregue da distribuição e da recolha dos inquéritos destinados aos seus alunos, tendo a resposta a estes sido realizada em casa, de uma aula para a outra, em virtude da
sua extensão não aconselhar a resposta na sala de aula. De facto, dos inquéritos realizados aos
alunos da Escola Superior de Música de Lisboa, aos alunos da Academia Nacional Superior
de Orquestra e aos alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional, este foi aquele
onde houve a possibilidade de exercermos um maior controle sobre a sua aplicação, uma vez
que nos foi possível estabelecer uma estreita colaboração com os professores das turmas de
Formação Musical que faziam parte da amostra seleccionada, os quais, para além de agirem
segundo os critérios por nós estabelecidos, foram insistindo durante as suas aulas para que os
alunos que ainda não tinham devolvido, devidamente preenchido, o inquérito distribuído, assim o fizessem.
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Para além dos dados recolhidos através dos inquéritos realizados aos alunos da Escola
Superior de Música de Lisboa, da Academia Nacional Superior de Orquestra e da Escola de
Música do Conservatório Nacional (Apêndice D), foi-nos ainda facultado o acesso às fichas
utilizadas na caracterização dos candidatos ao concurso de acesso à Escola Superior de Música de Lisboa para o ano lectivo de 1998/99, as quais foram preenchidas aquando da realização
deste concurso. A informação constante destas fichas é constituída pela indicação do curso ao
qual é apresentada a candidatura, pela indicação da escola onde o candidato realizou os seus
estudos musicais e pela indicação das habilitações musicais concluídas. A caracterização
destas habilitações musicais é efectuada através da indicação do ano/grau [51] completado nas
disciplinas de Formação Musical, Instrumento Principal, Técnica Vocal e Repertório, História
da Música, Análise e Técnicas de Composição e de Acústica Musical (ilustração 50). No entanto, constatamos que muitas destas fichas estão incompletas, pois só assim se justifica a
Básico

Complementar

1.º grau 2.º grau 3.º grau 4.º grau 5.º grau 6.º grau 7.º grau 8.º grau

∑

Instr. Principal

fi 1

fri2
6,7%

Clarinete

8

Formação Musical

-

2

1

-

8

4

12

56

83 Contrabaixo

3

2,5%

Instrumento Principal

-

1

4

4

18

7

7

39

80 Fagote

3

2,5%

4

3,3%

Téc. Voc. e Repertório

2

-

3

5

História da Música

12

8

52

72 Flauta de Bisel

Flauta Transversal

1

0,8%

An. Téc. Composição

13

21

36

70 Viola Dedilhada

14

11,7%

Acústica Musical

70

70 Oboé

3

2,5%

Órgão

4

3,3%

Percussão

5

4,2%

Piano

31

25,8%

Saxofone

2

1,7%

Trompa

2

1,7%

Trompete

8

6,7%

Violeta

5

4,2%

Violino

13

10,8%

6

5,0%

Violoncelo
Outras situações

3

∑

3

2,5%

115

95,8%

N=120
¹ Frequência absoluta da variável observada.
Frequência relativa da variável observada.
Sem indicação do Instrumento Principal frequentado.

2
3

Ilustração 50 - Habilitações musicais detidas pelos candidatos ao concurso de acesso à Escola Superior de
Música de Lisboa no ano lectivo de 1998/99.

enorme discrepância existente entre o número de candidatos que indica o último grau de instrumento realizado e o número de candidatos que indica o tipo de Instrumento Principal fre-
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quentado. Este mesmo fenómeno acontece muito provavelmente com as restantes habilitações
musicais aqui referenciadas. Por outro lado, da análise destas fichas, constata-se que 46,7%
destes candidatos possui um curso complementar ou profissional de música completo, sendo
ainda que 71,7% já tinha concluído a disciplina nuclear correspondente ao curso ao qual se
candidatava, i.e. Formação Musical, Instrumento Principal, Análise e Técnicas de Composição ou Técnica Vocal e Repertório. Cruzando esta informação com os resultados da prova
geral de conhecimentos de música do concurso de acesso à Escola Superior de Música de
Lisboa para o ano lectivo de 1998/99, constatamos que, por outro lado, 37,5% dos candidatos
a este concurso de acesso foram obrigados a frequentar pelo menos uma das quatro disciplinas
Bacharelato

CURSOS
Canto
Composição
Estudos Superiores Gregorianos : Canto Gregoriano
Estudos Superiores Gregorianos : Direcção Coral
Estudos Superiores Gregorianos : Órgão
Formação Musical
Instrumento : Clarinete
Instrumento : Contrabaixo
Instrumento : Cravo
Instrumento : Fagote
Instrumento : Flauta
Instrumento : Flauta de Bisel
Instrumento : Guitarra
Instrumento : Oboé
Instrumento : Percussão
Instrumento : Piano
Instrumento : Saxofone
Instrumento : Trombone
Instrumento : Trompa
Instrumento : Trompete
Instrumento : Violeta
Instrumento : Violino
Instrumento : Violoncelo
Outras situações¹
TOTAIS

CESE

1.º ano

2.º ano

3.º ano

2
4
4
1
1
1
1
2
16

2
2
3
1
1
1
1
1
1
13

1
1
2
4

Licenciatura
4.º ano

-

1
1

¹ Sem indicação do curso frequentado.

Ilustração 51 - Totais de respostas aos inquéritos realizados na Escola Superior de Música de Lisboa.

de apoio [52] ministradas pela Escola Superior de Música de Lisboa. Destes cento e vinte
candidatos ao concurso de acesso à Escola Superior de Música de Lisboa para o ano lectivo
de 1998/99, 26,7% eram portadores de cursos profissionais de música de nível III, os quais
correspondem a 57,2% dos candidatos portadores de um curso complementar ou profissional
de música completo.
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As ilustrações 51 e 52 indicam, por curso e por ano curricular, o total de alunos das Escolas Superiores de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra que
responderam aos inquéritos realizados nestas duas instituições de ensino superior durante o
primeiro trimestre de 1999, totalizando um total de 34 alunos na Escola Superior de Música
Bacharelato

CURSOS
Direcção de Orquestra
Instrumentista de Orquestra : Clarinete
Instrumentista de Orquestra : Contrabaixo
Instrumentista de Orquestra : Fagote
Instrumentista de Orquestra : Flauta
Instrumentista de Orquestra : Harpa
Instrumentista de Orquestra : Oboé
Instrumentista de Orquestra : Percussão
Instrumentista de Orquestra : Trombone
Instrumentista de Orquestra : Trompa
Instrumentista de Orquestra : Trompete
Instrumentista de Orquestra : Tuba
Instrumentista de Orquestra : Violeta
Instrumentista de Orquestra : Violino
Instrumentista de Orquestra : Violoncelo
Instrumentista de Orquestra : Outras situações¹
TOTAIS

1.º ano

2.º ano

3.º ano

2
2
1
2
1
2
2
4
16

1
1
1
1
2
6

1
1
2
2
6

CESE
-

Licenciatura
4.º ano
1
1

¹ Sem indicação da vertente de instrumento frequentado.

Ilustração 52 - Totais de respostas aos inquéritos realizados na Academia Nacional Superior
de Orquestra.

de Lisboa e de 29 alunos na Academia Nacional Superior de Orquestra. O maior número de
respostas obtidas situa-se ao nível dos alunos que se encontravam a frequentar o 1.º ano dos
cursos de bacharelato ministrados nestas duas instituições de ensino superior, os quais correspondem fundamentalmente, como pode-se observar da ilustração 53, a candidatos admitidos
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE LISBOA
1986/87
1993/94
-

1987/88
1994/95
1

1992/93
-

1993/94
-

1988/89
1995/96
1

1989/90
1996/97
5

1990/91
1997/98
11

1991/92
1
1998/99
15

1992/93
-

ACADEMIA NACIONAL SUPERIOR DE ORQUESTRA
1994/95
2

1995/96
3

1996/97
4

1997/98
9

1998/99
11

Ilustração 53 - Ano lectivo de ingresso no 1.º ano dos cursos de bacharelato da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra.

nos concursos de acesso para o ano lectivo de 1998/99. Na ilustração 54 observamos a idade
destes inquiridos em 31 de Dezembro de 1998, sendo que, do cruzamento do número de ma148

trículas no 1.º ano dos diversos cursos de bacharelato ministrados nestas duas instituições,
observável nas ilustrações 51 e 52, com as respectivas idades referidas na ilustração 54,
constatamos existir um desfasamento entre a idade e o ano de escolaridade frequentado. A
observação deste desfasamento parte do pressuposto que o ingresso no ensino superior se processa normalmente por volta dos 18/19 anos de idade, logo após o términos do ensino secundário, uma vez que a Lei de Bases do Sistema Educativo estipula que “ingressão no ensino
básico as crianças que completem 6 anos de idade até 15 de Setembro” (LBSE: art. 6.º, n.º 2),
e que a duração conjunta dos três ciclos do ensino básico e do ensino secundário totaliza doze
anos. Este desfasamento etário encontra-se expresso no facto de aos 16 alunos matriculados
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE LISBOA
16 anos
25 anos
1
34 anos
-

17 anos
26 anos
1
35 anos
-

18 anos
2
27 anos
1
36 anos
-

16 anos
1
25 anos
1

17 anos
26 anos
4

18 anos
5
27 anos
1

19 anos
4
28 anos
37 anos
-

20 anos
4
29 anos
1
38 anos
-

21 anos
2
30 anos
39 anos
-

22 anos
5
31 anos
40 anos
-

23 anos
5
32 anos
1
41 anos
1

24 anos
6
33 anos
42 anos
-

23 anos
1
32 anos
-

24 anos
33 anos
-

ACADEMIA NACIONAL SUPERIOR DE ORQUESTRA
19 anos
3
28 anos
1

20 anos
2
29 anos
-

21 anos
8
30 anos
1

22 anos
1
31 anos
-

Ilustração 54 - Idades dos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra em 31 de Dezembro de 1998.

no 1.º ano dos cursos de bacharelato da Escola Superior de Música de Lisboa, corresponderem 6 alunos na faixa etária dos 18/19 anos, e de aos 16 alunos matriculados no 1.º ano dos
cursos de bacharelato da Academia Nacional Superior de Orquestra, corresponderem 8 alunos
nessa mesma faixa etária.
Este desfasamento pode ser entendido como o resultado da desarticulação etária existente no ensino especializado de música de nível não superior, a qual resulta do pressuposto
expresso no Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho, de que “nos ensinos da música e da dança
há uma educação artística e um adestramento físico específicos que têm de iniciar-se muito
cedo, na maior parte dos casos até cerca dos 10 anos, constituindo assim uma opção vocacional precoce” (Dec.-Lei n.º 310/83: preâmbulo), uma vez que, como se pode observar da
ilustração 55, este pressuposto parece não corresponder à realidade efectivamente vivida nestas escolas. De facto, representando os sombreados a idade em que seria expectável a frequência de cada um dos oito graus das disciplinas de Formação Musical e de Instrumento
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Principal, constatamos que, dos alunos ai referenciados, só 13,1% dos alunos de Formação
Musical, e 12,1% dos alunos de Instrumento Principal, é que podem ser considerados como
Formação Musical
Id\Gr
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.º
2
3
5
5
7
2
4
3
1
3
3
1

2.º
1
1
2
1
1
1
1
-

3.º
1
1
1
-

4.º
1
3
1
-

5.º
1
1
1
-

6.º
1
3
1
2
1
-

Instrumento Principal
7.º
2
1
-

8.º
1
-

1.º
2
3
5
6
10
2
4
3
1
4
2
1
-

2.º
1
1
1
1
-

3.º
1
1
1
1
-

4.º
1
1
1
-

5.º
1
2
-

6.º
3
1
1
-

7.º
1
-

8.º
1
1
-

Id - Idade (na vertical);
Gr - Grau (na horizontal).

Ilustração 55 - Cruzamento das idades de ingresso na Escola de Música do Conservatório
Nacional com os graus de Formação Musical e de Instrumento inicialmente frequentados nesta escola.

tendo começado a frequentar estas disciplinas dentro da faixa etária expectável em função da
própria organização do sistema escolar decorrente da Lei de Bases do Sistema Educativo. Por
outro lado, nas escolas profissionais de música é pressuposto existir uma formação musical
prévia antes do ingresso nos cursos profissionais de música de nível III, a qual é realizada ou
em escolas vocacionais de música ou em cursos profissionais de música de nível II. Contudo,
a Lei de Bases do Sistema Educativo, ao estabelecer que só “têm acesso à formação profissional (...) os [alunos] que tenham concluído a escolaridade obrigatória, (...) os [alunos] que
não concluíram a escolaridade obrigatória até ao limite de idade desta, (...) e os trabalhadores que pretendam o aperfeiçoamento ou a reconversão profissional” (LBSE: art. 19.º, n.º 2),
estará provavelmente a determinar um desfasamento etário entre a realidade vivida ao nível
do ensino profissional de música e a realidade pressuposta pelos princípios inerentes ao Decreto-Lei n.º 310/83 para o ensino vocacional de música.
Não é alheio a esta problemática, decorrente dos princípios constantes da Lei de Bases
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do Sistema Educativo e, no caso específico do ensino vocacional de música, da sua “inserção
no esquema geral em vigor para os diferentes níveis de ensino” (Dec.-Lei n.º 310/83: preâmbulo), o facto da maior parte dos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional
referir encontrar-se a frequentar um curso básico ou complementar de música em regime supletivo (94,7%) e de uma maioria relativa destes inquiridos (37,8%) dizer que se encontra a

Supletivo
Articulado
Não responde ou resposta inválida

fi
71
3
1

fri
94,7%
4,0%
1,3%
n=75

Ilustração 56 - Regimes de matrícula dos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional.

frequentar simultaneamente um outro curso de ensino superior. Por outro lado, observando a
ilustração 57, verificamos que mais de metade dos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional (58,7%) já concluiu pelo menos o ensino secundário (12.º ano). Este número aqui contabilizado incluí, para além dos 15 alunos que indicam já ter concluído o 12.º
ano sem estarem a frequentar outra escola, os 28 alunos que referem encontrar-se a frequentar
simultaneamente um curso de ensino superior [53], e um aluno, contabilizado em «outras situações», que refere já ter concluído um curso do ensino superior politécnico. Refira-se que
este número pode ainda ser superior: é que dos dois outros alunos contabilizados na categoria
de «outras situações», um refere que se encontra a frequentar a escola de Jazz do Hot Club e o
outro refere que se encontra a frequentar aulas na ordem dos advogados.

Sem Frequência de outra escola (já concluiu o 12.º ano)
Sem frequência de outra escola (não concluiu ainda o 12.º ano)
Frequência simultânea de um curso de ensino superior
Frequência simultânea do ensino secundário
Frequência simultânea do 3.º ciclo do ensino básico
Outras situações
Não responde ou resposta inválida

fi
15
1
28
20
4
3
4

fri
20,3%
1,4%
37,8%
27,0%
5,4%
4,1%
5,4%
n=75

Ilustração 57 - Situação escolar dos inquiridos da Escola de Música do Conservatório
Nacional.

A ilustração 58 retracta as habilitações de acesso à Escola Superior de Música de Lisboa
e à Academia Nacional Superior de Orquestra dos alunos inquiridos nestas duas instituições
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de ensino superior, sendo que a sua grande maioria (52,4%) apresentou como habilitação de
acesso ao curso superior de música frequentado um curso do ensino secundário (12.º ano), ou
equivalente, de índole não musical [54]. Por outro lado, um dos alunos inquiridos da Academia Nacional Superior de Orquestra, que afirmou ter apresentado como habilitação de acesso,
ao curso superior de música frequentado, um curso profissional de música de nível III, refere,
na questão n.º 13 (Apêndice D), que só irá efectivamente concluir este curso profissional de
música no final ano lectivo de 1998/99, uma vez que ainda lhe falta terminar a disciplina de
Análise e Técnicas de Composição. Contudo, na ilustração 58, contabilizámo-lo de acordo
com a resposta dada à questão n.º 3 (Apêndice D) do inquérito realizado, fazendo por isso
mesmo parte dos 13 alunos da Academia Nacional Superior de Orquestra que se encontram
indicados como tendo-se candidatado, ao curso superior de música frequentado, com um curso profissional de música de nível III completo.

ESML

ANSO

TOTAL

fi

fri

fi

fri

fi

fri

Curso complementar de música em regime articulado/integrado

4

11,8%

1

3,4%

5

7,9%

Curso profissional de música de nível III

5

14,7%

13

44,8%

18

28,6%

Outro curso do ensino secundário (12.º ano) ou equivalente

21

61,8%

12

41,4%

33

52,4%

Titularidade ou frequência de um curso superior de Bacharelato/Licenciatura ou equivalente

4

11,8%

1

3,4%

5

7,9%

Aprovação em exame extraordinário de avaliação de capacidade

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Sobredotado (n.º 3 do art. 6.º do Dec.-Lei n.º 344/90)

-

-

2

6,9%

2

3,2%

n=34

n=29

n=63

ESML - Escola Superior de Música de Lisboa;
ANSO - Academia Nacional Superior de Orquestra

Ilustração 58 - Habilitações de acesso ao ensino especializado de música de nível superior dos alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra.

Os dois alunos inquiridos que se encontram referidos na ilustração 58 como estando a
frequentar a Academia Nacional Superior de Orquestra ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de Novembro, correspondem a duas situações claramente distintas
entre si. A primeira destas duas situações é perfeitamente enquadrável no espírito deste preceito legal, uma vez que se refere a um aluno de 16 anos de idade (ver ilustração 54) que indica ter concluído, no momento de ingresso no curso de ensino superior frequentado, o 8.º grau
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de Formação Musical e o 8.º grau do respectivo Instrumento Principal. Este aluno não indica,
contudo, ter concluído ou frequentado qualquer uma das restantes disciplinas que constituem
o plano de estudos do curso complementar de música [55], i.e. Análise e Técnicas de Composição, História da Música, Acústica Musical e Prática ao Teclado. O outro aluno, referenciado
como também estando a frequentar a Academia Nacional Superior de Orquestra ao abrigo do
n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 344/90, ingressou no curso de Instrumentista de
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE LISBOA

Formação Musical
Instrumento Principal
2.º Inst. + Inst. de Tecla
Téc. Vocal e Repertório
Alemão
Italiano
História da Música
An. e Téc. Composição
Prática ao Teclado
Acústica Musical
Canto Gregoriano¹
Modalidade¹
Latim¹

Básico
Complementar
1.º grau 2.º grau 3.º grau 4.º grau 5.º grau 6.º grau 7.º grau 8.º grau
2
8
24
1
2
3
2
6
4
14
9
2
1
1
2
5
2
1
3
2
1
28
4
3
23
3
3
17
2
2
1

Instr. Principal
Clarinete
Fagote
Flauta de Bisel
Viola Dedilhada
Órgão
Percussão
Piano
Trompa
Violeta
Violino
Outras situações²

fi
2
1
1
4
1
1
14
1
1
3
3

fri
5,9%
2,9%
2,9%
11,8%
2,9%
2,9%
41,2%
2,9%
2,9%
8,8%
8,8%

fi
1
3
2
1
4
2
2
1
3
2
7

fri
3,4%
10,3%
6,9%
3,4%
13,8%
6,9%
6,9%
3,4%
10,3%
6,9%
24,1%

n=34

ACADEMIA NACIONAL SUPERIOR DE ORQUESTRA

Formação Musical
Instrumento Principal
2.º Inst. + Inst. de Tecla
Téc. Vocal e Repertório
Alemão
Italiano
História da Música
An. e Téc. Composição
Prática ao Teclado
Acústica Musical

Básico
Complementar
1.º grau 2.º grau 3.º grau 4.º grau 5.º grau 6.º grau 7.º grau 8.º grau
1
2
4
20
1
1
4
22
3
1
1
1
1
2
2
3
20
5
17
2
10
17

Instr. Principal
Clarinete
Contrabaixo
Fagote
Oboé
Percussão
Piano
Trompete
Violeta
Violino
Violoncelo
Outras situações²
n=29

¹ Disciplinas leccionadas no Instituto Gregoriano de Lisboa (Portarias n.ºs 725/84, de 17 de Setembro, e 421/99, de 8 de Junho).
² Sem indicação do Instrumento Principal frequentado.

Ilustração 59 - Habilitações musicais concluídas antes do ingresso no ensino superior de música pelos
alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra.

Orquestra, opção de Percussão, no ano lectivo de 1994/95, possuindo, em 31 de Dezembro de
1998, 21 anos de idade. Este aluno refere ainda que tinha como habilitações musicais, no
momento de ingresso na Academia Nacional Superior de Orquestra, o 3.º grau de Formação
Musical e o 3.º grau do respectivo Instrumento Principal, sendo que no ano lectivo de 1998/99
encontrava-se a frequentar o 3.º ano do referido curso.
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A ilustração 59 transcreve as habilitações musicais que os alunos inquiridos da Escola
Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra referiram ter
concluído antes de ingressarem no curso superior de ensino especializado de música aí frequentado. Como forma de normalizar as habilitações musicais aqui referenciadas, tomou-se
por base o plano de estudos do curso básico e complementar de música em regime supletivo,
considerando os cursos profissionais de música de nível III como equivalentes, para efeitos do
presente estudo, ao términos do curso complementar de musica. Por outro lado, existem dois
alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa que, tendo efectuado os seus estudos musicais no Instituto Gregoriano de Lisboa, indicam ter ainda concluído e/ou frequentado
as disciplinas de Canto Gregoriano, de Modalidade e de Latim, que constituem parte integrante dos planos de estudo dos cursos básicos e complementares de música ministrados por
esta escola de ensino vocacional. Refira-se que os dois únicos inquiridos que realizaram os
seus estudos musicais anteriores em escolas de ensino vocacional e que se encontram a frequentar a opção de Percussão do curso de Instrumento da Escola Superior de Música de Lisboa, e a opção de Percussão do curso de Instrumentista de Orquestra da Academia Nacional
Superior de Orquestra, concluíram, respectivamente, o 5.º grau e o 3.º grau de Instrumento
Principal, opção de Percussão. De facto, todos os restantes alunos inquiridos que se encontram a frequentar a opção de Percussão do curso de Instrumentista de Orquestra da Academia
Nacional Superior de Orquestra, possuem, como formação musical anterior, um curso profissional de música de nível III.
ESML

ESCOLAS
Públicas
Particulares e Cooperativas
Profissionais
Outras¹
∑

fi
20
15
5
40

fri
58,8%
44,1%
14,7%
117,6%
n=34

ANSO
fi
9
6
13
1
29

fri
31,0%
20,7%
44,8%
3,4%
100,0%
n=29

TOTAL
fi
fri
29
46,0%
21
33,3%
18
28,6%
1
1,6%
69
109,5%
n=63

ESML - Escola Superior de Música de Lisboa
ANSO - Academia Nacional Superior de Orquestra
¹ Conservatori Isaa a Albéniz Ginova (Espanha).
Ilustração 60 - Tipologia das formações musicais de nível não superior frequentadas pelos alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra.

Como podemos observar na ilustração 60, a grande maioria dos alunos inquiridos que se
encontram a frequentar uma destas duas escolas de ensino superior artístico, efectuaram os
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seus estudos musicais anteriores, de nível não superior, em escolas públicas do ensino vocacional de música. No entanto, existe uma clara diferença entre o tipo de formações musicais
não superiores frequentadas pelos alunos inquiridos em cada uma destas duas instituições de
ensino superior. De facto, no caso da Escola Superior de Música de Lisboa, a grande maioria
dos alunos inquiridos (58,8%) efectuou os seus estudos musicais de nível não superior em
escolas públicas do ensino vocacional de música, ao passo que no caso da Academia Nacional
Superior de Orquestra, a grande maioria dos alunos inquiridos (44,8%) efectuou os seus estudos musicais de nível não superior em escolas profissionais de música. Por outro lado, constata-se ainda que há seis inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa que realizaram a
sua formação musical de nível não superior em mais do que uma escola.
Uma das questões colocadas nos três inquéritos realizados (Apêndice D) pretendia averiguar se a população inquirida considerava ser mais importante, ao nível da formação artística realizada, a competência adquirida pela formação ou o grau académico que sanciona essa
mesma formação. A razão de ser desta questão prende-se com o facto de existirem, na sociedade portuguesa, alguns indicadores que apontam para uma eventual sobrevalorização social
do grau académico de licenciatura. De facto, a alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo
efectuada pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro, ao substituir, ao nível do ensino superior
politécnico, os cursos de estudos superiores especializados pela atribuição inequívoca do grau
académico de licenciatura, poderá estar a querer responder a tensões sociais que resultam dessa mesma sobrevalorização. Por outro lado, em reacção a esta alteração da Lei de Bases do

A competência adquirida pela formação
O grau académico que sanciona a formação
Não responde ou resposta inválida

ESML
fi
fri
32 94,1%
0
0,0%
2
5,9%
n=34

ANSO
fi
fri
26 89,7%
1
3,4%
2
6,9%
n=29

EMCN
fi
fri
57 76,0%
6
8,0%
12 16,0%
n=75

TOTAIS
fi
fri
115 83,3%
7
5,1%
16 11,6%
n=138

ESML - Escola Superior de Música de Lisboa
ANSO - Academia Nacional Superior de Orquestra
EMCN - Escola de Música do Conservatório Nacional
Ilustração 61 - Valorização dicotómica pelos alunos inquiridos entre a competência adquirida pela formação e o grau académico que sanciona essa mesma formação.

Sistema Educativo, as três escolas superiores de música, referidas neste estudo [56], apresentaram propostas curriculares que previam, como já o referimos em capítulo anterior, a atribuição de base do grau de licenciado, e não a atribuição, em dois ciclos de estudos sucessivos, do
grau de bacharel (1.º ciclo) e do grau de licenciado (2.º ciclo), como de facto acabou por ser
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determinado pela Portaria n.º 413-A/98, de 17 de Julho.
Desta forma, torna-se extremamente pertinente averiguar se de facto a população alvo
do presente estudo encara como factor determinante, nas suas opções académicas de formação
ao nível do ensino especializado de música de nível superior, a aquisição de um grau académico ou se procura fundamentalmente uma formação que reconheça ser artisticamente competente. Da observação da ilustração 61 ficamos a saber que a grande esmagadora maioria dos
alunos inquiridos (83,3%) encara ser a competência adquirida pela formação, e não o grau
académico que sanciona essa mesma formação, o factor determinante nas opções realizadas, e
a realizar, ao nível do seu percurso formativo nesta área artística. Contudo, na análise desta
valorização efectuada em torno da competência da formação artística adquirida, em detrimento da aquisição de um grau académico, há a considerar que:
a) Por um lado, se existe uma eventual fuga à valorização de um grau académico nas respostas dadas por estes inquiridos, esta poderá ser talvez explicada pela procura de uma resposta socialmente aceite na micro-sociedade aqui em análise;
b) Por outro lado, é preciso considerar que a atribuição de graus académicos no ensino superior de música é uma realidade muito recente que data da segunda metade da década de
oitenta;
c) Para além disso tudo, e ao nível profissional, os músicos são ainda hoje contratados em
função das competências artísticas efectivamente demonstradas, normalmente através de
provas dadas em público, e não pelos diplomas por estes detidos.

ESML

ANSO

EMCN

TOTAL

fi

fri

fi

fri

fi

fri

fi

fri

Ser professor do ensino vocacional ou profissional de música

10

29,4%

8

27,6%

19

25,3%

37

26,8%

Ser músico prático (instrumentista)

20

58,8%

20

69,0%

37

49,3%

77

55,8%

Ser simultaneamente professor e instrumentista

-

-

-

-

6

8,0%

6

4,3%

Outra opção profissional

-

-

-

-

10

13,3%

10

7,2%

Não responde ou resposta inválida

4

11,8%

1

3,4%

3

4,0%

8

5,8%

n=34

n=29

n=75

n=138

ESML - Escola Superior de Música de Lisboa
ANSO - Academia Nacional Superior de Orquestra
EMCN - Escola de Música do Conservatório Nacional
Ilustração 62 - Opções profissionais consideradas em primeiro lugar pelos alunos inquiridos.
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Por último, deve-se ainda considerar que a exigência de um grau académico está em grande
parte relacionada com a própria Lei de Bases do Sistema Educativo que requer a aquisição do
grau de licenciado para o exercício de funções docentes (LBSE: art. 31.º). Acontece que o
exercício de uma função docente não é, regra geral, a primeira opção profissional destes inquiridos, como aliás se pode observar da análise da ilustração 62 [57].

1

2

fi
3

4

5

Bacharelatos/Licenciaturas das Escolas Superiores de
Música e Academia Nacional Superior de Orquestra

109

8

5

3

1

1

Licenciatura em ensino de música da Universidade de
Aveiro

3

42

35

23

21

2

Licenciaturas em música da Universidade de Évora e da
Escola de Artes da Universidade Católica Portuguesa

5

24

33

45

18

4

Licenciatura em Ciências Musicais da Universidade Nova
de Lisboa

9

43

35

29

8

2

Licenciaturas em ensino, variante de Educação Musical,
das Escolas Superiores de Educação

4

9

18

19

73

5

MODA

n=138

Ilustração 63 - Frequências absolutas de valorização das diferentes tipologias de formação existentes
na área da música.

A ilustração 63 mostra os totais dos três inquéritos efectuados aos alunos da Escola Superior de Música de Lisboa, da Academia Nacional Superior de Orquestra e da Escola de Música do Conservatório Nacional, relativos à questão que requeria a ordenação dos diferentes
tipos de formação existentes na área da música em função da importância atribuída a cada um
deles. Esta questão pretendia averiguar a validade das respostas dadas à questão anterior, relativa à valorização efectuada pela população inquirida entre a competência adquirida pela
formação e o grau académico que sanciona essa mesma formação, sendo que ao nível da sua
concepção esta parte da associação das formações existentes na área da música a diversas
tipologias relativas a:
a) Formações artisticamente valorizadas mas de grau académico tendencialmente mais baixo,
como é o caso dos cursos de bacharelato da Escola Superior de Música de Lisboa, da Academia Nacional Superior de Orquestra e da Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo, uma vez que os primeiros cursos de estudos superiores especializados nesta área
datam do ano lectivo de 1996/97;
b) Formações na área do ensino especializado de música que atribuem inequivocamente o
grau de licenciado como são os casos das licenciaturas em Música da Universidade de
Évora e da Escola de Artes da Universidade Católica;
c) Formações visando a formação de docentes para o ensino especializado de música como é
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o caso da licenciatura em Ensino de Música da Universidade de Aveiro;
d) Formações visando a formação de docentes para o ensino genérico de música [58] ministradas em escolas superiores de educação;
e) Outras formações relacionadas com a música como é o caso da licenciatura em Ciências
Musicais da Universidade Nova de Lisboa.
Tendo sido muito semelhantes entre si as distribuições das frequências absolutas de valorização das diferentes tipologias de formação existentes na área da música, em cada um dos
três inquéritos realizados, dos totais representados na ilustração 63 observamos que 109 inquiridos (79,0%) consideram em primeiro lugar os cursos ministrados pelas diversas escolas superiores de música, ao passo que 73 inquiridos (52,9%) consideram em último lugar as licenciaturas em ensino, variante de Educação Musical, das escolas superiores de educação. Tal
contraste poderá ficar em parte a dever-se ao facto das formações ministradas nas escolas superiores de educação não visarem a docência no ensino vocacional ou profissional de música.
Contudo, somos da opinião que tal facto expressa, antes de tudo, um preconceito existente na
população inquirida em relação a este tipo de formações ministradas pelas escolas superiores
de educação, associando-a a uma baixa qualidade técnico-artística da formação musical ministrada. É preciso não esquecer que até ao surgimento, em meados da década de oitenta, das
escolas superiores de educação, a formação de professores para a disciplina de Educação Musical do ensino preparatório era efectuada através da frequência de um dos cursos ministrados
pela secção de música do Conservatório Nacional, ou escolas afins, os quais eram complementados por uma formação pedagógica adquirida através da profissionalização em serviço,
ao passo que actualmente os detentores destas habilitações são preteridos em favor dos diplomados com as licenciaturas em ensino, variante de Educação Musical, ministradas pelas
escolas superiores de educação. Por outro lado, a ligeira valorização efectuada em favor da
licenciatura em Ciências Musicais (31,2%), relativamente à licenciatura em Ensino de Música
da Universidade de Aveiro (30,4%), poderá ficar a dever-se à sua localização geográfica relativa, uma vez que todos os inquéritos foram realizados em escolas situadas na cidade de Lisboa.
A ilustração 64 indica-nos os totais das frequências absolutas relativas aos motivos que
presidiram à escolha da escola superior de música frequentada, relativamente aos inquéritos
aplicados aos alunos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra, ou considerados na ordenação efectuada das tipologias de formação existentes na área da música, conforme era requerido pela questão n.º 10 do inquérito aplicado aos
alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional (Apêndice D). Uma das razões que
158

nos permitem aqui juntar os totais dos inquéritos respondidos pelos alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional com os dos dois outros inquéritos realizados, prende-se com o
facto de 73,3% dos alunos inquiridos na Escola de Música do Conservatório Nacional valorizarem em primeiro lugar, na ordenação efectuada das tipologias de formação existentes na
área da música, os cursos ministrados pelas diversas escolas superiores de música, assumindo,
desta forma, uma postura análoga à que era requerida nos inquéritos aplicados aos alunos da
Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra, quando
lhes era perguntado as razões mais importantes na escolha da escola superior de música frequentada.
fi

MODA

1

2

3

4

5

6

7

(¹)

Qualidade do corpo docente

46

24

22

7

4

1

-

7

1

Saídas profissionais proporcionadas

24

29

32

8

1

2

-

3

3

Proximidade do local de residência

-

5

3

16

11

13

-

2

4

Por Bom ambiente de trabalho

3

11

20

17

10

3

-

3

3

Por ter amigos, conhecidos ou irmãos
a estudarem nesta escola

1

4

3

12

14

16

1

2

6

Por ser uma formação essencialmente
voltada para a música prática

43

38

11

10

2

1

-

5

1

Outros motivos

8

3

1

-

1

-

-

7

1

n=138
(¹) Respostas sem qualquer tipo de ordenação.

Ilustração 64 - Frequências absolutas das razões consideradas na ordenação efectuada das tipologias de formação existentes na área da música.

Da análise das frequências absolutas indicadas na ilustração 64, verificamos que as razões mais importantes para a opção pela escola superior de música frequentada, ou para a
valorização atrás efectuada das formações superiores existentes na área da música, são a qualidade do seu corpo docentes (33,3%) e o facto de esta visar uma formação essencialmente
voltada para a música prática (31,2%). Nos outros motivos indicados na ilustração 64, para
além da valorização específica do professor da cadeira de instrumento e do facto da Academia
Nacional Superior de Orquestra ser a única instituição de ensino superior de música que ministra um curso de Direcção de Orquestra, encontramos a referência de que a Escola Superior
de Música de Lisboa é “...a única escola que forma professores de Formação Musical”. Podemos ainda considerar que três das valorizações realizadas em primeiro lugar na categoria de
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«outros motivos», correspondem a uma valorização mais ou menos indirecta da qualidade do
corpo docente, quando o outro motivo referido é a “qualidade de ensino” ministrada, a competência reconhecida ao “...professor da cadeira de instrumento”, ou mesmo quando são referidos os “níveis de conhecimento e competência dos alunos licenciados pelas diversas instituições (...) [aqui] referidas”. Por outro lado, nos outros sete motivos indicados, e não ordenados, encontramos a referência à “boa qualidade de ensino” e ao facto da Escola Superior de
Música de Lisboa se situar “...onde o meio musical, e artístico em geral, está mais desenvolvido e difundido no seio da sociedade local”. Por último, e ao contrário da desvalorização
efectuada, pela esmagadora maioria dos alunos inquiridos, quanto à aquisição de um grau
académico, há um aluno da Escola Superior de Música de Lisboa que considera, na categoria
de «outros motivos» constante da ilustração 64, que “no nosso país infelizmente não basta só
tocar, temos de ter o canudo na mão [pois] caso contrário somos esquecidos”.
A ilustração 65 expressa as razões que levaram alguns dos alunos inquiridos, da Escola
Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra, a candidatarem-se à frequência de um curso de ensino especializado de música de nível superior sem
terem previamente concluído um curso complementar ou profissional de música [59]. Como
se pode constatar, existe uma clara diferença entre as razões evocadas em primeiro lugar pelos
alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa, que consideram a formação

ESML

ANSO

TOTAL

fi

fri

fi

fri

fi

fri

Por considerar que o nível de formação adquirido era em si já mais
do que suficiente para a frequência de um curso superior de música

13

54,2%

4

22,2%

17

40,5%

Devido à escola superior de música frequentada possuir professores
artisticamente mais competentes do que aqueles com que estava a
realizar os seus estudos musicais

5

20,8%

8

44,4%

13

31,0%

Por pretender adquirir mais rapidamente uma habilitação de grau
superior

4

16,7%

4

22,2%

8

19,0%

Outro motivo

2

8,3%

2

11,1%

4

9,5%

n=24

n=18

n=42

ESML - Escola Superior de Música de Lisboa
ANSO - Academia Nacional Superior de Orquestra
Ilustração 65 - Razões que levaram à candidatura ao ensino superior de música antes da conclusão de
um curso complementar ou profissional de música.
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anteriormente adquirida como suficiente para a frequência de um curso superior de música, e
as razões evocadas em primeiro lugar pelos alunos inquiridos da Academia Nacional Superior
de Orquestra, que consideram em primeiro lugar a maior competência artística dos professores que leccionam nesta instituição de ensino superior quando comparados com a dos professores das escolas onde se encontravam a efectuar os seus estudos musicais de nível não superior. Pensamos que tal facto poderá eventualmente resultar, entre outras razões, da diferente
composição do corpo discente destas duas escolas, ao nível das diferentes tipologias de formação musical especializada, de nível não superior, realizadas antes do ingresso no curso superior de música agora frequentado (ver ilustração 60). Por outro lado, nos outros motivos
evocados como razão de candidatura à frequência de um curso de ensino especializado de
música de nível superior sem ter havido a conclusão prévia de um curso complementar ou
profissional de música, um dos alunos inquiridos refere, como razão justificativa, o facto de
“...ter começado [a estudar música] tarde e já ter 23 anos”. São ainda referidas como razões
justificativas deste facto, por outros alunos inquiridos, o “...ver fechado o acesso a outros
estabelecimentos de ensino”, o “...considerar que o nível de formação ao nível do curso complementar (...) [é] extremamente baixo” [60] e o “...sentir que o ambiente musical [anteriormente frequentado] não era o melhor para progredir”.
A ilustração 66 indica que 75,0% dos alunos inquiridos da Escola Superior de Música
de Lisboa, que se candidataram ao curso frequentado nesta instituição de ensino superior sem
terem concluído um curso complementar ou profissional de música, foram obrigados a frequentar, pelo menos, uma das quatro disciplinas de apoio ministradas por esta instituição de

Foi obrigado a frequentar as disciplinas de apoio
Não foi obrigado a frequentar as disciplinas de apoio
Não responde ou resposta invalidada

fi
18
4
2

fri
75,0%
16,7%
8,3%
n=24

Ilustração 66 - Inquiridos obrigados a frequentar as disciplinas de apoio
ministradas pela Escola Superior de Música de Lisboa.

ensino superior. Constata-se ainda (ilustração 67) que a grande maioria destes inquiridos foi
obrigada a frequentar a disciplina de apoio de Análise e Técnicas de Composição (88,9%), em
claro contraste com o número de inquiridos obrigados a frequentar as disciplinas de História
da Música (33,3%) e de Formação Auditiva de Apoio (16,7%). A razão de não haver alunos
inquiridos a frequentar a disciplina de Canto Gregoriano de Apoio dever-se-á, nomeadamente,
ao facto desta disciplina se destinar exclusivamente ao alunos do curso de Estudos Superiores
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Gregorianos, variante de Canto Gregoriano, e de não ter havido alunos deste curso a responderem ao inquérito realizado na Escola Superior de Música de Lisboa.

fi
6
16
3
0

História da Música
Análise e Técnicas de Composição
Formação Auditiva de Apoio
Canto Gregoriano de Apoio

fri
33,3%
88,9%
16,7%
0,0%
n=18

Ilustração 67 - Inquiridos obrigados a frequentar cada uma das
disciplinas de apoio ministradas pela Escola Superior de Música de Lisboa.

A grande maioria dos alunos inquiridos, que se candidataram a um curso superior de
música sem antes terem concluído um curso complementar ou profissional de música, não
parecem encarar esse facto como uma grande lacuna na sua formação artística (ilustração 68).
No entanto, o número excessivo de respostas inválidas ou de ausências de resposta obtidas
nesta questão (42,9%), pode por em causa a validade desta constatação. Na realidade, este

ESML

O facto de não ter completado a minha formação musical anterior constitui uma lacuna
O facto de não ter completado a minha formação musical anterior não constitui uma lacuna
Não responde ou resposta invalidada

ANSO

TOTAL

fi

fri

fi

fri

fi

fri

8

33,3%

5

27,8%

13

31,0%

8

33,3%

7

38,9%

15

35,7%

8

33,3%

10

55,6%

18

42,9%

n=24

n=18

n=42

ESML - Escola Superior de Música de Lisboa
ANSO - Academia Nacional Superior de Orquestra
Ilustração 68 - Forma como os alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia
Nacional Superior de Orquestra encaram o facto de não terem concluído um curso complementar ou profissional de música antes do ingresso no curso superior de música actualmente frequentado.

número tão elevado de ausência de respostas, ou mesmo de respostas inválidas, poderá ficar-se a dever a algum incómodo sentido por estes inquiridos relativamente a esta questão. Para
tal poder suceder, bastará existir um desconforto pessoal em relação ao facto de não terem
completado um curso complementar ou profissional de música antes do ingresso no curso
superior de ensino especializado de música frequentado. Isto até porque, supõe-se que a con-
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clusão daquele deveria anteceder o ingresso neste, sendo que a candidatura ao curso superior
de música frequentado pode ter despoletado, ou ser o resultado de, um conflito interno não
resolvido entre esta constatação e a valorização realizada em torno de uma formação de nível
superior. Contudo, esta última hipótese não deixa de ser contraditória com a própria valorização efectuada, pelos alunos inquiridos, em torno da competência da formação artística adquirida (ilustração 61). Talvez a explicação para este aparente paradoxo resida na existência de
um conflito latente entre as motivações pessoais de cada um e o que é encarado como socialmente desejável em função de uma concepção ideológica dominante do que deve ser a formação de um músico profissional, levando, desta forma, a uma desvalorização aparente do grau
académico que sanciona a formação realizada.
A grande maioria dos alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa e da
Academia Nacional Superior de Orquestra que encaram como uma lacuna na sua formação
artística o facto de não terem completado um curso complementar ou profissional de música,
dizem que os conteúdos curriculares do plano de estudos do curso que frequentam, ou, no
caso da Escola Superior de Música, as disciplinas de apoio ministradas para esse efeito, permite-lhes superar essas mesmas lacunas (ilustração 69). No entanto, há a referenciar o facto

ESML

ANSO

TOTAL

fi

fri

fi

fri

fi

fri

Continuando a frequentar simultaneamente um curso complementar de música

3

37,5%

0

0,0%

3

23,1%

Através do recurso a aulas particulares nas matérias em que
sente possuir uma formação deficiente

1

12,5%

1

20,0%

2

15,4%

Através da frequência das disciplinas de apoio ministradas
para esse efeito pela Escola Superior de Música de Lisboa

4

50,0%

-

7

53,8%

4

30,8%

Os conteúdos curriculares das disciplinas que integram o
plano de estudos do curso frequentado permitem-me superar
essas lacunas

-

-

3

60,0%

Outra

3

37,5%

1

20,0%

n=8

n=5

n=13

ESML - Escola Superior de Música de Lisboa
ANSO - Academia Nacional Superior de Orquestra

Ilustração 69 - Forma como os alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia
Nacional Superior de Orquestra, que consideraram constituir uma lacuna na sua formação artística anterior o facto de não terem completado um curso complementar ou profissional de música, encaram a superação dessa mesma lacuna.
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de três dos alunos inquiridos, da Escola Superior de Música de Lisboa, referirem que o
continuar a frequentar simultaneamente um curso complementar de música lhes permite superar essas lacunas na sua formação artística anterior. De facto, e como podemos constatar das
ilustrações 70 e 71, existem três alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional que afirmam encontrar-se a frequentar simultaneamente a Escola Superior de Música
de Lisboa ou a Academia Nacional Superior de Orquestra. Por outro lado, e relativamente às
outras formas como alguns dos inquiridos referem suprir as lacunas resultantes do facto de
não terem completado, antes de ingressarem no curso superior de música frequentado, um
curso complementar ou profissional de música, encontramos a referência à “atitude pessoal”,
ao “repetir o 1.º ano na cadeira de Instrumento” e ao “recurso a um trabalho individual”.

Frequenta simultaneamente a Escola Superior de Música de Lisboa ou a Academia
Nacional Superior de Orquestra
Frequenta simultaneamente a licenciatura em Ciências Musicais da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Embora não tenha sido admitido já candidatou-se à Escola Superior de Música ou
à Academia Nacional Superior de Orquestra
Só tenciona candidatar-se à Escola Superior de Música ou à Academia Nacional
Superior de Orquestra quando terminar a sua formação nesta escola¹
Outra situação

fi

fri

3

4,0%

2

2,7%

3

4,0%

34

45,3%

34

45,3%
n=75

¹ Destes, um encontrava-se a frequentar a licenciatura em Ciências Musicais da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Ilustração 70 - Descrição, pelos alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional, da sua atitude pessoal face às formações de nível superior existentes na área
do ensino especializado de música.

Dos três alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional que se encontram a frequentar simultaneamente uma escola superior de música, encontramos um aluno
que ingressou no curso de Instrumentista de Orquestra, opção de percussão, da Academia Nacional Superior de Orquestra, no ano lectivo de 1997/98, um outro aluno que ingressou no
curso de Formação Musical da Escola Superior de Música de Lisboa, no ano lectivo de
1998/99, e um outro aluno que se encontra a frequentar simultaneamente a Escola Superior de
Música de Lisboa desde o ano lectivo de 1997/98, mas que não indica o curso frequentado
nesta escola superior de música [61]. Para cada um destes alunos, a ilustração 71 indica as
habilitações musicais concluídas no momento da sua candidatura aos cursos superiores de
música frequentados. São ainda discriminadas, na ilustração 71, as situações referentes a dois
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outros alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional que se encontram a
frequentar simultaneamente a licenciatura em Ciências Musicais da Universidade Nova de
Lisboa. Nas outras situações indicadas na ilustração 70, encontramos três alunos que se encontram a frequentar simultaneamente a variante de Educação Musical das licenciaturas em
ensino para professores do ensino básico das escolas superiores de educação, e um aluno que
afirma pretender candidatar-se à Escola Superior de Música de Lisboa ainda antes de terminar
o respectivo curso complementar de música frequentado nesta escola.
Alunos com matrícula simultânea
Ano lectivo se ingresso
Curso frequentado
Ano de matrícula em 1998/99
Habilitações musicais de ingresso
Formação Musical
Instrumento Principal
Grupos Vocais e/ou Instrumentais
Coro
Técnica Vocal e Repertório
Alemão
Italiano
História da Música
Análise e Técnicas de Composição
Instrumento de Tecla
Prática ao Teclado
Acústica Musical

1997/98
Inst. Orquestra
Percussão
2.º ano
Grau
5.º
5.º
Percussão
5.º
3.º
1.º
1.º
1.º

ESML/ANSO
1997/98
Não Indica
2.º ano
Grau
5.º
5.º
2.º
3.º
3.º
1.º
3.º
1.º

1998/99
Formação
Musical
1.º ano
Grau
7.º
5.º
Piano
7.º
1.º
1.º

FCSH/UNL
1995/96
1998/99
Ciências
Ciências
Musicais
Musicais
4.º ano
1.º
Grau
Grau
3.º
6.º
3.º
7.º
Violeta
Piano
3.º
7.º
2.º
-

ESML/ANSO - Escola Superior de Música de Lisboa e Academia Nacional Superior de Orquestra
FCSH/UNL - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa

Ilustração 71 - Alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional que frequentam simultaneamente a Escola Superior de Música de Lisboa, a Academia Nacional Superior de Orquestra e a licenciatura em Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa.

Relativamente aos alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional, a
ilustração 72 indica as idades que estes alunos possuíam em 31 de Dezembro de 1998. Da
análise das idades aqui indicadas, constatamos que 63,5% dos alunos aqui referenciados têm
13 anos
1
22 anos
10
31 anos
-

14 anos
3
23 anos
4
32 anos
-

15 anos
1
24 anos
3
33 anos
-

16 anos
4
25 anos
4
34 anos
-

17 anos
10
26 anos
1
35 anos
-

18 anos
8
27 anos
4
36 anos
1

19 anos
5
28 anos
1
37 anos
-

20 anos
3
29 anos
38 anos
-

21 anos
10
30 anos
1
39 anos
-

Ilustração 72 - Idades dos alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional em 31 de
Dezembro de 1998.
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Encontra-se a desempenhar uma profissão remunerada
Não se encontra a desempenhar uma profissão remunerada
Não responde ou resposta inválida

fi
20
54
1

fri
26,7%
72,0%
1,3%
n=75

Ilustração 73 - Alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional que se encontram a exercer uma profissão remunerada.

Profissão
Professor
Músico
Outras

fi
11
7
2

fri
55,0%
35,0%
10,0%
n=20

Ilustração 74 - Tipos de profissões exercidas.

19 ou mais anos de idade [62]. Destes inquiridos, 20 (26,6%) encontravam-se a exercer uma
profissão remunerada (ilustração 73), na sua grande maioria ligada à docência na área da música, sendo, no entanto, de destacar, na categoria «outras» da ilustração 74, a existência de
uma actriz e de um engenheiro electrotécnico. As ilustrações 75 a 78 representam, respectivamente, as habilitações musicais concluídas pelos alunos inquiridos da Escola de Música do
Conservatório Nacional no ano lectivo de 1997/98 e as disciplinas dos cursos básico e

Formação Musical
Instrumento Principal
2.º Instrumento
Grupos Vocais e/ou Instrumentais
Coro
Orquestra
Técnica Vocal e Repertório
Alemão
Italiano
História da Música
An. e Téc. de Composição
Instrumento de Tecla
Prática ao Teclado
Acústica Musical
Instrumento Principal
Clarinete
Fagote
Flauta de Bisel

1.º grau
1
-

fi
1
1
7

2.º grau
2
3
2
-

fri
1,3%
1,3%
9,3%
n=75

Básico
3.º grau
6
3
6
1

4.º grau
24
14
2
15
2

5.º grau
13
21
7
15
1

Complementar
6.º grau 7.º grau 8.º grau
16
20
1
10
12
1
5
10
2
4
7
1
1
3
1
4
2
1
2
1
1
2
22
15
14
13
3
1
1
4
12
4
37

2.º Instrumento
Clarinete
Saxofone
Violoncelo

fi
1
1
1

fri
1,3%
1,3%
1,3%
n=75

Ilustração 75 - Habilitações musicais concluídas no ano lectivo de 1997/98 pelos alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional.
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Instrumento Principal (Continuação)
Flauta Transversal
Harpa
Oboé
Órgão
Percussão
Piano
Saxofone
Trompa
Trompete
Viola Dedilhada
Violeta
Violino
Violoncelo
Outras situações¹

fi
7
2
4
2
2
21
2
1
2
2
2
6
2
2

fri
9,3%
2,7%
5,3%
2,7%
2,7%
28,0%
2,7%
1,3%
2,7%
2,7%
2,7%
8,0%
2,7%
2,7%
n=75

¹ Sem indicação da vertente de instrumento frequentado.

Ilustração 76 - Habilitações musicais concluídas no ano lectivo de 1997/98 pelos alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional (Continuação).

Formação Musical
Instrumento Principal
2.º Instrumento
Grupos Vocais e/ou Instrumentais
Coro
Orquestra
Técnica Vocal e Repertório
Alemão
Italiano
História da Música
An. e Téc. de Composição
Instrumento de Tecla
Prática ao Teclado
Acústica Musical
Instrumento Principal
Clarinete
Fagote
Flauta de Bisel
Flauta Transversal
Harpa
Oboé
Órgão
Percussão
Piano
Saxofone
Trompa

1.º grau
1
-

fi
1
1
6
7
2
4
1
2
19
2
1

2.º grau
1
-

fri
1,3%
1,3%
8,0%
9,3%
2,7%
5,3%
1,3%
2,7%
25,3%
2,7%
1,3%
n=75

Básico
3.º grau
2
2
1
-

4.º grau
5
3
3
1

5.º grau
25
16
3
14
3

Complementar
6.º grau 7.º grau 8.º grau
12
15
21
16
12
11
8
6
10
8
5
4
2
3
2
1
4
1
1
4
1
8
10
15
13
12
2
1
1
9
2
6

2.º Instrumento
Saxofone
Violoncelo

fi
1
1

fri
1,3%
1,3%
n=75

Ilustração 77 - Disciplinas frequentadas dos cursos básico e complementar de música, no ano lectivo de
1998/99, pelos alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional.
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Instrumento Principal (Continuação)
Trompete
Viola Dedilhada
Violeta
Violino
Violoncelo
Outras situações¹

fi
2
2
2
6
2
2

fri
2,7%
2,7%
2,7%
8,0%
2,7%
2,7%
n=75

¹ Sem indicação da vertente de instrumento frequentado.

Ilustração 78 - Disciplinas frequentadas dos cursos básico e complementar de música, no ano lectivo de
1998/99, pelos alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional (Continuação).

complementar de música que se encontravam a frequentar nesta escola no ano lectivo de
1998/99.
Constata-se que os alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional,
quando solicitados a referirem se o nível de formação ministrada nos cursos básico e complementar de música, por eles frequentados, tem um nível terminal superior, idêntico ou inferior ao nível musical exigido nas provas específicas de admissão aos cursos ministrados pela

fi

fri

21

28,0%

12

16,0%

5

6,7%

Não sabe ou não tem qualquer ideia formada sobre o assunto

33

44,0%

Não responde ou resposta inválida

4

5,3%

É superior ao nível da formação ministrada nos cursos complementares de música
É idêntico ao nível da formação ministrada nos cursos complementares de música
É inferior ao nível da formação ministrada nos cursos complementares de música

n=75
Ilustração 79 - Opinião dos alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional sobre o nível de exigência das provas específicas de
acesso aos cursos ministrados pela Escola Superior de Música de
Lisboa e pela Academia Nacional Superior de Orquestra.

Escola Superior de Música de Lisboa e pela Academia Nacional Superior de Orquestra, respondem, na sua grande maioria, não saber ou não ter qualquer ideia formada sobre este assunto (44,0%). No entanto, o segundo maior número de respostas dadas a esta questão
(28,0%) refere ser o nível de admissão às escolas superiores de música mais elevado do que o
términos do curso complementar de música. Este facto poderá em parte ser explicado pela
ideia expressa em algumas das afirmações da nossa entrevistada (Apêndice B), nomeada168

mente quando esta diz que na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo
“...entram todos [os alunos de Piano] enquanto houver vagas... entram todos... e aqui [na
Escola Superior de Música de Lisboa] não entram (...) [porque] os professores não deixam
entrar, (...) [tornando-se assim numa] porta fechada para imensa gente”.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Sendo um dos objectivos do presente estudo avaliar o grau de articulação/desarticulação
existente entre o ensino especializado de música de nível superior e o ensino especializado de
música de nível não superior, recorreu-se à construção de um modelo quantitativo de análise
como forma de permitir a determinação objectiva do grau de articulação existente entre estes
dois níveis de ensino. No entanto, e apesar de ser nossa intenção que a formulação deste modelo quantitativo de análise apresente um nível minimamente aceitável de validade conceptual, a sua construção não deixa de levantar alguns problemas metodológicos. Entre estes,
encontramos o pressuposto de partida de que os níveis formativos dos cursos complementares
de música e dos cursos profissionais de música de nível III são idênticos entre si. Acontece
que não nos é possível, de todo, assegurar que o nível terminal destas duas modalidades distintas de formação artística são de facto equivalentes entre si ao nível das competências veiculadas no seu processo de ensino/aprendizagem. Isto porque, ao contrário das escolas vocacionais de música que possuem estatuído legalmente um nível formativo terminal padrão,
através da sua vinculação aos programas do chamado regime de experiência pedagógica, o
mesmo já não acontece com as escolas profissionais, uma vez que estas gozam de um regime
de autonomia pedagógica alargada que, aliás, está subjacente à concepção de todo este subsistema de ensino.
De facto, o Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro, determina que “as escolas profissionais desenvolvem as suas actividades culturais, científicas, tecnológicas e pedagógicas de
forma autónoma e sem outras limitações, para além das decorrentes da lei e do presente diploma” (Dec.-Lei n.º 4/98: art. 5.º). Por outro lado, o Despacho n.º 23/SEEI/96, publicado na
2.ª série do DR de 19 de Junho, “considerando que os cursos de música de nível III (...) têm
um currículo, um regime de avaliação e uma carga horária equivalentes aos cursos complementares de música ministrados nos conservatórios”, determina que “aos cursos de música
de nível III ministrados nas escolas profissionais é reconhecida a equivalência ao curso complementar de música previsto no mapa I anexo ao Despacho n.º 65/SERE/90, de 23-10”.
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Desta forma, e apesar de considerarmos ser necessário a efectivação de um estudo que averigúe cientificamente qual a efectiva correspondência pedagógica deste paralelo legal, para
efeitos da concepção do modelo quantitativo de análise aqui utilizado tivemos de partir do
pressuposto de que esta correspondência pedagógica de facto existe, pelo que considerámos,
para efeitos do presente estudo, o curso profissional de música de nível III como equivalente
ao curso complementar de música em regime supletivo [63].
A verificação da hipótese de que os níveis terminais de formação do ensino especializado de música são iguais aos níveis de competência requeridos pelas escolas superiores de música na admissão dos seus alunos, foi realizada simultaneamente comparando as habilitações
musicais efectivamente detidas pelos alunos inquiridos, da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra, com aquelas que seria suposto possuírem
se tivessem completado um curso complementar ou profissional de música adequado à

Formação Musical
Instrumento Principal¹
Prática ao Teclado
Téc. Voc. e Repertório²
Alemão²
Italiano²
História da Música
An. Téc. Composição
Acústica Musical

1.º grau
0
1

2.º grau
0
0

Básico
3.º grau
1
3

4.º grau
0
3

5.º grau
0
3

Complementar
6.º grau
7.º grau
8.º grau
4
12
44
5
7
35
5
13
0
1
3
0
0
0
1
0
2
4
4
48
4
8
40
34

Sem
frequência

Total

2
2
8
0
4
1
7
11
36

61
57
18
4
0
3
56
52
34

¹ Só se incluem aqui os candidatos aos cursos de Instrumento, de Formação Musical, de Composição, de Instrumentista de Orquestra, e de
Direcção de Orquestra.
² Consideram-se aqui exclusivamente os alunos do curso de Canto.

Ilustração 80 - Habilitações musicais de ingresso dos alunos inquiridos da Escola Superior de Música de
Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra.

Formação Musical
Instrumento Principal¹
Prática ao Teclado
Téc. Voc. e Repertório²
Alemão²
Italiano²
História da Música
An. Téc. Composição
Acústica Musical

1.º grau
0
0

2.º grau
0
0

Básico
3.º grau
0
0

4.º grau
0
0

5.º grau
0
16

Complementar
6.º grau
7.º grau
8.º grau
0
0
63
0
0
43
0
26
0
0
4
0
0
4
0
0
4
0
0
63
0
0
63
63

Sem
frequência

Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0

63
59
26
4
4
4
63
63
63

¹ Os alunos indicados no 5.º grau correspondem ao total de inquiridos dos cursos de Formação Musical, de Direcção de Orquestra, e de
Composição.
² Consideram-se aqui exclusivamente os alunos do curso de Canto.

Ilustração 81 - Habilitações musicais que os alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa e
da Academia Nacional Superior de Orquestra deveriam possuir se tivessem concluído um
curso complementar ou profissional de música.
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frequência do curso superior de música a que se candidataram, e comparando os critérios utilizados pelas escolas superiores de música nas provas de selecção e seriação com os programas em vigor nas escolas de ensino vocacional de música [64]. Só se considera esta hipótese
nula refutada se simultaneamente o nível de significância, nestas duas comparações efectuadas, for inferior a 0,05.
A ilustração 80 indica as habilitações musicais concluídas antes do ingresso dos alunos
inquiridos, da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de
Orquestra, no curso superior de música frequentado e que constituem parte do plano de estudos de um curso complementar de música adequado à sua frequência, realizado em regime
supletivo. Por outro lado, a ilustração 81 indica as habilitações musicais mínimas que estes
mesmos alunos deveriam possuir antes do ingresso no curso superior de música frequentado
se tivessem previamente concluído um curso complementar ou profissional de música. Para
Disciplinas Concluídas do
Curso Complementar
Formação Musical
Instrumento Principal
Prática ao Teclado
Téc. Vocal e Repertório
Italiano + Alemão
História da Música
An. e Téc. de Composição
Acústica Musical

Inquérito
Conclusão Frequência
44
61
40 (¹)
57
13
18
3
4
2
3
48
56
40
52
34
34

Esperados
Conclusão Frequência
63
63
59
59
26
26
4
4
8
8
63
63
63
63
63
63

(¹) Corresponde ao total de alunos que concluíram o 8.º grau acrescidos daqueles que,
se candidatando ao curso de Composição, ao curso de Formação Musical, ou ao curso de Direcção de Orquestra, concluíram pelo menos o 5.º grau de um instrumento
de tecla ou o 5.º grau de um outro instrumento conjuntamente com o 3.º grau de um
instrumento de tecla.
Ilustração 82 - Comparação das frequências observadas relativamente às habilitações musicais efectivamente concluídas e frequentadas pelos alunos
inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia
Nacional Superior de Orquestra com as frequências esperadas se
estes mesmos alunos tivessem concluído um curso complementar ou
profissional de música.

efeitos do estabelecimento desta norma de comparação, considera-se que os candidatos aos
cursos superiores de Formação Musical, de Composição e de Direcção de Orquestra, deveriam ter concluído o curso complementar de Formação Musical, ou equivalente, o qual tem,
como nível terminal mínimo previsto para o Instrumento Principal, o 5.º grau de um instrumento de tecla ou o 5.º grau de um outro instrumento conjuntamente com o 3.º grau de um
instrumento de tecla.
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A ilustração 82 resume as frequências observadas relativamente às habilitações musicais efectivamente concluídas e frequentadas pelos alunos inquiridos da Escola Superior de
Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra, e as frequências esperadas
se estes mesmos alunos tivessem concluído um curso complementar ou profissional de música. As disciplinas de Italiano e de Alemão encontram-se aqui agrupadas uma vez que a utilização do teste do Qui-Quadrado exige que não existam mais de 20% de categorias com valores esperados inferiores a 5, sendo que ambas pertencem à componente de formação vocacional do curso complementar de Canto previsto pelo Despacho 65/SERE/90, publicado na 2.ª
série o DR de 23 de Outubro. De facto, o teste do Qui-Quadrado pareceu-nos ser aqui o mais
adequado, uma vez que este teste de inferência estatística compara as frequências observadas
com as frequências esperadas das diferentes categorias de uma variável aleatória e, tratando-

Qui-Quadrado (a,b)
Graus de Liberdade
Nível de Significância

Conclusão
5,680
7
0,578

Frequência
12,281
7
0,092

a. 1 célula (12,5%) tem um frequência esperada inferior a 5. A
frequência mínima esperada em cada célula é de 2,6.
b. 1 célula (12,5%) tem um frequência esperada inferior a 5. A
frequência mínima esperada em cada célula é de 3,3.
Ilustração 83 - Valores de Qui-Quadrado para as frequências observadas e esperadas relativas à frequência e conclusão prévia de um curso
complementar ou profissional de música.

-se de um teste não paramétrico, é bastante imune ao facto de não nos ter sido possível assegurar a aleatoriedade da amostra utilizada. Desta forma, do cálculo do valor de Qui-Quadrado
das frequências observadas e esperadas relativamente à frequência e à conclusão prévia de um
curso complementar ou profissional de música (ilustração 83), obtivemos um nível de significância de 0,58 entre a conclusão observada e esperada, e um nível de significância de 0,09
entre a frequência observada e esperada. A diferença entre os níveis de significância observados e esperados para a frequência e para a conclusão prévia de um curso complementar ou
profissional de música deve-se em parte ao facto do teste de Qui-Quadrado não comparar valores de distribuição absoluta, mas sim de proporcionalidade entre as duas distribuições, tornando-se, contudo, bastante significativo o facto de ambas as comparações aqui efectuadas
possuírem um nível de significância superior a 0,05. De facto, e face aos resultados aqui obtidos, não nos é possível rejeitar a hipótese nula ao nível de significância anteriormente assumido de 0,05.
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O cálculo da correlação entre as habilitações musicais de ingresso dos alunos inquiridos,
da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra
(ilustração 80), com as habilitações musicais que estes inquiridos deveriam possuir se tivessem de facto concluído um curso complementar ou profissional de música antes do ingresso
no curso superior de música frequentado (ilustração 81), também demonstra haver um nível
de significância inferior a 0,05 em quase todas as disciplinas aqui consideradas. De facto, só
nas disciplinas de Alemão e de Acústica Musical é que se verifica um nível de significância
superior a este valor. Desta forma, parece-nos ser possível afirmar de que, no que é de mais
essencial, existe uma grande aproximação entre as habilitações musicais apresentadas, no
acesso ao ensino superior de música, pelos alunos da amostra considerada para este estudo,

I
N
Q
U
É
R
I
T
O

ForM
InstP
PrT
TecVR
Alemão
Italiano
HistM
AnTC
Acústica

ForM
0,963 (¹)
0,982 (¹)
-0,227
0,945 (¹)
-0,125
0,803 (¹)
0,986 (¹)
0,949 (¹)
-0,189

InstP
0,876 (¹)
0,916 (¹)
-0,304
0,865 (¹)
-0,168
0,702 (²)
0,903 (¹)
0,855 (¹)
-0,253

PrT
0,130
0,015
0,793 (²)
0,205
-0,125
-0,229
-0,072
0,029
-0,189

NORMA DE COMPARAÇÃO
TecVR
Alemão Italiano
0,963 (¹) 0,963 (¹) 0,963 (¹)
0,982 (¹) 0,982 (¹) 0,982 (¹)
-0,227
-0,227
-0,227
0,945 (¹) 0,945 (¹) 0,945 (¹)
-0,125
-0,125
-0,125
0,803 (¹) 0,803 (¹) 0,803 (¹)
0,986 (¹) 0,986 (¹) 0,986 (¹)
0,949 (¹) 0,949 (¹) 0,949 (¹)
-0,189
-0,189
-0,189

HistM
0,963 (¹)
0,982 (¹)
-0,227
0,945 (¹)
-0,125
0,803 (¹)
0,986 (¹)
0,949 (¹)
-0,189

AnTC
0,963 (¹)
0,982 (¹)
-0,227
0,945 (¹)
-0,125
0,803 (¹)
0,986 (¹)
0,949 (¹)
-0,189

Acústica
-0,078
-0,054
0,166
-0,164
-0,125
0,287
-0,072
-0,086
0,637

(¹) Correlação com nível de significância de 0,01.
(²) Correlação com nível de significância de 0,05.
ForM - Formação Musical; InstP - Instrumento Principal; PrT - Prática ao Teclado; TecVR - Técnica Vocal e Repertório;
HistM - História da Música; AnTC - Análise e Técnicas de Composição; Acústica - Acústica Musical.

Ilustração 84 - Correlação de Pearson entre as habilitações musicais observadas e esperadas no acesso ao
ensino especializado de música de nível superior.

I
N
Q
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É
R
I
T
O

ForM
InstP
PrT
TecVR
Alemão
Italiano
HistM
AnTC
Acústica

ForM
1,000 (¹)
0,989 (¹)
0,018
0,993 (¹)
-0,130
0,788 (²)
0,974 (¹)
0,967 (¹)
-0,158

InstP
0,989 (¹)
1,000 (¹)
-0,093
0,974 (¹)
-0,157
0,804 (¹)
0,981 (¹)
0,957 (¹)
-0,162

PrT
0,018
-0,093
1,000 (¹)
0,037
0,401
0,052
-0,091
0,060
0,433

TecVR
0,993 (¹)
0,974 (¹)
0,037
1,000 (¹)
-0,164
0,717 (²)
0,949 (¹)
0,946 (¹)
-0,248

INQUÉRITO
Alemão Italiano
-0,130
0,788 (²)
-0,157
0,804 (¹)
0,401
0,052
-0,164
0,717 (²)
1,000 (¹)
0,287
0,287
1,000 (¹)
0,000
0,872 (¹)
0,115
0,884 (¹)
0,685 (²)
0,433

HistM
0,974 (¹)
0,981 (¹)
-0,091
0,949 (¹)
0,000
0,872 (¹)
1,000 (¹)
0,986 (¹)
-0,053

AnTC
0,967 (¹)
0,957 (¹)
0,060
0,946 (¹)
0,115
0,884 (¹)
0,986 (¹)
1,000 (¹)
0,026

Acústica
-0,158
-0,162
0,433
-0,248
0,685 (²)
0,433
-0,053
0,026
1,000 (¹)

(¹) Correlação com nível de significância de 0,01.
(²) Correlação com nível de significância de 0,05.
ForM - Formação Musical; InstP - Instrumento Principal; PrT - Prática ao Teclado; TecVR - Técnica Vocal e Repertório;
HistM - História da Música; AnTC - Análise e Técnicas de Composição; Acústica - Acústica Musical.

Ilustração 85 - Correlação de Pearson auto-referente das habilitações musicais observadas no acesso ao
ensino especializado de música de nível superior.
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com aquelas que seriam esperadas se estes tivessem concluído previamente um curso complementar ou profissional de música. Neste mesmo sentido, deve-se ainda considerar o facto
de que, das nove disciplinas consideradas nesta comparação (ilustração 84), seis apresentam
um nível de significância de 0,01. Por outro lado, entendemos que a falta de um nível de significância igual ou inferior a 0,05 nas correlações efectuadas entre as frequências observada e
as frequências esperadas nas disciplinas de Alemão e de Acústica Musical são pouco relevantes, uma vez que o grosso dos conteúdos programáticos destas duas disciplinas não são
verificados ao nível das provas de selecção e seriação dos candidatos ao ensino especializado
de música de nível superior.
Para a comparação dos conteúdos programáticos dos programas do curso complementar
de música com os requisitos exigidos pelas escolas superiores de música nas provas específicas de cada curso, considerou-se exclusivamente, das escolas superiores de música onde se

Conteúdos da Prova B da ESML correspondentes ao términos das formações não superiores

Curso

Cursos do regime de
experiência pedagógica¹

Desp. n.º 65/SERE/90 e Port.
n.º 725/84²

Leitura à 1.ªvista ou leitura
de partituras³

Peça à escolha do candidato³

Observados

Esperados

Observados

Esperados

Observados

Esperados

Observados

Canto

3

3

0

0

0

0

0

Esperados
0

Composição

0

0

2

2

0

0

0

0

Est. Sup. Greg.: Canto Gregoriano

0

0

2

2

0

0

0

0

Est. Sup. Greg.: Direcção Coral

0

0

1

2

1

1

0

0

Est. Sup. Greg.: Órgão

4

4

3

3

1

1

0

0

Formação Musical

3

14

0

0

0

0

0

0

Instrumento: Clarinete

1

1

0

0

1

1

1

1

Instrumento: Contrabaixo

0

0

0

2

0

0

1

1

Instrumento: Cravo

0

0

0

4

1

1

0

0

Instrumento: Fagote

0

1

0

0

1

1

1

1

Instrumento: Flauta

0

0

1

1

1

1

1

1

Instrumento: Flauta de Bisel

0

0

0

2

1

1

1

1

Instrumento: Guitarra

3

5

3

3

1

1

0

0

Instrumento: Oboé

0

0

1

1

1

1

1

1

Instrumento: Percussão

0

0

0

3

0

0

0

0

Instrumento: Piano

2

8

0

0

1

1

0

0

Instrumento: Trompa

1

1

0

0

1

1

1

1

Instrumento: Trompete

0

1

0

0

1

1

1

1

Instrumento: Violeta

0

3

0

0

1

1

0

0

Instrumento: Violino

1

3

0

0

0

0

1

1

Instrumento: Violoncelo
Total

3

4

0

0

1

1

1

1

21

48

13

25

14

14

10

10

¹ Correspondendo ao términos do programa do curso complementar do regime de experiência pedagógica (Canto - 3.º ano;
Educação Musical - 5.º/6.º ano; Instrumentos - 7.º/8.º ano).
² Correspondendo ao términos do respectivo programa (Análise e Técnicas de Composição - 3.º ano / 8.º grau; Introdução à
Composição Livre - 3.º ano / 8.º grau; Instrumentos - 8.º grau).
³ Considerado como competências terminais dos respectivos cursos complementares da experiência pedagógica e do Despacho n.º 65/SERE/90, publicado na 2.ª série do DR de 23 de Outubro, e da Portaria n.º 725/84, de 17 de Setembro.

Ilustração 86 - Conteúdos observados e esperados da Prova B do concurso de acesso da Escola Superior
de Música de Lisboa para o ano lectivo de 1998/99.
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realizaram inquéritos, a Escola Superior de Música de Lisboa, uma vez que a Academia Nacional Superior de Orquestra (Apêndice C) não apresenta obras obrigatórias que possam ser
de alguma maneira referenciadas com as que constam dos programas dos cursos básico e
complementar de música. Por outro lado, considerou-se que a leitura à 1.ª vista, a leitura de
partituras, e a apresentação de uma peça à escolha do candidato, quando acompanhadas por
outras peças ou itens de carácter obrigatório, constituíam uma competência transversal esperada ao nível do términos dos cursos complementares e profissionais de música. De facto, e
apesar de considerarmos esta assunção de carácter discutível uma vez que não se considera o
grau de dificuldade específico destas provas, a introdução de competências transversais como
constantes na comparação efectuada força uma maior selectividade ao teste de Qui-Quadrado
utilizado. Desta forma, e como se pode observar na ilustração 87, o nível de significância obtido é inferior a 0,05. No entanto, uma vez que os valores de Qui-Quadrado obtidos na ilustração 83 foram superiores a 0,05, não nos é possível rejeitar a hipótese nula em função do modelo de análise utilizado neste estudo.

Qui-Quadrado (a)
Graus de Liberdade
Nível de Significância

Prova B - ESML
8,809
3
0,032

a. 0 células (0,0%) tem um frequência esperada inferior a 5. A frequência mínima esperada em cada célula é de 6,0.
Ilustração 87 - Valores de Qui-Quadrado para as
frequências observadas e esperadas relativas aos conteúdos programáticos da Prova B do concurso de acesso da Escola Superior de
Música de Lisboa para o ano lectivo de 1998/99.
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CAPÍTULO VIII – CONCLUSÕES

Os dados apresentados e analisados no capítulo anterior não nos permitem concluir pela
existência inequívoca de uma desarticulação entre as competências adquiridas no ensino especializado de música de nível não superior e as competências requeridas na admissão de novos
alunos para o ensino especializado de música de nível superior. Esta evidência deve-se essencialmente ao facto de não ser estatisticamente significativo a diferença existente entre as habilitações musicais efectivamente detidas pelos alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra, e aquelas que seria esperado
estes inquiridos possuírem se tivessem concluído um curso complementar ou profissional de
música antes do ingresso no curso superior de música frequentado. Contudo, esta comparação
parte do pressuposto que, na análise efectuada, os aspectos formais, i.e. as habilitações musicais detidas, são mais importantes do que os aspectos informais, i.e. os conteúdos programáticos de carácter oficial, e que poderão existir alguns desvios à norma estabelecida devido a
factores exógenos não considerados na analise efectuada, mas os quais só assumem real importância se forem estatisticamente relevantes. Por outro lado, e considerando situações extremas que podem corroborar ou questionar esta conclusão, não deixará de ser importante
considerar o facto de um dos alunos inquiridos do curso de Direcção de Orquestra da Academia Nacional Superior de Orquestra referir que o acesso ao curso frequentado está condicionado à conclusão prévia de um curso complementar ou profissional de música, e de existir um
aluno a frequentar a opção de Percussão do curso de Instrumentista de Orquestra da Academia
Nacional de Superior Orquestra que tinha unicamente concluído, antes de ingressar no curso
superior de música frequentado, o 3.º grau de Formação Musical e o 3º grau de Instrumento
Principal, opção de Percussão [65].
Além disso, é preciso considerar que a definição de um nível intermédio ou terminal de
uma formação, e a consequente articulação/desarticulação entre dois níveis de ensino distintos, é em parte fruto de um posicionamento ideológico. De facto, a resistência operada na implementação do Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho, nomeadamente pelas escolas não superiores de música resultantes da reconversão do Conservatório Nacional e do Conservatório de
Música do Porto, levaram à não aceitação das equivalências estabelecidas, entre o términos
dos novos cursos complementares de música e o regime de experiência pedagógica, pelo Despacho n.º 42/SEAM/84, publicado na 2.ª série do DR de 4 de Maio, e pelo Despacho n.º
72/SEAM/84, publicado na 2.ª série do DR de 26 de Novembro, os quais determinavam que
“...enquanto não estiverem definidos os novos programas do ensino vocacional de Música,
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deverão entender-se como níveis de exigência no final dos novos cursos (...) complementares
(...) os programas do 6.º ano de instrumentos e de Educação Musical” (Desp. n.º
72/SEAM/84: n.º 1). Contudo, e uma vez que era este o propósito inicial da reforma operada
pelo Decreto-Lei n.º 310/83, não nos é possível, ao nível das comparações aqui efectuadas
entre os requisitos exigidos nas provas específicas de acesso aos cursos superiores de música
e os programas dos cursos complementares e profissionais de música (Apêndice C), considerar de todo como desadequada, nos cursos de instrumento, a apresentação de peças musicais
obrigatórias que se encontram referenciadas como pertencendo ao 5.º/6.º ano dos programas
do regime de experiência pedagógica. Desta forma, na comparação efectuada entre os conteúdos das provas específicas (Prova B) do concurso de acesso aos cursos de bacharelato ministrados pela Escola Superior de Música de Lisboa e os programas de instrumento dos cursos
complementares ou profissionais de música (ver ilustrações 86 e 87), dever-se-ia possivelmente ter de considerar como adequado, e ao contrário do critério por nós utilizado, as peças
musicais referenciadas como pertencendo aos programas do 5.º/6.º ano do regime de experiência pedagógica, as quais deveriam ser entendidas como correspondendo ao términos dos
cursos de ensino especializado de música de nível não superior.
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 diversas
formações instrumentais. No início dos anos setenta, estando ainda em vigor o Decreto n.º
18881, de 25 de Setembro de 1930, as durações das diversas formações instrumentais completas iam de 4 anos (Contrabaixo, Órgão, Cornetim, Clarim de pistões, Trombone e Tuba) a
9 anos (Piano, Violino e Violoncelo). Trinta anos depois, quase todas as formações instrumentais completas são constituídas por um total de 12 anos, divididos em 8 anos de formação
não superior e em 4 anos de formação superior (3 anos de bacharelato mais 1 ano de licenciatura). No entanto, este crescimento exponencial na duração destas formações não foi muito
provavelmente acompanhado de um igual crescimento no nível terminal da formação ministrada, o que poderá ser em parte explicado pelo facto da grande maioria dos actuais docentes
em exercício de funções nas escolas de ensino especializado de música ter realizado a sua
formação musical ao abrigo do regime previsto pela reforma de 1930, e, como tal, reproduzir
os modelos ai preconizados. Desta forma, a este aumento exponencial da duração das formações instrumentais, correspondeu fundamentalmente um alongar de um programa inicialmente
pensado para uma formação de menor duração. 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, é nos sempre possível considerar uma duração de formação instrumental supe177

rior aquela que se encontra num dado momento estabelecida. De facto, um músico, que pretenda prosseguir uma carreira de instrumentista, passará toda a sua vida profissional a estudar
o seu instrumento, e 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.
Torna-se ainda necessário considerar que os problemas constatados neste estudo, ao nível do ensino especializado de música, não são exclusivos das instituições de ensino superior
que ministram cursos nesta área de formação nem se resumem à existência de uma articulação
adequada, ou não, entre os cursos complementares ou profissionais de música e os cursos superiores de música. Um outro factor preocupante reside no facto de que o pressuposto etário,
de que “nos ensinos da música e da dança há uma educação artística e um adestramento físico específicos que têm de iniciar-se muito cedo, na maior parte dos casos até cerca dos 10
anos, constituindo assim uma opção vocacional precoce” (Dec.-Lei n.º 310/83: preambulo),
não corresponde à realidade observada no terreno, existindo, na verdade, alunos a iniciarem a
sua formação musical e instrumental com vinte anos de idade ou mais (ver ilustração 55). De
facto, isto evidencia a existência de uma desadequação entre o modelo estipulado no Decreto-Lei n.º 310/83 e a realidade efectivamente existente. Porque é que será que isso acontece?
Existirá de facto uma idade precoce até à qual a aprendizagem de um instrumento musical se
deva inequivocamente iniciar? Se sim, como explicar a realidade histórica vivida ao nível do
Conservatório Real de Lisboa, mais tarde Conservatório Nacional de Música, em que os limites máximos de idade para a admissão de novos alunos nos diversos cursos de instrumento
se situavam entre os 18 e os 25 anos de idade? Dada toda esta problemática, e considerando
ainda a necessidade de promover uma efectiva igualdade de oportunidades, não seria preferível integrar os ensinos da música e da dança num currículo comum ao nível da escolaridade
obrigatória, sendo que uma necessária opção vocacional só se concretizaria anos mais tarde?
Por outro lado, é preciso não esquecer que, uma avaliação que venha a ser realizada sobre a aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 310/83 à realidade portuguesa, nunca poderá deixar de
considerar o facto de, na verdade, este nunca ter chegado a ser aplicado na sua globalidade.
Na realidade, a concretização de uma opção vocacional precoce nos ensinos da música e da
dança partia do pressuposto de que “ao nível da educação pré-escolar e do ensino primário
deverá desenvolver-se o ensino da música, visando a detecção e desenvolvimento das apti178

dões da criança” (Dec.-Lei n.º 310/83: art. 2.º). É que esta determinação vai muito mais longe
do que a realidade actualmente vivida com a área curricular de Expressão e Educação Físico-Motora, Musical, Dramática e Plástica, prevista pelo Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de
Agosto, para o 1.º ciclo do ensino básico, ao exigir o recurso a professores especializados
nesta área de formação, coadjuvantes do regime de monodocência existente neste nível de
ensino. Esta formação artística, ao nível da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, deveria ainda ser ministrada a todas as crianças que se encontrassem a frequentar estes
níveis de escolaridade: é que ao contrário da defesa realizada em torno de uma via amadora e
de uma via profissional do ensino especializado de música, é preciso considerar que a Constituição da República Portuguesa obriga a uma efectiva igualdade de oportunidades, ao nível
do acesso à educação e do sucesso educativo, ao dizer que “todos têm direito ao ensino com
garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar” (CRP, 1997: art.
74.º, n.º 1) e que “o Estado promove a democratização (...) e as demais condições para que a
educação (...) contribua para a igualdade de oportunidades, (...) [e para] o desenvolvimento
da personalidade” (CRP, 1997: art. 73.º, n.º 2), desenvolvimento este que incluirá indubitavelmente as diversas áreas de formação artística, pois só assim será possível promover uma
efectiva igualdade de oportunidades ao nível desta modalidade de ensino.
Relativamente à efectivação de outros estudos congéneres a este, pensamos dever-se
considerar a perspectivação de modelos de análise diversos que permitam uma aferição mais
abrangente dos objectivos prosseguidos nos actuais cursos complementares e profissionais de
música, comparando-os com as necessidades de formação requeridas para o acesso aos cursos
de ensino especializado de música de nível superior. A perspectiva de articulação/desarticulação seguida pelo presente estudo não é, de facto, a única existente, sendo que entendemos deverem ser questionadas as competências fundamentais que deverão ser desenvolvidas
no nível não superior do ensino especializado de música. É que a actual concepção curricular
encontra-se fundamentalmente enraizada numa perspectiva histórica com mais de cem anos
de idade, pelo que não podemos deixar de questionar qual a real importância, num nível não
superior, das diversas disciplinas anexas, i.e. da Acústica Musical, da História da Música, da
Análise e Técnicas de Composição, e das Práticas ao Teclado, tal como estas são hoje concebidas, assim como qual deverá ser a real importância dada às diversas disciplinas de música
de conjunto (Coro ou Orquestra ou Conjuntos Vocais e/ou Instrumentais), de Formação Musical e de Instrumento na construção de um currículo visando a preparação para o ingresso no
ensino especializado de música de nível superior. Por outro lado, é importante questionar
quais deverão ser as novas áreas curriculares que deverão vir a ser consideradas na elaboração
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dos planos de estudo dos cursos do ensino especializado de música de nível não superior, nomeadamente ao nível dos novos recursos tecnológicos existentes e da realização de uma formação geral globalizante, tendo em conta as novas exigências decorrentes duma realidade
social em permanente mutação.
Por último, e tendo em vista a efectivação das futuras reformas ao nível do ensino da
música e da dança, não podemos deixar de chamar a atenção para a existência de diversos
indicadores qualitativos que apontam para o facto de que, num longo processo de resistência à
mudança, as actuais escolas públicas de ensino especializado de música, assumindo-se como
herdeiras da tradição dos antigos conservatórios de música, têm continuado a pretender ocupar o lugar de formação que veio a ser reservado, pelo Decreto-Lei n.º 310/83, às escolas superiores de música, e, mais recentemente pelo Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de Novembro, às
escolas superiores de ensino politécnico e às universidades em geral. Desta resistência à mudança, deriva o facto de se continuar a assistir ao choque entre dois modelos distintos de ensino artístico, um dominante, ao nível institucional, até ao início do regime de experiência pedagógica no Conservatório Nacional, durante o ano lectivo de 1971/72, e que concebe o ensino artístico como um regime especial completamente à parte dos esquemas gerais de ensino, e
um outro, emergente das directivas emanadas por diversos organismos internacionais, que, a
partir de meados da década de sessenta, apontam no sentido de se criarem vias unificadas na
estruturação dos diversos níveis intermédios dos sistemas educativos como forma de assegurar a possibilidade de reorientação vocacional, eliminando, desta forma, o carácter excessivamente elitista que caracterizava a generalidade dos sistemas educativos então existentes. De
facto, estas directivas foram entendidas no caso Português, logo desde 1971, como a inclusão
dos ensino artísticos nos esquemas gerais de ensino, sendo que as reformas realizadas nos
últimos anos em diversos países da União Europeia, ao nível do ensino da musica visando a
formação de profissionais ao seu mais alto nível técnico e artístico, têm procurado seguir, em
maior ou em menor grau, este mesmo paradigma.
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NOTAS

[1] Dentro de um mesmo capítulo evita-se a repetição sistemática da data de referência dos diploma
legais citados (Decretos-Lei, Portarias e Despachos). Por outro lado, sempre que a alusão a estes
se encontre entre parêntesis, sob uma forma abreviada, omitir-se-á a respectiva data, excepção
feita aos diplomas cuja única referência existente é a realizada através da sua data de aprovação.
Toda esta legislação citada encontra-se referenciada em entrada própria do índice, na qual consta,
para além da identificação do respectivo diploma legal, a sua data de publicação.
[2] Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional.
[3] Ou “ensino vocacional de música”. As expressões “ensino vocacional de música” e “ensino especializado de música” referem-se a uma e à mesma coisa, sendo contudo possível datar a sua diferente origem. A designação de “ensino vocacional de música” é a utilizada pelo Decreto-Lei n.º
310/83, de 1 de Julho, enquanto que a designação de “ensino especializado de música” é decorrente do desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, e alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro. Por outro lado, a utilização por nós realizada, ao longo deste trabalho e em sentido lato,
da designação “ensino especializado de música”, refere-se simultaneamente ao ensino vocacional
e ao ensino profissional de música.
[4] Tradução do Inglês: “historicamente, a questão sobre se a aptidão musical é inata ou adquirida
tem tido mais influência directa sobre a educação musical do que qualquer outro conceito. Resumindo, a preocupação nas primeiras décadas deste século era se a aptidão musical é inata
(suportando desta forma a teoria inatista), seria duvidoso o argumento em torno da ideia de que
os estudantes com pouca aptidão musical deveriam receber uma instrução musical dentro ou fora da escola. Desta forma, os pedagogos que acreditavam que a aptidão musical é inata argumentavam que só os estudantes com uma elevada aptidão musical beneficiariam de uma instrução musical e como tal deveriam ser encorajados a seguirem estudos musicais. Contrariamente,
outros argumentavam que se fosse possível demonstrar que a aptidão musical é influenciada pelo
meio ambiente (suportando desta forma a teoria da aquisição), então faria sentido existir uma
educação musical para todos os estudantes. Uma questionável mas tácita assunção de muitos
daqueles que subscreviam a teoria inatista era que a aptidão musical é dicotómica, ou seja, que
um indivíduo ou nasce com ou nasce sem ela”.
[5] Tradução do Inglês: “os resultados de alguns destes estudos (...) sugerem indirectamente que as
qualidades inatas poderão não ser a única base da aptidão musical”.
[6] Tradução do Inglês: “...a única qualidade superior que qualquer criança pode ter à nascença é a
capacidade de se adaptar rapidamente e com sensibilidade ao seu meio ambiente”.
[7] Tradução do Inglês: “...se as crianças não demonstrarem o seu melhor ao nível da aptidão musical, tal não se deve à sua personalidade ou à falta de potencial. Certamente, o seu ambiente mu187

sical possuirá falta de qualidade”.
[8] O teorema de Gödel afirma que dentro de qualquer sistema lógico existe pelo menos uma preposição, de carácter axiomático, que só pode ser explicada logicamente dentro de um outro sistema.
[9] Consideram-se, neste âmbito, tanto as formações ministradas nas escolas vocacionais de música
como as formações ministradas nas escolas profissionais de música.
[10] As universidades medievais institucionalizaram a noção de hierarquia do conhecimento herdada
da antiguidade clássica, sendo que as artes liberais se distribuem por três disciplinas verbais, o
trivium constituído pela Gramática, pela Retórica e pela lógica, e por quatro disciplinas matemáticas, o quadrivium constituído pela Aritmética, pela Geometria, pela Astronomia e pela Música.
[11] A palavra órgano quer aqui muito provavelmente significar ciência da música polifónica e não o
instrumento musical ao qual veio a ser dado o nome de órgão.
[12] Instrumento antepassado do Fagote.
[13] As designações dos diversos instrumentos musicais têm-se alterado significativamente ao longo
do último século e meio derivado tanto à evolução da própria língua portuguesa como à sua evolução técnica. De facto, assistiu-se ao longo do século XIX à introdução de inovações técnicas e
de novos instrumentos musicais com especial relevo para a família dos instrumentos de metal.
Assim, nos instrumentos mencionados no texto temos que à Rabeca corresponde o actual Violino,
ao Rebecão Pequeno o actual Violoncelo, ao Rabecão Grande o actual Contrabaixo, e ao Clarim o
actual Trompete. Contudo, nem sempre nos é possível encontrar uma correspondência rigorosa
entre estes e os actuais instrumentos musicais.
[14] Sob a designação de Classes de Conjunto ou de Coro ou Orquestra ou Grupos Vocais e/ou Instrumentais.
[15] É muito curiosa a referência feita por Branco (1987: 186) à frequência do 3.º ano de rudimentos
por José Viana da Mota uma vez que o Decreto de 20 de Março de 1890, que fixa pela primeira
vez, em diploma legal, a duração efectiva das disciplinas ministradas no Conservatório Real de
Lisboa, prevê exclusivamente um primeiro e um segundo ano de Rudimentos, Solfejo e Canto
Coral. Só com o Decreto n.º 23577, de 19 de Fevereiro de 1934 é que a disciplina de Solfejo, sucessora desde a reforma de 1919 da disciplina de Rudimentos e Solfejo, vai passar a ter legalmente estabelecida uma duração efectiva de três anos. Isto poder-nos há levar a especular sobre as
práticas informais vividas no ensino musical ministrado nesta instituição e não suportadas nos
termos legais vigentes.
[16] Uma vez que o Decreto n.º 5787-B, de 10 de Maio de 1919, extinguiu o exame de instrução primária, o Decreto n.º 7694, de 30 de Agosto de 1921, vai determinar “...que se realizem exames de
admissão no Conservatório Nacional de Música perante um júri nomeado sob proposta do respectivo Conselho Escolar e de harmonia com os programas da 4.ª classe do ensino primário”,
disposição esta que se manterá em vigor até à publicação do Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930.
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[17] Por despacho ministerial de 11 de Setembro de 1962 foi concedida autorização para a matrícula
cumulativa nos cursos de canto e de instrumentos com o 1.º ano de solfejo (Apêndice A: Doc. II)
dispensando a disposição prevista no § 1.º do artigo 12.º do Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro
de 1930.
[18] Um ofício do Conservatório Nacional (Apêndice A: Doc. I), datado de 2 de Setembro de 1970,
refere ter sido autorizado o alargamento dos limites etários aqui referidos para 25 anos.
[19] A data de 27 de Novembro de 1931 refere-se à aprovação em Conselho de Ministros e não à data
de publicação em Diário do Governo.
[20] O Dr. Ivo Cruz foi nomeado, em 1938, pelo Ministro da Educação Carneiro Pacheco (seu ex-professor na Faculdade de Direito) para director do Conservatório Nacional, cargo que vai ocupar até 1971.
[21] O acervo deste museu, que saiu do edifício do Conservatório Nacional na sequência do regime de
experiência pedagógica iniciado no ano lectivo de 1971/72, constitui parte do espólio do actual
museu da música sito na estação do Metropolitano de Lisboa do Alto dos Moinhos.
[22] O Decreto-Lei n.º 222/78, de 3 de Agosto, sendo então Ministro da Educação e Cultura o Professor Doutor Mário Augusto Sottomayor Leal Cardia, determina que “atendendo à gravidade das
anomalias que se vêm verificando no Conservatório Nacional e tornando-se necessário reestruturar esta escola” (Dec.-Lei n.º 222/78: preâmbulo), “fica o Ministro da Educação e Cultura autorizado a nomear um gestor para o Conservatório Nacional” (Dec.-Lei n.º 222/78: art. 1.º) o
qual “...substituirá para todos os efeitos legais os órgãos de gestão das escolas que [o] integram”
(Dec.-Lei n.º 222/78: art. 3.º).
[23] Com esta referência ao regime ditatorial de Sidónio País (de 1917 a 1918), é pretendido fazer
passar a ideia de que a referência aqui efectuada à reforma de 1919, em vez de constituir uma crítica à política prosseguida pelo estado novo neste domínio, foi uma das virtudes de um regime
com ideais políticos idênticos aos do regime então vigente. No entanto, tal artifício não consegue
só por si mascarar uma crítica evidente à política prosseguida desde a aprovação do Decreto n.º
18881, de 25 de Setembro de 1930.
[24] Recordamos que no preâmbulo do Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, consta, como
motivação para a reforma por este instituída no Conservatório Nacional, a afirmação de que “a
fusão dos dois Conservatórios, de Música e de Teatro, constituindo um estabelecimento escolar
único, impunha-se por motivos de ordem pedagógica, administrativa e disciplinar”.
[25] Existe aqui qualquer lapso no documento reproduzido por Cruz (1985), uma vez que o seu artigo
15.º só prevê 2 anos para o curso superior de Órgão, algo que inviabiliza uma matrícula no seu 3.º
ano.
[26] Referência ao Projecto do Sistema Escolar apresentado, pelo Ministério da Educação Nacional,
em Janeiro de 1971.
[27] Estes “Ciclos especiais universitários” destinavam-se aos bacharéis, oriundos dos institutos poli189

técnicos e de outras instituições de ensino superior não universitário, tendo em vista a obtenção
do grau de licenciado. É, pois, curioso comparar a valorização aqui efectuada com as respostas
dadas pelos alunos da Escola Superior de Música de Lisboa, da Academia Nacional Superior de
Orquestra e da Escola de Música do Conservatório Nacional, aos questionários efectuados
(Apêndice D), os quais desvalorizaram a obtenção de um grau académico quando contraposto à
competência da formação obtida.
[28] Tradução do Inglês: “possivelmente por que se sabe que a aptidão musical é normalmente distribuída, há a concepção errónea de que quem possui um alto grau de aptidão musical também
possui um alto grau de inteligência. Uma concepção errónea ainda mais vulgar, normalmente
evidenciada nos currículos para «alunos dotados e com talento» é que alunos com um alto grau
de inteligência também possuem um alto grau de aptidão musical. O facto é que a aptidão musical e a inteligência, ou qualquer outra faceta humana, incluindo o possuir uma personalidade
normal ou anormal, não têm nada em comum. No máximo, existe só cinco a dez porcento de relação entre a aptidão musical e a inteligência. Nos chamados currículos baseados no quociente
de inteligência ou nos resultados académicos, existem tantos alunos com uma aptidão musical
abaixo da média como alunos com uma aptidão musical acima da média. A distribuição da aptidão musical encontra-se normalmente distribuída”.
[29] Tradução do Espanhol: “a aprendizagem musical recebe um tratamento diferente relativamente
às outras aprendizagens em geral. Os responsáveis da administração educativa justificam esta
discriminação apelando a duas supostas características da aprendizagem musical: por um lado,
defendem que para estudar música há que começar na mais tenra idade e, por outro, que esta
disciplina requer um adestramento manual muito forte.
“Certamente, é muito melhor começar a estudar música quanto antes, uma vez que as crianças
pequenas têm uma maior capacidade de aprendizagem, e com um menor esforço obtêm grandes
resultados. Nisto, a música não é diferente de nenhuma outra disciplina, uma vez que ocorre em
todas as outras matérias: é mais fácil ensinar a ler e a escrever a uma criança do que a um
adulto, e o mesmo podemos dizer da informática. Além disso, não é imprescindível começar a
estudar música em criança. Qualquer adolescente ou adulto pode estudar música e, embora talvez requeira da sua parte um maior esforço, a sua motivação será sem dúvida muito mais firme e
sua dedicação mais intensa, com o que poderá obter resultados igualmente satisfatórios. Qualquer idade é ideal para começar a estudar música, sempre que se tenha o entusiasmo suficiente
(...)”.
[30] Tradução do Inglês: “alguns neurologistas acreditam que existe uma possível relação entre a
mielinização dos grandes tecidos cerebrais e a activação mais complexa dos lóbulos frontais do
cérebro com a estabilização da aptidão musical”.
[31] Tradução do Inglês: “não existe uma idade cronológica correcta na qual um estudante deva iniciar o estudo de um instrumento. Estudantes mais novos aprendem as competências técnicas
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(técnica instrumental) mais lentamente e a capacidade de compressão musical mais rapidamente
do que estudantes mais velhos. Quanto mais cedo um estudante começar a estudar um instrumento, mais poderá este eventualmente aprender. Quanto mais cedo um estudante aprender a
técnica instrumental e a capacidade de compreensão musical, o mais cada uma destas tornar-se-á solida. Isto porque os estudantes mais novos têm mais facilidade na aprendizagem de competências básicas (discriminação) do que na aprendizagem conceptual (abstracta), enquanto que
com os estudantes mais velhos acontece exactamente o contrário. No entanto existe uma idade
musical correcta para um estudante iniciar o estudo de um instrumento. Quando um estudante já
desenvolveu o sentido de tonalidade, o sentido de métrica, um vocabulário de padrões tonais, e
um vocabulário de padrões rítmicos ao nível de ser capaz de cantar com uma afinação aceitável
alguns padrões de tónica e dominante em tonalidades maiores e menores e consiga articular com
um tempo consistente alguns padrões rítmicos simples e compostos, ele está em condições de começar a estudar um instrumento”.
[32] Um dos actuais professores da Escola de Música do Conservatório Nacional, à data músico na
orquestra da Fundação Calouste Gulbenkian, conta que a própria Dr.ª Madalena Perdigão andou a
distribuir propaganda clandestina ligada ao Partido Comunista. Este facto poderá legitimar alguma especulação quanto às reais intenções políticas da reforma do sistema escolar que se estava a
operar, como simultaneamente permite compreender as múltiplas influências que a Fundação
Calouste Gulbenkian assumiu na política cultural, e educativa, deste país e que passaram à margem dos mecanismos de repressão do próprio regime.
[33] Os Conservatórios Regionais e as Academias de Música referidos pertencem ao ensino particular
e cooperativo, funcionando à data num regime que poderíamos chamar de Tutela Pedagógica
uma vez que os júris dos exames finais de curso tinham de ter a presença obrigatória de um professor do Conservatório Nacional.
[34] O elevado número de aulas individuais faz com que seja impossível imputar o custo real aluno/ano na propina paga.
[35] Ley de Ordenacion General del Sistema Educativo, de 4 de Outubro de 1990. A LOGSE prevê,
entre os seus artigos 38.º e 42.º, os ensinos das música e da dança em regime especial, divididos
em três graus: elementar, médio e superior. Esta educação artística, em regime especial, tem
“...como finalidad proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad y garantizar la
cualificación de los futuros profesionales de la música, las artes escénicas, las artes plásticas y el
diseño” (LOGSE: art. 38.º).
[36] Depois da aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro,
estes correspondem aos 2.º e ao 3.º ciclos do ensino básico.
[37] Depois da aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro,
estes correspondem aos cursos do ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos).
[38] O n.º 2 do Despacho n.º 76/SEAM/85, publicado na 2.ª série do DR de 9 de Outubro, determina
191

que a designação de curso básico substitui a designação anterior de curso geral, utilizada no Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho, e nas Portarias n.ºs 294/84, de 17 de Maio, e 725/84, de 17 de
Setembro.
[39] Não deixa de ser estranha a referência a um “docente altamente qualificado”, uma vez que as
habilitações do pessoal docente das escolas superiores de música continua, ainda hoje, a ser fundamentalmente a mesma do que a dos professores das escolas não superiores de ensino especializado de música.
[40] O artigo 8.º da Lei de Bases do Sistema Educativo estabelece a organização do ensino básico em
três ciclos sequenciais, definindo como objectivos específicos do 3.º ciclo “...a aquisição sistemática e diferenciada da cultura moderna, nas dimensões humanística, literária, artística, física
e desportiva, científica e tecnológica, indispensável ao ingresso na vida activa e ao prosseguimento de estudos, bem como a orientação escolar e profissional que faculte a opção de formação
subsequente ou de inserção na vida activa, com respeito pela realização autónoma da pessoa
humana” (LBSE: art. 8.º, n.º 3).
[41] O curso de estudos superiores especializados em Técnico de Áudio nunca chegou a funcionar
porque não foram abertas vagas para a candidatura de alunos a este curso.
[42] O artigo 164.º da Constituição da República Portuguesa determina que é da reserva absoluta de
competência da Assembleia da República as bases do sistema de ensino. Desta forma, hierarquicamente, a Lei de Bases do Sistema Educativo assume um valor de lei reforçada, pelo que a sua
regulamentação, mesmo aquela que se insira no âmbito previsto para o seu desenvolvimento
(LBSE: art. 59.º), fica obrigada, sob pena de ilegalidade, a respeitar os princípios nela determinados, os quais só poderão ser alterados pela Assembleia da República em sede de revisão das bases
do sistema educativo.
[43] Por definição, e em termos do processo de ensino/aprendizagem, definimos aptidão como o potencial para a realização de uma determinada aprendizagem independentemente do facto desta já
ter, ou não, sido realizada. Assim, quando se mede a aptidão, mede-se o potencial para a concretização de uma aprendizagem. Quando se mede uma aprendizagem, não conhecemos o potencial
prévio para a sua concretização, mas somente o grau em que esta já se concretizou.
[44] De facto, poder-se-á dizer que o primeiro curso de música ao nível do ensino universitário data
dos inícios dos anos oitenta com a licenciatura em Ciências Musicais da Universidade Nova de
Lisboa. No entanto, uma vez que esta não visa nem a formação de músicos profissionais, nem a
formação de docentes para o ensino vocacional de música, o seu âmbito de acção não se insere na
definição de ensino vocacional de música de nível superior subjacente ao Decreto-Lei n.º 310/83,
de 1 de Julho, pelo que consideramos ser a licenciatura em Ensino de Música da Universidade de
Aveiro o primeiro curso de ensino especializado de música inserido em universidades.
[45] Esta possibilidade deve-se ao facto de “à candidatura (...) [aos cursos da Escola Superior de
Música de Lisboa] não [ser] aplicável o regime de mudança de curso previsto na Portaria n.º
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612/93, de 29 de Junho” (ESML, 1996: 25), a qual aprovou o regulamento dos regimes de reingresso, mudança e transferência de curso no ensino superior público.
[46] As expressões «Formação Auditiva» e «Formação Musical» referem-se, fundamentalmente, a
uma mesma área de formação, sendo aqui utilizadas como sinónimo uma da outra.
[47] Em virtude da licenciatura em Música da Universidade de Évora ter sofrido recentemente uma
profunda remodelação, a informação documental a que tivemos acesso refere-se já ao concurso de
acesso para o ano lectivo de 1999/2000, enquanto que a informação documental referida para todas as outras instituições de ensino superior aqui em análise se reporta ao ano lectivo de 1998/99.
[48] A rede pública de escolas do ensino vocacional de música, em Portugal continental, é constituída
actualmente por seis escolas: o Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian de Braga, o
Conservatório de Música do Porto, o Conservatório de Música de Aveiro de Calouste de Gulbenkian, o Conservatório de Música de Coimbra, a Escola de Música do Conservatório Nacional e o
Instituto Gregoriano de Lisboa. A par destas, existiam ainda, no ano lectivo de 1996/97, cinquenta e nove escolas particulares e cooperativas, e nove escolas profissionais.
[49] Nestas inclui-se a Escola Superior de Música de Lisboa, a Academia Nacional Superior de Orquestra e a Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo.
[50] Não houve a necessidade de requerer, por ofício, a autorização para a aplicação dos inquéritos
destinados aos alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional em virtude de nesse mesmo ano lectivo encontrarmo-nos a desempenhar funções na Comissão Instaladora desta escola.
[51] Por uma questão de simplificação, na apresentação dos quadros relativos a habilitações musicais
de nível não superior, iremos considerar que o curso complementar de música se inicia no 6.º
grau e termina no 8.º grau. Este procedimento é adoptado, nomeadamente, nas disciplinas do curso complementar de música que não possuem precedência ao nível do respectivo curso básico,
como são o caso das disciplinas de Análise e Técnicas de Composição, de História da Música, de
Prática ao Teclado, de Técnica Vocal e Repertório, de Italiano, de Alemão e de Acústica Musical,
as quais se considera terem o seu início no 6.º grau. Por outro lado, e como já referimos anteriormente, os candidatos habilitados com cursos profissionais de música de nível III serão para todos
os efeitos considerados como tendo realizado todas as disciplinas do curso complementar de música, de forma a se poder harmonizar a apresentação dos diversos tipos de formações existentes,
tendo em vista o tratamento conjunto dos dados relativos a estes dois tipos de formação que são
consideradas, para efeitos do presente estudo, como sendo equivalentes no seu términos.
[52] As disciplinas de apoio ministradas pela Escola Superior de Música de Lisboa, destinadas aos
candidatos que, tendo sido admitidos no concurso de acesso, demonstraram possuir lacunas na
sua formação musical anterior, são as seguintes: História da Música, Análise e Técnicas de Composição, Formação Auditiva de Apoio, e Canto Gregoriano de Apoio.
[53] Neste cálculo, parte-se do pressuposto que nenhum destes 28 alunos, que dizem estar a frequentar
um curso de ensino superior, ingressaram neste nível de ensino através de um exame extraordiná193

rio de avaliação de capacidade.
[54] Nos 21 alunos indicados na ilustração 58 como se tendo candidatado ao curso superior de música
frequentado apresentando como habilitação de acesso a conclusão de um curso de ensino secundário (12.º ano), ou equivalente, de índole não musical, encontram-se forçosamente incluídos os
alunos que concluíram, além deste, um curso complementar de música em regime supletivo. Isto
deve-se ao facto dos cursos complementares de música realizados em regime supletivo não poderem por si só constituir uma habilitação legalmente válida para o acesso a um curso de ensino superior politécnico ou universitário, uma vez que estes não incluem a componente de formação geral (ver ilustração 31) comum aos restantes cursos do ensino secundário. Desta forma, os alunos
que tenham concluído um curso complementar de música em regime supletivo só se poderão candidatar ao ensino superior se simultaneamente forem detentores de um outro curso de ensino secundário (12.º ano), se realizarem um exame extraordinário de avaliação de capacidade para frequência do ensino superior ou se já tiverem concluído ou estado legalmente matriculados num
curso de ensino superior.
[55] Este aluno realizou os seus estudos musicais de nível não superior na Fundação Musical dos
Amigos das Crianças.
[56] Referimo-nos especificamente à Escola Superior de Música de Lisboa, à Academia Nacional
Superior de Orquestra e à Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo.
[57] Através de uma análise atenta às respostas dadas pelos alunos inquiridos da Escola Superior de
Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra, é nos possível especular sobre
a existência de uma eventual relação de casualidade entre a idade dos inquiridos e as opções profissionais por estes consideradas em primeiro lugar. Neste sentido, observe-se o quadro a seguir
exposto que relaciona a idade indicada pelos inquiridos, na questão n.º 2, com a opção profissional considerada em primeiro lugar na questão n.º 10 (Apêndice D):
Idade em 31 de Dezembro de 1998
16 anos
18 anos
19 anos
20 anos
21 anos
22 anos
23 anos
24 anos
25 anos
26 anos
27 anos
28 anos
29 anos
30 anos
32 anos
41 anos

Ser professor do ensino
especializado
2
11,1%
2
11,1%
1
5,6%
4
22,2%
1
5,6%
3
16,7%
1
5,6%
1
5,6%
2
11,1%
1
5,6%
18
100,0%

Ser músico prático
1
5
5
4
6
5
4
2
1
3
1
1
1
1
40

2,5%
12,5%
12,5%
10,0%
15,0%
12,5%
10,0%
5,0%
2,5%
7,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
100,0%

Não responde ou resposta
inválida
1
20,0%
1
20,0%
1
20,0%
1
20,0%
1
20,0%
5
100,0%
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De facto, calculando a correlação da distribuição etária entre cada uma das duas primeiras opções
profissionais indicadas pelos alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra na questão n.º 10, verificamos não existir uma correlação
significativa entre estas num intervalo de confiança de 95% (R = 0,463). No entanto, a análise
aqui realizada não é inteiramente conclusiva, tendo ainda que se considerar, pelo menos, o curso
frequentado por cada um destes inquiridos. Aliás, esta será a justificação do porque é que encontrarmos três alunos, um de 30 anos, um de 32 anos e um outro de 41 anos, que afirmam terem
como primeira opção profissional o serem músicos práticos (estes três alunos encontram-se a frequentar respectivamente o 4.º ano da licenciatura em Clarinete, o 2.º ano do bacharelato em Canto
e o 2.º ano do bacharelato em Composição), quando o aluno mais velho que afirma ter como primeira opção profissional o ser professor do ensino especializado de música possui apenas 29 anos
de idade (este aluno encontra-se a frequentar o 4.º ano da licenciatura em Formação Musical).
[58] Considera-se neste âmbito a formação para a docência da disciplina de Educação Musical do 2.º e
3.º ciclo do ensino básico.
[59] Como já atrás constatámos relativamente aos alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional, existe um número muito significativo de alunos que, frequentando o ensino vocacional de música em regime supletivo, já concluiu um outro curso do ensino secundário (12.º
ano) ou que se encontra a frequentar um curso de ensino superior. Desta forma, muitos destes
alunos reúnem as condições legalmente exigidas para a candidatura ao ensino especializado de
música de nível superior antes de terem concluído a sua formação musical de nível não superior.
[60] Esta afirmação é proferida pelo aluno do curso de Instrumentista de Orquestra, opção de Percussão, que tendo realizado o 3.º grau de Formação Musical e o 3.º grau de Instrumento Principal,
opção de Percussão, na Escola de Música do Conservatório Nacional, ingressou na Academia Nacional Superior de Orquestra ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de
Novembro.
[61] Em função das habilitações musicais de ingresso indicadas, cremos que este aluno encontra-se a
frequentar o curso de Canto da Escola Superior de Música de Lisboa.
[62] Neste cálculo considera-se o total de respostas expressas, que é de 74, em virtude de um dos alunos inquiridos da Escola de Música do Conservatório Nacional não ter indicado a sua idade.
[63] Dado que para a construção do presente modelo de análise só nos interessa considerar as disciplinas de índole musical, utilizámos para efeitos desta comparação o plano de estudos do curso
complementar de música em regime supletivo constante do anexo II ao Despacho n.º
65/SERE/90, publicado na 2.ª série do DR de 23 de Outubro, com as limitações metodológicas já
referidas no Capítulo VI, as quais levam a não considerar, deste plano de estudos, a disciplina de
Coro ou Orquestra ou Conjuntos Vocais e/ou Instrumentais. Por outro lado, o uso do plano de
estudos do curso complementar de música em regime supletivo, como base de construção do modelo de comparação aqui utilizado, também se prende com o facto de este constituir uma habilita195

ção musical terminal e de pressupor a conclusão de um menor número de disciplinas ao nível da
sua componente de formação vocacional do que o curso complementar de música realizado em
regime integrado ou articulado.
[64] Em virtude do regime de autonomia pedagógica usufruído pelas escolas profissionais, não nos é
possível garantir que os programas utilizados por estas escolas pressuponham um nível formativo
terminal idêntico, nos cursos profissionais de música de nível III, ao dos cursos complementares
de música. Desta forma, o pressuposto de equivalência aqui assumido é meramente formal e deriva, nomeadamente, do disposto no Despacho n.º 23/SEEI/96, publicado na 2.ª série do DR de 19
de Junho.
[65] Relativamente aos alunos inquiridos da Escola Superior de Música de Lisboa que não concluíram
pelo menos o 6.º grau da disciplina de Instrumento Principal (ver ilustração 59), constatamos que
estes se encontram a frequentar os cursos de Canto, de Composição e de Formação Musical, e não
o curso de Instrumento, sendo que existem ainda dois alunos que se encontram a frequentar o curso de Composição e que não indicam ter concluído o 1.º grau de um instrumento musical. No entanto, os recursos tecnológicos hoje em dia existentes podem tornar este facto irrelevante, até
porque o acto de compor é, em parte, um acto racional. De facto, as ferramentas computacionais e
electroacústicas actualmente existentes permitem realizar as ideias musicais para as quais há poucas décadas atrás seria necessária a utilização de instrumentos acústicos, sendo talvez hoje em dia
mais importante para um compositor o domínio destas ferramentas do que o domínio da execução
técnica de um instrumento musical, uma vez que estas permitem a realização de um conjunto
muito mais vasto de ideias musicais, algumas dela impossíveis de realizar com o recurso exclusivo a meios acústicos.
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APÊNDICE A – OFÍCIOS, PARECERES E HISTORIAIS

DOCUMENTO I – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 02-09-1970

Exmº. Senhor
Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes
Lisboa

710
54
9/B.

Com referência ao requerimento de Maria Leonor Vieira Borges, que juntamente devolvo, tenho a honra
de prestar a V. Exª. a seguinte informação:
O limite de idade para ingresso neste Conservatório, estabelecido no art. 37.º do Decreto 18881, de 25 de
Setembro de 1930, era de 19 anos.
Atendendo à estreiteza desse limite, revelada pela experiência de muitos anos da sua vigência, propôs esta
Direcção a Sua Excelência o Ministro o seu alargamento para 25 anos, o que foi autorizado.
Representando esta concessão já uma larga margem sôbre o que estava anteriormente estabelecido, não se
afigura lógico nem pedagógicamente útil o deferimento da pretensão da interessada, porquanto se abriria um
precedente que anularia, pràticamente, o limite estabelecido.
Todavia, este facto não impede a interessada de se consagrar ao estudo da Música, como tanto mostra desejar, porquanto pode fazer como aluna externa o primeiro exame de cada uma das disciplinas, ingressando em
seguida neste Conservatório como aluna interna, dado que apenas existe limite de idade para início dos cursos.
Eis o que, acêrca do assunto, se me oferece dizer a V. Exª., aproveitando o ensejo para apresentar a V.
Exª. os meus melhores cumprimentos.

A bem da Nação
Conservatório Nacional, 2 de Setembro de 1970
O DIRECTOR

DOCUMENTO II – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 20-03-1971

Exmº. Senhor
Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes
Lisboa

267
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9.

O art.º 12.º, § 1.º, do Decreto-Lei orgânico n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930, estabelece que, para a
matrícula no 1.º ano dos cursos de Canto ou de qualquer instrumento, é necessário possuir o exame do 2.º ano de
Solfejo.
Porque esta doutrina contraria os princípios pedagógicos de há muito adoptados em todos os países musicalmente evoluídos, sendo apenas uma das muitas e prejudiciais consequências de a actual lei orgânica se encontrar ultrapassada desde o seu início, solicitou este Conservatório a Sua Excelência o Ministro, pelo ofício n.º
704, L.º 46, Proc. 9 de 7 de Setembro de 1962, autorização para que os alunos que se matriculassem no 1.º ano
de Solfejo pudessem fazê-lo cumulativamente com o 1.º ano de Canto ou dos vários instrumentos, conforme se
pratica na generalidade dos Conservatórios estrangeiros.
Por despacho ministerial de 11 de Setembro de 1962, comunicado a este Conservatório pelo ofício de V.
Exª. 1-K/243/ de 12 do mesmo mês, foi concedida, a título experimental, autorização para a matrícula cumulativa nos cursos de canto e de instrumentos com o 1.º ano de solfejo, sendo-me grato informar V. Exª. de que esta
nova norma contribuiu decisivamente para o progressivo aumento da frequência que esta Escola tem vindo a
registar nos últimos anos.
Por sua vez, e nos termos do disposto no art.º 13.º, n.º 2, do mesmo Decreto-Lei n.º 18881, é necessária a
aprovação no exame do 3.º ano do curso geral de Composição, para admissão à matrícula nos cursos superiores
de Canto, Piano, Violino e Violoncelo, e no último ano dos cursos dos restantes instrumentos (aqueles em que
não há curso superior).
A experiência de 9 anos do novo regime, demonstrou a necessidade de permitir aos alunos dos Cursos de
Canto e dos instrumentos que não possuem curso superior, por serem os de menor duração (4 e 5 anos, para 9
anos dos cursos de Piano, Violino e Violoncelo), o ingresso no Curso Superior de Canto, ou o acesso ao último
ano dos cursos desses instrumentos, sem a posse prévia da cadeira de Composição, a qual pode ser feita durante
os últimos anos dos cursos em questão.
A não ser assim, estes alunos terão de suspender o seu curso principal (de Canto ou de instrumento) até à
realização do exame das disciplinas citada, dado que não terão tempo de a fazer durante os primeiros 2 anos,
visto que estes passaram a ser cumulativos com o Solfejo, o qual, por sua vez, constitui preparação prèvia indispensável para o ingresso na disciplina de Composição.
Considerando os graves inconvenientes de ordem pedagógica e psicológica que resultariam deste facto,
permito-me solicitar a V. Exª. se digne conseguir de S. Exª. o Ministro um despacho complementar que permita
aos alunos do curso de Canto o acesso ao curso superior sem o exame do 3.º ano de Composição, e aos alunos
dos instrumentos que não possuam curso superior, a matrícula cumulativa no último ano do respectivo instrumento e no 3.º ano de Composição.
Deverá ficar, todavia, expresso, que o exame final, tanto do Curso de Canto como qualquer dos instrumentos citados (Harpa, Órgão e Instrumentos de Sôpro), não poderá efetuar-se sem a aprovação prévia no exame
de Composição, se bem que possam ser feitos no mesmo ano.
Quanto à dispendência estabelecida no n.º 1 do citado artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 18881, que torna obrigatória a aprovação no exame de Acústica e História da Música para a matrícula no 3.º ano geral de Composi-
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ção, tal dependência continuará a existir, mas sómente quanto à ordem da prestação das provas de exame, porquanto nada obsta a que, tal como acontece com os alunos externos, as referidas provas sejam prestadas na mesma época, sem perderem, por isso, o carácter de precedência estabelecido na lei.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exª. os melhores cumprimentos.

A bem da Nação
Conservatório Nacional, 20 de Março de 1971
O DIRECTOR

DOCUMENTO III – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 06-04-1971
Ex.mo. Senhor
Presidente do Secretariado da Reforma de Ensino
LISBOA

De acordo com a determinação de Sua Excelência o Ministro, tenho a honra de enviar a V. Ex.a parecer
deste Conservatório, respeitante ao Projecto do Sistema Escolar.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os meus melhores cumprimentos.

A bem da Nação
Conservatório Nacional, 6 de Abril de 1971
O DIRECTOR

DOCUMENTO IV – PARECER DO CONSERVATÓRIO NACIONAL AO PROJECTO DE REFORMA
DO SISTEMA ESCOLAR

PROJECTO DO SISTEMA ESCOLAR
Conservatório Nacional
PARECER

Com a maior satisfação, vemos que, finalmente, devido à valiosa e muito louvável iniciativa de Sua Excelência o Senhor Ministro da Educação Nacional, se projecta uma Reforma do Sistema Escolar na qual se incluem possíveis modificações à estrutura do ensino artístico.
De facto, desde há longos anos, tanto a Direcção do Conservatório Nacional como o Corpo Docente têm
diligenciado por todos os meios ao seu alcance, e num sentido que supomos de certa maneira em concordância
com o pensamento que agora informou o referido projecto, alterar o modo nem sempre satisfatório como se
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ministrava e ministra ainda por força da nossa lei orgânica. Para verificar esta afirmação, embora por alto, basta
lembrar as várias propostas relativas ao assunto apresentadas por esta Escola ao Ministério da Educação.
O presente parecer foi elaborado por grupos de trabalho e esta Direcção, que dêle deu conhecimento a todos os professores para que apresentassem, por escrito, emendas e sugestões, algumas das quais foram introduzidas na redacção definitiva.
Posteriormente, foi apresentado ao Conselho Escolar em reunião de 25 de Março p.p., tendo sido aprovado por unanimidade.

SECÇÃO DE MÚSICA

1 - Subordinada a razões de economia, a reforma de 1930 representou em muitos aspectos um retrocesso
em relação à anterior e foi, portanto, mais ou menos a partir dessa data, que impacientemente esperámos uma
remodelação do ensino a qual viesse ao encontro das legítimas necessidades e aspirações dos músicos portugueses.
No documento agora em causa, um dos pontos que em particular nos interessou foi o de verificar que se
prevê a extensão do ensino da música até ao nível de “Ciclos especiais universitários”. De facto, nos centros
mais civilizados desde há muito se considera com toda a justiça que a música representa uma das mais elevadas
expressões da cultura o que, aliás, até há aproximadamente um século, sucedia também entre nós. Tudo indica
que, de modo algum, se deveria deixar perder esta oportunidade para estruturar o plano do seu ensino da maneira
mais cuidada e perfeita, o que implica não perder de vista o ideal, mas, por outro lado, proceder com visão realista do assunto.
Parece-nos que deveria ser evidente nada interessar a cópia, no todo ou em parte, do que se faz aqui ou
além, desde que o modelo não corresponda às características, às exigências do meio português e ao nosso particular modo de ser. A propósito, medite-se no que se passa nos Estados Unidos e na Rússia, embora considerando
sobretudo os aspectos quantitativos: muito apregoadas técnicas educacionais e, como resultado, manifesta carência de valores artísticos, atendendo à enorme massa das populações. Surpreende é que estes países com centenas
de milhões de habitantes não exportem, ao menos, algumas centenas de valores para proveito do resto da humanidade, antes os importem como é o caso óbvio dos Estados Unidos. A este respeito, lembramos que se encontram ali, exercendo actividades profissionais, alguns diplomados por este Conservatório. De verificações deste
género, conclui-se, portanto, que a Europa ocidental continua a ser a Escola por excelência que melhor indica os
rumos a seguir.

2 - Entrando propriamente no que diz respeito às possíveis alterações do nosso sistema de ensino musical,
o texto agora divulgado parece-nos de tal modo impreciso que mais não podemos fazer acerca dele do que conjecturas e interpretações, hipóteses essas que, admitimos até, podem não corresponder à realidade.
Por exemplo, gostaríamos de saber o significado exacto dado ao termo “englobando” na frase “os liceus
artísticos, englobando Conservatórios, etc.”:
a) Trata-se da criação no país de liceus artísticos cujo ensino musical viria a exercer-se paralelamente ao do Conservatório Nacional e das outras escolas oficializadas?
b) Trata-se pura e simplesmente de substituir, em parte ou na totalidade, o ensino destas escolas?
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Na primeira hipótese, afigura-se-nos tratar-se de uma medida de real interesse. De há muito é do nosso
conhecimento que em países como a Alemanha, Inglaterra, França, Suíça, etc. as iniciações musicais e o que de
música se ensina nos liceus destina-se principalmente à formação social e psicológica do indivíduo e, nesse
ponto de vista, com resultados muito positivos. Se bem que tenha ainda por objectivo a cultura geral, pretendendo que todo o homem culto deve adquirir conhecimentos neste campo, o sistema permite ainda que, do numeroso
corpo discente surjam talentos e vocações que de outro modo encontrariam menos oportunidades de se revelar.
Em Portugal, não o esqueçamos, muito se fez já nesse sentido. Há mesmo para esse fim um programa estabelecido, destinado às escolas primárias, mas que não se cumpre porque, segundo parece, na Escola do Magistério
Primário não se faz a devida preparação dos professores. O ensino de “Canto Coral” e de “Educação Musical”,
como se pratica nos liceus e outras escolas - com objectivos semelhantes aos acima referidos - deve-se à acção
de Olga Violante e Sampaio Ribeiro. Lutando contra muita incompreensão, conseguirão, no entanto, introduzir
no ensino alterações de grande alcance que, se não atingiram por completo os objectivos propostos foi, e é ainda,
por força da rotina e por escassez numérica de professores com preparação adequada. No entanto, essas alterações contribuíram em certa medida para a descentralização do ensino, aquela descentralização que, muito antes
de se ter popularizado a ideia para o ensino em geral, já era preconizada pelo Conservatório para o ensino da
música. A propósito de professores com preparação adequada ao desempenho eficiente do seu cargo, permita-se-nos perguntar onde irá o Ministério encontrar pessoal docente para preencher os numerosos lugares que a criação dos futuros liceus artísticos suscitará, quando rareia para satisfazer as necessidades do presente. No estrangeiro? Não será solução desejável.
Na segunda hipótese, receamos que o sistema tenha muito de utópico e possa trazer na prática inconvenientes de tal modo graves que estes venham a anular por completo os benefícios que se poderia obter, resultando por fim em situação desastrosa e muito dificilmente remediável.
Um dos inconvenientes que logo se apresenta mais em evidência é êste: o facto de o futuro instrumentista
iniciar a aprendizagem técnica do instrumento apenas aos catorze, quinze anos, quando a pedagogia musical se
inclina de novo, justamente, para o familiarizar com o instrumento o mais cedo possível. Como exemplo dessa
tendência, podemos citar entre outros, o método Susuki de que tanto se falou ùltimamente.
Por outro lado, também para os alunos de canto não parece viável iniciar a aprendizagem da técnica vocal
precisamente na idade em que é provável dar-se a “muda de voz” ou em que o futuro cantor se encontra perto
desse fenómeno fisiológico.
Como acima já foi referido, as iniciações musicais que possam vir a fazer-se nos Jardins de Infância, Escolas Primárias e Escolas Preparatórias, comuns a todos os ramos de ensino, visam outro objectivo que não o da
propedêutica do futuro profissional da música. Caso contrário, essas iniciações arriscam-se a pecar por excesso
ou, pior ainda, por desvio dos seus objectivos primordiais. Já passou o tempo suficiente para se ter noção bastante exacta do rendimento das iniciações musicais tipo Dalcroze, Willems, Chapuis, Chevais, Orff, Ward, etc.
Sem pôr em dúvida o seu valor e utilidade pedagógica, a experiência tem demonstrado que são, só por si, insuficientes como preparação do futuro profissional.
Outro ponto que se nos afigura necessário salientar é ainda a escassez do número de anos, apenas sete,
previstos para a formação básica do compositor ou do instrumentista, não falando já da preparação do chefe de
orquestra, do chefe de coros ou ainda do pedagogo. Talvez em consequência das exigências características da
nossa época, a moderna didáctica musical tende, pelo contrário, a ampliar a duração do período escolar. Por
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exemplo, na Alemanha, a duração do curso dos liceus - que, note-se bem, não são liceus própriamente destinados
à formação de profissionais da música - é de nove anos.
Justamente por estas razões e por outras ainda, nos países onde o ensino é mais bem estruturado continuam a existir Conservatórios, instituições com experiência secular, que se destinam à preparação do músico
desde a sua infância, independentemente das escolas em que a música aparece como disciplina acessória. Estamos informados de que na Alemanha existem presentemente cento e noventa escolas destinadas à formação de
músicos profissionais; e não só na Alemanha, mas em todos os países de grandes tradições musicais, continua a
ser aos Conservatórios que compete desempenhar essa função.
Sem pôr em causa as inegáveis vantagens da descentralização do ensino, reconhecemos que ela pode trazer por outro lado inconvenientes. Para obstar a estes, parece necessária a existência de uma escola piloto, modelo e normal, missão que, por evidente hierarquia natural, deveria ser desempenhada pelo Conservatório. Seria
também conveniente a criação de um serviço especial para os assuntos musicais na Direcção Geral do Ensino
Superior e das Belas Artes.

Voltando às dúvidas que o referido texto nos suscitou, não sabemos também como interpretar o passo seguinte: “(...) assegurem o ensino da música, canto, dança, (...)”. Se música, neste caso, se refere ùnicamente às
matérias de índole teórica, falta então enumerar todos os instrumentos que deveriam fazer parte do quadro das
disciplinas de carácter prático. Porém, se a palavra música está empregada num sentido mais lato, que pretenda
abranger todo o ensino teórico e prático, por que motivo se enumera em separado o “canto”? Pretender-se-á que
o futuro cantor se veja situado em categoria diferente dos outros músicos e isolado dos restantes intérpretes?
Em seguida encontra-se a frase: “os cursos dos liceus artísticos podem funcionar em estabelecimentos
próprios ou integrar-se em liceus clássicos ou técnicos”. Atendendo às normas que as instalações onde se faz o
ensino da música exigem (por exemplo, condições e isolamentos acústicos, dimensões necessárias para o bom
funcionamento de certas aulas, etc.) e atendendo ainda ao material escolar de que devem estar dotadas (por
exemplo, orgãos, contrabaixos, numerosos pianos, harpas, discotecas, etc.) não se vê probabilidades de os cursos
musicais dos liceus artísticos virem a funcionar convenientemente em edifícios que não tenham sido prévia e
propositadamente projectados para esse fim. Por experiência, sabemos que, mesmo agora, devido a deficiência
de instalações, tanto nos liceus como nas escolas técnicas, as aulas de “Educação Musical” e de “Canto Coral”
não só decorrem quase sempre em situação precária, como prejudicam o funcionamento das outras aulas, provocando reclamações e criando constantes dificuldades à Direcção das escolas.
Para evitar tais inconvenientes que, por força, seriam de futuro muito ampliados, haveria apenas a solução
de antecipadamente se construírem os edifícios dos liceus clássicos e dos liceus técnicos, dotando-os de instalações apropriadas a uma possível futura integração dos liceus artísticos. Pergunta-se: não seria viável encontrar
para o assunto outra solução satisfatória sem recorrer a medidas que acarretem tão avultados encargos, quando se
multiplicam as necessidades de verbas para resolver ou evitar tanta carência grave de que o magistério sofre,
porém incomparàvelmente menos dispendiosas?

3 - Depois destas considerações sugeridas pelo texto do Projecto, deseja-se salientar que as mesmas tiveram apenas a intenção de evitar que o texto definitivo viesse a aparecer com imprecisões e lacunas cujas consequências futuras se transformassem em dificuldades impossíveis de rever. Seria também nosso grande desejo que
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estas linhas servissem, de modo positivo, como contributo para uma construção, pois, na realidade, outro intuito
não contêm. Prosseguindo nessa orientação, acrescentamos mais algumas considerações, aspirando a que possam
ser para isso de utilidade.
Presentemente, - que, entre nós, em outras épocas o foi muito menos - o mundo da música e dos músicos
é, por assim dizer, um mundo bastante fechado, reservado aos auditivos. Resulta daí, que tudo aquilo que se liga
com a música tem para o profano aspectos estranhos e singulares. Para o não iniciado aqui, são tudo excepções.
Por exemplo: logo para começar, exige-se que o aluno de música seja dotado de um quociente de inteligência
acima do médio, mais uma série de condições psicológicas e aptidões fisiológicas que, segundo as estatísticas, se
encontram raramente reunidas no mesmo indivíduo. No entanto, trata-se de uma arte eminentemente socializante
e existe por certo o processo de, pela educação, despertar no indivíduo as suas potencialidades musicais, permitindo-lhe passar as fronteiras e instalar-se naqueles domínios, facto que os auditivos consideram a melhor compensação para toda a aridez, angústia e ausência de sentido que, segundo tanto se diz, caracterizam as sociedades
actuais. Com poucas excepções, todos podem ser educados por meio da música, promovidos por obra sua como
seres humanos, mas raros são os que vem predestinados a desempenhar na música funções activas.
Numerosos indivíduos, uns por intuição, outros mais conscientemente, decidem realizar-se por meio da
música ou procurando nela um antídoto contra o vazio ou a amargura do quotidiano. Talvez em consequência
dessa necessidade de compensação, verifica-se que aumenta o número de advogados, engenheiros, arquitectos,
etc. e até professores de Faculdades que se matriculam como alunos no Conservatório Nacional e frequentam as
aulas ao lado dos músicos do Exército, da Armada, e de outros jovens colegas os quais, por vezes, nem na adolescência ainda entraram.
Compete, talvez nesta altura, chamar a atenção para o facto pouco sublinhado (antes parecer haver empenho em o esconder) de que o ensino da música tem sido desde há muito facultado no Conservatório a todo aquele
que o pretenda, com um mínimo de exigências prévias de instrução, propinas pràticamente ao alcance de todas as
bolsas e sem provas de acesso de carácter selectivo (provas que se praticam correntemente em outros países e
pecam quase sempre por prematuras e falíveis). Assim - por conjunto de circunstâncias a que de modo algum foi
estranha a Direcção do Conservatório e a acção individual dos membros do Corpo Docente - tem-se procurado
processar ali o ensino da música com espírito muito semelhante àquele que se pretende agora generalizar, isto é:
sem dogmatismo, destinado a todas as classes sociais, quanto possível individualizado e quanto aconselhável
individualizante.
Em consequência deste quadro que, embora a traços necessàriamente muito largos, tentámos acima esboçar, estamos firmemente convencidos de que qualquer projecto de reforma do ensino da música tem de, antes de
tudo o mais, caracterizar-se por uma larga adaptabilidade às solicitações do meio, sem por isso cair em concessões nem baixar o nível dos fins a alcançar. E afinal, embora trabalhoso, talvez não fosse de tal modo inexequível conciliar as coisas. Bastaria pôr com clareza tudo aquilo que se considera necessário ao músico como instrução e educação específicas, somar-lhe o que se considera adequado e proveitoso como bagagem de cultura geral
(sem que esta última, por demasiado absorvente, perigasse em afastá-lo do seu primordial horizonte de interesses) e estruturar em seguida a articulação destas premissas.
Portanto, em nosso entender, uma orgânica baseada num sistema de precedências, possível de subordinar
periòdicamente a reajustamentos, tem muito mais probabilidades de responder às actuais solicitações da população discente com características fortemente diferenciadas - como as que se podem observar entre os grandes
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centros urbanos e as pequenas cidades e, mais ainda, entre a metrópole e as províncias ultramarinas - do que um
esquema rígido que pode ser bem intencionado e até de aparência sedutora, mas que na prática havia de revelar-se uma fonte de embaraços para os interessados.
A Reforma Geral do Ensino implica forçosamente uma reforma do ensino da música, mas esta, qualquer
que seja, para pouco servirá se não for acompanhada duma renovação da mentalidade daqueles de cuja acção
dependem as condições de vida do músico português. Os problemas da música e dos músicos portugueses transcendem as questões de pedagogia; estarão ligados a elas, mas alcançam outra ordem.
Para quê bons músicos portugueses se não encontram em Portugal um meio que lhes proporcione realizarem-se?
De facto, o exercício da profissão é presentemente entre nós de tal modo incerto e arriscado, que o acto de
se lhe entregar equivale a dedicar-se a uma espécie de missão desinteressada.
Vive-se na música como se viveria na literatura se acaso se pretendesse que os escritores portugueses escrevessem as suas obras noutra língua. Há quase sempre tendência para considerar o nosso músico como artigo
de exportação, o que não deixa de ter a sua lógica, visto que a nossa actividade musical se organiza em grande
parte com base na importação.
Aspiramos a uma vida musical autónoma e encaramos com júbilo todas as medidas que vierem um dia
tomar-se nesse sentido, como em extremo benéficas para os interesses da cultura nacional e de muito prestígio
para o Estado.

SECÇÃO DE TEATRO
I
TEATRO

Consideramos da maior vantagem para o ensino das Artes Dramáticas o lugar que lhe é destinado dentro
da orgânica proposta para a Reforma do Ensino.
A idade de 14 anos como partida para a aprendizagem do Teatro parece-nos acertada. O aluno começa
então a ter consciência das suas tendências artísticas e a adquirir uma certa maturidade física e intelectual, que
lhe permitem receber os complexos ensinamentos desta arte.
Os 4 anos de ensino liceal artístico (artes dramáticas) deverão funcionar, como é natural, neste Conservatório, ou em edifício expressamente apropriado às técnicas desta arte e que nos seja destinado.
Esse ensino liceal deverá compreender toda a parte de cultura e técnica gerais que preparam para o exercício das artes dramáticas.
No fim dos 4 anos de liceu artístico, aqueles que se destinem à carreira de actores poderão já começar a
exercê-la, desde que tenham a voz colocada, visto que normalmente êsse trabalho só é possível começar aos 16
anos para as raparigas e aos 18 para os rapazes.
Os três anos de Curso Superior Artístico deverão dar a especialização em cada um dos seus ramos (actores, encenadores, cenotécnicos, etc.). Este Curso Superior deverá igualmente funcionar no mesmo edifício de
ensino.
Poder-se-ia, na altura própria e de acordo com o quadro traçado para o novo Sistema Escolar Português,
criar um Ciclo Especial Universitário, destinado à formação superior de professores de teatro, encenadores, críti-
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cos, etc.
Alunos que tenham já feito o liceu técnico ou clássico, ou mesmo algum outro curso superior poderão ingressar neste de Arte Dramática, fazendo as cadeiras da especialidade, ou as que lhe faltem, em regime voluntário.
O plano geral desta reforma em estudo parece-nos pois ser o ideal para garantir, no futuro, uma boa preparação de artistas dramáticos; no entanto, a situação premente do ensino de teatro é tão precária e podemos
mesmo dizer tão angustiosa, que nos atrevemos a pedir, para já, que em regime transitório, seja possível um
ajustamento do Curso de Teatro vigente à concepção moderna do ensino das artes dramáticas, e uma adaptação
da sua orgânica às necessidades da vida de hoje.

II
DANÇA

1 - Após uma leitura do “Projecto do Sistema Escolar” e observação do seu Organograma Geral verifica-se ser difícil enquadrar num e outro o ensino oficial da dança. Entende-se aqui por “ensino oficial da dança” o
ensino da dança com vistas à formação de bailarinos profissionais e não o ensino da dança nas escolas de ensino
básico como mera formação artística geral.
2 - Segundo a prática (vinda desde o séc. XVIII em França e corroborada, depois, nos demais países de
longa tradição) o tempo mínimo para a formação e preparação de um bailarino profissional é de 8 anos. Na Academia da Ópera de Paris bem como nas dos Teatros de Estado da Rússia, da Dinamarca, da Inglaterra e da Suécia, os cursos de dança para profissionais são de 10 anos, embora alguns alunos, pelas suas qualidades individuais, levem apenas 8 anos a fazer tais cursos. Segundo, também, a prática e o conselho dos pedagogos a idade
ideal para se iniciar uma formação de bailarino profissional é entre os 9 e os 10 anos. Verifica-se, assim, que o
ensino da dança com vistas à formação de bailarinos profissionais é um ensino “sui generis” com difícil enquadramento (mas não difícil ajustamento) no Organograma Geral do “Projecto do Sistema de Ensino”.
3 - De acordo com o que atrás se diz sugere-se, assim, o seguinte enquadramento ou ajuste:
a) - Dada a especialidade “sui generis” do ensino em questão deve o mesmo situar-se nos Conservatórios
(no Conservatório Nacional ou nos Conservatórios Municipais) ou numa Academia Nacional da Dança anexa ao
Teatro de Ópera.
Naqueles Conservatórios ou nessas Academias crear-se-ia o Curso de Bailado com as necessárias cadeiras
próprias (técnica da dança), com a duração de quatro anos feitos cumulativamente com o ciclo preparatório.
Quando os alunos terminassem esse Ciclo tinham igualmente tido 4 anos de preparação básica para bailarinos, tempo suficiente para os seus mestres verem e ajuizarem das suas capacidades físicas e artísticas. Nessa
altura, então, os alunos considerados aptos a seguirem a profissão de bailarinos seriam seleccionados e escolhidos para tal, ingressando automaticamente no cursos geral e, depois, no curso complementar de dança.
Os alunos não considerados aptos a seguirem a carreira de bailarinos ou de tal desinteressados poderiam
transitar naturalmente para os liceus clássicos, técnicos ou artísticos.
b) - O curso de Bailado dos Conservatórios ou da Academia seria portanto constituído por 8 anos:
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Curso Preparatório

4 anos de ensino preparatório da dança acompanhados dos 4 anos do 1.º Ciclo do
Ensino Secundário.

Curso Geral

2 anos de ensino intensivo da dança, acompanhados de disciplinas de cultura geral de música.

Curso Complementar

2 anos de exclusivo ensino da dança e de preparação para a carreira profissional
com disciplinas especiais (história da arte, história da dança, música, maquilhagem, mímica, expressão corporal, repertório, pas-de-deux, etc.)

c) - No final do Curso Geral os alunos fariam um exame de admissão ao Curso Complementar, no qual só
seriam admitidos os que se destinassem a uma carreira profissional.
d) - Poder-se-ia, ainda, prever 2 anos mais, sem limite de idade, de ensino superior especializado, com
vistas à passagem de diplomas de professores, coreógrafos, mestres, etc..

Curso Superior - Com a duração de dois anos, destina-se aos diplomados com o curso complementar, que
desejem seguir a profissão de professor, coreógrafos, mestres, etc.

DOCUMENTO V – OFÍCIO DA DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR E DAS BELAS ARTES
DE 25-09-1971

Ministério da Educação Nacional
Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes

Exmº. Senhor
Director do Conservatório Nacional

1 323
2
7.

Para os devidos efeitos, transcrevo o seguinte despacho de Sua Ex.ª o Ministro:

“Considerando a necessidade de promover uma gradual adaptação dos planos de estudo,
programas e métodos de ensino, dos cursos ministrados no Conservatório Nacional;
Considerando ser urgente a realização, ainda este ano, de uma experiência pedagógica, de
forma a aferir o mérito de inovações projectadas e que se pretende venham a ser integradas na
reforma daquele estabelecimento de ensino;
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 47587, de 10-03-1967, determino que:

206

h) Durante o ano lectivo de 1971-72 funcionem, em condições a definir por despacho ministerial, experiências pedagógicas nos domínios da música, teatro e dança, podendo
promover-se ensaios de novos métodos didácticos;
i)

De acordo com a referida experiência, poderão introduzir-se no regime geral em vigor
alterações aos planos de estudo, programas, métodos e condições de ensino, exames e
acessos aos estudos;

j)

Podem colaborar na experiência agentes ou auxiliares de ensino de quaisquer estabelecimentos dependentes do Ministério da Educação Nacional, podendo ser dispensados, total ou parcialmente, das suas funções próprias;

k)

Será nomeada uma comissão orientadora, que terá por funções acompanhar a execução da experiência, submeter a despacho do Ministro as medidas que vá considerando
necessárias de acordo com o estabelecido nos números anteriores.
16.9.71
O MINISTRO
a)

José Veiga Simão.”

Apresento a V. Ex.ª os meus cumprimentos.

A bem da Nação
Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, em 25 de Setembro de 1971.
O DIRECTOR GERAL

DOCUMENTO VI – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 10-11-1971
Exmª. Senhora
Prof.ª D. Maria Adelina Rigaud de Sousa
(...)

1 082
55
9/B.

Em referência à carta de V. Exª. de 2 do corrente, tenho a honra de informar que, segundo informação que
me foi prestada pelo professor da disciplina de Oboé, que elaborou o programa publicado no Diário do Governo
II série, n.º 110, de 9 de Maio de 1961, depois de aprovado pelo Conselho Escolar, deve-se, certamente, a um
lapso o não ter sido indicado, no respectivo programa, que a peça da 3.ª prova de exame do 3.º ano, seria escolhida de entre cinco apresentadas pelo aluno.
Este tem sido, aliás, o critério que tem sido seguido nos exames deste instrumento no Conservatório Nacional.
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Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exª. os meus melhores cumprimentos.

A bem da Nação
Conservatório Nacional, 10 de Novembro de 1971
O Chefe da Secretaria

DOCUMENTO VII – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 20-12-1971
Exmº. Senhor
Emídio Ferreira de Aguiar
Alferes Miliciano S.P.M. 2236

1 279
55
9/B.

Em resposta à carta de V. Exª. de 4 de Novembro p.p. tenho a honra de informar V. Exª. que o estudo das
disciplinas de Composição e História da Música só pode ser iniciado depois de concluído o 4.º ano de Educação
Musical Básica.

A bem da Nação
Conservatório Nacional, 20 de Dezembro de 1971
O Chefe de Secretaria

DOCUMENTO VIII – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 27-01-1972
Exmº. Senhor
Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes
Lisboa

105
56
9/B.

Em referência ao assunto exposto no ofício de V. Exª. MA-7/1/1518, de 13 do corrente, que acompanhou
o requerimento de Hugo Berto Marques Coelho, tenho a honra de prestar a V. Exª. a seguinte informação:
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No Conservatório Nacional os concursos de admissão aos cursos superiores são realizados nos termos do
§ 2.º do artigo 44.º, do Decreto n.º 18881, de 25 de Setembro de 1930.
No Conservatório de Música do Porto os mesmos concursos são realizados ao abrigo do § 2.º, do artigo
18.º do Decreto n.º 18995, de 1 de Novembro de 1930.
Pelo disposto no artigo 1.º do Decreto n.º 20574, de 27 de Novembro de 1931, a admissão aos cursos superiores de canto, piano, violino e violoncelo fica dependente de um concurso de provas públicas a que só poderão concorrer os alunos que ficaram aprovados no último ano do curso geral respectivo.
Os alunos que pretendem submeter-se a estes concursos, devem requerer ao Director do respectivo Estabelecimento de Ensino, dentro do prazo normal de matrículas, a sua admissão aos mesmos, podendo ainda fazê-lo ao abrigo do despacho ministerial de 8 de Outubro de 1952 (ofício dessa Direcção Geral n.º 647, L.º 5-B, 3.ª
Secção, 8 de Outubro de 1952), até à véspera do início das provas, mediante o pagamento da propina suplementar de 50$00.
Pròpriamente em relação ao pedido apresentado pelo requerente, o de ser autorizado a submeter-se a novo
concurso por ter faltado ao que havia sido marcado em data própria, julga esta Direcção que a pretensão do interessado poderá ser atendida favoravelmente se, a Direcção do Conservatório de Música do Porto, considerar que
não advêm prejuizos para os serviços daquele Conservatório na admissão, nesta época do ano lectivo, da admissão do interessado no curso superior de Piano.
Tenho ainda a honra de informar V. Exª. que neste Conservatório, os casos desta natureza têm sido resolvidos admitindo os interessados a concurso no ano lectivo seguinte aquele em que se verifica a falta.
Junto tenho a honra de enviar a V. Exª. o requerimento que acompanhou o ofício de V. Exª. acima referido.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exª. os meus melhores cumprimentos.

A bem da Nação
Conservatório Nacional, 27 de Janeiro de 1972
O DIRECTOR
(Mário Barradas)

DOCUMENTO IX – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 21-09-1973
Exmº. Senhor
Renato Luís Espada
Beja

906
57
9/B.
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Com referência à carta de V. Exª. de 16 do corrente, informo que é exigido o exame do 2.º grau da instrução primária para a primeira matrícula neste Conservatório.
O programa de piano consta dos Diários do Governo I Série, n.º 133, de 21 de Junho de 1949, Diário do
Governo II Série, n.º 61, de 13 de Março de 1958, Diário do Governo II Série, n.º 123, de 24 de Maio de 1962.
Quanto ao programa de Educação Musical Básica só a partir de Outubro se pode enviar.

A bem da Nação
Conservatório Nacional, 21 de Setembro de 1973
Pel'O Chefe da Secretaria

DOCUMENTO X – OFÍCIO DO LICEU NACIONAL DE D. MARIA II DE 12-07-1973
Liceu Nacional de D. Maria II
Braga

Exmº. Senhor
Director do Conservatório Nacional de Música
Lisboa

1 203
57
33/A.

(Recebido em 14-07-1973)

Dada a grande alteração que estão sofrendo os programas de Música, não queremos deixar de sugerir à
Ex.mª Comissão de Reforma uma plataforma para os adultos a quem a Reforma está a preocupar pela extensão
provável dos Cursos. Cumprida desde já e tal qual está, significa tirar quaisquer hipóteses a alunos de idades
superiores a 25 ou a 30 anos, que já leccionam nas escolas do interior (nas regiões mais distantes dos centros
como Chaves, Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, Barcelos, Guimarães e outras além de Braga, de que há
exemplos nos Conservatórios de Braga, Porto, e provavelmente outros). Constatar-se-á que serão mais 4, 6, 9, 11
anos de frequência semanal obrigatória dos Conservatórios (alguns a dezenas de Kms de distância dos Conservatórios). Não podia ser encarada a hipótese de, por exemplo, os que ultrapassaram os 25 anos de idade serem
menos sobrecarregados com os novos programas, pensando-se antes em ministrar-lhes ensinamentos específicos
das suas funções na Província? Por exemplo, além dos Cursos antigos de Harmonia, Acústica, História da Música, o Solfejo e o Curso Superior que desejam frequentar, poderiam ser obrigados agora à frequência da Educação
Musical a partir do 4.º ano inclusive (isto para os que já frequentam) ou um curso especial onde se reunissem
várias matérias escolhidas para o efeito. Trará complicações de vária ordem, mas o dramatismo que esses professores vivem presentemente (pelo que tenho observado) junto às necessidades da Província talvez justificasse
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uma transição menos radical e mais gradual adaptada a estes casos. Eis (independentemente de idades) alguns
casos especiais, cuja sequência e correspondência desconhecemos e pedimos informação.

Um caso:
5.º ano de Educação Musical Básica
4.º ano de Piano
2.º ano de Canto
Acústica e História da Música
Composição Geral
Se seguir o Curso de Canto o que tem a fazer?
Se seguir o Curso de Piano o que tem a fazer?

Outro caso:
6.º ano de Piano (concluído)
5.º ano de Educação Musical Básica
1.º ano de Composição do Curso Geral

Pergunta:
1) Se ingressa no Curso Superior segundo a nova reforma; se, neste caso, há exame de admissão e ainda se poderá frequentar o 7.º ano de Piano e fazer o curso Geral de Composição e
História da Música.
2) Se ingressa no Curso até agora em vigor e se, neste caso, terá de perder forçosamente um
ano de piano a fazer Composição e História da Música.

Outro caso:
3.º ano de Solfejo (antigo)
Composição Geral
Acústica e História da Música
1.º ano de Canto

Outro caso:
6.º ano de Piano
Composição Geral
Acústica e História da Música

Outro caso:
3.º ano de Canto
Composição Geral
Acústica e História da Música
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Apresento a V. Ex.ª os meus mais respeitosos cumprimentos.

P'la Secção de Música
Braga, 12 de Julho de 1973

DOCUMENTO XI – OFÍCIO DA DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR DE 16-07-1973
Ministério da Educação Nacional
Direcção Geral do Ensino Superior

Exmº. Senhor
Director do Conservatório Nacional de Música
Lisboa

1 220
1
MA-9.

Nos termos do despacho de Sua Excelência o Ministro, de 8-7-73, os planos de estudos aprovados para o
ano de 1973-1974 dos cursos de Composição, Canto, Piano, Órgão, Outros Instrumentos, Direcção, Musicologia
e Acústica Musical são os constantes da proposta apresentada em Março último por esse estabelecimento de
ensino.
Apresento a V. Exª. os meus melhores cumprimentos.

A bem da Nação
Direcção Geral do Ensino Superior, 16 de Julho de 1973
P'lo Director Geral

DOCUMENTO XII – PLANOS DE ESTUDOS APROVADOS PARA O ANO LECTIVO DE 1973/74
CONSERVATÓRIO NACIONAL
Escola de Música

CURSOS E DISCIPLINAS

NÍVEL GERAL
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Curso Geral
Composição

Canto

Piano

Órgão

Outros Instrumentos

Direcção

Musicologia

Acústica Musical

Disciplinas
5.º ano

COMPOSIÇÃO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Piano, História da Música, Conjunto

6.º ano

COMPOSIÇÃO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Piano, História da Música, Conjunto

5.º ano

PIANO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Composição, História da Música, Conjunto

6.º ano

PIANO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Composição, História da Música, Conjunto

5.º ano

PIANO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Composição, História da Música, Conjunto

6.º ano

PIANO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Composição, História da Música, Conjunto

5.º ano

ÓRGÃO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Piano, Composição, História da Música,
Conjunto

6.º ano

ÓRGÃO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Piano, Composição, História da Música,
Conjunto

5.º ano

INSTRUMENTO¹, EDUCAÇÃO MUSICAL, Composição, História da Música, Conjunto

6.º ano

INSTRUMENTO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Composição, História da Música, Conjunto

5.º ano

PIANO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Composição, História da Música, Conjunto

6.º ano

PIANO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Composição, História da Música, Conjunto

5.º ano

HISTÓRIA DA MÚSICA, EDUCAÇÃO MUSICAL, Instrumento ou Canto,
Composição, Conjunto

6.º ano

HISTÓRIA DA MÚSICA, EDUCAÇÃO MUSICAL, Instrumento ou Canto,
Composição, Conjunto

5.º ano

INSTRUMENTO OU CANTO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Composição,
História da Música, Conjunto

6.º ano

INSTRUMENTO OU CANTO, EDUCAÇÃO MUSICAL, Composição,
História da Música, Conjunto

¹ Para a especialização em Percussão, poderá o aluno escolher o instrumento (não necessariamente de percussão).

Observações:
•

No 5.º e no 6.º anos de cada curso, as duas primeiras disciplinas mencionadas (em letras maiúsculas) são
nucleares.

•

O não aproveitamento nas disciplinas nucleares (por faltas, média inferior a 10 valores ou reprovação em
exame) implica a perda de ano em todas as restantes disciplinas desse ano.

•

Só podem matricular-se no 5.º ano, em qualquer curso, os alunos que tenham completado o Nível Básico.
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NÍVEL COMPLEMENTAR

Curso Complementar
Composição

Canto

Piano

Piano (acompanhador)

Órgão

Outros Instrumentos

Direcção

Musicologia

Acústica Musical

Disciplinas
7.º ano

COMPOSIÇÃO, Educação Musical, História da Música, Análise, Conjunto

8.º ano

COMPOSIÇÃO, Educação Musical, História da Música em Portugal, Análise, Conjunto, Deontologia Profissional

7.º ano

CANTO, Educação Musical, História da Música, Análise, Conjunto

8.º ano

CANTO, Educação Musical, História da Música em Portugal, Análise, Conjunto, Deontologia Profissional

7.º ano

PIANO, Educação Musical, História da Música, Análise, Conjunto

8.º ano

PIANO, Educação Musical, História da Música em Portugal, Análise, Conjunto, Deontologia Profissional

7.º ano

PIANO (ACOMPANHADOR), Educação Musical, História da Música, Leitura de Partituras, Conjunto

8.º ano

PIANO (ACOMPANHADOR), Educação Musical, História da Música em
Portugal, Leitura de Partituras, Conjunto, Deontologia Profissional

7.º ano

ÓRGÃO, Educação Musical, História da Música, Análise, Conjunto

8.º ano

ÓRGÃO, Educação Musical, História da Música em Portugal, Análise, Conjunto, Deontologia Profissional

7.º ano

INSTRUMENTO, Educação Musical, História da Música, Análise, Conjunto

8.º ano

INSTRUMENTO, Educação Musical, História da Música em Portugal, Análise, Conjunto, Deontologia Profissional

7.º ano

HISTÓRIA DA MÚSICA, Educação Musical, Piano, Análise, Conjunto

8.º ano

HISTÓRIA DA MÚSICA EM PORTUGAL, Educação Musical, Piano, Análise, Conjunto, Deontologia Profissional

7.º ano

HISTÓRIA DA MÚSICA, Educação Musical, Instrumento ou Canto, Análise, Conjunto

8.º ano

HISTÓRIA DA MÚSICA EM PORTUGAL, Educação Musical, Instrumento
ou Canto, Análise, Conjunto, Deontologia Profissional

7.º ano

ACÚSTICA, Educação Musical, Instrumento ou Canto, História da Música,
Análise, Conjunto

8.º ano

ACÚSTICA, Educação Musical, Instrumento ou Canto, História da Música
em Portugal, Análise, Electrónica, Conjunto, Deontologia Profissional

Observações:
•

No 7.º e 8.º anos de cada curso, a primeira disciplina mencionada (em letras maiúsculas) é nuclear.

•

O não aproveitamento na disciplina nuclear (por faltas, média inferior a 10 valores ou reprovação em
exame) implica a perda de ano em todas as restantes disciplinas desse ano.

•

Só podem matricular-se no 1.º ano Superior, em qualquer curso, os alunos que tenham completado o Nível Complementar.

NÍVEL SUPERIOR
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Curso Superior
Composição

Canto

Piano

Órgão

Outros Instrumentos

Direcção

Musicologia

Acústica Musical

Disciplinas
1.º ano

COMPOSIÇÃO, Análise, Conjunto¹, Acústica e Electrónica¹, Matemática e
Física¹, Direcção¹

2.º ano

COMPOSIÇÃO, Análise, Conjunto¹, Acústica e Electrónica¹, Matemática e
Física¹, Estética Musical, Direcção¹

3.º ano

COMPOSIÇÃO, Análise, Conjunto¹, Acústica e Electrónica¹, Matemática e
Física¹, Estética Musical, Direcção¹, Etnomusicologia¹, Textos Musicográficos¹

4.º ano

(...)²

5.º ano

(...)²

1.º ano

CANTO, Análise, Língua Estrangeira I, Língua Estrangeira II

2.º ano

CANTO, Língua Estrangeira I, Língua Estrangeira II, Estética Musical

3.º ano

CANTO, Língua Estrangeira I, Língua Estrangeira II, Fonologia

1.º ano

PIANO, Análise, Conjunto

2.º ano

PIANO, Análise, Conjunto, Estética Musical

3.º ano

PIANO, Conjunto, História das Práticas de Execução Instrumental¹

1.º ano

ÓRGÃO, Análise, Conjunto, Improvisação, Piano¹

2.º ano

ÓRGÃO, Análise, Conjunto, Estética Musical

3.º ano

ÓRGÃO, Conjunto, História das Práticas de Execução Instrumental¹

1.º ano

INSTRUMENTO, Análise, Conjunto, Piano¹

2.º ano

INSTRUMENTO, Análise, Conjunto, Estética Musical

3.º ano

INSTRUMENTO, Conjunto, História das Práticas de Execução Instrumental¹

1.º ano

DIRECÇÃO, Análise, Canto

2.º ano

DIRECÇÃO, Análise, Canto³, Estética Musical

3.º ano

DIRECÇÃO, Análise, Canto³

1.º ano

INVESTIGAÇÃO MUSICOLÓGICA, Análise, Conjunto, Acústica, História
da Música, Estética Geral

2.º ano

INVESTIGAÇÃO MUSICOLÓGICA, Análise, Conjunto¹, História da Música, Estética Musical, Crítica Musical

3.º ano

INVESTIGAÇÃO MUSICOLÓGICA, Análise, Conjunto¹, História da Música, Estética Musical, Paleografia Musical, Etnomusicologia¹, Textos Musicográficos

1.º ano

ACÚSTICA E ELECTRÓNICA, Análise, Conjunto¹, Matemática e Física

2.º ano

ACÚSTICA E ELECTRÓNICA, Análise, Conjunto¹, Matemática e Física,
Estética Musical

3.º ano

ACÚSTICA E ELECTRÓNICA, Análise, Conjunto¹, Matemática e Física

¹ Disciplina facultativa.
² O curso de Composição prolonga-se ainda por mais dois anos (4.º e 5.º ano).
³ Esta disciplina só existe na vertente de Direcção Vocal, ou na de Direcção Vocal/Instrumental, e não na de
Direcção Instrumental.
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NORMAS GERAIS

1.

No ano lectivo de 1973/74 realizar-se-ão, pela última vez, os exames finais de Instrumentos, Canto e
Composição, de acordo com os programas anteriores à experiência pedagógica. As respectivas matrículas serão facultadas, mesmo em casos em que não hajam sido feitos os exames das disciplinas de precedência. Os diplomas daqueles cursos só poderão, porém, ser concedidos após realização dos exames
destas disciplinas, previstas pelos programas anteriores, ou dos exame equivalentes no novo plano de
estudos.

2.

No ano lectivo de 1973/74, os alunos dos cursos de Instrumento, Canto ou Composição passam aos novos planos de estudos, ingressando no ano seguinte àquele que frequentaram com aproveitamento ou no
ano que lhe corresponda, ao abrigo do sistema de equivalências aprovado.

3.

No ano lectivo de 1973/74, todos os alunos que pretendam matricular-se no 1.º ano de um dos cursos de
Instrumento, Canto ou Composição só poderão fazê-lo ao abrigo do esquema dos novos planos de estudos.

Lisboa, Setembro de 1973
A Comissão Orientadora da Reforma

DOCUMENTO XIII – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 04-10-1973
CONSERVATÓRIO NACIONAL DE MÚSICA
Cursos e Disciplinas

Considerando o elevado número de casos abrangidos pelo § 2 das Normas Gerais contidas no Esquema
“Cursos e Disciplinas”, de Setembro de 1973, e em virtude de dúvidas suscitadas pelos textos respectivos, esclarece-se que:

1. Em qualquer Curso, todos os alunos que frequentaram, com aproveitamento, durante o ano lectivo de
1972/73, um determinado ano da disciplina do mesmo ano, transitam, em 1973/74, para o ano seguinte que
lhe corresponde nos Novos Planos de Estudos, depois de deduzido o número de anos já frequentado. Exs.:

Programas anteriores

Novos Planos de Estudo

(em 1972/73)

(em 1973/74)

PIANO - 1.º ano Sup. (7.º ano)

8.º ano Complementar

OBOÉ - 2.º ano (geral)

7.º ano Complementar

CANTO - 3.º ano (geral)

1.º ano Superior

COMPOSIÇÃO - 3.º ano (geral)

8.º ano Complementar
alíneas a), d), e)

COMPOSIÇÃO - 1.º ano Sup. (4.º)

1.º ano Superior (9.º)
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2. Aos alunos semi-internos que se encontrem no 5.º ano ou em qualquer dos anos seguintes (à excepção do
último), de um curso de Instrumento, Canto ou Composição (programas anteriores à experiência pedagógica)
e não tenham ainda feito o exame de 4.º ano de Educação Musical Básica, com aprovação, torna-se obrigatória a frequência de uma classe de actualização nesta disciplina. Estas turmas especiais de Educação Musical,
com 1 tempo semanal de leccionação, poderão abranger, no máximo, 2 anos lectivos, sem obrigatoriedade de
qualquer exame.

3. Os alunos externos que desejarem submeter-se às provas de exame do 6.º ano geral de qualquer instrumento
só poderão fazê-lo após a realização do exame de 4.º ano de Educação Musical Básica, com aprovação.

4. O ingresso no Nível Superior ou a obtenção do diploma do Nível Complementar só serão facultados aos
alunos que, em qualquer Curso, tenham concluído as disciplinas do 8.º ano Complementar. No ano lectivo de
1973/74, a título excepcional, poderão os exames de Educação Musical ser substituídos pela frequência da
classe de actualização, referida no § 2, e ser dispensada a frequência dos 7.º e 8.º anos Complementares de
História da Música aos alunos que frequentaram, com aprovação, o exame de 2.º ano de Acústica e História
da Música (programa anterior).

Conservatório Nacional, 4 de Outubro de 1973
A Presidente da Comissão Orientadora da Reforma

DOCUMENTO XIV – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 16-10-1973

Exmº. Senhor
Director da 5.ª Secção Profissional
do Sindicato Nacional dos Professores
(Secção Artística)
Lisboa

1 211
57
9/B.

Para satisfação no solicitado no ofício de V. Exª., de 24 de Maio último, junto tenho a honra de enviar a
V. Exª. os programas de estudo referentes às disciplinas de Piano e de Música Electro-acústica.
Apresento a V. Exª. os meus melhores cumprimentos.

A bem da Nação
Conservatório Nacional, 16 de Outubro de 1973
O DIRECTOR
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(Mário Barradas)

DOCUMENTO XV – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 10-12-1973
Exmª. Senhora
Professora D. Helena de Sá e Costa
(...)
1 658
57
9/B.

Em referência à carta de V. Exª. de 25 de Setembro último tenho a honra de prestar as seguintes informações:
1. A aluna que fez no ano lectivo de 1972-1973 o exame do 3.º ano do curso geral de Piano e apresentou,
nesse ano, o atestado de frequência do 3.º ano de Educação Musical, fará no corrente ano lectivo o
exame do 4.º ano de Educação Musical, não precisando de fazer o exame do 4.º ano de Piano.
2. Os alunos que já fizeram no ano lectivo de 1971-1972, o exame do 3.º ano de Piano, estão dispensados do exame do 4.º ano desta disciplina, no corrente ano lectivo. Para prosseguimento de estudos, carecem de fazer o exame do 4.º ano de Educação Musical e da frequência das disciplinas de Composição e de História da Música.
3. Os alunos que já têm os exames do 6.º ano de Piano, do 2.º ano de Acústica e História da Música e do
3.º geral de Composição (Harmonia), ao abrigo da Reforma de 1930, podem prosseguir os seus estudos, transitando para o 7.º ano complementar em Piano e História da Música, fazer o exame do 4.º ano
de Educação Musical (ou classe de actualização) e também o exame do 8.º ano de Composição.
4. Os alunos internos que entrem no presente ano lectivo no 8.º ano, tendo já feito o 7.º como internos,
são abrangidos pela nova Reforma, mas só farão a actualização em Educação Musical.
Dado que algumas das questões apresentadas por V. Exª. se encontram em estudo e só recentemente foram resolvidas, não me foi possível, como era meu desejo, prestar mais cedo estas informações a V. Exª.

A bem da Nação
Conservatório Nacional, 10 de Dezembro de 1973
O Chefe da Secretaria

DOCUMENTO XVI – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 18-12-1973
Exmº. Senhor
Director da 5.ª Secção Profissional
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do Sindicato Nacional dos Professores
(Secção Artística)
Lisboa

1 727
57
9/B.

Para satisfação no solicitado no ofício de V. Exª., de 24 de Maio último, junto tenho a honra de enviar a
V. Exª., os programas de estudo referentes às seguintes disciplinas:

Educação Musical Básica - 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos - Rectificação do programa anterior
Piano 1.º ao 8.º anos
História da Música
Composição
Violino
Violoncelo

Apresento a V. Exª. os meus melhores cumprimentos.

A bem da Nação
Conservatório Nacional, 18 de Dezembro de 1973
O DIRECTOR
(Mário Barradas)

DOCUMENTO XVII – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 29-12-1973
Exmº. Senhor
Director da Escola Piloto
da Secção do Liceu Nacional de D. Maria II
Braga

1 759
57
9/B.

Referindo-me ao ofício de V. Exª., de 16 de Novembro último, tenho a honra de informar que os alunos
que já fizeram o 2.º ano de História da Música, deverão matricular-se no 7.º ano (complementar) e só farão exame no 8.º ano
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Apresento a V. Exª. os meus melhores cumprimentos.

A bem da Nação
Conservatório Nacional, 29 de Dezembro de 1973
O DIRECTOR
(Mário Barradas)

DOCUMENTO XVIII – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 25-07-1974
Senhor Ministro da Educação

Vimos comunicar que após o 25 de Abril deram-se no Conservatório Nacional transformações importantes que vieram alterar a orgânica das diversas escolas que aqui funcionam - Escola Superior de Teatro, Escola de
Música, Escola de Dança, Escola Piloto, Escola Superior de Cinema e ainda uma Secção da Escola Preparatória
Francisco Arruda (ensino Artístico de Dança e de Música) cuja administração é independente do Conservatório
Nacional.
Como é do conhecimento geral a Comissão de Reforma do Ensino Artístico encontra-se demissionária
bem como todos os sub-directores e representantes das diversas escolas.
Em adesão ao decreto-lei n.º 221/74 foi-se desenvolvendo simultâneamente, um processo que visa a autonomia de cada Escola e que culminou com a formação de um orgão de gestão.
Foram eleitos, respectivamente, para cada Comissão Executiva:

Escola Superior de Teatro
Alunos:
- Francisco Nunes Lemos de Albuquerque
- Carlos Alberto Alves Corujo Magalhães
- José Bernardo Lopes Simões
- Fernando Miguel Rodrigues Loureiro
Professores:
- Dr. Rui Mário Gonçalves
- Dr. José Alberto Osório Mateus
- Dr. Carlos Cabral
- Luisa Homénio Gonçalves

Escola de Música
Alunos:
- António Luis Wagner Santos Dinis
- João Rosa Vieira Caldas
- Maria José Conde Artiaga Barreiros
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Professores
- Elisa Paulina Ferreira Lamas
- Teresa Maria Pereira de Melo Vieira
- Francisco José de Lima Brito e Cunha

Escola de Dança
Alunos:
- Teresa Cristina Garcia
- Ana Rita Palmeirim
Professores:
- Maria da Graça Amorim Bessa de Carvalho Rodrigues
- Julia Cross

Escola Piloto
Alunos:
- Francisco Fernandes
- Maria do Carmo Ribeiro
Professores:
- Dr. Arquimedes da Silva Santos
- Maria José de Moura Brito Nobre

Escola Superior de Cinema
Alunos:
- Jorge Alves da Silva
- Nuno Forjaz Trigueiros¹
Professores:
- Alberto Seixas Santos
- Alexandre Gonçalves²

Porque temos problemas relativos a instalações e orçamentos que nos são comuns, criou-se uma Comissão de Gestão do Conservatório Nacional, a funcionar ao abrigo do Decreto-Lei n.º 221/74, composta por um
número paritário de elementos de cada Comissão Executiva, e ainda 2 membros do pessoal Técnico e 1 membro
do pessoal Auxiliar e 1 membro da Cantina:

Escola de Teatro:
Aluno - Francisco Nunes Lemos de Albuquerque
Professor - Luisa Homénio Gonçalves
Escola de Música:
Aluno - António Luis Wagner Santos Dinis
Professor - Francisco José Lima de Brito e Cunha
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Escola de Dança:
Aluno - Teresa Cristina Ferreira Carvalho Garcia
Professor - Maria da Graça Amorim Bessa de Carvalho Rodrigues
Escola Piloto:
Aluno - Domingos Morais
Professor - Maria José de Moura Brito Nobre
Escola de Cinema:
Aluno - Jorge Alves da Silva
Professor - Alberto Seixas Santos
Pessoal Técnico:
- Manuel de Ascenção Antunes
Pessoal Auxiliar:
- Carlota Calix Sampaio
Cantina:
- Natalina Abrantes da Silva

Por esta Comissão foram eleitos para seu Presidente o Professor Francisco José Lima de Brito e Cunha e
como seu Vice-Presidente a Professora Luisa Homénio Gonçalves.
Atendendo ao carácter complexo e específico do funcionamento do Conservatório Nacional, o Plenário
atribuiu à Comissão de Gestão as seguintes funções de coordenação inter-escolas:
- instalações;
- contratação de professores;
- administração financeira;
- problemas de disciplina de ordem geral;
- execução das deliberações da Assembleia Geral Plenária.
Esta Comissão de Gestão funcionará até Janeiro de 1975, data em que se procederá a novas eleições.
Para que estas Comissões possam, de facto, cumprir as funções para as quais foram eleitas, é necessária, no mais curto espaço de tempo, a sua homologação, assim como a do seu Presidente e Vice-Presidente.
Aguardando, confiadamente, na homologação agora pedida, apresentamos a Vossa Excelência os nossos
mais respeitosos cumprimentos.

Conservatório Nacional, 25 de Julho de 1974
A COMISSÃO DE GESTÃO

¹ Anotado a lápis o nome de Bernardo Frees;
² Anotado a lápis o nome de João Bernardo da Costa.
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DOCUMENTO XIX – COMUNICADO
EDUCAÇÃO

DA

SECÇÃO

DA

DA

ASSOCIAÇÃO

DE

PAIS

E

ENCARREGADOS

ESCOLA PREPARATÓRIA FRANCISCO ARRUDA

NO

DE

CON-

SERVATÓRIO NACIONAL

Culminando toda uma actuação de prepotência, coacção e irresponsabilidade, a Comissão de Gestão do
Conservatório Nacional, impediu, no dia 17, a realização de uma Assembleia Geral desta Associação, convocada
para eleição dos corpos Gerentes e discussão dos problemas do Conservatório.
Infantilismo e primarismo é o mínimo de classificação que podemos atribuir a este facto de retaliação, perante a justeza das posições assumidas por esta Associação.
Assim, sentem-se no dever de denunciar publicamente os seguintes factos:
1. - Desde sempre todas as reuniões desta Associação se realizaram mediante um simples aviso verbal à Comissão de Gestão e portanto sem qualquer processo burocrático, que aliás não se justifica nem nunca foi pedido.
2. - Ao impedir a realização de uma Assembleia Geral de um organismo ligado aos interesses do Conservatório
Nacional e reconhecido pelo M.E.C. a Comissão de Gestão denuncia-se publicamente como anti-democrática e prepotente.
Aliás esta posição da Comissão de Gestão em nada surpreende a Associação pois sempre temos denunciado
publicamente as manobras reaccionárias e anti-democráticas dos componentes da Comissão de Gestão desde
a sua “eleição” até aos “Plenários Fantoches” nunca integrados no contexto político das Escolas Superiores
de Lisboa que sempre o Conservatório Nacional andou arredado.
3. - Apesar dos esforços do M.E.C. em procurar revogar a decisão da Comissão de Gestão manteve-se esta inalterável pelo que a Reunião se realizou em plena rua. Não pode no entanto a Associação deixar de expressar
o seu reconhecimento à Comissão de Gestão da Faculdade de Ciências de Lisboa e à Direcção Geral de Ensino Superior por terem posto à sua disposição instalações para a realização da Assembleia Geral e em ter-se
deslocado à porta do Conservatório Nacional o Sub-Director Geral do Ensino Superior, numa tentativa de
solução.
4. - Apesar do estado de excitação, compreensível, de pais, encarregados de educação e alunos presentes, conseguiu-se evitar gestos irreflectidos decorrendo a reunião na melhor ordem apesar das adversas condições.
5. - Não podem os pais e encarregados de educação deixar de chamar a atenção do Governo, da opinião pública
e muito especialmente dos contribuintes para a situação existente no Conservatório Nacional: “Uma escola
onde se não estuda não serve o povo” (SIC-MEC). Perante uma apatia geral os alunos são impedidos de trabalhar por uma minoria, onde predominam professores, que continuam comodamente a auferir os seus vencimentos.
Esta atitude inqualificável da Comissão de Gestão nada impede a decisão já tomada por Alunos, Pais, Professores e Empregados da Francisco Arruda (Secção Conservatório) em prosseguirem as aulas de acordo
com o calendário do M.E.C.
Funcionamento integral dos ensinos (básico e artístico) no edifício do Conservatório até à resolução do
problema global das instalações conforme o acordo com o M.E.C.

Finalmente, pretende-se deixar bem vincado dois pontos:
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1. - O baicote às aulas do ensino básico, que é obrigatório, e o manter na inactividade, há mais de sete mêses,
alunos do nível etário dos seus educandos, é não só profundamente antipedagógico, como CRIMINOSO.
Daí, a decisão inabalável de exigir ao M.E.C. um inquérito rigoroso às actividades da Comissão de Gestão
do Conservatório, sua representatividade e competência.
2. - A associação de Pais defende e apoia o princípio da auto-gestão dos estabelecimentos de ensino, mas entende que ela deve ser representativa, responsável, competente e actuante, o que não acontece no caso presente.

Lisboa, 17 de Dezembro de 1974

Abreviaturas utilizadas
•

M.E.C. - Ministério da Educação e Cultura.

DOCUMENTO XX – COMUNICADO DA COMISSÃO DE GESTÃO

À Exma. Redacção pede-se e agradece-se a publicação do seguinte comunicado:

Nestes últimos dias a imprensa tem vindo a chamar a atenção para a situação do Conservatório Nacional,
a propósito da abertura das aulas da secção da Escola Preparatória Francisco Arruda que nele funcionam. Tem-no feito em termos alarmistas que de forma alguma se justificam e que dão ao problema uma visão deformada e
parcial, que corresponde a uma campanha movida contra a Comissão de Gestão do Conservatório Nacional pela
chamada Associação de Pais dos alunos da Escola Francisco Arruda que, nos últimos tempos, se tem imiscuído
com intuitos pouco claros num processo que interessa fundamentalmente o Conservatório Nacional, a Escola
Preparatória Francisco Arruda e o M.E.C.
A Comissão de Gestão do C.N., eleita no passado mês de Julho tem-se guardado, até agora, de responder
às provocações que lhe têm sido dirigidas, para não fomentar, por seu lado, um clima emocional que lhe parece
francamente indesejável. Contudo, perante o tom das últimas notícias e perante a imagem que dela se quer dar ao
País, sente ser seu dever repôr a verdade dos factos e esclarecer a opinião pública àcerca do que se passa no C.N.
1 - Convém começar por recordar que desde Setembro de 1971 o C.N. funcionou em regime de experiência
pedagógica, orientado pela Comissão Orientadora da Reforma composta pelas seguintes individualidades:
- Maria Madalena Azeredo Perdigão
- Luzia Maria Martins
- Lúcio Mendes
- João de Freitas Branco
- Arquimedes da Silva Santos
- Jorge Moreira (delegado do Ministério da Educação Nacional)
- Luis Filipe Pires
- Mário Barradas
- José Sasportes
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Ao abrigo dessa experiência, cujos méritos e deficiências não interessa agora discutir, funcionaram no Conservatório as escolas de Teatro, Música, Dança, Cinema e Piloto dependentes da Direcção Geral do Ensino
Superior. A partir de 1971/72 passou também a funcionar no Conservatório uma secção da Escola Preparatória Francisco Arruda onde era ministrado o ensino artístico.
As razões desta função encontram-se na vantagem de reunir no mesmo espaço diversos tipos de experiências
de ensino artístico, permitindo às crianças da E.P.F.A. beneficiar dos contactos com as outras escolas e aos
professores leccionar no mesmo edifício sem deslocações inconvenientes.
Contudo, a reunião no velho edifício da Rua dos Caetanos de uma população escolar que, na sua totalidade é
hoje de cerca de 1700 alunos pôs problemas graves e trouxe como consequência uma saturação de instalações
que no último ano lectivo tornou práticamente impossível uma vida escolar normal no Conservatório. O ambiente tornou-se totalmente caótico com prejuízo visível para todos os alunos e professores, correndo o risco
de tornar nulas as vantagens do regime tentado. Esta situação era reconhecida pela Comissão Orientadora da
Reforma. Com efeito, já em 1972, o secretário da Comissão, José Sasportes, escrevia que a integração no
Conservatório Nacional dos ensinos artísticos e académicos resultavam problemas graves de falta de espaço,
que seriam ampliados nos próximos anos com o desenvolvimento das novas escolas instaladas no C.N. Em
Março de 1974 o mesmo José Sasportes, depois de notar que sempre a Comissão Orientadora da Reforma tinha achado que as instalações da Rua dos Caetanos eram impróprias para receber a reforma em todas as suas
implicações, acrescentava “agora, para além de todos os inconvenientes anteriores e depois de múltiplos
trabalhos, o Convento dos Caetanos atingiu os limites possíveis de ocupação útil, sendo impossível em
1974/75 a continuação normal da Reforma naquele edifício, ou melhor, exclusivamente naquele edifício”.
Estava-se em Março de 1974 e a situação aparecia claramente equacionada, solicitando-se com urgência ao
Ex-M.E.N. providências para a resolução de uma questão que ia afectar todo o ensino artístico no País. Chegou-se ao 25 de Abril sem nada resolvido.
2 - Após essa data a Comissão Orientadora da Reforma pediu a demissão que foi aceite e o Conservatório passou
a ser gerido por uma Comissão de Gestão, homologada pelo M.E.C., que desde o início se viu a braços com
problemas aflitivos. Além do problema das instalações, que segundo parece não recebeu mais atenção do
M.E.C. que a que tinha recebido do M.E.N., a situação burocrático-administrativa era caótica, e constantemente dificultada por medidas de caracter económico por parte de pessoas que, embora destituídas dos seus
cargos, continuavam a deter os mecanismos que paralizavam a vida no Conservatório.
Basta indicar que o pagamento aos professores contratados além do quadro (a quase totalidade dos professores do Conservatório) deixou de se fazer por falta de verba, que a situação interna das escolas era de absoluta
confusão e que nenhuns meios foram postos à disposição da Comissão de Gestão para fazer face a problemas
que se iriam agravar com a abertura do ano lectivo e um aumento da população escolar.
A Comissão de Gestão não se poupou a esforços nem a diligências junto do M.E.C. para resolver tantos e tão
graves problemas. Tendo encontrado da parte deste o melhor espírito de colaboração e auxílio em sucessivas
reuniões, não encontrou porém os meios para resolver os problemas. Certamente preocupado com outros e
mais graves problemas, o M.E.C. não foi além da boa vontade e não deu quaisquer passos úteis e concretos
para sanar a gravíssima situação do C.N.
Entre os passos que a Comissão de Gestão deu para resolver os problemas contam-se a decisão de pagar aos
professores com verbas destinadas ao pagamento de obras, a solicitação de relatórios às escolas sobre as ins-
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talações consideradas minimamente necessárias, a reestruturação dos quadros de pessoal docente, a reestruturação geral das escolas e a reestruturação do funcionamento da Secretaria. Apesar das dificuldades conseguiu-se fazer um trabalho considerável cuja valia o próprio M.E.C. reconhecia nas sucessivas reuniões que a
Comissão de Gestão e as Comissões Executivas das várias escolas mantinham com responsáveis daquele Ministério.
Mas, apesar disto tudo, o M.E.C. não dava qualquer passo concreto para a resolução do problema das instalações, não resolvia o problema do pagamento aos professores, para o qual não havia já qualquer verba disponível e não se pronunciava sobre as novas estruturas do C.N.
3 - Assim, a Comissão de Gestão encontrou-se perante o seguinte dilema: iniciar as aulas numa situação de absoluto pandemónio, sem instalações e sem professores, acarretando com a responsabilidade de agudizar ainda
maios os problemas do Conservatório, ou propôr que as aulas não fossem iniciadas sem a resolução dos problemas pendentes.
Neste sentido apresentou a Comissão de Gestão uma proposta no Plenário que teve lugar no Conservatório a
31 de Outubro de 1974. Nele foi aprovado por maioria que o Conservatório não abriria as suas aulas nem as
matrículas definitivas enquanto não fossem homologadas as novas estruturas da escola, e minimamente solucionado o problema das instalações e enquanto não viesse o crédito especial que permitisse o pagamento aos
professores.
Esperou-se que essa decisão do Plenário levasse o M.E.C. a tomar medidas urgentes mas somos obrigados a
concluir que a paralização do ensino superior artístico em Portugal não parece preocupar grandemente os
responsáveis daquele Ministério, que continuaram a conduzir as negociações com morosidade alarmante.
Certamente que esta situação se manteria ainda, sem notoriedade pública se não fosse o caso da E.P.F.A. cuja
paralização começou a preocupar há um certo tempo o M.E.C. Pressionado por uma Associação de Pais dos
alunos da E.P.F.A (secção do C.N.), o M.E.C. tentou que, ao menos esta escola, começasse a funcionar, remetendo-se portanto os problemas do ensino superior para data incerta e posterior.
A Comissão de Gestão, executando a decisão do Plenário, não podia consentir nesta improvisada solução que
viria afectar toda a restante população escolar do Conservatório, que se veria impossibilitada por um prazo
indefinido de iniciar as aulas, caso essa solução fosse adoptada. Estabelecimento do Ensino Superior, que
integrava ao abrigo duma experiência, crianças do ensino básico, o Conservatório, transformar-se-ia em estabelecimento de ensino básico, eventualmente integrando uma ou duas escolas do ensino superior com a paralização ou o desalojamento das restantes. A solução seria tão aberrante como o desalojamento dos alunos da
Faculdade de Direito ou de Letras para que nessas faculdades funcionassem escolas do ensino preparatório.
Perante a posição da Comissão de Gestão, cujos bons fundamentos o M.E.C. não deixava de reconhecer,
tentou este finalmente resolver com urgência o problema das instalações, nomeando para o efeito uma assessorista técnica arquitecta Gabriela Vieira de Almeida. No relatório entregue ao M.E.C. a 14 de Dezembro por
aquela técnica, ela própria considera não perceber “porque não se tomou mais cuidado ao assunto”, e considerava os seus esforços, “esforços perdidos”.
4 - A Associação de Pais apesar do conhecimento que tem dos problemas, tem procurado agitar a opinião pública, atribuindo à Comissão de Gestão responsabilidades que de forma alguma lhe cabem.
Assim, com evidente má fé tem vindo a afirmar que as escolas superiores do Conservatório em atitude “classista e elitista” não querem a entrada de alunos do ensino básico e, jogando com o clima emocional criado
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neste país em torno do ensino universitário, tem insinuado ou afirmado que alguns professores e alunos das
escolas superiores do Conservatório pretendem evitar, a todo o preço, a normalização da situação escolar.
Não pode a Comissão de Gestão aceitar esta provocação. Nem a Comissão de Gestão nem as escolas superiores do Conservatório querem “expulsar” (ilegível) do Conservatório, nem uma nem outras se querem opôr a
uma normalização da situação escolar.
Não pode é aceitar que problemas que afectam todo o ensino artístico, tenham um resolução parcial e improvisada que transformaria numa farsa e numa fraude o ensino que tem a responsabilidade de ministrar. Não
pode é aceitar que uma Associação de Pais imponha unilateralmente e por meios violentos, pseudo-soluções,
fora dos caminhos que ao Conservatório e ao M.E.C. - e só a estas entidades - cabe encontrar.
Não pode é aceitar que, como ainda sucedeu no dia 17 do corrente, a Associação de Pais marque reuniões
para o Conservatório, sem sequer ouvir ou solicitar autorização da Comissão de Gestão, em data anterior à
convocação da mesma.
Não pode é aceitar que se crie um ambiente emocional e demagógico em torno desta questão, desfigurando
inteiramente os dados do problema.
5 - No final deste comunicado, a Comissão de Gestão declara sem ambiguidade que rejeita desde já quaisquer
responsabilidades por acontecimentos que a onda de boatos fomentada pode vir a criar, estranhando embora
que alguns altos dirigentes do M.E.C. pareçam estar a permitir esta campanha.
Espera que o M.E.C. possa resolver rápidamente o problema das instalações e os outros pendentes, a fim que
se inicie sem demora o ano escolar cujo atraso causa a todos os habitantes do Conservatório, e não só aos
alunos da E.P.F.A., os mais graves problemas.

A Comissão de Gestão

Nota: Os representantes da E.P.F.A. na Comissão de Gestão não subscrevem este Comunicado por ele visar
uma Associação de Pais cuja relação com a E.P.F.A. difere da relação com as restantes escolas do C.N.

(documento sem data)

Abreviaturas utilizadas
•

C.N. - Conservatório Nacional

•

E.P.F.A. - Escola Preparatória Francisco Arruda

•

M.E.N. - Ministério da Educação Nacional

•

M.E.C. - Ministério da Educação e Cultura

DOCUMENTO XXI – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ELEITA EM ASSEMBLEIA DA
ESCOLA DE MÚSICA DE 08-11-1974
CONSERVATÓRIO NACIONAL
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RELATÓRIO

A Comissão de Inquérito às inscrições da Escola Preparatória Francisco Arruda (Secção do Conservatório) eleita em Assembleia da Escola de Música de 8 de Novembro de 1974 vem apresentar à Comissão Directiva
da Escola de Música o relatório de trabalho que conseguiu efectuar.
Lamenta não poder ser mais precisa em virtude da Direcção da referida Secção da E.P.F.A. não lhe ter
fornecido os elementos indispensáveis para o esclarecimento mais profundo da situação em que se encontra a
referida Secção da E.P.F.A. em relação às escolas de Dança e de Música do Conservatório.
Esta colaboração entre a escola do ciclo preparatório e as outras duas escolas de Arte pressupunha o desejo da formação de uma escola de alunos que pelo contacto diário com as já mencionadas escolas originassem
os futuros profissionais da Música e da Dança.
No que diz respeito à Escola de Dança os alunos tinham de facto a vantagem de aulas diárias e por conseguinte, os que possuíam vocação para o bailado, segundo parece, alcançariam a finalidade a que se propunha a
experiência pedagógica, se fosse bem orientada.
O mesmo caso não se verificou quanto à Escola de Música. Assim, o plano de estudos já aplicado aos
alunos que se deslocavam de outros estabelecimentos de ensino (preparatório, secundário e universitário) [de]
apenas quatro horas semanais - 2 h para Educação Musical Básica e 2 h para as classes de instrumento - não foi
alterado para os alunos da Secção E.P.F.A. no Conservatório como o projecto fazia prever.
Além deste facto há que vincar o real prejuízo no aproveitamento musical da secção da E.P.F.A. pela impossibilidade dos alunos realizarem o estudo diário de instrumento no próprio Conservatório.
Não só a falta de instalações como também a difícil coordenação de horários entre dois tipos de ensino
tão diferentes, visto o ensino musical ser muito individualizado, determinaram as já citadas anomalias.
Foi pena que os responsáveis pela ideia da mencionada experiência pedagógica no Conservatório Nacional, e sua execução, não se tivessem debruçado sobre a estruturação dos planos e métodos já aplicados nalguns
estabelecimentos de ensino cujas experiências pedagógicas têm tido resultados muito positivos.
Em Junho de 1973 houve a seguinte determinação: “os alunos que não tiverem aproveitamento nas disciplinas artísticas serão transferidos para uma outra escola do Ciclo Preparatório, sem prejuízo, da sua situação
escolar”.
Assim, neste ano lectivo de 1974-75 todos os alunos matriculados nos 1.º, 2.º e 3.º anos da Secção da
E.P.F.A. devem estar igualmente matriculados em idênticos anos nas Escolas de Dança e de Música, excepto no
que se refere aos alunos do 4.º ano aos quais é permitida a frequência do 3.º ano das referidas escolas de Arte.
Como estamos convencidos de que tal não acontece pensamos ser necessário, um inquérito, determinado
superiormente, que ajuíze em toda a profundidade a actual situação de legalidade da Secção da E.P.F.A. relativamente ao Conservatório.
Há ainda outros factos já comprovados que demonstram a desorganização de funcionamento do Ciclo em
relação à Escola de Música.
Segundo informação da Secretaria do Conservatório Nacional, não lhe eram enviadas anualmente, as
pautas com o nome e número dos alunos que iriam frequentar aquele estabelecimento de ensino conforme o
determinado pelo despacho de 17-02-1973 e os alunos também, na maioria, não se matriculavam no Conservatório.
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O facto originava a maior confusão, como é natural, pois apareciam nas aulas de Música alunos que se diziam matriculados, sem que os professores tivessem as respectiva pautas.
Esta balbúrdia processava-se durante meses com grande prejuízo da rentabilidade escolar, não só daqueles alunos, assim como das turmas em que eram incluídos e já há muito tinham iniciado os seus trabalhos.
Também pela falta de coordenação já apontada, alguns alunos estavam designados pelo Ciclo para efectuarem provas de exame de Educação Musical Básica sem que os seus nomes figurassem nas pautas de exame da
Escola de Música.
No presente ano lectivo, na Secretaria do Conservatório Nacional ainda se estão organizando pela primeira vez, processos de alguns alunos que frequentavam a Secção da E.P.F.A. há dois ou três anos.
A desorientação manifestou-se igualmente na parte pedagógica, sobretudo pela inconsciência com que se
estruturaram os programas para a Educação Musical Básica.
Logo no ano lectivo de 1972, uma disposição superior isentava apenas os alunos internos de exame do 2.º
ano de E.M. (Alunos da E.F.A.).
Por este critério não parecer justo quanto à situação dos alunos semi-internos e externos, foi proposto ao
M.E.N. pelo Sindicato Nacional de Professores, em 6 de Junho de 1972, que se adoptassem critérios iguais para
alunos internos, semi-internos e externos, e que foi deferido, sendo todos submetidos às referidas provas de exame.
Quanto ao programa elaborado para o 4.º ano, observa-se que as matérias nele inseridas, e indispensáveis
à formação de um músico profissional, não são normalmente viáveis de realização apenas em quatro anos.
Os responsáveis pelas experiências pedagógicas ignoravam, certamente, que para conseguir aquele desideratum havia necessidade de uma prèvia preparação elementar, conforme existe a escola primária para ingresso
no ciclo.
Esta má orientação originou ao Estado grandes prejuízos de ordem material que não devem continuar ignorados, nem permitidos.
Parece-nos pois, salvo mais autorizada opinião, que caso o inquérito confirme a impossibilidade desta experiência pedagógica iniciada em 1971, ela seja dada como terminada pelo Ministério da Educação e Cultura,
visto que a Democracia define uma política de verdade.

A Comissão de Inquérito

Gilberta Gouveia Xavier de Paiva
Maria Eugénia Dias (ilegível)
Carlos Manuel da Silva Pacheco Pinheiro
José Leonardo de Freitas e Barros
(assinatura ilegível)
Palmira Macias

(Indicação de ter sido presente à reunião de 20-11-1974)
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Abreviaturas utilizadas:
•

E.P.F.A. ou E.F.A. - Escola Preparatória Francisco Arruda

•

E.M. - Educação Musical

•

M.E.N. - Ministério da Educação Nacional

DOCUMENTO XXII – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE 30-12-1974
À EXMª.
DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR

1 946
58
1/D.

Em aditamento ao comunicado entregue nas várias Direcções Gerais desse Ministério, definindo bem a
actividade desta Comissão assim como as diligencias por ela feitas e que são sobejamente conhecidas por V.
Excias, vê-se agora a Comissão de Gestão obrigada a exigir que até 4 de Janeiro de 1975 seja enviado um ofício
com indicações inequívocas sobre:
1.

as datas próximas para homologação dos projectos de decreto-lei relativos às escolas de Música, Teatro,
Cinema e Dança;

2.

as instalações do Palácio de S. Roque que, conforme nos foi comunicado verbalmente pelas Sr.ª D. Graça
Fernandes e Sr.ª D. Berta Costa Campos, respectivamente representante da Direcção Geral da Administração Escolar e membro da Comissão Directiva da E.P.F.A. (Secção do C.N.), seriam adequadas ao funcionamento da E.P.F.A..
A Comissão de Gestão considera prioritária a mudança dessa escola dada a necessidade de iniciar o ensi-

no básico, início esse que, independentemente da vontade da Comissão de Gestão, começa contraditoriamente a
ser posto em causa pela campanha prepotente e coerciva da Associação de Pais da E.P.F.A..
Faz a Comissão de Gestão ainda notar que o próprio M.E.C. assim como as escolas do C.N. directamente
ligadas à situação da E.P.F.A. se pronunciaram recentemente sobre a vantagem de separar no tempo e no espaço
os ensinos artístico e académico para local próximo de forma a permitir ao primeiro continuar a ser exercido no
C.N.
Esta Comissão quer aqui frisar que, e de acordo com o ofício da E.P.F.A. que anexamos, as instalações
podem ser imediatamente utilizadas, competindo à respectiva Direcção Geral levar urgentemente à prática a
mudança da referida escola.
3.

A Comissão de Gestão dentro da coerência que sempre manteve relativamente à autonomia pedida para e
por todas as escolas dirige-se também a esse Ministério para que sejam satisfeitas as condições pedidas pela
Escola para a Formação de Professores pela Arte, estipuladas em moção aprovada em A.G.E do dia
19/12/74, dirigida a esta Comissão e publicada na imprensa.
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A Comissão de Gestão do C. N. face à morosidade de acção do M.E.C relativamente à resolução dos problemas do C.N., quer frisar bem que até à data tem contactado exclusivamente com esse Ministério, única posição ética que considera possível, não tendo pois utilizado outras medidas que pudessem tender a forçar uma
solução; e isso contrariamente às atitudes tomadas por várias entidades e até de uma associação estranha à gestão
das seis escolas que coabitam este Conservatório.
Finalmente acha esta Comissão que deve deixar bem claro que a problemática inerente a este estabelecimento de ensino nada tem tido de comum com a situação do resto da Academia; por outras palavras, a problemática tem sido exclusivamente de ordem técnico-pedagógica e administrativa. Mais, a gestão do C.N. tem
mostrado grande eficiência de articulação democrática das escolas, articulação essa que tem sabido ser superior
às eventuais divergências políticas. A demora na solução dos problemas que a Comissão de Gestão tem vindo a
pôr está a permitir que factores estranhos ao C.N. empurrem artificialmente este estabelecimento de ensino para
a problemática geral da Universidade, que não é de facto a sua, pondo pois em perigo o funcionamento de um
estabelecimento de ensino, que sendo democraticamente gestionado, não tem posto em jogo, através de antagonismos insuperáveis, os esforços do MEC para solucionar o problema do ensino.

Conservatório Nacional, 30 de Dezembro de 1974
Pel'A Comissão de Gestão do
Conservatório Nacional
O Presidente

Abreviaturas utilizadas:
•

E.P.F.A. - Escola Preparatória Francisco Arruda

•

C. N. - Conservatório Nacional

•

M.E.C. - Ministério da Educação e Cultura

•

A.G.E. - Assembleia Geral de Escola

DOCUMENTO XXIII – OFÍCIO DA ESCOLA PREPARATÓRIA FRANCISCO ARRUDA (SEM DATA)
ESCOLA PREPARATÓRIA FRANCISCO ARRUDA

Ao Ministro da Educação e Cultura

ASSUNTO: Anexo ao comunicado da Comissão de Gestão do Conservatório Nacional

Considerando a gravidade da actual situação no que respeita à urgência face à abertura das aulas do ensino básico, e atendendo a que as instalações do Palácio de S. Roque satisfazem de imediato as condições mínimas
necessárias ao funcionamento duma escola, a Comissão Directiva da Escola Preparatória de Francisco Arruda,
secção do Conservatório, considera possível e desejável a ocupação dessas instalações pela sua escola, se entre-
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tanto forem tomadas providências no sentido de proteger os seus alunos dos problemas de trânsito que se põem
nessa zona, e ainda se à Escola Preparatória Francisco Arruda forem dadas garantias dum funcionamento nas
condições óptimas que a longo prazo se pretendem.

Pel'A Comissão Directiva
Maria de Lourdes Romão
Berta Maria da Costa Campos
Maria Regina Borba da Silva Machado

(Ofício sem data)

DOCUMENTO XXIV – OFÍCIO DA DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR DE 25-06-1975
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Geral de Ensino Superior

Exmº. Senhor
Presidente do Conselho Directivo do
Conservatório Nacional

906
BA-7.

Para os devidos efeitos tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª , que por despacho de 13 do corrente, foram
homologados os Conselhos Directivos das Escolas Superiores de Música, de Teatro e de Cinema desse Conservatório como órgãos provisórios de gestão das Escolas; para fins orçamentais e administrativos deve, porém, e
enquanto não for consumada a separação das Escolas, ser constituído um órgão comum de coordenação.
Com os meus cumprimentos.
Direcção Geral do Ensino Superior, em 23 de Junho de 1975.

Pl'O DIRECTOR GERAL

DOCUMENTO XXV – HISTORIAL

SOBRE O

CONSERVATÓRIO

ANTES E DEPOIS DO

25

DE

ABRIL DE 1974

O Conservatório antes e depois do 25 de Abril de 1974
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O Conservatório Nacional de Lisboa foi criado no Romantismo por Almeida Garrett, correspondendo ao
ideal e à prática artística do período.
Em 1974 o aparelho escolar mantém-se estruturalmente o mesmo. O mesmo espaço físico (um velho palácio), as mesmas estruturas, a mesma prática pedagógica, o mesmo ideal artístico.
A crise é inevitável: de ano para ano maior número de jovens entram para as cinco escolas, nomeadamente a de Música onde têm que ser instituídos testes selectivos aos candidatos.
Nesse período de crise são levadas a cabo reformas tecnocráticas, sob a orientação Veiga Simão - Madalena Perdigão.
A chamada Reforma do C.N. caracterizava-se por:
- Inexistência de prática artística activa.
- Gestão ditatorial (alunos obrigados a usar casaco e gravata, proibição de permanência de 2 alunos na
mesma sala sem a presença do professor, etc.).
- Ideal artístico elitista e competitivo.
- Inexistência de convívio entre alunos e professores e alunos.
- Escola fechada sobre si própria.
- Métodos de ensino caducos e anticientíficos.
Com as “Reformas” mudou-se a forma exterior: nomes diferentes para as cadeiras, regime diferente de
anos, já se pode andar sem gravata mas não pôr cartazes informativos nem fazer reuniões.
Depois de Abril de 74 fazem-se grandes reuniões de massas. A escola começa a transformar-se num sentido novo. Algumas das coordenadas dessa transformação:
- Gestão democrática. (Os professores e alunos passam a participar na modificação da sua própria escola).
É eleita uma Comissão Directiva em cada uma das escolas e uma Comissão de Gestão com elementos das Comissões Directivas.
- Reformulação Pedagógica. É eleito um Conselho Pedagógico paritário, onde se reformulam todos os
programas. São discutidos e aprovados em reuniões, novos moldes pedagógicos e uma nova estrutura da escola,
que permite uma actividade da escola muito mais viva e actuante.
- A escola começa a abrir-se à sociedade. Houve varias actividades artísticas fora do C.N. e em locais diferentes dos circuitos comerciais (Ex. Classes de Ópera).
- É eleita uma Associação de Estudantes que edita um jornal.
- Procura-se definir um ideal artístico diferente, não assente na competição mas sim na colaboração (aumento substancial das classes de conjunto, novo tipo de apresentações públicas).
- Métodos de ensino mais científicos e novo tipo de avaliação (Apto A/B/C - Não Apto), votado entre
professores e alunos.
É assim que a nossa escola tem actuado.
Se não foi possível ir mais além, a culpa foi do M.E.I.C. e dos seus sucessivos laicos que agiram segundo
esta orientação.
- Nunca reconheceram oficialmente a nova estrutura da escola, mantendo-se legalmente por um lado por
decretos dos anos 30 por outro lado em regime de experiência pedagógica instituída no período das “Reformas”.
- Havendo já superlotação (chegando a haver alunos a estudar instrumentos nas casas de banho). Foram
pedidas novas instalações. Apontámos edifícios concretos e estudámos a possibilidade de construção.
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Tudo nos foi negado ao que nós opusemos uma tentativa de ocupação que chegou a levantar problemas
internacionais, dado que o local a ocupar (à venda por um preço perfeitamente possível) era propriedade inglesa.
Todos os problemas foram gerados pela incapacidade do M.E.I.C. de resolver qualquer tipo de assunto.
- Redução cada vez maior das verbas pedidas e consideradas o mínimo indispensável.
Apesar de todos os esforços dos sucessivos M.E.I.C.s para destruir o C.N. a evolução foi nitidamente num
sentido positivo tendo o nível escolar subido bastante e a vida artística aumentando num sentido muito mais
activo.

(Documento dactilografado sem data)

Abreviaturas utilizadas:
•

C.N. - Conservatório Nacional

•

M.E.I.C. - Ministério da Educação e da Investigação Científica

DOCUMENTO XXVI – PROPOSTA

PARA UM NOVO CURSO DE

CANTO

APRESENTADA PELAS

ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO ESPECIALIZADO DE MÚSICA EM 1996

ENCONTRO NACIONAL DE PROFESSORES DE CANTO
DO ENSINO OFICIAL DE MÚSICA

Ex.mos Senhores:

Os professores de Canto das Escolas Oficiais de Música organizaram durante os meses de Abril e Maio
de 1996, dois encontros nacionais, no Porto e em Lisboa, para analisar o panorama actual dos cursos de canto.
Compareceram professores de todas as Escolas Oficiais de Música do País, a saber, Angra do Heroísmo,
Aveiro, Braga, Coimbra, Funchal, Lisboa e Porto.
Baseados na sua experiência pedagógica, artística e no conhecimento do que se passa além fronteiras,
constataram unanimemente que era imperioso modificar a actual estrutura do curso, aumentando-lhe o número
de anos e dotando-o de uma série de disciplinas complementares indispensáveis à formação dos futuros cantores.
Assim, vimos apresentar a nossa proposta para o novo curso de canto das Escolas Oficiais de Música, esperando que seja homologado com vista à sua entrada em vigor no mais curto espaço de tempo possível.
Atenciosamente.

(...), (...) de Junho de 1996
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PROPOSTA DOS PROFESSORES DE CANTO DO ENSINO OFICIAL
DE MÚSICA PARA UM NOVO CURSO DE CANTO

Níveis e número de anos:
• Ano Introdutório

1 (um) ano.

• Curso Geral

3 (três) anos.

• Curso Complementar

2 (dois) anos.

Conteúdos programáticos:
• Ano Introdutório

Educação Vocal
Formação Musical (I)
Prática de Teclado (I)
Italiano ou Francês (I)
Alemão (I)
SEMINÁRIO - Anatomofisiologia da voz (I)
(2 horas / ano)

• Curso Geral

Canto (I, II, III)
Formação Musical (II, III, IV)
Prática de Teclado (II, III, IV)
Italiano (II, III)
Francês (I; II, III)
Alemão (II, III)
História da Música (I, II, III)
Correpetição (I, II) - 2.º e 3.º geral
Análise e Técnicas de Composição (I)
Classe de Conjunto (I, II, III)
SEMINÁRIOS - Anatomofisiologia da voz (II)
(5 horas / ano)
Postura e Movimentação (I, II, III)
(20 horas / ano)

• Curso Complementar

Canto (IV, V)
Formação Musical (V, VI)
Técnica de Leitura (I, II)
Correpetição (III, IV)
Acústica (I, II)
Análise e Técnicas de Composição (II, III)
História do Canto (I, II)
Arte de Representar (I, II)
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Classes de Conjunto (I, II)
SEMINÁRIO - Anatomofisiologia da voz (III)
(5 horas / ano)

Arte de Representar: Disciplina de conjunto que visa desenvolver as capacidades de representação do aluno.
Tem como objectivo a montagem cénica de árias, conjuntos e eventualmente óperas ou outros espectáculos músico-teatrais.

Seminários: Os seminários, de frequência obrigatória, destinam-se a complementar a formação do aluno. Anatomofisiologia da voz (I, II, III) visa um estudo anatómico do aparelho fonador. Ministrado por técnicos credenciados acompanhará o aluno nos três níveis do curso de canto. Postura e Movimentação (I, II, III), ministrado no
Curso Geral, deverá abordar as técnicas de relaxe, concentração e representação.
Classe de Conjunto (Complementar): Montagem de peças corais (tipo Madrigais) ou de música de câmara
utilizando pelo menos mais uma voz ou instrumento musical.

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS

Acesso ao Curso de Canto: Mediante testes de admissão que permitam a avaliação das capacidades musicais e
vocais dos candidatos, em moldes a definir por cada Escola.

Ano Introdutório: O ano introdutório visa avaliar o aluno quanto a desenvolvimento vocal e capacidade de
trabalho. Para que o discente possa transitar de nível terá que obter aproveitamento nas disciplinas de Educação
Vocal, Educação Musical e pelo menos mais duas outras disciplinas do currículo. Não será permitida a repetição
do ano.

Educação Vocal: Prova pública perante um júri de três professores, sendo pelo menos um da disciplina. A prova
constará de vocalizos e pelo menos uma ária antiga.

Canto (Curso Geral): Prova pública perante um júri de três professores de preferência da disciplina. A prova
constará da execução de 6 (seis) peças vocais assim obtidas:
• Uma ária antiga sorteada pelo júri de três apresentadas pelo aluno. Considera-se ária antiga as peças
musicais do renascimento até ao período clássico vienense, excluindo no entanto árias de cantata,
oratória e de ópera de Mozart e Haydn.
• Um Lied ou Mélodie tirado à sorte pelo júri de 5 (cinco) apresentados pelo aluno. O período abrangido
vai de Beethoven à actualidade.
• Uma canção em língua portuguesa ou de autor português tirada à sorte pelo júri de 4 (quatro) apresentadas pelo aluno. O período vai dos finais do séc. XVIII (modinhas) até à [actualidade].
• Serão também consideradas árias de Ópera do período barroco (Ex. Händel, Gluck, etc.) desde que
sejam pelo menos de média dificuldade.
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DOCUMENTO XXVII – PARECER

E COMENTÁRIOS AO PROJECTO DE DECRETO-LEI

REGULAMENTADOR DO ENSINO DA MÚSICA

ESCOLAS DE MÚSICA PARTICULARES
Grupo Coordenador

I - Comentários Gerais

1 - O presente documento, pretende dar cumprimento ao determinado pelo Dec.-Lei n.º 344/90, sobre o
ensino artístico, e surge isolado da própria realidade do ensino da música que hoje, bem ou mal, se
pratica em Portugal. Toda a legislação existente não é referida, pelo menos que mais não fosse, para
ser expressamente revogada. Os conceitos básicos do Dec.-Lei n.º 310/83 e da Portaria n.º 294/84 só
não foram eficazes, porque não houve o bom senso de fazer a sua regulamentação com as escolas de
música públicas e privadas. Tudo foi feito à sua revelia ou contra elas e, quando se quis emendar a
mão, já foi muito tarde.
Não se cometa o mesmo erro.

2 - O documento na sua apresentação tem grande lacuna no que se refere no Título I - Preliminar.
Neste título deverão ser referidos os grandes princípios e política a seguir neste tipo de ensino, tais
como:
•

Objectivos para cada via criada (genérica, vocacional, especial e extra-escolar).

•

Calendarização da reestruturação face aos meios disponíveis, materiais, humanos, económicos e
de estruturas.

•

Programação para obtenção de meios que viabilizem a reestruturação no mais curto espaço de
tempo, face à escassez dos recursos.

•

Enquadramento da actual rede escolar, pública e particular e cooperativa, no novo esquema de
ensino.

•

Garantia da gratuitidade do ensino para todas as novas áreas abrangidas, nomeadamente o 1.º ciclo e eventual pré-escolar e via activa, em toda a rede escolar pública e privada.

•

Definição dos tipos de escolas especializadas que se pretende criar.

•

Perspectivas profissionais para os novos cursos a criar, face ao mercado de trabalho nacional
e/ou europeu.

3 - O documento não pode logo ficar dependente dos “...graves condicionamentos económicos, humanos
e materiais existentes e dos limitados recursos do País (...)”. Toda e qualquer reestruturação, a fazer-se, deve ter como base estudos económicos, sociais e humanos e ser exequível com os meios existentes e com a sua optimização.
Vamos regulamentar, contribuindo e melhorando o ensino e não inviabilizando-o.
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4 - O documento não deve englobar os capítulos III e IV, Professores e Regimes de Transição, que devem ser objecto de outro documento que poderá e deverá ser publicado simultaneamente. A este documento se chamaria o Estatuto do Professor de Música. Não se deve misturar situações e legislação que comprovadamente já deram graves problemas quando são tratadas conjuntamente (ver Dec.-Lei n.º 310/83).

5 - O documento leva ao excesso a limitação de acesso ao ensino vocacional: “...exclusivamente a indivíduos com comprovadas aptidões ou talentos (...)”. A limitação da admissão ao ensino vocacional
como tendo o seu início normal aos 6 anos de idade (1.º ciclo do ensino básico) ou até antes (?), parece, no mínimo, atentatória dos direitos da criança.
Há que distinguir claramente a possibilidade de acesso precoce a um ensino musical especializado
(pré-vocacional) e a escolha vocacional precoce.

6 - Por outro lado
Todo o cidadão tem direito ao ensino (escolaridade obrigatória) e neste, a escolher a sua área vocacional que obrigatoriamente (lei geral) começa a nível do ensino secundário. Nesta perspectiva, o
chamado ensino vocacional implicando uma escolha profissional definida, não deverá começar antes
do ensino secundário. Isto não excluirá uma preparação especializada, que poderá começar a nível do
1.º ciclo do ensino básico (ou no sistema actual 2.º ciclo), com maior carga horária e requisitos programáticos de nível superior aos do ensino genérico que agora é criado. O ensino especializado até ao
9.º ano seria uma componente opcional que permitiria o acesso ao ensino vocacional ou profissional da música, mediante provas de admissão específicas, em que os talentos fossem comprovados
para cada tipo de ensino.

7 - Uma das maiores lacunas verificadas, é a não referência, e até talvez uma premeditada eliminação do
actual ensino em regime supletivo, para os alunos em idade escolar, não abrangidos, portanto, pelo
ensino recorrente de adultos. Não nos podemos esquecer da realidade do nosso sistema de ensino.
Neste regime estão cerca de 95% dos actuais alunos do ensino secundário. Sistematicamente tem havido redução de alunos a optarem por uma única área vocacional (articulado) face ao panorama musical Português, ao mercado de emprego, e saídas profissionais sem equiparação e equivalências devidamente estruturadas.
Não se insista em elaborar legislação que nada tem a ver com a nossa realidade nacional. Queremos uma reestruturação em parâmetros nacionais e não utopicamente importados.
O artigo 15.º, n.º 2, do Dec.-Lei n.º 344/90 prevê desarticulação entre a formação específica e geral.
Vamos regulamentar desde já.

8 - O documento é penalizador para quem vocacionalmente quiser optar por esta via de ensino. Maior
carga horária, restrições únicas para acesso, exigências levadas por vezes ao exagero, face a outras
áreas vocacionais. Temos a plena consciência de que, qualquer tipo de reestruturação neste campo do
ensino passa pelo privilegiar o ensino vocacional, pela motivação dos alunos com um curso exequí-

238

vel em tempo útil, e qualidade artística e pedagógica de alto nível médio e de claras saídas profissionais, pelo menos credíveis para os jovens alunos.

9 - Devem ser de imediato elaborados estudos económicos e sociais com vista a promulgar um adequado
conjunto de medidas que permitam elaborar um plano/programa. Só com os meios existentes e sua
optimização, se pode rapidamente iniciar uma reestruturação, que passa obrigatoriamente pela solução simultânea de saídas profissionais aliciantes, que as outras áreas da governação deverão assumir
como objectivos prioritários (Orquestras, vida activa, ensino, etc.).

10 - Todo o documento regulamentador a elaborar, deve emanar da legislação geral abrangente do actual
sistema de ensino em vigor, e manter os mesmos critérios de:
•

Admissões e seus limites etários;

•

Critérios e sistemas de avaliação;

•

Estrutura de ensino e cargas horárias médias.

11 - O documento não deve entrar em exaustiva pormenorização de currículos, atribuição de cargas horárias ou referências a conteúdos programáticos, que devem ser objecto de legislação complementar, se
bem que de publicação simultânea. Não nos podemos esquecer, que a riqueza do ensino artístico,
passa pela autonomia pedagógica dos seus agentes, pela inovação didáctica e pela diversificação de
currículos e objectivos.

II - Análise do Documento

1) - Ensino Genérico

O projecto é por demais ambicioso. Não tem em mente uma aplicabilidade imediata ou mesmo a médio prazo. Não se vislumbra planeamento.
O ensino genérico obrigatório no ensino básico, e secundário, deveria ser orientado para os aspectos
essenciais da formação humana, numa perspectiva global teórico-prática, tendo por objectivo último
o desenvolvimento de uma cultura musical activa e participada, integrante de toda a formação humana na sua dupla dimensão individual e social. Deveria basear-se na prática coral, na formação auditiva e na aquisição de capacidade de leitura e conhecimentos teóricos básicos essenciais.
Apresentamos os seguintes comentários pontuais:

II - A

5.

Que professores farão reciclagem. Que Formação Musical de base têm?

II - A - 1
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7.

O professor especializado itinerante deverá ser especializado com o Curso Superior de Formação
Musical.

II - A - 2

11. Está confuso “...ensino reforçado em algumas áreas musicais especializadas como os instrumentos a
nível amador (...)”.

II - A - 3

14. Deverá ser explicitado de que serviço se trata. No entanto não esquecer de incluir professores especializados.

II - A - 4

17. É contraditório do último parágrafo do ponto anterior. O conjunto de exigências nele consignado está
vocacionado a impedir o acesso de estudantes das áreas do ensino genérico.
A carga horária mínima exigida, 6 horas semanais, é superior à média da carga horária para as disciplinas nucleares das respectivas áreas (4 horas). É contraditório criar uma opção de carácter voluntário e impor à partida uma carga horária mínima que irá criar uma sobrecarga de esforço incompatível
com os objectivos do próprio ensino.
Por outro lado, não devem ser definidos conteúdos programáticos e curriculares que, como o exemplo apresenta, se limitam a copiar os esquemas propostos para o ensino vocacional. É também, pelo
menos, incompreensível a limitação a 12 alunos para se poder criar este tipo de ensino. É não acreditar na proposta, ou então, querer inviabilizar a sua efectivação.

2) - Ensino Vocacional
•

Mais uma vez se chama a atenção para o facto de ser o ensino vocacional o que deve ser privilegiado neste documento, se pretende-se de facto reestruturar e rapidamente atingir a meta final quadros aptos para o ensino e vida profissional - dignificando uma profissão que teimam em
mantê-la em segundo plano.

•

O acesso a este tipo de ensino não pode limitar à partida, 1.º ciclo, o universo dos candidatos exclusivamente aos que apresentam “...comprovadas aptidões ou talentos nesta área (...)”. Como é
que numa criança de 6 anos se detecta e comprova aptidões ou talentos nesta área ou em qualquer outra?
Salientamos que é hoje universalmente conhecido que qualquer criança, dita normal, é um músico em potência. O que importa é desenvolver nela as suas capacidades inatas, deixando à avaliação normal do sistema de ensino/aprendizagem, a selecção natural dos mais talentosos. Não podemos, à partida, considerar como definitivos quaisquer testes realizados ao nível etário dos 6
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anos, quando se sabe, por exemplo, que Verdi foi eliminado nas provas de admissão ao Conservatório de Milão!!!
Não se confunda, também, aptidões e talentos reconhecidos ou evidenciados, com vocação definitiva.
•

Mantemos a opinião que, do 1.º ao 3.º ciclo do ensino básico, o ensino especializado da música
deve ter um carácter pré-vocacional, dirigido a uma aprendizagem específica, tendente a criar as
condições mínimas exigíveis para uma admissão ao ensino vocacional, ao nível do secundário,
como em qualquer das outras áreas vocacionais. Aí, sim, deverão ser criados os níveis de exigência na admissão que garantam a qualidade artística e pedagógica, adequada aos objectivos
que forem definidos, para qualquer curso.

•

Não aceitamos que se mantenha como ensino vocacional de nível superior o que actualmente é
ministrado nas escolas superiores de educação. Para que tal possa vir a ser uma realidade, terá obrigatoriamente de ser exigido como habilitação mínima de acesso, os conhecimentos do 3.º ano
do ensino secundário vocacional da música (prova específica de acesso).
Não se pode continuar a considerar como ensino vocacional de nível superior o que actualmente
é ministrado nas escolas superiores de educação, dado ele não ser sequencial do que é ministrado
no actual ensino secundário (complementar), nem tão pouco, atingir níveis superiores no conhecimento musical.

Apresentamos os seguintes comentários pontuais:

II - B)

19. Deve ter nova redacção.
“O ensino vocacional da música é um ensino especializado destinado aos cidadãos com aptidões e
talentos nesta área e é garantido até ao ensino superior”.

20. Este artigo deverá definir cada tipo de escola, para cada tipo (nível) de ensino.

21. É redundante face ao n.º anterior.

22. Deverá neste artigo ser introduzido o regime supletivo para alunos em idade escolar, diferenciado do
ensino recorrente de adultos.
Assim, deverá ser alterado para:
“...ou, em regime articulado e ou supletivo, em escolas diferentes, criando condições especiais de
matrícula, horário e cargas horárias compatíveis com o normal desenrolar de todo o processo de
ensino, nas diferentes escolas envolvidas”.
Mais se esclarece que a transição de área só é permitida, presentemente, até ao 10.º ano inclusive,
pelo que se julga que não é correcto afirmar que:
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“Deste modo se garante a possibilidade dos alunos, que não estão no ensino vocacional transitarem,
no final de qualquer ano, para o ensino regular do nível correspondente (...)”.

24. Deve ser alterado para:
“O ensino vocacional da música a nível superior é ministrado nas escolas superiores de música e
nas universidades”.
Só poderá ser ministrado nas escolas superiores de educação, com a garantia de que a admissão a estas escolas obriga ao candidato possuir conhecimentos ao nível do 3.º ano do ensino secundário, área
vocacional música. O ensino genérico, a nível do 3.º ciclo, não pode dar acesso ao ensino vocacional
de nível superior.

II - B.1

25. Eliminar:
“...professores formados pelas escolas superiores de educação variante de música (...)”.
Estes professores, enquanto não forem alterados os seus currículos, só poderão dar, quanto muito,
aulas no ensino genérico ao 1.º e 2.º ciclos.

26. É irrelevante ser exaustivo na descrição dos cursos a ministrar. Os currículos e as disciplinas a ministrar, deverão ser objecto de legislação própria. Quanto muito a redacção deste n.º deverá ser:
“A escolha do instrumento deverá ser feita pelo aluno, de acordo com os meios disponíveis e orientada por parecer escolar, tendo em conta as características do aluno e as disponibilidades didáctico-pedagógicas”.

27. Não se entende o que se pretende com a presença mensal de um professor especializado itinerante
para acções de aplicação/animação/sensibilização. Julga-se que o legislador está ainda a pensar no
ensino genérico, não tendo presente que o ensino vocacional é ministrado em escolas especializadas,
cujos professores são todos especializados e estas auferem pelo menos de paralelismo pedagógico e
são orientadas por uma direcção pedagógica, que obrigatoriamente tem nível superior de habilitação
para a docência.

28. Deverá passar a ter a seguinte redacção:
“...o mais cedo possível, podendo mesmo ser feita uma aprendizagem pré-vocacional antes do 1.º
ano (...)”.

29. Este ponto deve ser anulado. Contesta-se radicalmente qualquer tipo de provas selectivas para admissão a este nível de ensino que, como já afirmámos, se deve desenrolar como ensino especializado
pré-vocacional.
A admissão, neste nível de ensino, deverá ser livre de restrições do tipo de testes de admissão obrigatórios.
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30. É redundante. Deve seguir a Lei Geral do Ensino.

II - B.2

31. Tal como no n.º 26, os currículos, disciplinas e seus objectivos, e cargas horárias, devem ser objecto
de legislação própria.
Quanto muito, este número deverá ter a seguinte redacção:
“O ensino vocacional de música ao nível do 2.º ciclo do ensino básico, será desenvolvido com um
conjunto de disciplinas específicas, cuja carga horária global deverá ser equilibrada, com vista a
manter um ensino global coerente e consistente”.
32. e 33. - Deverão ser objecto de legislação referida nos n.ºs 26 e 31. É prematuro entrar em currículos
específicos e substituições de disciplinas, sem se ter conhecimento dos conteúdos programáticos de
cada uma delas. Seria perniciosa a redução dos componentes de formação geral essenciais à formação do jovem, sem um estudo mínimo dos programas a ministrar.

34. Concorda-se com o conceito.

35. As avaliações devem seguir os critérios de todo o ensino. É portanto redundante este número.
A existência de exames finais, só pode ser de novo efectiva se a legislação o vier de novo expressamente determinar.

36. É aberrante o conceito. Deve ser anulado.
Os 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico são parte integrante do ensino obrigatório. A passagem do 2.º
ao 3.º ciclo tem obrigatoriamente de seguir os critérios do ensino geral. Não é minimamente pedagógico, para já não dizer curial, eliminar alunos que no conceito geral de avaliação do ensino em
Portugal se situam ao nível do Bom (14 valores).

36. É redundante. Deve seguir a Lei Geral do Ensino.

II - B.3

38. Deve ser eliminada a parte seguinte:
“...incluindo-se na matéria da disciplina de Formação Musical uma introdução à Análise Musical e
à Composição (teórica)”.
É despropositado entrar em pormenores dos conteúdos programáticos das disciplinas. Mantemos o
critério do n.º 31, deverá constar em legislação específica.

39. É irrelevante.

40. Mantemos os critérios de análise do n.º 31. Deve ser objecto de legislação específica.
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Quanto muito manteria a mesma redacção proposta para o n.º 31.

41. Nova redacção:
“Os testes de admissão a este ciclo por alunos que não tenham frequentado o ciclo anterior incluirão
o apuramento de:
a) Conhecimentos de formação musical correspondente (...)
b) Nível de desenvolvimento instrumental correspondente ao do ano imediatamente anterior aquele
em que o aluno pretende ingressar”.
Consideramos que as aptidões ou talentos específicos já foram determinados ou são inerentes às provas prestadas para admissão ao ciclo.
42. É redundante. Deve seguir a Lei Geral do Ensino.

43. Deve ser anulado. É passar um atestado de incompetência ao próprio ensino. É contrário ao conceito
de paralelismo pedagógico e atentatório das escolas que venham a obter autonomia pedagógica.
Mais uma vez afirmamos que os critérios de avaliação devem ser os do ensino em geral. Os níveis de
exigência, esses, sim, são e poderão ser determinados para os vários níveis de ensino.

II - B.4

46. É pelo menos confuso a criação da 2.ª via: “cursos orientados para o ingresso na vida activa”. São
pelo menos, à primeira vista, idênticos aos cursos previstos para o ensino profissional, com a possibilidade de prosseguimento de estudos de nível superior. Não se vislumbra, no entanto, que cursos ou
estudos superiores esta via dá acesso.

47. Na sequência do que vem sendo dito, da não publicação neste documento de currículos (n.ºs 26, 31,
38), reforçamos ainda o irrealismo de uma carga horária despropositadamente elevada e a obrigatoriedade de um 2.º instrumento em vez de Prática ao Teclado.
Os currículos a criar têm de ser coerentes com a dicotomia ensino/aprendizagem. É fundamental que
o aluno possa aprender. Não basta criar disciplinas. Tem de haver equilíbrio na sua distribuição e
tempo de estudo mínimo, que no ensino da música é actor determinante para a obtenção da qualidade
artística. 24 horas semanais para além das disciplinas de formação geral é pelo menos irrealista.
Se falarmos nos custos, são incompatíveis. O estudo financeiro assim o comprova (...).

48. Em relação a este ponto, a apresentação dos cursos orientados na vida activa não esclarece acerca do
seu enquadramento efectivo no ensino secundário com hipóteses de acesso ao ensino superior (ver
comentário ao ponto n.º 46), e das garantias de categoria profissional que a sua institucionalização
definitiva possa oferecer.

49. Deverão ser apresentados os objectivos e explicitado que cursos são estes.

244

50. É redundante. Deve seguir a Lei Geral do Ensino.

51. Mantém-se quanto a nós a redundância deste número, pelas mesmas razões dos n.ºs 35, 43. Os critérios da avaliação devem ser os do ensino em geral. Se houver exames finais para o 12.º ano em todas
as áreas, então deverá haver para a área da música nos moldes que for determinado pela lei geral.

Deverá ser criado um novo número, que preveja a obrigatoriedade de provas para acesso a este nível
de ensino que, quanto a nós, é definitivamente vocacional.
Não deve bastar o diploma do 3.º ciclo do ensino básico. O aluno deve ser submetido a um teste de
admissão (prova específica) para o ensino secundário.

II - B.5

52. Mantemos como irredutível a posição de que nas escolas superiores de educação, os formandos
com a variante música, terão obrigatoriamente de possuir, como habilitação para admissão
aquele curso, o diploma do curso secundário (12.º ano) área vocacional da música.
O ensino vocacional de nível superior, terá de ter como base o ensino vocacional de nível secundário.
A solução actual é desprestigiante para os próprios professores.

53. A) ...
B) ...
C) ... Com variante de música
a) Anular.
Os professores itinerantes só podem e devem ser professores especializados oriundos das escolas superiores de música.
b) Alterar para:
“Professores da disciplina de Educação Musical do 1.º e 2.º ciclos e 3.º ciclo do ensino genérico”.
c) Anular.
Os professores do ensino vocacional só devem ser professores oriundos das escolas superiores de música, a menos que se cumpra com os critérios de admissão propostos no n.º 52, e a
adequada e criteriosa reestruturação dos currículos.

54. Julga-se que estas escolas deveriam também formar:
a) ...
b) ...
c) ...
d) Maestros (Directores de Orquestra e Coros)

55. É controverso.
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Que se entende por “animadores musicais especializados”?
Quais as disciplinas teórico-práticas do ensino genérico e do vocacional bem como eventualmente
disciplinas práticas, estão os professores actualmente formados nas nossas universidades a leccionar?
Julgamos que, os currículos actuais e sem outros complementos curriculares tirados nas escolas superiores de música, só terão habilitação para disciplinas práticas de nível amador.

II - C.

4) - Os Professores

Em relação a esta matéria pensamos que o articulado relativo a professores deveria sair em legislação
separada, legislação que deveria tomar a forma de um Estatuto do Professor de Música. Esse estatuto deveria também integrar os regimes de transição.

Apresentamos os seguintes comentários pontuais:

70. a) Considerando como globalmente positivo, o estatuto do professor concertista ou compositor coloca desde já duas questões:
-

Necessidade de garantia, por parte do estado, de financiamento que permitam às escolas, incluindo as escolas do ensino particular e cooperativo, suportar os custos que a manutenção de tal estatuto acarreta.

-

A atribuição ou manutenção do estatuto deverá ser da exclusiva responsabilidade dos professores
e dos órgãos de administração e gestão pedagógica da escola, levantando-se reservas à alínea b)
deste ponto quando se afirma “órgão de administração e gestão pedagógica do estabelecimento
de ensino (...) as mandará analisar” (às composições), por três razões:

1) A análise de uma obra pode não ter, no que diz respeito à apreciação do seu valor estético/musical, carácter único e definitivo;
2) A análise pode ser influenciada por critérios da avaliação estética, sempre subjectivos, ou diferentes daquele, subjacentes à obra analisada;
3) Não estar definido a quem recorre o órgão de gestão da escola para analisar as obras. Na nossa
opinião, tal análise deveria ser feita pelos professores de composição da escola com a participação
do compositor.

74.-76. Os modelos do Concurso de Provas Públicas deveriam ser incluídos em legislação posterior (portaria). Achamos positivo a existência de provas com estas características, mas pensamos que devem ser susceptíveis de alterações em cada ano, pelo que não se vê vantagem na sua inclusão num
documento desta natureza.

5) - Regimes de Transição
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Questões preliminares
O principal problema que se põe neste ponto é o de integrar professores que têm como habilitação os
cursos superiores ou completos da reforma de 1930 (Decreto n.º 18881), que não conferiam qualquer
grau académico, num sistema que, em consequência da Lei de Bases do Sistema Educativo, exige o
grau de bacharel para leccionar o 1.º e 2.º ciclos do ensino básico e o grau de licenciado para os restantes níveis de ensino.
Numa perspectiva de integração desses professores, dever-se-ia considerar o problema do grau académico como uma questão formal resultante das disposições legais da Lei de Bases, devendo-se:
a) Reconhecer competência profissional aos diplomados com os cursos da reforma de 1930;
b) Reconhecer que, para todos os efeitos, os cursos da reforma de 1930 eram habilitação máxima
que o Ministério da Educação punha à disposição daqueles que pretendiam obter uma habilitação
de nível superior em música. Se os professores mais não fizeram, foi porque o Ministério da Educação não estruturou nenhum sistema de cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação ou de estágio
e profissionalização, para os professores do ensino vocacional de música;
c) Considerar e valorizar, para efeitos de equiparação ou equivalência, o tempo de serviço prestado
por esses professores, especialmente daqueles que estão inseridos no sistema, com 15 anos ou
mais de tempo de serviço (independentemente de leccionarem em escolas oficiais ou escolas particulares);
d) Criar um sistema que permita a progressão na carreira docente, aos professores diplomados com
os cursos superiores ou completos da reforma de 1930.

92. A equiparação a bacharelato dado aos cursos superiores ou completos da reforma de 1930 implica, de
acordo com o ponto 77. a) do projecto e por exigência da Lei de Bases do Sistema Educativo, a perda
da habilitação própria para leccionar no 3.º ciclo do ensino básico, no ensino secundário e no ensino
superior, com todas as consequências em termos de vencimento, concursos e progressão na carreira.

93. a) Se considera-se a posse de bacharelato ou equivalente como uma das condições para a equiparação a licenciatura e se os cursos superiores ou completos da reforma de 1930 serão apenas equiparados a bacharelato, quais são os professores com habilitações obtidas em Portugal que terão uma
equivalência a bacharelato*? Esta alínea, a não ser que passe a constar “a posse de bacharelato,
equivalente ou equiparado”, não cria nenhuma via para a progressão na carreira aos diplomados
com os cursos superiores ou completos da reforma de 1930.

93. c) Considerando que há disciplinas teóricas e teórico-práticas, como será avaliado o currículo artístico dos professores que leccionam essas disciplinas?

Conclusões e propostas

Da análise atrás feita dos pontos 92 e 93 do projecto podemos concluir que:
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a) Não fica claro qual a situação dos professores diplomados com os cursos superiores ou completos
da reforma de 1930 que se encontrem a leccionar no 3.º ciclo do ensino básico, no ensino secundário e no ensino superior (a menos que fiquem colocados como professores com habilitação suficiente, na mesma situação dos professores mencionados no ponto 78.);

b) Não é criado nenhum sistema que permita a progressão na carreira aos diplomados com os cursos
da reforma de 1930 (a não ser que a equiparação a bacharelato dê acesso à continuação de estudos
em pé de igualdade com os bacharelatos das escolas superiores de música).
Sendo assim e considerando que:

a) Os professores, diplomados com os cursos superiores ou completos da reforma de 1930, foram
aceites em concursos públicos pelo Ministério da Educação para graus de ensino básico, secundário e superior;

b) O Ministério da Educação proporcionou a realização de mestrado em música (em Boston) a três
professoras diplomadas com os cursos superiores ou completos da reforma de 1930 que leccionavam no ensino preparatório;

c) Alguns dos actuais professores que leccionam na escola superior de música e nas escolas superiores de educação possuem os mesmos cursos da reforma de 1930;

d) A falta de professores habilitados, já existente, pode ser agravada, havendo a perspectiva de muitas escolas verem posto em causa o seu normal funcionamento, no que diz respeito ao paralelismo
e autonomia pedagógica.

Propomos que:

1) Seja mantida a habilitação própria para todos os níveis de ensino, através da concessão da equiparação a licenciatura aos professores diplomados com os cursos superiores ou completos de 1930,
ou equiparados, já profissionalizados ou com mais de 15 anos de tempo de serviço.

2) Seja garantida, pelo Ministério da Educação, a possibilidade de progressão na carreira aos professores diplomados com os cursos referidos e com menos de 15 anos de tempo de serviço ou não
profissionalizados, mediante um sistema que compreenda 3 possibilidades:
•

Estágios e profissionalização;

•

Acordos com Universidades para complemento de habilitações;

•

Acesso aos 2 anos pós-bacharelato, destinados aos bacharéis das escolas superiores de música, para obtenção do grau de licenciado.
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3) A equiparação a licenciatura obtida em 1) e 2) dê acesso ao mestrado e ao doutoramento.

* Esta formulação é confusa. Pensamos que aqui os autores deste parecer pretendiam, de facto, questionar
“...quais são os professores com habilitações obtidas em Portugal que terão uma equivalência a licenciatura?”.

(A datação possível deste documento deve-se às assinaturas, apensas a este, das presenças a uma reunião das
escolas especializadas de música, do ensino particular e cooperativo, realizada em Coimbra a 12 de Janeiro de
1991)
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APÊNDICE B – ENTREVISTA EXPLORATÓRIA

Esta entrevista foi realizada no dia 28 de Dezembro de 1998. A entrevistada é professora na Escola de
Música do Conservatório Nacional, do grupo disciplinar de Piano (código M17), possuindo, à data desta,
39 anos de serviço docente completos.

Pergunta:

Entrou aqui para a escola em que altura?

Resposta:

Em setenta e três.

P.: Setenta e três. Portanto, na altura da experiência pedagógica.
R.: Ainda estava em experiência pedagógica, exactamente. Estavam cá as cinco escolas, portanto: [escola]
piloto [de educação pela arte], cinema, teatro, nós, e a dança. (...).
P.: Relativamente aos planos de estudo da altura, fui aí descobrir os planos de estudo propostos em setenta e
três, dentro da reforma do Veiga Simão, nos quais havia os quatro anos do preparatório, já lá vamos, depois
quatro anos, dois geral e dois complementar, porque era o ensino secundário, e propunha também cursos
superiores, dos quais todos tinham a duração de três anos, excepto o de composição que previa [uma duração] de cinco anos. Como é que foi feita a passagem, em termos da leccionação dos programas, por exemplo no caso do Piano, entre os cursos [da reforma] de 1930 para os novos cursos da experiência pedagógica? Que tipo de equiparações foram feitas?
R.: Quem tinha o 3.º ano, por exemplo, de Solfejo não precisava de fazer o 4.º ano de Educação Musical.
P.: E no Piano?
R.: Havia o 6.º ano de Piano... Agora deixe-me cá pensar, está ai a fazer umas perguntas... (...). Na experiência
pedagógica era o 4.º, o 6.º e o 8.º [anos de Piano].
P.: Exactamente. E estavam previstos mais três.
R.: Quem tinha o 6.º, já não fazia o 6.º.
P.: Portanto, foi feita uma equivalência ano a ano em relação [à reforma de] 1930.
R.: Pois, quer dizer... Sobretudo em exames. Quem tinha feito o 3.º [ano] já não fazia o 4.º [ano]; quem tinha o
6.º [ano] não fazia o 6.º [ano] da experiência pedagógica. Agora o 8.º [ano], isso é que foi sempre obrigatório. Aí houve também uma grande confusão [uma vez que] as pessoas saltavam, não faziam o 8.º [ano] e
faziam o 3.º ano [do curso] superior.
P.: E o 8.º ano, era mais ou menos equivalente ao 2.º ano [do curso] superior ou era [de nível] inferior [a este]?
R.: O quê? O 8.º?
P.: Sim, o 8.º.
R.: Ai não... [Era] tão difícil ou mais difícil que o 3.º ano superior.
P.: O 8.º ano?
R.: O 8.º ano. E eu digo-lhe porquê. Porque o programa estipulado para o 8.º ano era um programa tirado do 3.º
ano [do curso] superior sem aquela margem que todos os programas têm, de haver alunos maus e que se dá
umas peças pequenas, uns estudos mais pequenos. Portanto, ali era obrigatório Moszkovski, que é muito difícil para mãos pequenas e depois eram logo seis estudos que eram absolutamente obrigatórios, enquanto
que no 3.º ano do [curso] superior podíamos ir a outros livros que estavam marcados no programa para alu-
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nos muito mais inferiores. Percebe? Estou-lhe a dar exemplos de estudos que é o básico. E quem diz isso...
Há menos defesa no 8.º ano do [curso] complementar do que havia no 3.º ano do [curso] superior.
P.: E como eram vistos os programas (...) para os (...) cursos superiores de música que estavam previstos [na
experiência pedagógica para] esses tais três anos?
R.: Pois é, não havia programa. Vou-lhe dizer o caso de um aluno meu muito conhecido que é o Rui [Vieira]
Nery. O Rui Nery foi meu aluno, fez o 8.º ano com uma nota alta (...) e depois fez o 9.º, o 10.º e o 11.º sem
haver programa. E depois dissemos: «bom, agora vais [fazer] é o 3.º ano superior». Só que ele entretanto
estava já mais virado para a história, e assim, e já não esteve para estar a dedicar-se ao piano de forma a fazer o exame com uma boa nota, e não chegou a fazer.
P.: E o que é que faziam então nesse 9.º, 10.º e 11.º ano, nesses tais três anos superiores? Que tipo de programa
[é que faziam]?
R.: Exacto... O programa de Piano é vastíssimo...
P.: Sim, não... Estou a falar em termos de nível de dificuldade, ou seja, qual era o objectivo. Se o objectivo era
um objectivo de progredir essencialmente em termos de dificuldade ou se o objectivo era essencialmente
um objectivo de fazer repertório.
R.: Não... O objectivo era o de entretanto haver realmente um exame que desse o diploma e portanto iam-se
escolhendo peças mais difíceis... Que já não havia peças mais difíceis, havia era um repertório dentro da
dificuldade que íamos burcar-lo, mas não tínhamos ainda uma meta de exame, como é que era o exame (...).
Isso estava [ainda] para ser feito.
P.: E comparando com a situação [actual] (...), depois do (...) [Decreto-Lei n.º 310/83], já no final da década de
oitenta. [Qual o] (...) nível deste 8.º grau (...) relativamente ao 8.º ano da experiência pedagógica? Isto efectivamente, não o que diz a lei.
R.: É o mesmo!
P.: É o mesmo nível?
R.: É o mesmo, não mexemos [no programa]. (...) Há umas diferenças para facilitar qualquer coisa do género:
em vez de ser quatro peças de Scarlatti, é só uma, porque achávamos uma brutalidade... Ah! E há outra possibilidade, ai é que está, de irmos ao programa dos cursos superiores [de 1930] (...). Já não estamos só com
aquele programa que está ali, e também baixámos [o nível de dificuldade] do 6.º ano. O 8.º ano agora está
mais elástico (...) em programa. E tiraram umas peças de Scarlatti e deram a possibilidade de tocarem as invenções Bach, que não se tocavam... Pronto, foi facilitado, mas no tempo da experiência pedagógica o 8.º
ano era mais difícil do que o 3.º ano do [curso] superior [da reforma de 1930]. Era mais difícil pela falta de
elasticidade de programa.
P.: E na sua opinião, em termos da actual situação, relativamente à Escola Superior de Música de Lisboa, que
está aqui perto de nós, qual é que é o grau de dificuldade comparado com o nível de entrada no curso superior deles?
R.: O grau de dificuldade?
P.: Sim, ou seja, a que nível estará, no caso específico do piano, o nível de entrada relativamente ao curso aqui
do Conservatório?
R.: Em princípio, eu acho que eles pedem um nível relativamente mais baixo para a entrada. O que eles querem, e isso a meu ver está fundamentalmente errado, é alunos extraordinários.
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P.: Como?
R.: Quer dizer, daqueles que eles têm mesmo a certeza que hão de ser concertistas (...). Que lhes pareçam que
podem ser concertistas, daqueles alunos que qualquer professor gosta de ter, um aluno que não só estuda
mas que é um virtuoso já por si próprio. Daí que realmente quando fazem exames [de admissão], mesmo
que tenham vagas, não aceitem alunos porque lhes parecem alunos menos bons... E até será... O que há
falta naquela escola, que eu creio até de resto eles estão a querer converter essa falta, é não haver uma via
pedagógica. Eles têm uma via, digamos, para concertistas. Ora, ser concertista... Ainda agora estou a ver o
concurso (...) na América, e realmente aquela gente nova a tocar é um espanto. (...). Gente nova a tocar com
interpretação, com uma filosofia das peças que é de ficarmos de boca aberta. Realmente, nesse aspecto,
aqui estamos muito longe. (...). Portanto, aqui faz falta uma via pedagógica que há em quase todas as escolas superiores. (...). A entrada em si não é difícil se o aluno estiver aquele nível mínimo que eles acham necessário.
P.: E em que grau é que colocaria a entrada, mais ou menos em termos daqui?
R.: Em termos daqui?
R.: 6.º, 7.º, 8.º...
R.: Eles dão sonatas até mais fáceis do que nós.
P.: Nós no 8.º?
R.: No 7.º ano, eu classificaria de 7.º ano. Eles põem os prelúdios e fugas que nós pomos, põe sonatas... Olhe,
até põem sonatas do 5.º ano, porque evidentemente depois há um querer voltar atrás, que é natural, de técnica e tudo isso, e portanto vão a peças mais fáceis. (...). O que eles exigem é que o aluno tenha muita capacidade. E essa capacidade, a meu ver, é errada.
P.: Quando fala em via pedagógica é para formar professores?
R.: Sim, é. [Esta] não requer um programa tão exaustivo e tão bem tocado. Aliás, houve uma altura em que eu
também lutei por isso aqui na nossa escola, porque acho que com um 8.º ano de Piano a via pedagógica já
dá perfeitamente. E eu lembro-me que tive uma aluna que veio de França (...), vamos dizer que o diploma
dela era igual ao nosso do 8.º ano de Piano, e aquele diploma dava-lhe direito a ensinar nas escolas básicas
de música [em França]. E digo-lhe que não era uma aluna boa, que tive muitos problemas, com ela, técnicos. Percebe? Mas quer dizer, dava-lhe o direito de ir ensinar e o dos nossos alunos aqui dão direito é... Não
é de ir ensinar, é de ir ali para as escolas básicas, não é de ir para as escolas de música.
P.: Durante a experiência pedagógica os primeiros quatro anos de Educação Musical, que chamavam de Educação Musical Básica, era para sair destas escolas, não era? Já em 1930 era dito que quando fosse possível
criar escolas de nível musical básico, o Conservatório deixaria de leccionar esse nível. A ideia que eu tenho
da experiência pedagógica, daquilo que eu até este momento consegui encontrar de documentação, dá-me a
impressão que a Educação Musical Básica não era para ser leccionada efectivamente nos Conservatórios,
mas sim para passar para as escolas preparatórias.
R.: Talvez, não lhe posso responder. (...).
P.: Esteve por detrás da redacção do [Decreto-Lei n.º 310/83] (...), da reforma de oitenta e três?
R.: Sim.
P.: Em que anos esteve aqui na direcção (...) da escola?
R.: Foi de setenta e seis a oitenta e três. Estive sete anos.
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P.: Qual foi o motivo que levou à publicação deste [Decreto-Lei n.º 310/83]?
R.: Muitos... Muitos motivos. (...). Com a experiência pedagógica foram criadas as cinco escolas independentes, porque a escola de dança era uma disciplina do teatro e a escola piloto [de educação pela arte] não
existia. E a ideia, que estava muito na mente da Dr.ª Madalena Perdigão, era a escola piloto como cúpula, a
tal escola superior de educação, no fundo, de todas as outras escolas de arte, portanto, da música, da dança,
do cinema e do teatro. (...). A escola de música fez muita guerra a essa filosofia, porque achámos que a escola piloto, as disciplinas que continha e todo o seu conteúdo estrutural, que realmente falsificava esta
ideia, e além disso tirava a dignidade à própria escola de música de formar alunos de música e eles são
realmente formados pela escola de música. Fizemos uma grande guerra e conseguimos vencer, até porque
realmente a escola piloto ser a escola cúpula de todas as escolas do país era [uma ideia] realmente incomportável.
P.: Era para ser a única no país todo?
R.: Sim, sim. Era incomportável. (...). Não conseguimos agarrar essa ideia, combatemos imenso, e a escola
piloto por... Mas para combater isso não imagina as reuniões que houve ali em baixo no salão. Uma das vezes, a escola piloto viu-se tão contrariada que se levantou em peso e foi-se embora. (...). Esse foi um dos
problemas da experiência pedagógica. Depois havia o problema de sendo as escolas independentes, formaram um programa curricular muito maior. E à medida que iam aumentando os anos, por exemplo, a escola
de dança em especial, (...) [a necessidade de] salas multiplicaram-se. (...). A incomodidade aqui dentro da
escola tornou-se maior porque as salas iam sendo tomadas (...). Isto é para lhe dizer o clima que se vivia
aqui. Depois vinham os dinheiros em comum, mas as outras escolas acharam sempre que a escola de música é que tinha a maior fatia... É evidente, era a que tinha mais alunos. (...). Depois havia trapalhada, também, como por exemplo com os professores em que nós chegávamos a fazer concurso, como fiz com a professora Filomena, ela ganhava o concurso, mas quando cheguei à secretaria o lugar dela já estava ocupado
(...) pelo cinema (...).
P.: Havia, portanto, uma [única] secretaria para as cinco escolas?
R.: Exacto.
P.: Todo o serviço administrativo estava todo junto.
R.: Exacto. Havia uma comissão (...) para reunir todos os problemas da escola. (...). A escola de dança foi a que
nos incomodou mais. (...). A escola de dança é que ia sempre abusando em tudo, não sei. Era uma característica (...). Mas, eu ia a falar da escola de dança...
P.: Estávamos a falar dos motivos que levaram ao [Decreto-Lei n.º 310/83].
R.: Pois... Exactamente. Com estes incómodos todos... Dissemos, não pode ser, cada escola tem que estar realmente separada e acabar com esta situação. (...). Nós queríamos a nossa independência. (...). O problema
era que também sentimos que o curso superior [da reforma de 1930] não dava um diploma válido aos alunos. Foi essencialmente por isso, também, para dar aos alunos a possibilidade de terem diplomas de curso
superior [com grau académico] como todas as outras áreas tinham.
P.: E por isso é que foram separadas as escolas superiores das escolas não superiores?
R.: Ai houve uma filosofia de verdade, de se saber se era melhor uma escola única, secundária e superior, ou
separá-las. Ai houve uma filosofia, principalmente da professora Gilberta Paiva (...) [apontando para] uma
escola única com secundário e superior. E depois, os professores do superior davam aulas no secundário
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porque normalmente não haveria alunos que justificassem. Isso foi a filosofia, mas acabou por ser a outra a
vencer.
P.: Mas porque razão?
R.: Ah... Pronto, era um politécnico, não é, ficou integrado no politécnico. (...). Eu confesso que não acho errado. O que foi errado foi o não se ter tomado cautela com os professores existentes e dar-lhes a possibilidade
de serem considerados professores superiores, também. Não que estivessem lá, mas professores superiores
como os outros. Quem fosse considerado mais capacitado ia para lá, tudo bem, mas os outros todos serem
também considerados como capazes. Isso foi um erro.
P.: Está a falar em termos da revalorização salarial que [os professores que foram para as novas escolas superiores] tiveram?
R.: Pois. Os que foram considerados como mais capazes foram para lá. Nesse aspecto, a professora Leonor
Cadete nunca considerou correcto. (...).
P.: Como é que foi pensado em termos do enquadramento na carreira [do ensino] superior [politécnico]? É que
na altura já tinha sido publicado o estatuto de carreira do politécnico (...) o qual exigia o grau de mestrado
para se ser professor. Isso chegou a ser [devidamente] equacionado ou não?
R.: Penso que não. (...). A partir dai não me faça muitas perguntas (...).
P.: E na altura foi equacionada a integração, não nos politécnicos, mas sim nas universidades, ou não sabe?
R.: (...). A primeira coisa foi estruturá-los dentro do politécnico (...). É a única coisa que sei responder. O resto
ignoro. (...). Sei que também, como nós, [os professores das escolas superiores de música] não gostam de
estar integrados no sistema. (...). Só com uma direcção relacionada connosco, do ensino da música, é que
nós conseguimos viver e respirar como deve ser. (...).
P.: Quando foi feita a separação das escolas de ensino superior e de ensino não superior de música, foi de alguma forma previsto um enquadramento de articulação entre elas, nomeadamente o estabelecimento de um
paralelo com os programas que existiam, ou não?
R.: Sim, houve.
P.: Então qual era o âmbito para nós e qual era o âmbito para eles em termos de referenciais da experiência
pedagógica ou de 1930?
R.: Eles não fizeram nada (...).
P.: Qual era inicialmente o nível previsto lá de entrada em termos do nível terminal daqui?
R.: Pois, é o que eu lhe digo. Eles pedem só um andamento de uma sonata, um Bach, um prelúdio e fuga (....).
O nível de entrada é absolutamente o mesmo nível daqui.
P.: Não foi, portanto, feita nunca nenhuma coordenação entre as escolas?
R.: Não, não... Nunca foi feito nenhuma coordenação em que exactamente fosse dito nós fazemos isto e vocês
fazem aquilo.
P.: Porque razão?
R.: A primeira razão foi porque na verdade... Não sei bem dizer-lhe... As pessoas começaram a ficar indispostas porque houve muitos professores daqui que quiseram ir para a escola superior [de música] e não deixaram. Então, começou a haver uma indisposição entre os [professores] daqui e os de lá. Depois, as comissões directivas [desta escola] começaram a não achar bem estar no secundário e começaram a querer batalhar contra esta estrutura (...). Nunca a escola superior realmente, que eu saiba, veio ter com as direcções
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para conversar a respeito do programa curricular. Eu penso que nisso não há muito mal porque o que eles
querem é ter os alunos a tocar com bom nível. E desde que tenham bom nível e também a capacidade que
no fundo trazem, um tipo de capacidade que se avalia, entram.
P.: Independentemente dos estudos que tenham feito antes?
R.: Independentemente... Independentemente... Eu acho que isso não está [errado]. (...) É claro que há quem
critique e diga: «Ah... o vosso 8.º ano está muito adiantado, então o que é que os alunos vão fazer depois
para cima?». (...) Tudo o que quiserem, até porque realmente a gente vê estes concursos internacionais com
gente de dezassete e dezoito anos a tocarem como tocam (...). Então se a gente põe aqui um programa abaixo, não sei, nunca mais temos pianistas. O que é preciso sim é uma escola boa, mas isso é outro problema.
Uma escola com bons professores que ensinem bem os alunos. (...).
P.: Mas portanto, o nível aqui desta escola foi, nessa fase de oitenta, subido em função de uma reacção contra a
própria escola superior [de música]?
R.: Não. (...). Na verdade não quisemos que a nossa escola passasse a ter um nível de 6.º ano.
P.: Pois, porque isso saiu até em despacho (...), equiparando o 8.º grau ao antigo 6.º ano, e esta escola reagiu
contra nunca adoptando essa determinação.
R.: Pois, isso é uma verdade. (...). Eu vou falar pelos professores de Piano, mas acho que posso falar [por todos]. Sentimos que tínhamos capacidade para ensinar mais do que ensinar até ao nível do 6.º ano (...). Pois
nós tínhamos ensinado o 3.º ano [do curso] superior de Piano e agora obrigavam-nos a [ensinar só até ao]
6.º ano de Piano, todos nós reagimos. Mas isso foi uma coisa a nível geral. Quisemos que esta parte secundária... E depois também queríamos outra coisa, apesar disso, que era o Conservatório é uma escola que toda a vida se tornou diferente de todas as outras escolas (...) e portanto, já havia, como há, muitas escolas de
música no país...
P.: ...particulares...
R.: ...não é? E quisemos sempre, mesmo sem ser superior, que as nossas escolas se demarcassem...
P.: ...das outras.
R.: ...das outras. Era essa a ideia. É evidente que as outras escolas agora já vão no 8.º ano... Eu penso que a
nossa escola se continua a demarcar pelos professores que tem.
P.: E isso não poderá levar a um problema que é os alunos fugirem antes de tempo, fugirem entre aspas, para
as escolas superiores, visto que estão em condições de entrarem e já terem um curso secundário qualquer, e
portanto a escola deixar ou...? Vamos ver a situação actual em que nós temos relativamente poucos alunos
que realmente concluem os cursos aqui.
R.: Olhe, sabe, isto é porque o nosso programa curricular está erradíssimo porque os alunos têm imensas horas
com as disciplinas (...), como o 2.º Instrumento, como por exemplo Composição em especial... Quantas horas é que tem [de Composição]?
P.: São três.
R.: Três horas por semana. Se somar as horas curriculares... E já viu que só um ou dois são capazes de acabar a
escola com tudo feito. Ora, isso o que é que significa? Que a escola está a sobrecarregar [os alunos], com
um programa sobrecarregadíssimo, [o que é] antipedagógico. (...). E isto porquê? Porque cada professor
começou a querer fazer da sua disciplina quase que um curso e não soube... Porque antigamente, ai é que
está, a filosofia era realmente dar o máximo para o aluno sair com o [curso] superior...
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P.: ...do instrumento.
R.: ...do instrumento. Mas actualmente isso não se justifica e então justificava-se era puxar o instrumento o
máximo. E porque é que eu digo isso? Porque, por exemplo, [para a] História da Música já existe [a licenciatura em] Ciências Musicais para o aluno se quiser... Porque antigamente não havia. (...). Aqui o que era
preciso era dar aquela história da música mínima para o aluno não sair daqui sem saber quem é Beethoven,
muito bem, mas não a Grécia, o Egipto, os modos, o não sei quê. Tudo de uma forma muito forte. Não há
necessidade disso. E com a Composição é a mesma coisa. Os alunos aqui não são compositores nem têm
idade sequer para serem compositores. E toda a vida se discutiu o que era a disciplina de Composição. Se
era uma disciplina ou se era um curso. Porque se é uma disciplina, o que os alunos têm de saber aqui é
aquelas coisas básicas relativas à música, como as tonalidades, os acordes e uma série de coisas nesse sentido. Mas não compor e estarem para ai com grandes coisas nem as técnicas da idade média, as técnicas do
tempo não sei quê... Essas técnicas todas, sim, no [curso] superior para quem quer ser compositor, isso sim.
Está errado também a disciplina de Composição, está fundamentalmente errada. A Acústica dantes estava
integrada na História da Música. Portanto, os alunos sabiam aquela meia dúzia de coisas necessárias... E
pronto, saber que existe outros instrumentos, como por exemplo, falam tanto do piano... Não é só o piano
que existe. Existem os instrumentos de sopro, existem os instrumentos de corda... Terem um mínimo de
contacto com outros instrumentos e saberem o que é que é (...), como é que o som se realiza. Tudo isso está
certo, um bocadinho. Agora fizeram dois anos de Acústica.
P.: Não, um ano de Acústica.
R.: Um ano? (...) Agora é um ano mas houve dois, não houve? Veja bem.
P.: Pode ser que a nível interno da escola tenha existido...
R.: Eu acho que sim.
P.: ...mas nunca foi aprovado.
R.: Pronto, estou enganada, houve um. Mas é uma ano de Acústica, não é? (...). Mais uma peça do horário a
sobrecarregar. E realmente o que é que acontece? Vocês contam os alunos que saem com o programa todo
e não existe. É culpa deles? Não, (...), a culpa é da escola de não realmente dizer assim: «agora que existe a
possibilidade dos alunos realmente desenvolverem estas disciplinas de uma outra maneira, vamos diminuir
estas». Mas não. Cada professor... Eu lembro-me do professor Manaças, que era... coitado, já morreu... que
era uma pessoa, enfim, especial, e eu dizia: «Oh! Manaças, os seus programas que está a dar...». Eu ia aos
jornais da UNESCO... Cada coisa que vinha nova, disto e daquilo, ele dava, punha no programa (...). E os
alunos não percebiam nada, porque sabe que a acústica é difícil de perceber o som (...). Essa parte física é
muito difícil. O explicar o que é um Trompete não será tão difícil. Mas em relação mesmo ao som, toda
aquela parte física, é muito difícil e os alunos não tinham capacidade e ele já ia nos jornais da UNESCO. E
isto porquê? Porque o professor vai lendo, vai subindo, mas não vai descendo realmente à...
P.: ...necessidade e à idade dos alunos.
R.: E é isso que eu sinto que está a acontecer nesta escola. Veio o professor Bochmann e resolveu fazer, realmente, as técnicas de composição para os alunos e eles vêem-se aflitíssimos. E os professores cada vez vão
sabendo mais, cada vez vão exigindo mais e os alunos não têm capacidade. Os alunos têm treze e catorze
anos a fazerem isso. (...). Os meus alunos todos que eu tenho no 6.º e 7.º ano não têm nada de História da
Música...
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P.: Não fizeram ainda?
R.: Não fizeram. Até que isso deveria ser feito de tal maneira que os alunos fossem obrigados. Mas para essa
obrigação tinha que a coisa ser muito bem feita. Porque se vocês fazem essa obrigação tal como está não
têm cá ninguém. (...). Porque no meu tempo não se podia ir para o curso superior sem a História da Música,
não se podia fazer o 3.º ano de Piano sem o 3.º ano de Solfejo, havia umas regras muito [rígidas]. Mas o
certo é que a gente as fazia. Porque o programa estava possível. Agora, o certo é que ninguém faz.
P.: Quantas horas é que tinham de Instrumento, de Composição, de História da Música, por semana?
R.: Pois, eu também não posso...
P.: No seu caso especial, por exemplo?
R.: No meu caso especial, tenho que dizer que fiz tudo por fora... Mas era duas vezes por semana...
P.: Composição, História da Música... E o Instrumento, também duas vezes por semana?
R.: Também. Tenho que dizer que é evidente que a maioria dos alunos não estava no liceu. (...). Estavam só
aqui no Conservatório. Teriam feito a 4.ª classe, teriam feito talvez o 3.º ano do liceu, talvez, e não estavam
no liceu. Porque, na verdade, a maneira de pensar seria outra. Mas agora, exactamente, porque é diferente,
porque está tudo diferente, porque eles são obrigados a ter o (...) [9.º ano de escolaridade], há que rever toda
essa situação de uma forma pedagógica. E rever, porque o instrumento pede muitas horas de estudo, se
realmente se está aqui a fazer, a dar [nesta] escola, um curso de instrumento. A primeira filosofia é essa.
Ver o que é que estão os alunos aqui a fazer. Estão a tirar um curso de instrumento, não estão a tirar um
curso de disciplina. Então, o instrumento tem que ser um instrumento feito. Basta que o instrumento só tenha uma hora por semana, (...) por mim acho perfeito uma hora por semana, mas as disciplinas que têm
três... Há aqui qualquer coisa que não está correcto. (...). Vocês façam aí uma estatística e vejam os alunos
que saíram daqui com o 8.º ano de instrumento...
P.: Eu sei porque nós temos as estatísticas que temos de mandar para o Ministério...
R.: Façam... Onde é que está o erro? É na escola, não pode ser nos alunos.
P.: Aliás, estas escolas são acusadas de um insucesso tremendo porque não há alunos diplomados. Por ano há
quatro a cinco alunos diplomados com oitocentos alunos cá.
R.: Pois, pois... Porque não souberam integrar-se dentro... bem... Os alunos agora hoje em dia o que é que querem? Querem cursos superiores, não é? Antigamente não quereriam. Pronto, quereriam mas não assim
desta maneira. Agora toda a gente quer ser doutor, ou engenheiro, toda a gente quer um curso e o escavador
também já quer, e ainda bem que já quer, mas antigamente não era assim. Era mais ordeiro, era mais isto e
mais aquilo. Aliás, antigamente entrava toda a gente. Era tudo de outra forma. Entrava toda a gente. Tiravam dez no sétimo ano do liceu e entravam para o curso superior, não havia ninguém que não entrasse.
Agora precisam de dezassete. Tudo isso dá uma mentalidade e o psíquico diferentes. Portanto, os alunos tiravam o liceu, tiravam a brincar ou não a brincar e tiravam com outras coisas ou não tiravam com outras
coisas pois sabiam que entravam se quisessem. E hoje em dia estão ali todos com psicoses, todos. E tiram
dezanove, como eu tenho o João Farinha, que era um dos meus melhores alunos, que está com uma psicose
e está a tirar dezanoves e vintes e ainda acha pouco. E não me está a estudar nada. Dei-lhe um dez... Era um
dos meus alunos mais brilhantes. Eu dei-lhe um dez para não lhe dar um nove. Dei-lhe um dez para ver se a
psicose se aguenta no caminho, porque realmente para aquilo que ele estudou era um nove. E ele sabe dis-
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so. Eu disse ao João: «o que é que tu mereces?». «Mereço uma negativa». «Pois mereces, mas eu vou te dar
um dez. Agora vamos ver se estudas».
P.: Não será que... ou seja, havendo esse pensamento dominante que os alunos querem ter um curso superior, e
estando as escolas superiores de música a exigir um nível de entrada inferior ao nível terminal destas escolas, [não será] um aliciante aos alunos não acabarem aqui [os seus cursos] e irem para lá?
R.: Não. (...). Eles têm todos mesmo que fazer um exame. Primeiro porque sabem que só entra quem é muito
bom, quem é muito bom já de si próprio.
P.: Mas está a falar relativamente aos alunos de Piano?
R.: Estou, porque são os que têm mais dificuldade. Também sei que no Porto entram todos enquanto houver
vagas... entram todos... e aqui não entram. Os professores não deixam entrar. E o que é que acontece? Diga
lá. Eu tive uma aluna, por exemplo, que reprovou [na admissão à escola superior]. E ela disse: «nunca mais
tento». Porque ela sabe que vai esbarrar com o mesmo tipo de professores. (...). É uma porta fechada para
imensa gente. (...).
P.: Mas por que razão é que eles (...) [tomam] essa atitude?
R.: Pois, porque para eles os alunos... Pronto, para a escola superior ser ao nível que eles querem...
P.: Mas isso será uma forma adequada para atingir um nível ou não? Ou seja, a criação artificial de uma elite
através do fechar um funil na entrada, ou uma saída, eventualmente, é uma forma de defender uma qualidade? Ou é a melhor forma de defender a qualidade?
R.: Isso tudo trás muitas filosofias, porque eu também por vezes posso pensar nos nossos testes de entrada e
que realmente... mas também procuramos que os alunos musicais, aqueles que parecem mais vocacionados,
são os que entram. Portanto, isso tudo traz atrás de si um certo tipo de filosofia. E não há dúvida que um
teste de entrada é feito exactamente para não ser um descalabro, pois os professores vêem-se com alunos
que não dão nada. Agora, não há dúvida também que normalmente um aluno que faz o 8.º ano tem capacidade para ir para o curso superior.
P.: Mas já agora... [Sendo] (...) os testes [de admissão tão] (...) falíveis, não seria preferível (...) dar [a] hipótese
aos alunos [de frequentarem este ensino] - e agora não estou a por em questão o número de vagas existentes
- e depois (...) [serem] seleccionados pela própria desistência ou por não conseguirem passar [de ano]?
R.: Pois, (...) teriam o tal ano vestibular que por exemplo nós estamos agora aqui a lutar. Seria o tal ano vestibular que nos desse essa possibilidade de não estarem ali, com os alunos... Agora, eu penso que os alunos
que querem ir para a escola superior, não podem... Depois não têm mais nada. E então, eles estão já a definir o seu gosto pela música e portanto a passagem devia... Claro, em face dos exames. De qualquer maneira, seriado em primeiro lugar, segundo, terceiro, isso é evidente. Mas deveria ser dada a possibilidade. (...).
Porque realmente o que sai dali da escola superior é para ensino. É para ensino, tem que ser. E depois lá vai
um que é concertista. Mas isso são todas as escolas que têm que ser assim. Ainda agora, por exemplo,
aquela nossa aluna, Ana Cosme, está em Viena numa escola superior, mas ela está na do magistério. Quer
dizer, ela não entrou para a escola superior que é já para lançar os concertistas. Ela está na escola abaixo,
mas pertence... O que é, é que são dois níveis dessa escola superior. Não quer dizer com isso, que depois de
fazer essa parte do magistério como eles querem, que ela não faça um exame de entrada para a [escola] superior e que não venha a entrar. Mas neste momento não entrou. E é isso que faz falta ali naquela escola
superior. É haver, realmente, uma parte de magistério, porque a maioria dos alunos que saem aqui do Con-
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servatório, toda a vida foi, vão para professores. Conta os que foram para concertistas. (...). Felizmente estão agora a abrir novas escolas superiores, como já abriu a de Évora (...), em Aveiro... Já há um bocadinho
de mais possibilidade de fuga, dos alunos dizerem: «vou tentar noutra escola». (...). Eles vivem em Lisboa e
deviam, portanto, poder entrar desde que houvesse vaga.
P.: Um outro aspecto aqui... Portanto, o [Decreto-Lei n.º 310/83] pressupõe uma opção precoce aos dez anos
[de idade]. Ora, o que tem acontecido na prática é que a maior parte dos alunos não entra com essa idade;
há uma grande percentagem que entra depois dessa idade, ficando por esse motivo fora do sistema, porque
é pressuposto, na interpretação dada, que ele tenha dez anos quando está aqui no 1.º grau, com onze anos no
2.º grau, e por ai fora. Para além das situações heterogéneas que existem nos [diversos] instrumentos, como
na Trompa, na Tuba, (...) muitos dos alunos estão fora do sistema porque não entram aos dez anos de idade.
Isso na altura foi equacionado de alguma forma, quando foi [proposto o Decreto-Lei n.º 310/83], ou isso
não foi minimamente equacionado? Até porque existem referencias muito engraçadas nas reformas de
1898, de 1901 e na reforma do Vianna da Motta, de 1919, cujas idades máximas de entrada neste Conservatório eram, portanto, no curso básico de Solfejo, quinze anos sem teste ou [com] mais de quinze anos
com teste, e no caso dos instrumentos rondava (...) entre os dezoito e os vinte e cinco anos.
R.: Eu acho que nós fizemos... Se quer que eu lhe diga, eu lembro-me (...) que andámos a estudar como é que
nas outras escolas se fazia em relação a cada instrumento, em que idade é que entravam... Em que diziam, o
Piano, por exemplo, aos sete anos, depois... assim, o Clarinete era também por essas idades, tinha a idade
do Trombone, tinha a idade da Tuba... Isso estava mais ou menos esquemático em todas as escolas. E nós,
quando fizemos este trabalho, pensámos (...) nas idades. Mas na verdade, como houve esta ordem de 1.º
ano de Piano, 1.º ano do ciclo [preparatório], 2.º ano de Piano, 2.º ano do ciclo [preparatório], todo esse estudo mais aprofundado que quisemos fazer foi ao ar.
P.: De quem veio essa ordem?
R.: Foi o Ministério.
P.: Foi o próprio Ministério que fez esta opção de vinculação etária?
R.: Foi, foi...
P.: E não houve estudos de impacto?
R.: ...e mesmo o nosso 5.º ano de Piano actual, porque é que é o 5.º ano? Não foi por escolha nossa, da escola
de música. Quer dizer, é evidente que houve uma comissão para estudar com o Ministério, mas à partida o
Ministério deu uma grelha. E, portanto, deu que o 5.º ano de Piano equivalesse ao 5.º ano do liceu. (...). E
mesmo que queiramos fazer um exame no 3.º ano, à antiga, não é possível.
(...)
R.: Para nós, o 5.º ano está dificílimo. Porquê? Porque o programa do 5.º ano é, na sua grande parte, o programa do 6.º [ano antigo]. (...) O [programa] do 6.º ano antigo era vastíssimo e, portanto, podia-se ir de peças
de nível de 4.º [ano] a peças de nível de 7.º [ano]. Porque o programa era tão vasto que ele dava para tudo.
E agora [com] o [programa] do 5.º ano aconteceu a mesma coisa. Foram buscar as sonatas de 6.º ano, estão
todas no 5.º [ano]. O que é que acontece? (...). Já pouca gente fazia [antigamente] do 1.º ao 6.º ano em seis
anos. (...). Agora o 5.º [ano] está igual ao 6.º [ano antigo]. Nós temos um programa que nos vemos aflitíssimas para o fazer. Por isso há muitas reprovações pelo caminho. São raros os alunos que não têm de repetir ou o 1.º ano, ou o 2.º ano, então o 3.º ano... isso então...
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P.: E porque motivo? (...). Isso não constituirá um contra-senso? (...).
R.: (...). O programa está mal feito porque nos entalaram no sistema exterior, porque nos obrigaram a isso. (...).
(...)
P.: Já agora, como é que define vocação?
R.: Como é que defino vocação...
P.: Eu sei que é uma pergunta difícil...
R.: Realmente tem razão...
P.: Mas é que usar uma palavra sem ter um significado... também é difícil e perigoso.
R.: É evidente. Quer dizer... vocação... Eu acho que é uma predisposição. Para mim vocação é uma predisposição. Pronto.
P.: Para uma determinada coisa?
R.: Para uma determinada coisa.
P.: Como é que sabe que um aluno tem ou não tem vocação?
R.: Eu vou-lhe dizer o meu caso. (...). Por exemplo: quando eu era miúda, com quatro, cinco anos, deram-me
um pianinho. Daqueles bonitos, que agora já não há, de madeira, de cauda, com teclado... (...). E eu comecei a tirar músicas... no piano. As minhas irmãs não tiravam e eram mais velhas. Eu acho que isso se chama
uma predisposição que pode depois pela vida, se realmente as coisas se encaminharem, dar uma vocação.
Eu, quando me perguntou [o que era uma] (...) vocação, tive que pensar um pouco em mim, como é que a
minha vocação foi. Foi assim. É claro que também... depois, pensando na minha família, até tive aqui um
bisavô que foi aqui professor de violino (...) no tempo de D. Maria II. (...). Mas tenho tido alunos muito
bons, vocacionados, em que [nem] os pais, nem [os] avós, nem... Naturalmente até seriam músicos...
P.: ...mas não foram.
R.: ...mas não foram. Portanto, não é obrigatório isso. (...).
(...)
R.: Realmente... eu acho que a vocação está ligada à predisposição porque a pessoa nessa altura larga tudo para
seguir essa linha. Porque eu tenho que me lembrar... Por exemplo, eu nasci em Lourenço Marques e vivi
numa vivenda com um jardim (...). E o que eu quero dizer com isso é que tinha todas as possibilidades de
estar a brincar no jardim, a jogar com bolas (...) e eu ia para o piano. E também fazia essas coisas... mas eu
ia para o piano. Nunca a minha mãe me obrigou a...
P.: ...estudar.
R.: ...a ir para o piano. É claro que agora (...) um aluno que entre aqui, a gente não sabe o que é que acontece se
ele se vir diante de uma televisão. (...). Mas eu chamo vocação a esse aluno que tem predisposição e que
(...) [tendo] ao lado a televisão (...) vai estudar o seu instrumento. Chamo a isso vocação. É uma força interior. Não pode ser outra coisa. A vocação é uma força interior numa determinada área.
P.: Portanto, vocação está também ligada a uma capacidade que uma pessoa tenha dentro de uma determinada
área.
R.: Exacto. É uma capacidade. É isso.
(...)
Já perto do final da entrevista, e falando a propósito das escolas superiores de música, a nossa entrevistada profere os seguintes comentários:
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R.: (...). Eles lá em cima também se queixam, porque eles também foram... Eles fizeram um currículo, também
de não sei quantas horas, para justificar que são superiores. (...). E eles também estão danados, quer dizer...
Eu sei. Porque... quereriam dar mais tempo ao instrumento e mais tempo ao aluno. Menos disciplinas, até
mesmo que fosse o mesmo tempo de instrumento e não sei que mais, mas em vez de ser, sei lá, ocupar dez
horas ao aluno em disciplinas (...), ocupar cinco. Que era para o aluno ter...
P.: ...ter tempo para estudar.
R.: ...tempo para estudar.
(...)
R.: Isso eu lembro-me deles realmente, pronto... enfiarem... Põe uma disciplina disto e uma disciplina daquilo
para justificar... pronto... por exemplo. (...).
(...)
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APÊNDICE C – CONTEÚDO DAS PROVAS PRÁTICAS DOS CONCURSOS DE
ACESSO AO ENSINO ESPECIALIZADO DE MÚSICA DE NÍVEL
SUPERIOR

ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE LISBOA (ANO LECTIVO DE 1998/99)

Curso

Curso de Canto
Curso de Composição

Curso de Estudos Superiores Gregorianos

Canto Gregoriano
Direcção Coral

Órgão

Curso de Formação Musical

Curso de Instrumento

Clarinete

Contrabaixo

Cravo

Prova B - Conteúdo
a) Uma ária de Oratória ou Cantata
b) Um Lied ou Mélodie
c) Uma ária de Ópera
a) Apresentação de uma composição original do candidato
b) Elaboração de dois exercícios de composição estilística
a) Leitura de peças de Canto Gregoriano
b) Conhecimentos de Latim na interpretação do Canto Gregoriano
a) Direcção de um trecho dado, com acompanhamento de piano
b) Leitura de Partituras
c) Leitura de uma peça de Canto Gregoriano
a) Prova de Execução
- Um grande Prelúdio (ou Fantasia ou Tocata) e Fuga de J. S. Bach
- Duas obras características de época barroca (ibérica, francesa, italiana,
inglesa ou alemã)
- Uma obra representativa da época romântica
- Uma obra representativa do Séc. XX
- Leitura à 1.ª vista
b) Prova de Acompanhamento e Improvisação
- Baixo cifrado a realizar no teclado
- Harmonização de um coral
- Uma ou duas realizações sobre o mesmo (e se for o caso, outro tipo de
improvisação própria a testar eventuais aptidões particulares)
a) Prova Escrita
- Reconhecimento auditivo de intervalos e acordes
- Reconhecimento auditivo de cadências com identificação dos graus ou
funções e do Estado dos acordes
- Ditado rítmico percutido a uma e duas vozes
- Ditado de uma melodia
- Audição analítica de três excertos para identificar o modo, o andamento/carácter, compasso, células rítmicas características, e respectivas
articulações, instrumentação, época e compositor
- Classificação escrita de intervalos e acordes
- Classificação de duas cadências e análise funcional de uma terceira
b) Prova Oral
- Execução no instrumento do candidato de uma ou duas peças à sua
escolha (duração aproximada de 7 minutos)
- Leitura cantada de um canto estudado (divulgado pela Secretaria quinze
dias antes da prova)
- Leitura à 1.ª vista ao piano (acompanhamento simples de um Lied)
- Leitura cantada à 1.ª vista (Lied ou Melodia)
- Leitura cantada à 1.ª vista de uma melodia atonal
- Memorização lida de uma frase musical que deverá ser tocada pelo
candidato no seu instrumento ou cantada
- Leitura rítmica de um trecho do repertório
a) Igor Stravinsky, Três peças para clarinete solo
b) Uma obra à escolha do candidato
c) Leitura à 1.ª vista
a) Um estudo
b) Dois andamentos de uma Sonata ou de um Concerto
c) Uma outra peça contrastante, à escolha do candidato
a) Um Prelúdio e Fuga extraídos do WTK ou dois andamentos contrastantes
de uma Suite ou Partita de J. S. Bach
b) Uma Sonata de caracter virtuosístico de Doménico Scarlatti ou de outro
compositor ligado à sua escola
c) Uma peça do repertório cravístico à escolha do candidato
d) Realização de um baixo-cifrado designado pelo júri e que não deverá
exceder 15 compassos; para esta prova, o tempo de preparação será de cerca
de 10 minutos
e) Leitura à 1.ª vista

Regime de
Experiência
Pedagógica

Cursos do
Despacho n.º
65/SERE/90*

3.º
3.º
3.º
-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(3)

8.º

-

6.º/8.º

-

8.º (6)
8.º (6)
6.º/8.º

5.º

-

(7)
(7)

-

(7)

-

(8)

-

(8)

3.º/4.º
3.º/4.º

-

-

(8)

3.º/4.º (9)
5.º/6.º

-

-

(10)

4.º (11)

-

5.º/6.º

(10)
(8)
8.º **

-

5.º (12) **

5.º/6.º (13)
7.º/8.º (14)
(8)
(8)
-

5.º
5.º (15)
5.º (16)
-

-

6.º/7.º

-

6.º

-

-

-

6.º/7.º

-

6.º
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Fagote

Flauta

Flauta de Bisel

a) Franz Danzi, Concerto em Fa Maior
b) Uma obra à escolha do candidato
c) Leitura à 1.ª vista
a) Mozart, do concerto n.º 1 K. 313, em Sol Maior: 1.º andamento (Alegro)
até letra D, ou seja compasso 149, e 2.º andamento (Adágio) até letra G, ou
seja compasso 27
b) Uma obra à escolha do candidato
c) Leitura à 1.ª vista
a) Um estudo de F. Bruggen ou um Capricho de Quantz
b) Dois andamentos contrastantes de uma Sonata de Telemann
c) Uma peça à escolha do candidato
d) Leitura à 1.ª vista

5.º/6.º
-

5.º

(17)

8.º **

4.º (18)
4.º (18)

5.º/8.º
6.º/7.º **
6.º/7.º **
-

6.º

-

7.º/8.º

-

a) Uma obra a escolher pelo candidato em cada um dos seguintes grupos:
[1] Heitor Villa-Lobos, Estudos n.ºs 1,4,5,8 ou 11
[2] Fernando Sor, Minueto e Rondo, da Sonata op. 22 (sem repetições)
Guitarra

Oboé

Curso de Instrumento

Percussão

Piano

Trompa

Trompete

Violeta

Violino

Violoncelo

*

[2] Mauro Giuliani, Variações sobre um tema de Häendel op. 107 (sem
repetições)
[2] Dionisio Aguado, Alegro Brilhante
[3] W. Walton, Bagatela n.º 3
[3] J. Rodrigo, En los trigales
[3] Leo Brouwer, Fuga n.º 1
b) Frank Martin, "Air" das "Quatre pièces brèves"
c) Leitura à 1.ª vista
a) Gordon Jacob, Sonatina para Oboé e Cravo (Piano)
b) Uma obra à escolha do candidato
c) Leitura à 1.ª vista
a) Uma peça para Timbales
b) Uma peça para Caixa
c) Uma peça para Vibrafone
a) Um estudo escolhido entre os seguintes:
- Czerny, 50 Estudos op. 740
- Cramer, 60 Estudos
- Clementi, Gradus ad Parnassum (edição dos 29 Estudos seleccionados por
Carl Tausig)
- Moszkowski, 15 Estudos de virtuosidade, op. 72
- Chopin, Estudos op. 10 e op. 25
b) J. S. Bach, 1 Invenção a 3 vozes (excepto a Invenção em Mi b Maior) ou 1
Prelúdio e Fuga de "O Cravo Bem Temperado"
c) Um andamento de uma Sonata ou Concerto, escolhido entre os seguintes
autores: Haydn, Mozart, Beethoven (excepto as Sonatas op. 49 n.ºs 1 e 2 e
op. 79)
d) Mendelssohn, Canção Sem Palavras op. 67 n.º 4
e) Leitura à 1.ª vista
a) Mozart, Concerto n.º 3
b) Uma obra do séc. XX à escolha do candidato
c) Leitura à 1.ª vista
a) Hindemith, Sonata
b) Outra peça ou estudo contrastante, à escolha do candidato
c) Leitura à 1.ª vista
a) Um estudo
b) J. S. Bach, 1 andamento de uma Suite ou Sonata, partita para violeta solo
(transcrição de violoncelo ou violino)
c) Um andamento de um Concerto
e) Leitura à 1.ª vista
a) Um estudo escolhido entre os seguintes autores: Kreutzer, Dont ou
Paganini
b) J. S. Bach, 1 andamento de uma Sonata ou Partita para violino solo
c) Um andamento de um Concerto
d) Uma obra à escolha do candidato
a) Um estudo à escolha entre:
- Popper, op. 73 ou op. 76
- Dotzauer, Duport e Grutzmacher
b) J. S. Bach, 1 andamento de uma Suite para violoncelo solo
c) Um andamento de um Concerto
d) Uma obra à escolha do candidato
e) Leitura à 1.ª vista

5.º

-

7.º/8.º
7.º/8.º
(19)
-

7.º/8.º **
7.º/8.º **
8.º **
7.º/8.º **
5.º
5.º (20)
5.º (20)
5.º (20)

5.º/6.º
5.º/6.º

5.º
5.º

5.º/6.º

-

7.º/8.º
7.º/8.º

-

5.º/6.º

5.º (21)

5.º/6.º

5.º (22)

(23)
(25)
7.º/8.º
5.º/6.º
5.º/6.º

(24)
(25)
5.º
5.º (26)
5.º
5.º (27)

5.º/6.º

5.º

5.º/6.º
6.º

5.º
5.º

(28)

5.º (29)

8.º
(31)
-

5.º (30)
5.º
-

7.º/8.º
7.º/8.º (32)
7.º/8.º
(31)
(34)

5.º (33)
(31)
5.º

Considerando o disposto no ofício circular n.º 275/GETAP de 10-12-1991, sendo que os programas de
exame posteriores a este, arquivados na Escola de Música do Conservatório Nacional, só fazem menção
expressa ao 5.º grau, com excepção do programa de Flauta que faz referência ao 5.º e 8.º graus, e dos pro-
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gramas de Cravo e Percussão, pelo que as considerações aqui feitas respeitam a estes ou então correspondem a um posicionamento feito por professores da respectiva classe.
**

Opinião dada por professores da respectiva classe na Escola de Música do Conservatório Nacional.

(1) Corresponderia aos objectivos da disciplina de Introdução à Composição Livre prevista em regime opcional
pela Portaria n.º 294/84, de 17 de Maio, e pelo Despacho n.º 65/SERE/90, publicado na 2.ª série do DR de
23 de Outubro, mas que não tem sido leccionada.
(2) Esta prova consiste na realização de dois trechos à escolha do candidato de entre quatro propostas: (a)
completar um trecho renascentista ao estilo de um compositor do séc. XVI; (b) harmonizar uma melodia de
coral ao estilo de J. S. Bach; (c) completar o acompanhamento de piano de um Lied; e (d) completar uma
peça ao estilo de um compositor do séc. XX.
(3) Corresponde ao programa da disciplina de Canto Gregoriano dos cursos complementares ministrados no
Instituto Gregoriano de Lisboa.
(4) Corresponde ao programa das disciplinas de Latim e de Canto Gregoriano dos cursos complementares
ministrados no Instituto Gregoriano de Lisboa.
(5) Conteúdo não leccionado ao nível dos cursos básico e complementar de música.
(6) O programa do 8.º ano do regime de experiência pedagógica faz referência a “uma [única] obra à escolha
do examinado” referente aos séculos XIX e XX, quando aqui são exigidas uma obra do séc. XIX e uma
outra obra do séc. XX.
(7) Corresponde ao programa da disciplina de Acompanhamento e Improvisação do curso complementar de
Órgão ministrado no Instituto Gregoriano de Lisboa.
(8) Indicação muito vaga não permitindo um claro posicionamento em termos do grau correspondente.
(9) Do programa do 3.º/4.º ano do regime de experiência pedagógica consta o seguinte: “classificação de intervalos harmónicos e melódicos, simples e compostos, em todas as claves”.
(10) Não consta dos conteúdos programáticos da disciplina de Formação Musical dos cursos básico e complementar.
(11) O livro adoptado pelo programa do regime de experiência pedagógica para a realização desta prova é: Kodaly, Z. Epigramme - Neun Vokalisen fur ein Stimme mit Klavierbegleitung. Ed. Boosey and Hawkes.
(12) Ou ao 8.º grau de Formação Musical se a mesma leitura for efectuada com transposição à 1.ª vista.
(13) Do programa do 5.º/6.º ano de Educação Musical do regime de experiência pedagógica consta a seguinte
indicação referente à prova oral de exame de 6.º ano: “leitura rítmica destinada especialmente às mudanças
de compasso” com figura igual a figura ou tempo igual a tempo.
(14) Encontra-se incluída no programa do regime de experiência pedagógica debaixo da seguinte indicação: “as
obras que se seguem fazem também parte do 7.º e 8.º anos. Contudo, logo que for instituído o nível superior, elas serão transferidas para este nível; mas, quando isto acontecer, os alunos dotados do 7.º e 8.º
anos poderão continuar a estudá-las e a apresentá-las a exame”.
(15) O programa de exame do 5.º grau indica como estudos possíveis os 20 Estudos de Kreutzer, os 20 Estudos
do 1.º caderno de J. S. Bach e ainda os 32 Estudos do 1.º caderno de Josef Emanuel Storch.
(16) Poderão aqui ser consideradas as Sonatas e Concertos previstos para o 5.º/6.º ano do regime de experiência
pedagógica, sendo que o programa de exame do 5.º grau refere-se ao facto de o aluno dever apresentar uma
Sonata, Sonatina, Concerto ou Concertino à sua escolha.
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(17) O concerto de Mozart aqui indicado aparece como pertencente à relação de obras para o Curso Superior de
Flauta (Bacharelato).
(18) Do programa consultado do regime de experiência pedagógica só constam os conteúdos do 1.º ao 4.º ano
sendo omisso quanto aos restantes. A Sonata de Telemann neste referida para o 4.º ano é a Sonata em Ré m.
(19) Incluída na relação de obras em apêndice com a indicação de poder ser incluída no programa de acordo
com o critério do professor. No entanto não é especificado qual o ano em que esta deverá ser introduzida.
(20) O conteúdo da prova de admissão é demasiado vago, sendo que desde o 1.º grau estão previstas obras para
estes três instrumentos. Desta forma, o posicionamento aqui feito é em parte resultado dos inquéritos realizados aos alunos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra.
(21) O programa do 5.º grau de Piano inclui como 3.ª prova de exame “uma Invenção de Bach sorteada entre
três das que se seguem: (a) 2 Invenções a duas vozes e 1 Invenção a três vozes; ou (b) 3 Invenções a três
vozes”.
(22) O programa do 5.º grau inclui entre as opções possíveis Sonatas de Haydn e de Mozart, assim como as
seguintes Sonatas de Beethoven: op. 2 n.º 1; op. 10 n.ºs 1 e 2; op. 14 n.ºs 1 e 2; op. 78; e op. 79.
(23) O programa do 5.º/6.º ano do regime de experiência pedagógica inclui os n.ºs 3, 5, 7, 15, 18, 20, 23, 25, 30,
34, 36, 40, 43 e 49 das Canções sem palavras de Mendelssohn.
(24) O programa do 5.º grau inclui os n.ºs 3, 5, 7, 15, 18, 20, 23, 25, 30, 34, 36, 40, 43 e 49 das Canções sem
palavras de Mendelssohn.
(25) Tradicionalmente os programas de exame de Piano não incluem provas de leitura à 1.ª vista.
(26) O programa de exame do 5.º grau de Trompete diz que “as obras compreendidas neste (...) serão escolhidas entre as que figuram no 4.º e 5.º anos do regime de experiência pedagógica, de dificuldade equivalente
ou superior”.
(27) O programa do 5.º grau de Violeta indica os seguintes estudos à escolha do professor: (a) H. E. Kaizer op.
20 n.ºs 21, e 23 a 36; (b) Kreutzer n.ºs 9 a 16, 24, 25 e 27; (c) Mazas op. 36 n.ºs 16 a 22; (d) Bruni n.ºs 7,
10, 15 e 17; e (e) Palascho n.ºs 8 a 12.
(28) Os estudos de Kreutzer aparecem no programa do regime de experiência pedagógica desde o 5.º ano até ao
nível superior, os de Dont no 8.º ano e os de Paganini só no nível superior.
(29) O programa do 5.º grau de Violino inclui os seguintes estudos dos autores indicados: Dont op. 37; e dos 42
Estudos de Kreutzer os n.ºs 1, 2, 3, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 20 e 24.
(30) O programa do 5.º grau de Violino indica as seguintes obras para Violino solo de J. S. Bach: (a) os três
double da 1.ª Partita; (b) Allemande e Giga da 2.ª Partita; e a (c) Bourrée e Giga da 3.ª Partita.
(31) A indicação é demasiado vaga podendo compreender qualquer um dos Concertos contidos no programa
para o 5.º/6.º anos do regime de experiência pedagógica como para o 7.º/8.º anos, ou dos indicados para a
prova de exame do 5.º grau.
(32) O programa do 7.º/8.º anos do regime de experiência pedagógica inclui como estudos os Exercícios Compestana op. 121 e os 113 Estudos n.ºs 56 a 84.
(33) Dos compositores indicados o programa de exame do 5.º grau de Violoncelo prevê os n.ºs 35 a 84 dos 113
Estudos de Dotzauer e o op. 38, 1.º vol., de Grutzmacher.
(34) Incluída nas provas de exame do 6.º e do 8.º anos do regime de experiência pedagógica.

265

ACADEMIA NACIONAL SUPERIOR DE ORQUESTRA (ANO LECTIVO DE 1998/99)

Curso

Direcção de Orquestra

Instrumentista de Orquestra

*

Prova Instrumental e de Direcção de Orquestra (Específica de
Cada Curso)

Regime de
Experiência
Pedagógica

Cursos do
Despacho n.º
65/SERE/90

(2)
-

(1)
(3)

-

(3)

-

(4)
(5)
-

a) 1.ª Fase:
- Ditado instrumental polifónico
- Detecção de erros*
- Análise auditiva
- Análise preparada durante 45 minutos, sendo de seguida exposta
oralmente ao júri que poderá interrogar o candidato
b) 2.ª Fase: prova de Direcção de Orquestra
a) Execução de duas obras contrastantes à escolha do candidato
b) Leitura à 1.ª vista

Esta prova realiza-se na presença de um quarteto de cordas que executa um excerto com alguns erros que
deverão ser corrigidos na partitura original pelo candidato.

(1) Apesar de tradicionalmente os ditados previstos no programa do regime de experiência pedagógica de Educação Musical serem realizados ao Piano, o que se deve em grande parte ao facto da formação de base destes professores consistir num número bem significativo de diplomados com o curso superior de Piano, ao
nível da actual disciplina de Formação Musical existe já o recurso, apesar de nem sempre sistemático, à
realização de ditados tendo por base gravações de obras instrumentais.
(2) O programa de exame do 6.º ano de Educação Musical do regime de experiência pedagógica previa a seguinte prova: “leitura mental de um trecho a três partes apresentado pelo júri, trecho este que está a ouvir-se executado com diversas modificações; detectar essas modificações e anotá-las”.
(3) Conteúdo inserido no âmbito do programa de Análise e Técnicas de Composição do curso complementar
de música.
(4) Conteúdo não leccionado ao nível dos cursos básico e complementar de música.
(5) Indicação muito vaga e que não permite um claro posicionamento em termos do grau correspondente.

ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA E DAS ARTES DO ESPECTÁCULO (ANO LECTIVO DE 1998/99)

Curso
Canto
Composição

Área de Música
Antiga

Produção e Tecnologias da
Música
Cravo

Flauta de Bisel

Prova Instrumental, Vocal ou Outra (Específica de Cada Curso)
Execução de memória de três obras de autores, épocas e estilos diversos em
pelo menos duas línguas diferentes
Completar dois dos quatro fragmentos musicais apresentados pelo júri (dois
vocais a 4 partes e dois instrumentais)
Prova de acesso em formato de entrevista escrita. Pretende determinar o
perfil do candidato no que respeita às suas relações com o mundo
tecnológico em questão. Inclui prova de compreensão da língua Inglesa
escrita.
a) Uma obra de J. S. Bach
b) Uma sonata de Scarlatti de andamento rápido
c) Duas obras à escolha do candidato
a) Um estudo de F. Bruggen ou um Capricho de Quantz
b) Dois andamentos contrastantes duma Sonata de Telemann
c) Uma peça à escolha do candidato
d) Leitura à 1.ª vista dum trecho curto

Regime de
Experiência
Pedagógica

Cursos do
Despacho n.º
65/SERE/90*

(1)

-

-

(2)

-

-

-

(1)
(3)
6.º/7.º **
6.º/7.º **

4.º (4)
4.º (4)
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Área de Sopros

a) Duas obras (ou andamentos de sonata ou concerto) contrastantes em estilo
e época
Oboé
b) Para melhor avaliação da capacidade do candidato o júri poderá introduzir
uma prova de Leitura à 1.ª vista
a) Dois andamentos contrastantes, à escolha, das suites para violoncelo solo
de J. S. Bach
Trombone
b) Dois andamentos de duas obras contrastantes para Trombone e Piano (um
andamento de cada obra)
a) Dois estudos apresentados pelo aluno
b) 1.º andamento de um Concerto
Clarinete, Flauta,
c) Uma obra à escolha do candidato
Fagote e Saxofone
d) Para melhor avaliação da capacidade do candidato o júri poderá introduzir
uma prova de Leitura à 1.ª vista
a) Dois estudos apresentados pelo aluno
b) 1.º andamento de um Concerto
Trompa, Trompete e
c) Uma obra à escolha do candidato
Tuba
d) Para melhor avaliação da capacidade do candidato o júri poderá introduzir
uma prova de Leitura à 1.ª vista
a) Sonata, 1.º e 2.º andamentos, à escolha entre:
- B. Marcello, 6 sonatas
- A. Scarlatti, 3 sonatas
- H. Eccles, Sonata em sol menor
- G. F. Händel, Sonatas em si menor (Concerto) ou dó menor
- Bertold Hummel, Sonatina
- Paul Breuer, Sonatina
- Harald Genzmer, Sonatina

(1)

-

-

5.º

7.º/8.º (5)

-

(1)

-

(1)
(6)
-

-

-

5.º (7)

(1)
(6)
-

-

-

5.º

3.º/4.º (8)
(9)
5.º/6.º
(9)
(9)
5.º/6.º
(9)

-

(9)
(9)
(9)
(9)
7.º/8.º
(9)
5.º/6.º
(9)
(10)
(9)
(9)
(11)
-

5.º
5.º

7.º/8.º
(12)
(12)
8.º (13)
-

5.º
5.º
-

(14)

5.º

(11)

5.º

(1)

-

(15)

5.º

(11)
(1)
(16)
(1)
(1)
(1)

5.º
-

-

(1)
(1)
(1)
(1)

-

(17)
(17)

b) Concerto, 1.º e 2.º andamentos, executados de memória à escolha entre:

Área de Cordas

Contrabaixo

Área de Cordas

Violino

Viola

Violoncelo
Área de Corda Dedilhada
Guitarra

- A Capuzzi, Concerto em Re
- G. Cimador, Concerto em Sol
- Carl Ditters von Dittersdorf, Concerto em Mi
- V. Pichl, Concerto em Re
- V. Dragonetti, Concerto em La
c) Dois estudos contrastantes à escolha entre:
- Emanuel Storch, 32 Estudos (Hofmeister)
- Josef Hrabé, 86 Estudos
- Franzi Simandl, 30 Estudos
- D. Dragonetti, 5 Estudos
- Klaus Trumpf, Estudos Básicos
d) Leitura à 1.ª vista de uma passagem de Orquestra
e) Escalas e harpejos em duas oitavas (maiores e menores)
a) Um estudo ou capricho à escolha entre:
- Rode
- Fiorillo
- Dont, op. 37
- Gaviniés
- Libou
- Wieniawski, op. 18
- Leocatelli
b) Uma peça à escolha do candidato
c) 1.º Andamento de um Concerto (com cadência, sempre que tiver)
executado de memória
d) Leitura à 1.ª vista
a) Dois estudos apresentados pelo aluno que abordem diferentes dificuldades
técnicas
b) 1.º Andamento de um Concerto (com cadência, sempre que tiver)
executado de memória
c) Uma obra à escolha do candidato
d) Leitura à 1.ª vista
a) Dois estudos apresentados pelo aluno
b) 1.º Andamento de um Concerto executado de memória
c) Uma obra à escolha do candidato
a) Dois andamentos de uma Suite de J. S. Bach
b) Uma obra do período clássico
c) Uma obra do período moderno ou contemporâneo
a) O candidato terá que apresentar quatro obras à sua escolha devendo tocar:

Área de Percussão

- Timpanos
- Caixa
- Marimba
- Xilofone ou Vibrafone
b) O júri poderá exigir eventualmente a execução das seguintes escalas:
- Escalas maiores
- Escalas menores naturais, harmónicas e melódicas
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Área de Piano

Piano

*

Piano de
Acompanhamento

Execução de memória de:
- Uma obra de J. S. Bach
- Dois estudos
- Duas obras de diferentes épocas e de carácter contrastante
- Uma obra imposta conhecida com trinta dias de antecedência
a) Execução de memória de:
- Uma obra de J. S. Bach
- Um estudo
- Uma obra à escolha do candidato
- Uma obra imposta com trinta dias de antecedência
b) Uma obra de acompanhamento à escolha do candidato
c) Leitura à 1.ª vista

(1)
(1)
(1)
(1)

-

(1)
(1)
(1)
(1)
(18)

-

Considerando o disposto no ofício circular n.º 275/GETAP de 10-12-1991, sendo que os programas de
exame posteriores a este, arquivados na Escola de Música do Conservatório Nacional, só fazem menção
expressa ao 5.º grau, com excepção do programa de Flauta que faz referência ao 5.º e 8.º graus, e dos programas de Cravo e de Percussão, pelo que as considerações aqui feitas respeitam a estes ou então correspondem a um posicionamento feito por professores da respectiva classe.

**

Opinião dada por professores da respectiva classe na Escola de Música do Conservatório Nacional.

(1) Indicação muito vaga não permitindo um claro posicionamento em termos do ano/grau correspondente.
(2) Apesar deste conteúdo apresentar uma formulação muito vaga, corresponde genericamente aos conteúdos
do 2.º/3.º ano da disciplina de Análise e Técnicas de Composição.
(3) Encontramos a indicação de Sonatas de Scarlatti, no programa de Cravo, para o 4.º, 5.º e 6.º graus.
(4) Incluída na relação de obras em apêndice com a indicação de poder ser incluída no programa de acordo
com o critério do professor. No entanto, não é especificado qual o ano em que esta deverá ser introduzida.
(5) De acordo com o previsto para o programa de violoncelo do regime de experiência pedagógica.
(6) Por regra, nos programas das disciplinas referenciadas aparece a indicação de Concertos como obras a
estudar a partir do 5.º ano, existindo indicação destes ainda para o 6.º, 7.º e 8.º anos, pelo que a indicação
aqui produzida refere-se a obras constantes dos programas dos cursos gerais e complementares do regime
de experiência pedagógica.
(7) Nos termos dos programas de exame elaborados na sequência do ofício circular n.º 275/GETAP de 10-121991, o programa de exame do 8.º grau de Flauta faz também referência a uma prova de “leitura à 1.ª vista
de um trecho apresentado pelo júri”.
(8) O programa do 4.º ano do regime de experiência pedagógica prevê deste autor a Sonata em Mi menor e a
Sonata em Fa maior estando as outras quatro previstas para o 3.º ano.
(9) Não consta do programa consultado.
(10) Deste autor estão previstos, no programa do 5.º/6.º ano do regime de experiência pedagógica, os 8 Exercícios em harpejos e em cordas dobradas, estando para o 7.º/8.º ano indicados os 9 Grandes Estudos da Escola Superior de Simandl.
(11) Está prevista uma prova de leitura à 1.ª vista no programa de exame do 4.º, 6.º e 8.º anos do regime de experiência pedagógica.
(12) Incluídos no programa do 1.º, 2.º e 3.º anos do nível superior.
(13) Também incluído no programa do 1.º, 2.º e 3.º anos do nível superior.
(14) Nos termos formulados, esta prova poderá ser constituída por qualquer um dos Concertos previstos para o
5.º, 6.º, 7.º ou 8.º anos do regime de experiência pedagógica.
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(15) Nos termos formulados, esta prova poderá ser constituída por qualquer um dos Concertos previstos para o
4.º, 5.º, 6.º, 7.º ou 8.º anos do regime de experiência pedagógica.
(16) Nos termos formulados, esta prova poderá ser constituída por qualquer um dos Concertos previstos para o
4.º, 5.º, 6.º, 7.º ou 8.º anos do regime de experiência pedagógica, sendo que os exames de 4.º, 6.º e 8.º anos
não obrigam à execução do Concerto de memória.
(17) Do programa consultado não consta como conteúdo, ou como metodologia, a realização de escalas em
nenhum dos oito graus previstos.
(18) Tradicionalmente os programas de exame de Piano não incluem provas de leitura à 1.ª vista.

LICENCIATURA

EM ENSINO DE

MÚSICA

DA

UNIVERSIDADE

DE

AVEIRO (ANO

LECTIVO DE

1998/99)

Especialidade
Composição
Teoria e Formação Musical

Canto

Clarinete
Flauta

Instrumento/Canto

Guitarra

Órgão
Percussão

Piano
Trompete

Viola d'Arco

Violino
Violoncelo

Prova Instrumental, Vocal ou Outra (Específica de Cada Curso)
a) Harmonização de uma melodia
b) Composição livre utilizando uma célula dada
Teste de capacidade ao teclado
a) Uma ária de um Oratório do século XVIII
b) Uma ária de uma Ópera de Mozart ou do século XVIII
c) Um Lied do século XIX
d) Uma Melodie do século XIX ou XX
e) Uma canção portuguesa ou de autor português
a) Um estudo
b) Duas obras contrastantes ou dois andamentos de um concerto
a) Um estudo
b) Duas obras contrastantes
a) Dois andamentos de uma suite barroca
b) 1.º Andamento de sonata ou de tema com variações do repertório clássico
ou romântico
c) Peça ou fragmento do repertório do século XX com a duração entre três e
cinco minutos
d) Dois estudos
e) Leitura à 1.ª vista
Duas obras contrastantes
a) Uma peça de laminas (2 baquetas)**
b) Uma peça de laminas (4 baquetas)**
c) Uma peça de caixa
d) Uma peça de tímpanos
a) Um estudo
b) Duas obras das quais uma deverá ser do período barroco
Duas obras contrastantes
a) Um estudo de um dos seguintes compositores:
- Campagnoli
- Bruni***
- Hoffmeister
- Kreutzer
- Palaschko
- Kaizer***
- Mazas
b) Um andamento de qualquer suite para violoncelo, sonata ou partita de J. S.
Bach
c) Uma obra à escolha do candidato
a) Um estudo
b) Um andamento de uma sonata ou partita de J. S. Bach
c) Uma obra à escolha do candidato
Duas obras contrastantes

Regime de
Experiência
Pedagógica

Cursos do
Despacho n.º
65/SERE/90*

3.º
3.º
3.º
3.º
3.º
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(1)
(2)
(3)
-

(4)

-

(3)

-

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(5)
(5)
(3)
(3)
-

(6)
7.º/8.º
(7)
-

5.º
5.º
5.º

7.º/8.º (8)

-

(3)
(3)
(3)

-
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*

Considerando o disposto no ofício circular n.º 275/GETAP de 10-12-1991, sendo que os programas de
exame posteriores a este, arquivados na Escola de Música do Conservatório Nacional, só fazem menção
expressa ao 5.º grau, com excepção do programa de Flauta que faz referência ao 5.º e 8.º graus, e dos programas de Cravo e de Percussão, pelo que as considerações aqui feitas respeitam a estes.

**

Na documentação da Universidade de Aveiro analisada consta a seguinte nota: “por exemplo: andamento
de uma suite de Bach (2 baquetas); estudos de Burrit, Restless, Rich O'Meara (4 baquetas); ou outras peças de igual dificuldade. Em alternativa, uma destas pode ser substituída por uma peça para vibrafone”.

*** Na documentação da Universidade de Aveiro analisada encontramos escrito Bruin em vez de Bruni, e Kayer em vez de Kaizer, o que pensamos tratar-se de erro tipográfico.
(1) Conteúdo leccionado no 2.º ano da disciplina de Análise e Técnicas de Composição de acordo com o programa oficialmente aprovado por despacho de 29-03-1988, sendo que há escolas que leccionam este conteúdo no 1.º ano desta disciplina como é o caso do Instituto Gregoriano de Lisboa.
(2) Corresponderia aos objectivos da disciplina de Introdução à Composição Livre prevista em regime opcional
pela Portaria n.º 294/84, de 17 de Maio, e pelo Despacho n.º 65/SERE/90, publicado na 2.ª série do DR de
23 de Outubro, mas que não tem sido leccionada.
(3) Indicação muito vaga não permitindo um claro posicionamento em termos do ano/grau correspondente.
(4) Consta como 2.ª prova dos exames do 6.º e 8.º anos do regime de experiência pedagógica a execução de
uma sonata ou de um tema com variações.
(5) As obras indicadas a título de exemplo não constam do programa consultado.
(6) Deste autor, o programa do regime de experiência pedagógica indica como estudos do 5.º/6.º ano os 41
Caprices e como estudos do 7.º/8.º ano os 7 Divertimenti.
(7) Deste autor, o programa do regime de experiência pedagógica indica como estudos do 5.º/6.º ano os op. 77
a 92 e como estudos do 7.º/8.º ano o op. 36.
(8) Transcrição das suites para violoncelo e das partitas para violinio de J. S. Bach.

LICENCIATURA

EM

MÚSICA

DA

ESCOLA

DE

ARTES

DA

UNIVERSIDADE CATÓLICA

PORTUGUESA (ANO LECTIVO DE 1998/99)

Pré-requisitos

Prova de Aptidão Musical - Conteúdos

a) Prova escrita:
- Identificação de acordes de três sons no estado fundamental e inversões,
no âmbito de um pequeno trecho musical
- Identificação de acordes de quatro sons, juntamente com alguns acordes
de três sons, no âmbito de um pequeno trecho musical
- Ditado polifónico a três vozes
Prova de Capacidade Musical
- Ditado atonal a uma voz
b) Prova prática:
- Leitura rítmica a duas partes executada ao piano
- Improvisação com o nome das notas, sobre um motivo melódico-rítmico
proposto
- Leitura à 1.ª vista de um breve trecho musical sem acompanhamento

Regime de
Experiência
Pedagógica

Cursos do
Despacho n.º
65/SERE/90*

3.º/4.º

-

5.º/6.º

-

5.º/6.º
3.º/4.º (1)

-

3.º/4.º

-

(2)
(3)

-
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a) Uma peça a escolher entre as seguintes:
- Duas invenções a três vozes de J. S. Bach
- Um prelúdio e fuga do «Cravo Bem Temperado» de J. S. Bach

5.º/6.º
7.º/8.º

5.º
-

b) Um primeiro andamento de uma sonata clássica a escolher entre as de:

Prova de Piano

5.º/6.º (4)

5.º (5)

5.º/6.º (6)
5.º/6.º (8)

5.º (7)
5.º (9)

4.º
5.º/6.º

5.º

5.º/6.º

5.º

7.º/8.º

-

7.º/8.º

-

-

-

Prova de Órgão

Recital à escolha do candidato, devendo este conter, quando possível, obras
dos períodos Barroco, Romântico e Contemporâneo (uma das obras deverá
ser obrigatoriamente portuguesa) com uma duração entre 10 a 30 minutos

(3)

-

Harmonização ao Órgão de
Canto Litúrgico

O Cântico será entregue ao candidato meia hora antes, sendo a harmonização
preparada sem recurso a qualquer instrumento

-

(10)

-

(11)

-

(11)

-

(12)

-

(12)

Realização de Baixo Cifrado
Barroco

Prova de Direcção

Prova de Canto

*

- Haydn excepto as n.ºs 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 29,
30, 37, 39 e 43
- Mozart excepto as cinco primeiras (K. 279 a 283) e K. 309
- Beethoven excepto a op. 14 n.º 1 e as op. 49 n.ºs 1 e 2
c) Um ou vários estudos a escolher entre os seguintes:
- Czerny op. 299 (escolher três estudos entre o n.º 20 e o n.º 40)
- Czerny op. 740 (escolher um estudo excepto o n.º 26)
- Cramer (escolher dois estudos excepto os n.ºs 2, 3, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18,
28, 44, 51, 55 e 56)
- Chopin (escolher um dos estudos dos op. 10, excepto o n.º 6, e op. 25,
excepto o n.º 3)
- Moszkowsky (escolher um dos estudos op. 72)
d) Uma ou várias peças à escolha do candidato de um estilo diferente dos
anteriores (nem barroca, nem clássica), que revelem capacidade pianística e
maturidade musical, com a duração mínima de cinco minutos

a) Harmonização a 4 vozes de uma melodia com 12 compassos
b) Elaboração de uma pequena peça para coro a 4 vozes, a partir de
pequenos fragmentos temáticos dados, com o respectivo texto, e distribuição
pelas várias vozes
a) Ensaio e direcção de uma obra para Coro e Órgão (ou Piano) à escolha do
candidato, de entre um conjunto de obras propostas
b) Direcção "a seco" com marcação cantada das entradas, de uma obra
contrapontística à escolha do candidato
a) Execução de uma peça para canto solo a escolher pelo candidato de entre
as propostas
b) Execução de uma peça para canto solo à escolha do candidato

(13)

-

-

-

Considerando o disposto no ofício circular n.º 275/GETAP de 10-12-1991, sendo que os programas de
exame posteriores a este, arquivados na Escola de Música do Conservatório Nacional, só fazem menção
expressa ao 5.º grau, com excepção do programa de Flauta que faz referência ao 5.º e 8.º graus, e dos programas de Cravo e de Percussão, pelo que as considerações aqui feitas respeitam a estes.

(1) O programa do 3.º/4.º ano de Educação Musical do regime de experiência pedagógica prevê a realização de
“ditados de sequências de intervalos (tonais e atonais)”. No entanto, dependendo da complexidade do ditado realizado este poderá adequar-se a um nível de desenvolvimento superior. Aliás, não foi sempre consensual a realização de ditados de intervalos atonais nas provas de exame do 4.º ano de Educação Musical,
sendo que estes chegaram mesmo, em alguns casos, a ser retirados das provas escritas de exame.
(2) Não consta de nenhum dos anos do programa do regime de experiência pedagógica. No entanto, hoje alguns professores de Formação Musical fazem recurso a este tipo de exercícios como forma de desenvolver
a audição interna.
(3) Indicação muito vaga não permitindo um claro posicionamento em termos do grau correspondente.
(4) O programa do 5.º/6.º ano do regime de experiência pedagógica prevê as sonatas n.ºs 3, 8, 9, 13, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 33, e 34, sendo que o programa do 7.º/8.º ano prevê exclusivamente as sonatas
n.ºs 1, 25 e 42.
(5) O programa do 5.º grau prevê as sonatas n.ºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 31, 33, e 34.
(6) O programa do 5.º/6.º ano do regime de experiência pedagógica prevê as sonatas K. 279, K. 280, K. 281, K.
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282, K. 311, K. 330, K. 331, K. 332, e K. 570, sendo que o programa do 7.º/8.º ano prevê as sonatas K. 284,
K. 310, K. 333, K.494, e K. 533.
(7) O programa do 5.º grau prevê as sonatas K. 279, K. 280, K. 281, K. 282, K, 283, K. 309, K. 311, K. 330, K.
331, K. 332, K. 570 e K. 627.
(8) O programa do 5.º/6.º ano do regime de experiência pedagógica prevê as sonatas op. 2 n.º 1, op. 10 n.ºs 1 e
2, op. 13, op. 14 n.ºs 1 e 2, e op. 78, sendo que o programa do 7.º/8.º ano prevê as sonatas op. 7, op. 10 n.º
3, op. 22, op. 26, op. 27 n.ºs 1 e 2, op. 28, op. 31 n.ºs 1 e 2, e op. 90.
(9) O programa do 5.º grau prevê as sonatas op. 2 n.º 1, op. 10 n.ºs 1 e 2, op. 14 n.ºs 1 e 2, op. 78, e op. 79.
(10) Corresponde ao programa da disciplina de Acompanhamento e Improvisação do Curso Complementar de
Órgão ministrado no Instituto Gregoriano de Lisboa.
(11) Conteúdo leccionado no 2.º ano da disciplina de Análise e Técnicas de Composição de acordo com o programa oficialmente aprovado por despacho de 29-03-1988, sendo que há escolas que leccionam este conteúdo no 1.º ano desta disciplina como é o caso do Instituto Gregoriano de Lisboa.
(12) Conteúdo não leccionado ao nível dos cursos básico e complementar de música.
(13) As obras entre as quais a escolha do candidato deveria ser efectuada foram indicadas em data posterior à
publicação desta informação.

LICENCIATURA EM MÚSICA DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA (ANO LECTIVO DE 1999/2000)

Áreas Específicas

A laúde**

Canto

Programas Mínimos da Prova Prática
a) Uma obra do renascimento (Italiana, Francesa, Alemã ou Espanhola)
b) Uma obra do período maneirista (Dowland, John Johnson ou R. Ballard)
c) Uma Suite barroca (J. S. Bach, R. Visée, S. Murcia ou G. Sanz)
d) Uma obra à escolha do candidato
a) Uma canção (Lied, Chanson, Song)
b) Uma ária de Oratório
c) Uma ária de Ópera
d) Uma obra à escolha do candidato

Regime de
Experiência
Pedagógica

Cursos do
Despacho n.º
65/SERE/90*

3.º
3.º
3.º
-

-

7.º/8.º

-

7.º/8.º

-

5.º/6.º (2)
7.º/8.º (4)

(1)
(1)
5.º (3)
-

5.º/6.º (5)

-

-

-

-

6.º/7.º

-

7.º/8.º

-

8.º

-

7.º/8.º

Obs! As obras escolhidas devem ser de estilos e períodos distintos e com
textos em línguas diferentes, sendo uma obrigatoriamente em Português

C larinete

Composição

Contrabaixo

Cravo

a) Um estudo de Bozza, Miluccio, Perier ou Ruggiero
b) 1.º Andamento, ou 2.º e 3.º andamentos, de um Concerto clássico,
romântico ou do século XX (Mozart K. 622, Weber n.º 2 em Mi b maior,
Spohr n.º 1 em Do menor, Bozza, Hindemith, ou outro de dificuldade
semelhante)
c) Uma obra à escolha do candidato
a) Apresentação de pelo menos duas obras de sua autoria
b) Prova prática de composição livre
a) Um Estudo de Hoffmeister ou Storch
b) Dois andamentos de uma Suite de J. S. Bach
c) 1.º Andamento, ou 2.º e 3.º andamentos, de um Concerto clássico,
romântico ou do século XX (Bottesini, Dittersdorf, Henze, Wanhal, ou outro
de dificuldade semelhante)
d) Uma obra à escolha do candidato
a) Um Prelúdio e Fuga, uma Suite Francesa, uma Suite Inglesa, uma Partita
ou uma Tocata de J. S. Bach
b) Uma Sonata de D. Scarlatti, A. Soler, C. P. E. Bach, ou Carlos Seixas
(Portugaliae Musica X, n.ºs 10, 16, 19, 27, 33, 35, 42, 44, 47, 49, 50, 57, 65
e 71)
c) Uma Suite ou Ordre de F. Couperin, Rameau, D'Anglebert, ou outro autor
francês do período barroco
d) Uma obra de autor inglês, espanhol ou italiano dos séculos XVI-XVII (por
exemplo J. Bull, W. Byrd, A. Cabezón ou Frescobaldi)
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Órgão

Percussão

Piano

Saxofone

Trompa

*

a) Um grande Prelúdio e Fuga de J. S. Bach
b) Uma obra romântica ou do século XX (Mendelssohn, César Franck, Max
Reger ou Messiaen
c) Uma obra de compositor português (séculos XVI-XVII)
a) Vibrafone:
- Uma peça do «Solo Book» para vibrafone de S. Fink
- Estudos 7/10 do «Vibraphone Technique» de D. Friedman
b) Tímpanos:
- Uma peça para quatro tímpanos do «Solo Book» de S. Fink
- Uma peça para quatro tímpanos do método de M. Peters
c) Caixa de Rufo:
- Sonatina de S. Fink
- Uma peça de «Modern Rudimental Swing Solos» de C. Wilcoxon
d) Marimba:
- Uma andamento de uma Suite para violoncelo solo de J. S. Bach
- «Yellow After the Rain» de M. Petters
e) Bateria:
- Um Estudo/peça para bateria solo do método «Syncopation» de T. Reed
ou do «Solo Book for drum-set» de S. Fink
Obs! O candidato deverá apresentar uma peça em pelo menos três dos
principais instrumentos de percussão, sendo uma obrigatoriamente de
lâminas
a) Um Estudo de Chopin, Moskovsky, Liszt, Rachmaninoff ou Scriabin
b) Um Prelúdio e Fuga, uma Suite Francesa, uma Suite Inglesa, uma Partita
ou uma Tocata de J. S. Bach
c) Uma Sonata clássica
d) Uma obra à escolha do candidato
a) Um Estudo
b) Duas peças (uma com mais de dois andamentos)
c) Uma leitura à primeira vista
a) Um Estudo de Maxime Alphonse (6.º caderno) ou J. F. Gallay op. 43
b) 1.º Andamento, ou 2.º e 3.º andamentos, de um Concerto clássico,
romântico ou do século XX (Haydn n.º 1 em Re maior, Mozart n.º 4 em Mi b
maior, C. Saint-Säens, Richard Strauss n.º 2, ou outro de dificuldade
semelhante)
c) Uma obra à escolha do candidato

-

8.º

-

8.º

-

(6)

-

(7)
7.º/8.º

-

(8)
(7)

-

5.º
(7)

-

(7)
(7)

-

5.º (9)

7.º/8.º

-

7.º/8.º

-

(10)
8.º (11)
8.º (11)
(12)

5.º
-

(12)

-

-

-

Considerando o disposto no ofício circular n.º 275/GETAP de 10-12-1991, sendo que os programas de
exame posteriores a este, arquivados na Escola de Música do Conservatório Nacional, só fazem menção
expressa ao 5.º grau, com excepção do programa de Flauta que faz referência ao 5.º e 8.º graus, e dos programas de Cravo e de Percussão, pelo que as considerações aqui feitas respeitam a estes.

**

Não existe programa adoptado para este instrumento ao nível dos cursos básico e complementar de música.

(1) Corresponderia aos objectivos da disciplina de Introdução à Composição Livre prevista em regime opcional
pela Portaria n.º 294/84, de 17 de Maio, e pelo Despacho n.º 65/SERE/90, publicado na 2.ª série do DR de
23 de Outubro, mas que não tem sido leccionada.
(2) Encontramos estudos de Storch desde o 5.º/6.º ano do regime de experiência pedagógica até ao programa
previsto para os três anos do nível superior.
(3) Do programa de exame do 5.º grau de Contrabaixo consta “um de entre quatro [estudos] de Josef Emanuel
Storch”.
(4) Transcrição das suites para violoncelo solo indicadas no programa do 7.º/8.º ano do regime de experiência
pedagógica.
(5) Destes compositores só encontramos no programa do regime de experiência pedagógica a indicação do
Concerto e da Fantasia Concertante, de Bottesini, para o 5.º/6.º ano e o Concerto n.º 2 em Si b maior, do
mesmo autor, para o curso superior.
(6) O programa do regime de experiência pedagógica prevê obras de autores portugueses nos exames do 4.º, 6.º
e 8.º anos.
(7) Não consta do programa consultado.
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(8) O volume I deste livro encontra-se indicado para o 2.º/3.º grau estando o volume II indicado para o 4.º/5.º
grau.
(9) O Solo Book for Drum-Set encontra-se indicado para o 1.º ao 5.º grau de percussão. O programa de exame
do 5.º grau prevê na prova de Bateria “dois estudos tirados do vol. 3 dos estudos para Drum-Set de F.
Sink”.
(10) Não existindo qualquer tipo de restrição indicada poder-se-á considerar qualquer sonata prevista no programa do 5.º, 6.º, 7.º ou 8.º anos do regime de experiência pedagógica.
(11) Do regulamento de concurso consta a seguinte indicação: “o estudo e as peças devem constar do programa
do 8.º ano em vigor nos Conservatórios”.
(12) Encontram-se indicados como pertencentes ao 1.º, 2.º e 3.º anos do curso superior previsto pelo programa
do regime de experiência pedagógica.
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APÊNDICE D – INQUÉRITOS REALIZADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIALIZADO DE MÚSICA

AOS ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE LISBOA

O presente questionário destina-se a ser respondido por alunos dos cursos ministrados pela Escola Superior de
Música de Lisboa, sendo este parte integrante de um estudo sobre as formações nesta área.

1. Indique qual o curso/ano em que se encontra matriculado(a) no presente ano lectivo.
[ ] Bacharelato em

[ ] 1.º ano
[ ] 2.º ano
[ ] 3.º ano

[ ] C. E. S. E. em
[ ] Licenciatura em

4.º ano

2. Qual é a sua idade em 31/12/1998?
anos

3. Qual das seguintes situações constituiu a habilitação de acesso ao curso de Bacharelato frequentado nesta
escola:
[ ] Curso complementar de música em regime articulado/integrado
[ ] Curso profissional de música de nível III
[ ] Outro curso do ensino secundário (12.º ano) ou equivalente
[ ] Titularidade de um curso superior de Bacharelato/Licenciatura ou equivalente
[ ] Aprovação em exame extraordinário de avaliação de capacidade

4. Indique em que ano lectivo frequentou pela primeira vez o 1.º ano deste curso de Bacharelato.

5.

[ ] 1986/87

[ ] 1987/88

[ ] 1988/89

[ ] 1989/90

[ ] 1990/91

[ ] 1991/92

[ ] 1992/93

[ ] 1993/94

[ ] 1994/95

[ ] 1995/96

[ ] 1996/97

[ ] 1997/98

[ ] 1998/99

Das disciplinas ministradas nos cursos complementares e profissionais de música indique aquelas que frequentou e o grau/ano mais elevado concluído antes de ingressar nesta escola:
[ ]

.º grau de Formação Musical

[ ]

.º grau de História da Música

[ ]

.º grau de Análise e Técnicas de Composição

[ ]

.º grau de Prática ao Teclado

[ ]

.º grau de Instrumento de Tecla

[ ]

.º grau de Técnica Voc. e Repertório
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[ ]

.º grau de Italiano

[ ]

.º grau de Instrumento Principal:

[ ]

.º grau de 2.º Instrumento:

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

.º grau de Alemão

6. Em qual(is) das seguintes escolas de ensino especializado/profissional de música realizou os seus estudos
musicais?
[ ] Academia de Amadores de Música
[ ] Academia de Artes e Novas Tecnologias
[ ] Academia de Música de Santa Cecília
[ ] Conservatório Regional de Loures
[ ] Escola de Música do Conservatório Nacional
[ ] Escola de Música “Luís António Maldonado Rodrigues”
[ ] Escola de Música Nossa Senhora do Cabo
[ ] Escola Profissional de Música de Almada
[ ] Fundação Musical dos Amigos das Crianças
[ ] Instituto de Música Vitorino Matono
[ ] Instituto Gregoriano de Lisboa
[ ] Outra. Qual?

7. Qual dos seguintes itens valoriza mais na sua formação artística:
[ ] A competência adquirida pela formação
[ ] O grau académico que sanciona a formação

8. Atendendo à ordem de importância que lhes atribui, ordene de 1 (a mais importante) a 5 (a menos importante) as formações de grau superior existentes na área da música a seguir indicadas:
[ ] Bacharelatos/Licenciaturas das Escolas Superiores de Música e Academia Nacional Superior de
Orquestra
[ ] Licenciatura em ensino de música da Universidade de Aveiro
[ ] Licenciaturas em música da Universidade de Évora e da Escola de Artes da Universidade Católica
Portuguesa
[ ] Licenciatura em Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa
[ ] Licenciaturas em ensino, variante de Educação Musical, das Escolas Superiores de Educação
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9. Quais foram para si as razões mais importantes na escolha desta escola em detrimento de outras possíveis
formações de nível superior na área da música?
Indique os factores a seguir apresentados de acordo com a importância que lhes atribui, ordenando-os a partir
de 1 (o mais importante). Poderá considerar todas as opções apresentadas ou só algumas delas.
[ ] Qualidade do corpo docente
[ ] Saídas profissionais proporcionadas
[ ] Proximidade do local de residência
[ ] Bom ambiente de trabalho
[ ] Por ter amigos, conhecidos ou irmãos a estudarem nesta escola
[ ] Por ser uma formação essencialmente voltada para a música prática
[ ] Outra(s). Qual(is)?

10. Qual das duas seguintes situações profissionais constitui para si a primeira opção ao frequentar esta escola:
[ ] Ser professor do ensino especializado/profissional de música
[ ] Ser músico prático

As próximas cinco questões destinam-se exclusivamente aos inquiridos que no momento de candidatura à Escola
Superior de Música de Lisboa não tinham ainda concluído a sua formação musical ao nível do curso complementar/profissional de música

11. Qual foi a razão que o levou a candidatar-se a esta escola sem ter completado um curso complementar/profissional de música?
[ ] Por considerar que o nível de formação adquirido era em si já mais que suficiente para a frequência de um curso superior de música
[ ] Devido à Escola Superior de Música de Lisboa possuir professores artisticamente mais competentes do que aqueles com que estava a realizar os meus estudos musicais
[ ] Por pretender adquirir mais rapidamente uma habilitação de grau superior
[ ] Outra. Qual?

12. Foi obrigado a frequentar alguma das disciplinas de apoio oferecidas pela Escola Superior de Música de
Lisboa em resultado dos conhecimentos demonstrados nos testes de admissão?
[ ] Sim
[ ] Não
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13. Se respondeu afirmativamente à questão anterior, indique qual(is) das seguintes disciplinas de apoio foi
obrigado a frequentar.
[ ] História da Música
[ ] Análise e Técnicas de Composição
[ ] Formação Auditiva de Apoio
[ ] Canto Gregoriano de Apoio

14. Sente que o facto de não ter completado a sua formação musical ao nível do curso complementar/profissional de música, antes de ingressar nesta escola, constitui uma lacuna na sua formação?
[ ] Sim
[ ] Não

15. Se respondeu afirmativamente à questão anterior indique qual(is) das seguintes situações lhe permite superar essas lacunas:
[ ] O continuar a frequentar simultaneamente um curso complementar de música
[ ] Através do recurso a aulas particulares nas matérias em que sinto possuir uma formação deficiente
[ ] Através da frequência das disciplinas de apoio ministradas para esse efeito pela Escola Superior de
Música de Lisboa
[ ] Outra. Qual?

AOS ALUNOS DA ACADEMIA NACIONAL SUPERIOR DE ORQUESTRA

O presente questionário destina-se a ser respondido por alunos dos cursos ministrados pela Academia Nacional
Superior de Orquestra, sendo este parte integrante de um estudo sobre as formações nesta área.

1. Indique qual o curso/ano em que se encontra matriculado(a) no presente ano lectivo.
[ ] Bacharelato em

[ ] 1.º ano
[ ] 2.º ano
[ ] 3.º ano

[ ] C. E. S. E. em
[ ] Licenciatura em

4.º ano

2. Qual é a sua idade em 31/12/1998?
anos
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3. Qual das seguintes situações constituiu a habilitação de acesso ao curso de Bacharelato frequentado nesta
escola:
[ ] Curso complementar de música em regime articulado/integrado
[ ] Curso profissional de música de nível III
[ ] Outro curso do ensino secundário (12.º ano) ou equivalente
[ ] Titularidade de um curso superior de Bacharelato/Licenciatura ou equivalente
[ ] Aprovação em exame extraordinário de avaliação de capacidade

4. Indique em que ano lectivo frequentou pela primeira vez o 1.º ano deste curso de Bacharelato.
[ ] 1992/93

[ ] 1993/94

[ ] 1997/98

[ ] 1998/99

[ ] 1994/95

[ ] 1995/96

[ ] 1996/97

5. Das disciplinas ministradas nos cursos complementares e profissionais de música indique aquelas que frequentou e o grau/ano mais elevado concluído antes de ingressar nesta escola:
[ ]

.º grau de Formação Musical

[ ]

.º grau de História da Música

[ ]

.º grau de Análise e Técnicas de Composição

[ ]

.º grau de Prática ao Teclado

[ ]

.º grau de Instrumento de Tecla

[ ]

.º grau de Técnica Voc. e Repertório

[ ]

.º grau de Italiano

[ ]

.º grau de Alemão

[ ]

.º grau de Instrumento Principal:

[ ]

.º grau de 2.º Instrumento:

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

6. Em qual(is) das seguintes escolas de ensino especializado/profissional de música realizou os seus estudos
musicais?
[ ] Academia de Amadores de Música
[ ] Academia de Artes e Novas Tecnologias
[ ] Academia de Música de Santa Cecília
[ ] Conservatório Regional de Loures
[ ] Escola de Música do Conservatório Nacional
[ ] Escola de Música “Luís António Maldonado Rodrigues”
[ ] Escola de Música Nossa Senhora do Cabo
[ ] Escola Profissional de Música de Almada
[ ] Fundação Musical dos Amigos das Crianças
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[ ] Instituto de Música Vitorino Matono
[ ] Instituto Gregoriano de Lisboa
[ ] Outra. Qual?

7. Qual dos seguintes itens valoriza mais na sua formação artística:
[ ] A competência adquirida pela formação
[ ] O grau académico que sanciona a formação

8. Atendendo à ordem de importância que lhes atribui, ordene de 1 (a mais importante) a 5 (a menos importante) as formações de grau superior existentes na área da música a seguir indicadas:
[ ] Bacharelatos/Licenciaturas das Escolas Superiores de Música e Academia Nacional Superior de
Orquestra
[ ] Licenciatura em ensino de música da Universidade de Aveiro
[ ] Licenciaturas em música da Universidade de Évora e da Escola de Artes da Universidade Católica
Portuguesa
[ ] Licenciatura em Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa
[ ] Licenciaturas em ensino, variante de Educação Musical, das Escolas Superiores de Educação

9. Quais foram para si as razões mais importantes na escolha desta escola em detrimento de outras possíveis
formações de nível superior na área da música?
Indique os factores a seguir apresentados de acordo com a importância que lhes atribui, ordenando-os a partir
de 1 (o mais importante). Poderá considerar todas as opções apresentadas ou só algumas delas.
[ ] Qualidade do corpo docente
[ ] Saídas profissionais proporcionadas
[ ] Proximidade do local de residência
[ ] Bom ambiente de trabalho
[ ] Por ter amigos, conhecidos ou irmãos a estudarem nesta escola
[ ] Por ser uma formação essencialmente voltada para a música prática
[ ] Outra(s). Qual(is)?

10. Qual das duas seguintes situações profissionais constitui para si a primeira opção ao frequentar esta escola:
[ ] Ser professor do ensino especializado/profissional de música
[ ] Ser músico prático
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As próximas três questões destinam-se exclusivamente aos inquiridos que no momento de candidatura à Academia Nacional Superior de Orquestra não tinham ainda concluído a sua formação musical ao nível do curso complementar/profissional de música

11. Qual foi a razão que o levou a candidatar-se a esta escola sem ter completado um curso complementar/profissional de música?
[ ] Por considerar que o nível de formação adquirido era em si já mais que suficiente para a frequência de um curso superior de música
[ ] Devido à Academia Nacional Superior de Orquestra possuir professores artisticamente mais competentes do que aqueles com que estava a realizar os meus estudos musicais
[ ] Por pretender adquirir mais rapidamente uma habilitação de grau superior
[ ] Outra. Qual?

12. Sente que o facto de não ter completado a sua formação musical ao nível do curso complementar/profissional
de música, antes de ingressar nesta escola, constitui uma lacuna na sua formação?
[ ] Sim
[ ] Não

13. Se respondeu afirmativamente à questão anterior indique qual(is) das seguintes situações lhe permite superar
essas lacunas:
[ ] O continuar a frequentar simultaneamente um curso complementar de música
[ ] Através do recurso a aulas particulares nas matérias em que sinto possuir uma formação deficiente
[ ] Os conteúdos curriculares das disciplinas que integram o plano de estudos do curso frequentado
permitem-me superar essas lacunas
[ ] Outra. Qual?

AOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL

O presente questionário destina-se a ser respondido por alunos dos cursos ministrados pela Escola de Música do
Conservatório Nacional, sendo este parte integrante de um estudo sobre as formações nesta área.

1. Qual era a sua idade em 31/12/1998?
anos
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2. Encontra-se presentemente a desempenhar alguma profissão remunerada?
[ ] Não
[ ] Sim. Qual?

3. Indique a idade com que ingressou nesta escola assim como o grau de Formação Musical e de Instrumento
inicialmente frequentado.
anos

.º grau de Formação Musical

.º grau de Instrumento

4. Indique as disciplinas dos cursos básico/complementar concluídas até ao ano lectivo transacto (1997/98).
[ ]

.º grau de Formação Musical

[ ]

[ ]

.º grau de Análise e Técnicas de Composição

[ ]

[ ]

.º grau de Prática ao Teclado

[ ]

[ ]

.º grau de Orquestra

[ ]

.º grau de Grupos Vocais e/ou Instrumentais (Música de Câmara)

[ ]

.º grau de Instrumento Principal:

[ ]

.º grau de 2.º Instrumento:

[ ]

.º grau de Instrumento de Tecla

[ ]

.º grau de Técnica Vocal e Repertório (Canto)

[ ]

.º grau de Italiano

[ ]

.º grau de História da Música
Acústica Musical
.º grau de Coro

.º grau de Alemão

5. Indique as disciplinas em que se encontra matriculado(a) no corrente ano lectivo (1998/99).
[ ]

.º grau de Formação Musical

[ ]

[ ]

.º grau de Análise e Técnicas de Composição

[ ]

[ ]

.º grau de Prática ao Teclado

[ ]

[ ]

.º grau de Orquestra

[ ]

.º grau de Grupos Vocais e/ou Instrumentais (Música de Câmara)

[ ]

.º grau de Instrumento Principal:

[ ]

.º grau de 2.º Instrumento:

[ ]

.º grau de Instrumento de Tecla

[ ]

.º grau de Técnica Vocal e Repertório (Canto)

[ ]

.º grau de Italiano

[ ]

.º grau de História da Música
Acústica Musical
.º grau de Coro

.º grau de Alemão

6. Em qual dos seguintes regimes de frequência efectuou a sua matrícula no corrente ano lectivo:
[ ] Supletivo (siga com a questão seguinte)
[ ] Articulado (siga para a questão n.º 8)

7. Qual das seguintes afirmações descreve a sua situação escolar fora desta escola:
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[ ] Já concluiu um curso do ensino secundário (12.º ano) não se encontrando actualmente a frequentar
outro estabelecimento de ensino
[ ] Ainda não concluiu um curso do ensino secundário (12.º ano) não se encontrando actualmente a
frequentar outro estabelecimento de ensino
[ ] Encontra-se a frequentar simultaneamente um curso de ensino superior politécnico/universitário
[ ] Encontra-se a frequentar simultaneamente o ensino secundário (10.º, 11.º ou 12.º anos)
[ ] Encontra-se a frequentar simultaneamente o 3.º ciclo do ensino básico (7.º, 8.º ou 9.º anos)
[ ] Outra. Qual?

8. Qual dos seguintes itens valoriza mais na sua formação artística:
[ ] A competência adquirida pela formação
[ ] O grau académico que sanciona a formação (Bacharelato/Licenciatura)

9. Atendendo à ordem de importância que lhes atribui, ordene de 1 (a mais importante) a 5 (a menos importante) as formações de grau superior existentes na área da música a seguir indicadas:
[ ] Bacharelatos/Licenciaturas das Escolas Superiores de Música e Academia Nacional Superior de
Orquestra
[ ] Licenciatura em ensino de música da Universidade de Aveiro
[ ] Licenciaturas em música da Universidade de Évora e da Escola de Artes da Universidade Católica
Portuguesa
[ ] Licenciatura em Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa
[ ] Licenciaturas em ensino, variante de Educação Musical, das Escolas Superiores de Educação

10. Quais são para si as razões determinantes na valorização efectuada, na questão anterior, das formações de
nível superior existentes na área da música?
Indique os factores a seguir apresentados de acordo com a importância que lhes atribui, ordenando-os a partir
de 1 (o mais importante). Poderá considerar todas as opções apresentadas ou só algumas delas.
[ ] Qualidade do corpo docente
[ ] Saídas profissionais proporcionadas
[ ] Proximidade do local de residência
[ ] Bom ambiente de trabalho
[ ] Por ter amigos, conhecidos ou irmãos a estudarem nesta escola
[ ] Por ser uma formação essencialmente voltada para a música prática
[ ] Outra(s). Qual(is)?

11. Qual das seguintes situações constitui para si, em termos de futuro, a sua primeira opção profissional:
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[ ] Ser professor do ensino especializado/profissional de música
[ ] Ser músico prático
[ ] Outra. Qual?

12. Na sua opinião, o nível de exigência das provas específicas de admissão à Escola Superior de Música de
Lisboa/Academia Nacional Superior de Orquestra:
[ ] É superior ao nível da formação ministrada nos cursos complementares de música
[ ] É idêntico ao nível da formação ministrada nos cursos complementares de música
[ ] É inferior ao nível da formação ministrada nos cursos complementares de música
[ ] Não sabe ou não tem qualquer ideia formada sobre o assunto

13. Qual das seguintes afirmações é a mais adequada para descrever a sua situação pessoal?
[ ] Encontra-se a frequentar simultaneamente a Escola Superior de Música de Lisboa/Academia Nacional Superior de Orquestra (siga para a questão n.º 14 e seguintes)
[ ] Encontra-se a frequentar simultaneamente a licenciatura em Ciências Musicais da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (siga para a questão n.º 14 e seguintes)
[ ] Tendo-se já candidatado aos concursos de acesso da Escola Superior de Música de Lisboa/Academia
Nacional Superior de Orquestra não foi admitido(a) à sua frequência
[ ] Só tenciona candidatar-se à Escola Superior de Música de Lisboa/Academia Nacional Superior de
Orquestra quando terminar a sua formação nesta escola
[ ] Outra. Qual?

As próximas três questões destinam-se exclusivamente aos inquiridos que se encontram simultaneamente a frequentar um dos cursos da Escola Superior de Música de Lisboa/Academia Nacional Superior de Orquestra ou a
licenciatura em Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa

14. Em que ano lectivo ingressou no curso de ensino superior referido?
[ ] 1989/90

[ ] 1990/91

[ ] 1991/92

[ ] 1992/93

[ ] 1993/94

[ ] 1994/95

[ ] 1995/96

[ ] 1996/97

[ ] 1997/98

[ ] 1998/99

15. Indique as disciplinas dos cursos básico/complementar de música concluídas à data de ingresso no ensino
superior.
[ ]

.º grau de Formação Musical

[ ]

[ ]

.º grau de Análise e Técnicas de Composição

[ ]

[ ]

.º grau de Prática ao Teclado

[ ]

.º grau de História da Música
Acústica Musical
.º grau de Coro
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[ ]

.º grau de Orquestra

[ ]

.º grau de Grupos Vocais e/ou Instrumentais (Música de Câmara)

[ ]

.º grau de Instrumento Principal:

[ ]

.º grau de 2.º Instrumento:

[ ]

.º grau de Instrumento de Tecla

[ ]

.º grau de Técnica Vocal e Repertório (Canto)

[ ]

.º grau de Italiano

[ ]

.º grau de Alemão

16. Indique o curso/ano em que se encontra matriculado(a) no corrente ano lectivo (1998/99):
[ ] Bacharelato em

[ ] 1.º ano

[ ] 2.º ano

[ ] 3.º ano
[ ] C. E. S. E. em

[ ] 1.º ano

[ ] 2.º ano

[ ] Licenciatura em

[ ] 1.º ano

[ ] 2.º ano

[ ] 3.º ano

[ ] 4.º ano
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