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O mês de abril em Portugal traz-nos sempre uma esperança renovada e uma luz que 
queremos manter. Neste abril, especificamente, não queremos que ela se apague, mesmo 
depois da leitura do novo Orçamento de Estado (OE) apresentado também este mês.

Fomos diretos à fonte1 e identificámos os cinco eixos estratégicos para o desenvolvimento da 
política educativa, agora dirigida pelo Ministro João Costa, neste XXIII Governo Constitucional 
que também este mês tomou posse: 

1. Recuperar as Aprendizagens
2. Garantir à escola pública os professores necessários à sua missão
3. Investir no bem-estar social e emocional dos alunos
4. Desenvolver as competências digitais e as ciências experimentais
5. Modernizar o ensino profissional, investir no futuro coletivo

Que papel pode a Música na educação ter no quadro destas dimensões prioritárias da política 
educativa?
 
Relativamente à recuperação das aprendizagens e ao Plano 21 | 23 Escola + apresentada 
em setembro de 20212 - que, segundo o OE, “dedica mais de 900 M€ ao reforço dos 
meios ao dispor das escolas para o desenvolvimento de medidas para a consolidação 
de aprendizagens, assentes numa autonomia sem precedentes conferida às escolas”,  - 
escrevemos já, no Editorial de junho/julho de 2021, algumas sugestões no que se refere à 
Música na escola e ao seu contributo e potencial para a recuperação das aprendizagens. 

Voltamos aqui a reforçar o papel que esse meio único e privilegiado que é a Música 
desempenha no bem-estar social e emocional dos alunos, em referência ao eixo 3 da 
Educação no OE. Nesta dimensão, podemos ler no documento o seguinte conjunto 
de medidas: “A consolidação de apoio tutoriais específicos, a expansão do Programa 
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TEIP – Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, a formação para o 
desenvolvimento de competências sociais e emocionais, o Plano Nacional das Artes e a 
continuidade dos Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário são algumas 
das apostas. Nas escolas vão ser reforçados os técnicos especializados, psicólogos, 
assistentes sociais, mediadores e artistas.” 
O que gostaríamos de ver garantido é que as “apostas” e as medidas apresentadas 
refletissem na prática e no quotidiano das escolas e dos alunos, uma regularidade de 
práticas artísticas e a sustentabilidade de meios humanos para a concretizar, uma vez 
que sem meios nada acontece. 
Não acreditamos em medidas avulsas e pontuais. Acreditamos na capacidade dos 
professores na identificação dos problemas e na sua capacidade para encontrar 
estratégias e soluções adequadas à sua resolução no quadro de uma autonomia de 
responsabilidades e confiança mútuas – escola e tutela. 
Voltando a estes dois eixos da política educativa, Recuperar as Aprendizagens e Investir 
no bem-estar social e emocional dos alunos, a Música deveria ser parte integrante, 
ativa e regular do currículo, com meios humanos e materiais desde a educação pré-
escolar ao 9º ano de escolaridade. Na educação pré-escolar e no 1º ciclo, far-se-ia 

com a coadjuvação dos educadores e professores titulares de turma por professores 
especialistas de música. No ensino secundário a existência da Música operacionalizar-se-
ia em projetos específicos de acordo com os diferentes contextos culturais de cada escola 
e como opção curricular entre outras áreas artísticas. 
A Música tem que/deve existir em toda a escolaridade obrigatória.
Para tal, cada Agrupamento de Escolas deveria ter a possibilidade de fazer o 
levantamento de necessidades humanas e materiais e discutir e negociar com as 
entidades interlocutoras locais e centrais a concretização do seu projeto educativo. Mas 
estas entidades interlocutoras não seriam apenas as câmaras municipais e o ministério 
de educação. Para além destas, as escolas deveriam ter autonomia para estabelecer 
parcerias alargadas com entidades responsáveis em diversas áreas, tanto culturais, como 
sociais, como económicas. 

O eixo 2 da Educação neste OE, Garantir à escola pública os professores necessários 
à sua missão, e apesar da urgência que todos reconhecemos e que já era há muito 
assunto referenciado, requer uma profunda reflexão da sociedade sobre a formação e 
recrutamento de professores. É um tema demasiado complexo e exigente para se resolver 
com as quatro medidas apresentadas, apesar de relevantes.
Tal, como em 1986, foi possível um consenso político para a criação de uma Lei de Bases 
do Sistema Educativo, em vigor desde então, hoje é, mais do que nunca, necessário um 
pacto educativo global que, independentemente dos credos de cada um, possa constituir-
se como um objetivo superior.

A citação com que a seguir terminamos, faz parte do Global Compact on Education I 
Pacto Educativo Global, Vademecum, iniciativa do Papa Francisco (2019), uma leitura 
inspiradora e sábia que recomendamos: 
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“...uma educação frutífera não depende primariamente da preparação do professor nem 
das habilidades dos alunos, mas da qualidade do relacionamento que é estabelecido 
entre eles. Muitos estudiosos da educação enfatizaram que não é o professor a 
educar o aluno numa transmissão unidirecional, nem é o aluno a construir o seu 
próprio conhecimento, mas é o relacionamento deles que os educa mutuamente 
num intercâmbio dialógico que os pressupõe e, ao mesmo tempo, os supera. Esse é, 
propriamente, o sentido de colocar no centro a pessoa que é relação.” Vademecum | 
Pacto Educativo Global, (pag.32)3

1) https://oe2022.gov.pt/areas-governativas/educacao/
2) https://www.apem.org.pt/newsletter/20-21/Apem_Newsletter-junho-julho-2021.pdf#page=3 
3) https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/vademecum-portuges.pdf

https://oe2022.gov.pt/areas-governativas/educacao/
https://www.apem.org.pt/newsletter/20-21/Apem_Newsletter-junho-julho-2021.pdf#page=3
https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/vademecum-portuges.pdf
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Agenda de formação

Este terceiro período arranca com a agenda de formação do CFAPEM em alta. Logo 
no dia 18 de abril, iniciaram-se novas edições das formações A voz como paradigma, 
de Ana Leonor Pereira, e Cantar palavras, de Margarida Fonseca Santos. Para além 
disso, vão ter lugar reedições das ações Estratégias para o ensino dos instrumentos 
de metal, de Sérgio Charrinho, a iniciar a 2 de maio, e Psicologia da performance, de 
Carlos Damas, a iniciar a 6 de junho.
Também neste período contamos com três formações novas em diferentes áreas do 
ensino da música: Estratégias para o ensino dos instrumentos de corda, O potencial 
do Scratch na educação musical e o Projeto artístico: o Cavaquinho - nível 2, todas 
elas em regime online.

Formação CFAPEM
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AGENDA

https://www.apem.org.pt/formacao/agenda/


NÓS POR CÁ
Esta formação de Daniel Cristo era uma estreia há muito esperada e integra-se 
no plano da APEM de valorização do património nacional e de promoção do 
cavaquinho a ícone da identidade cultural tradicional. Tem como objetivo dar 
continuidade à formação com o mesmo nome que tem vindo a ser desenvolvida 
pelo CFAPEM desde 2021. Tem, por isso, como destinatários preferenciais, 
professores que tenham frequentado as várias edições dessa formação, 
que têm assim a oportunidade de aprofundar conhecimentos e técnicas na 
interpretação do cavaquinho e promover a criação em contextos escolares de 
projetos musicais em torno deste instrumento.  Daniel Cristo é formador da 
APEM e é também músico, multi-instrumentista e compositor. A sua atividade 
musical intensa está ligada a variados projetos musicais.

Projeto artístico: o cavaquinho 
- Nível 2
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Trata-se de uma nova formação do CFAPEM, dirigida aos professores 
de instrumentos de cordas friccionadas. A criação desta formação 
contextualiza-se no esforço que vem sendo feito pelo CFAPEM em 
enriquecer a sua oferta dirigida ao ensino especializado, em particular 
no que respeita às didáticas específicas dos instrumentos. A formação 
pretende dar resposta à necessidade de formação contínua especializada 
dos docentes da área dos instrumentos de cordas friccionadas e, 
sobretudo, criar uma espaço de reflexão, partilha e análise teórica e prática 
das várias situações específicas inerentes a este ensino e aprendizagem. 
Clarissa Foletto, a formadora, é violinista e é doutorada em música no 
ramo do ensino instrumental pela Universidade de Aveiro, onde desenvolve 
atualmente a sua atividade docente. É membro fundadora da ESTA, a 
European String Teachers Association.

Estratégias para o ensino dos 
instrumentos de cordas

Abril • 2022
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O potencial do Scratch no ensino 
da música

O potencial do Scratch na educação musical é o nome de uma das novas 
ações de formação do CFAPEM. Destinada aos professores do ensino 
geral, trata-se de mais uma formação dentro da temática da utilização das 
tecnologias no contexto do ensino da música. O Scratch é um software de 
programação desenvolvido pela Lifelong Kindergarten Group no Media Lab 
do MIT. Trata-se de uma linguagem de programação visual, que permite 
a programação de jogos e animações, destinada sobretudo a crianças 
e jovens, com base na teoria construcionista de Papert. Esta ação de 
formação tem como objetivo mostrar as potencialidades desta ferramenta 
no trabalho com os alunos no âmbito das disciplinas da área da música no 
ensino geral, nomeadamente na aprendizagem das figuras rítmicas e no 
desenvolvimento das leituras rítmicas e melódicas. O seu autor e formador, 
Rui Santos, é professor de educação musical e leciona atualmente a grupos 
de alunos desde a creche ao segundo ciclo. É responsável por um projeto 
de programação com crianças, lecionando a disciplina de programação e 
robótica no 1º ciclo.

Newsletter • 9
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Depois da maravilhosa conversa que tivemos com Ana Maria Ferrão, do grupo 
dos fundadores da APEM a iniciar este ciclo de comemorações dos 50 anos 
da APEM no nosso podcast À mesa não se canta do mês de abril, vamos no 
primeiro domingo de maio ter um episódio muito especial, não com um, mas 
com três convidados de peso: Domingos Morais, professor aposentado da 
Escola Superior de Teatro e Cinema, investigador e autor; José Pedro Caiado, 
músico, compositor e também ele professor aposentado da Escola Superior 
de Teatro e Cinema; Carlos Guerreiro, músico, construtor de instrumentos e 
elemento criador do grupo Gaiteiros de Lisboa. 
Neste episódio, falam-nos dos seus percursos pela educação musical nos anos 
setenta e das suas perspetivas sobre o lugar das práticas artísticas na educação. 

Como sempre, com Manuela Encarnação e Eduardo Lopes, numa conversa – 
desta vez a cinco - sobre os percursos de vida na música e na educação.  

Podcast À mesa não se canta

apem.org.pt Abril • 2022

PODCAST

https://www.apem.org.pt/publicacoes/podcast/
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A história da criação do EU Songbook começou para a APEM em 2018 quando 
o dinamarquês Jeppe Marsling, co-fundador e presidente da EU Songbook
Association (2015) nos visitou na nossa sede e propôs a ideia  de criar o 
primeiro livro de canções europeias. A sua disponibilidade, amabilidade e 
simpatia contagiante conquistou-nos e, desde então, temos vindo a trabalhar 
em conjunto. Com a participação de toda a equipa APEM e do nosso parceiro 
Jorge Alves, da Associação Musical Lisboa Cantat, contactámos todos os 
nossos sócios e amigos para identificarem e posteriormente votarem nas 
canções portuguesas de que mais gostavam nas categorias de “Amor”, “Fé e 
Espiritualidade”, “Natureza”, “Paz e/ou Liberdade”, “Música Popular” e “Música 
Infantil, o que decorreu entre 28 de setembro e 28 de outubro de 2018.

O EU Songbook conta com seis canções de cada um dos 27 países 
participantes, ou seja, 162 canções, partituras e letras na língua original e em 
inglês adaptado/cantável para cada canção. Portugal irá ficar representado com 
6 canções destas categorias. A publicação está prevista para 2023. Desde 28 de 
março, a APEM integra a direção desta associação, estando representada por 
Nuno Bettencourt Mendes.

Veja aqui o que a imprensa portuguesa escreveu sobre este projeto:
https://www.eu-songbook.org/press-coverage/time-plan/#portugal

EU Songbook – um livro 
e uma associação

Abril • 2022
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No dia 2 de abril a APEM participou na comemoração dos 30 anos da Associação 
Wuytack de Pedagogia Musical (AWPM). Para assinalar este ano comemorativo, a 
AWPM realizou uma videoconferência onde foi possível assistir a comunicações, 
workshops e a uma mesa-redonda com professores, pedagogos ou investigadores 
de várias zonas do mundo como Graça Palheiros, Rui Ferreira, Linda Comendinha 
e Hugo Mendes, Portugal; Sérgio Alvares, Brasil; Pasqual Pastor, Espanha; Beatriz 
Illari, EUA; Judy Sills, Canada, Brent Hall, EUA, que se cruzaram com Jos Wuytack. 
Depois de uma apresentação e homenagem a Jos Wuytack por Elisa Lessa, a 
presidente da AWPM, Graça Palheiros apresentou vários registos que resultaram da 
atividade inspiradora de Wuytack ao longo dos anos e que influenciou as práticas de 
um grande número de professores de música. Foi também destacado as inúmeras 
publicações, cursos e workshops realizados em todo o mundo e, em particular, a 
importância da Pedagogia Musical Wuytack na formação dos professores de música 
em Portugal desde o primeiro curso realizado em 1968.  

Nesta comemoração, a APEM destaca os artigos de e sobre Jos Wuytack nos 
Boletins e Revistas da APEM números 59, 76, 98, 115, 117, 120 e 138 publicados 
entre 1988 e 2012 e que até ao final de 2022 irão ficar disponíveis, em formato 
digital, para sócios no site da APEM.

Comemoração dos 30 anos da Associação 
Wuytack de Pedagogia Musical

apem.org.pt Abril • 2022
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No último dia de aulas do 2º período, foi apresentado o trabalho musical 
do programa Tocá Rufar na escola Básica do Casal do Marco no Seixal. 
Foram convidados a Maria Emília Brederode Santos, Manuela Encarnação 
e Domingos Morais.
Rui Júnior explicou o funcionamento e os princípios deste programa.  
Veja aqui a nossa reportagem.

Programa Tocá Rufar nas 
escolas do 1º ciclo do Seixal

Abril • 2022

VIDEO

https://youtu.be/7AT0ytm-8x4
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A 23 de maio haverá novo Fórum 23! 
A nossa convidada é a Marija Mihajlovic Pereira, professora de violino 
no projeto Orquestra Geração Sistema Portugal, núcleo Santa Casa de 
Misericórdia de Lisboa. Colabora com a Orquestra de Câmara de Cascais e 
Oeiras, com a qual se apresentou a solo e em diferentes conjuntos de música 
de câmara. 
Como investigadora, o seu principal interesse é a articulação do conceito 
de autorregulação da aprendizagem no contexto de ensino e prática de 
instrumentos de cordas. É precisamente sobre o tema da autorregulação da 
aprendizagem que Marija vem conversar connosco neste Fórum.
Esteja atento, a entrada é livre, mediante inscrição e com número limite de 
participantes.

Fórum 23 no próximo mês de maio

Abril • 2022
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A Semana Internacional de Educação Artística foi designada pela 
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) para ser realizada de 23 a 29 de maio de 2022. Este ano, o 
tema da semana internacional de educação artística é a PAZ!
Diga-nos, enviando para o nosso email info@apem.org.pt, como vai 
comemorar na sua escola esta semana e divulgaremos os trabalhos no 
Facebook da APEM e na APEMNewsletter de junho/julho.

Semana Internacional da Educação 
Artística de 23 a 29 de maio de 2022

Abril • 2022

SABER MAIS

https://www.waae.online/iwae-socialmedia.html
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No ano da comemoração dos 50 anos da APEM queremos disponibilizar aos 
nossos sócios o máximo de informação possível relevante dos Boletins e 
Revista da APEM.
Este mês cumprimos um objetivo: a digitalização de todas as Separatas 
publicadas com obras musicais de 1993 a 2018. As partituras para os sócios 
estão disponíveis aqui: 

Área de sócio - novidades

apem.org.pt Abril • 2022

PARTITURAS

https://www.apem.org.pt/publicacoes/revista/separata-partituras/
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Neste período de vida da APEM, para além das imensas e diversas atividades 
desenvolvidas no quadro das áreas da formação, de estudo e investigação e de 
promoção e intercâmbio musical, queremos destacar dois acontecimentos: a 
comemoração dos 25 anos da APEM em 1997 e um documento assinado pela então 
presidente da APEM, Graziela Cintra Gomes, publicado como Separata no Boletim 
n.94, nesse mesmo ano de comemorações1.
O documento, com o título “A função pedagógica e artística de uma associação 
como a APEM”, constituiu a comunicação enviada ao I-Encontro Latino-Americano de 
Educação Musical e também apresentada no Encontro Ibérico Música e Movimento 
na Educação, organizado pela Associação Orff Espanha e realizado em Madrid, em 
setembro de 1997. O documento está organizado em três partes: o processo histórico 
da educação musical em Portugal, a estrutura e a organização do ensino da música 
em Portugal e os objetivos e atividades da APEM. Este destaque deve-se ao facto 
de serem identificados neste documento mais fraquezas do que forças do nosso 
sistema educativo, sendo que algumas se mantêm. Referimo-nos concretamente 
ao desfasamento entre oportunidades de formação musical no âmbito do sistema 
de ensino que nos poderia levar a acreditar que estaríamos numa verdadeira 
democratização do ensino e o choque com a realidade que se apresenta bem 
diferente. Citamos: “No âmbito do ensino genérico, o professor generalista do 1º ciclo 
reclama não ter formação musical adequada, no 3º ciclo a educação musical surge 
em algumas escolas em alternativa com a segunda língua estrangeira, no Ensino 
Secundário a situação ainda é mais ilusória.” 
E continuamos a ler no documento: “Embora as disposições legais deixem abertura 
para a disciplina, como não há tradição de existência de formação musical no âmbito 
do Ensino Secundário nem concursos para a entrada de novos professores, a música 

A terceira década (1993-2003)

Abril • 2022
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não é leccionada. Confirma-se o direito à educação estética – musical a que é 
oferecida durante os dois anos no 2º ciclo do Ensino Básico”.
Em que difere a realidade de hoje com a de há 25 anos? No 1º ciclo mantém-se 
tudo igual com a exceção de que, atualmente, se o diretor do agrupamento tiver 
professores de música do quadro com disponibilidade de horário poderá decidir a 
oferta de música no 1º ciclo por um especialista. No entanto, dada a diminuição de 
professores de música no ensino geral desde 2012, são muito pontuais os casos 
reais de música no 1º ciclo. Outra exceção será a da oferta de música no 3º ciclo que 
já não concorre com a oferta de uma língua estrangeira, mas pode ser incorporada na 
área de Complemento à Educação Artística concorrendo, no entanto, com Educação 
Tecnológica e com o mesmo “se” que já tínhamos referido, se houver recursos 
humanos disponíveis, ou seja, professores do quadro disponíveis. 
Infelizmente, não podemos deixar de sublinhar estas fraquezas, que se mantêm no 
nosso sistema educativo anos e anos.
Seríamos, no entanto, injustos se não fizéssemos referência a uma força do nosso 
sistema educativo no que diz respeito ao ensino artístico especializado da música. 
No documento que temos vindo a referenciar, pode ler-se: “Por outro lado as 
oportunidades para o ensino especializado da música estão condicionadas ao poder 
económico das famílias uma vez que são poucas as escolas gratuitas no país”. 

Ora o aumento do número de escolas privadas e cooperativas do ensino artístico 
especializado – atualmente mais de 100 financiadas desde 2007, veio institucionalizar 
o ensino articulado da música e a possibilidade de qualquer criança poder frequentar 
esta modalidade de ensino que se tornou uma realidade socialmente alargada. 
 
As comemorações dos 25 anos da APEM em 1997 não poderiam ficar de fora quando 
falamos desta 3ª década de existência.
Para quem não se lembra, em 1997 a APEM iniciou as comemorações logo em janeiro 
com uma sessão de homenagem à compositora Constança Capdeville (1937-1992) na 
qual foi feito o lançamento da sua obra O Natal do Anjinho Dorminhoco (1963): peça para 
coro infantil, percussão e cordas, a partir de um poema de Esther de Lemos (n. 1929)2. 
Em abril a APEM organizou seminários com o compositor Murray Schafer (1933–2021) 
subordinados ao tema Improvisação e Composição na Aula que tiveram lugar em Faro, 
na Universidade do Algarve e em Lisboa na Escola Superior de Dança. 
No final de outubro decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, o 3º Curso de Teoria 
da Aprendizagem Musical e Ensino de Instrumentos, orientado pelos professores 
Edwin Gordon (1927-2015) e Richard Grunow. 
Em dezembro de 1997 realizou-se a cerimónia de encerramento das comemorações 
também na Fundação Calouste Gulbenkian, que constou de uma conferência pela 
presidente da ISME, Ana Lucia Frega (1935), seguida de um concerto de músicos que 
participaram, a convite da APEM, em congressos internacionais da ISME. Também 
nesta cerimónia foram homenageados todos os membros dos órgão sociais da APEM 
desde 1972, tendo sido oferecido uma medalha alusiva a esta data. 

50 ANOS APEM
A terceira década (1993-2003)
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1) https://www.apem.org.pt/publicacoes/revista/indices/
2) https://www.youtube.com/watch?v=eTK_jwYpF5M

https://www.apem.org.pt/publicacoes/revista/indices/
https://www.youtube.com/watch?v=eTK_jwYpF5M
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Graziela Cintra Gomes foi Presidente da Direção da APEM e Diretora do Boletim/Revista 
de Educação Musical durante 10 anos, entre 1992 e 2002, membro do Conselho Europeu 
da Música de 1984 a 1996 e também membro fundador do Conselho Português da 
Música em 1984.

Na área do ensino, desenvolveu projetos em variadas vertentes. Entre elas, destacamos 
o seu trabalho com crianças com necessidades específicas de aprendizagem e o seu 
trabalho na área da musicoterapia. 

Participou em várias iniciativas no campo da didática e da pedagogia, com um especial 
enfoque na metodologia Orff-Schulwerk. Esteve envolvida em diversas iniciativas 
relacionadas com a formação de professores na área da música. Desta atividade, 
destacamos os Cursos de Educação Musical para professores de música e para 
professores primários e educadores de infância na Fundação Calouste Gulbenkian 
entre 1960 e 1976. Integrou as equipas de elaboração dos programas das Escolas do 
Magistério Primário e Infantil e nos programas de Educação Musical do 2º e 3º ciclos.
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Fez parte do projeto de Escola de Professores de Educação pela Arte implementado 
em 1971 e foi professora da Escola Superior de Teatro e Cinema. Foi também 
professora da Escola Superior de Dança de Lisboa e integrou a sua direção, 
permanecendo até ao seu jubilado.

É autora de diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Destes, 
destacamos o artigo “Les enseignements artistique dans les classes élémentaires au 
Portugal”, publicado em 1989 na Revue de Pédagogie musicale et Choréographique e 
“Música, Movimento, Drama, um projecto experimental nas escolas do ensino primário 
em Portugal”, publicado na Revista Escola Democrática, no Boletim da APEM em 1976 
e também nas revistas L’Educateur de Musique au Canadá, em 1977 e Journal de la 
Conféredation Musicale de France, em 1978. Nos Boletins e Revista de Educação 
Musical da APEM publicou um total de vinte e nove artigos. O número 115 de 2003 
da Revista de Educação Musical apresenta uma secção dedicada a Graziela Cintra 
Gomes com artigos, depoimentos e cartas de Elisa Lessa, Arquimedes da Silva Santos, 
António Caldeira Cabral, Maria de Lurdes Martins, Ana Lucia Frega, Maravillas Diaz e 
Ronald Smith.

Graziela Cintra Gomes. Breve nota biográfica.
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E se o meu nome fosse um ritmo?

typedrummer.com é um site que pode ser divertido para explorar de uma forma 
descontraída e, ao mesmo tempo, ser educativo. 
Como o nome indica, é uma espécie de baterista virtual à espera que se escrevam 
palavras, frases ou apenas sequências de letras ao acaso, transformando-as em 
ritmos com som de bateria ou caixa de ritmos. No final, podemos partilhar o resultado.  
Podem ouvir aqui a pergunta inicial. 
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http://typedrummer.com
http://typedrummer.com/8m84q1
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Da árvore...

Com casca de noz.
Inês Melo enamorou-se desta canção e embrulhou-a num artesanato do sentir e do pensar.
A importância das perguntas, o desafio a uma observação atenta, o prazer da descoberta, 
tudo conjugado num exercício de escuta e de fruição temperado com outros saberes. 
Uma bela canção muito bem acompanhada por um piano vestido de árvore, para fazer 
música com expressão, e para Cantar Mais, aqui.
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https://youtu.be/v530RNHg3Zo
https://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/autor/cancao/casca-de-noz/
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... à floresta
Sempre foi lugar de mistérios, de coisas escondidas do olhar distraído, ali, no meio de 
gigantes fixados no chão por raízes comunicantes.
A floresta são as árvores, mas não só. É a vegetação que se multiplica em incontáveis 
cores e cheiros, os animais, de todos os tamanhos, formas e velocidades de 
locomoção. E os humanos cujas vidas, desapercebidamente ou não, dela dependem.

Cada vez mais, com as alterações a que expusemos o mundo, todos somos poucos 
para ajudar a proteger e a preservar este bem essencial.
É sabido que os mais jovens de entre os humanos conseguem, hoje, interferir de 
maneira transformadora num mundo tradicionalmente organizado e gerido pelos mais 
velhos.
Achámos, por isso, que era a hora certa para o Cantar Mais corresponder ao desafio 
que a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais (AGIF) lançou para que 
colaborássemos no seu esforço de divulgação. A sensibilização, junto dos mais 
novos, relativamente à necessidade de nos transformarmos, cada um, e todos, em 
agentes ativos na proteção das nossas florestas, ajudará a fazer face ao cada vez 
mais inaceitável flagelo dos incêndios.

E foi assim que chegámos ao Rap, com uma adaptação da canção original que a 
AGIF já havia semeado no seu território de divulgação online.
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CANTAR MAIS
A Raposa Chama: com o fogo não se brinca!

A Raposa Chama: com o fogo não se brinca!

Com forma de Rap, para que as palavras acentuem o ritmo das ideias, e com a fórmula 
mágica de uma fábula, pois uma Raposa que se chama Chama tem muito para nos 
dizer acerca dos perigos que as chamas representam para todos os que vivem em 
harmonia com a natureza e na natureza.
Sabendo que as ideias que cada um constrói têm a capacidade de serem mais fortes, 
o conjunto de atividades desenhadas à volta desta canção alimentam-se do criar e da 
experimentação atenta. Há ali espaço para plantar poesia e tempo para a conjugar com 
elementos musicais que cada um pode decidir, uma oportunidade para a criatividade.
Tudo por uma boa causa. A hora é agora. A Raposa chama.
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https://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/autor/cancao/raposa-chama/
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por Eduardo Lopes
Editor da Revista Portuguesa de Educação Musical

O ‘poder’ das artes, e em especial das chamadas artes performativas, é facilmente 
observável nas fortes e imediatas reações que por vezes desencadeiam a quem as 
presencia. Este ‘poder’ (função até) torna-se importante de reconhecer/refletir por aqueles 
que ensinam e fazem arte; em especial quando uma performance tem o potencial para 
“direcionar-se” a alguém ou a algum grupo em particular. De uma forma inconsciente 
comecei a aperceber-me disto no início da minha adolescência numa conversa de almoço 
de domingo com a minha mãe. Nessa época, um programa de radio que a minha mãe 
apreciava fez um conjunto de transmissões ao vivo com audiência num cineteatro da 
vizinhança. Sendo uma ouvinte regular do programa, a minha mãe começou a ir assistir 
a essas transmissões, que incluíam, em forma de audience entertaining, também alguns 
momentos de “variedades”. No tal domingo em questão, a minha mãe estava a apreciar 
entusiasticamente a performance de um palhaço, que o levaram a improvisar e, imitando 
as efusivas gargalhadas da minha mãe, elevou todo o cineteatro ao maior dos gáudios. A 
minha mãe, sentindo-se fruto de todas as atenções e talvez parte da chacota geral, não 
gostou nada da ‘piada’, e no tal almoço confessou: “Nunca mais vou à porcaria daquele 
programa!”. Como eu não sabia ainda da estória perguntei-lhe o porquê de tal drástica e 
inesperada decisão, ao que ela respondeu mostrando grande ofensa: “Atão não é que o 
raio do palhaço se meteu comigo?!” (hoje não tenho a certeza se a minha educada mãe 
ter-se-á referido ao tal palhaço como ‘raio’ ou se utilizou um outro vernáculo...). Um par de 
anos mais tarde consciencializei este ‘poder’ da performance quando tomei conhecimento 
das apresentações do (nessa altura recém-formado) grupo Catalão La Fura dels Baus e 
suas risquée interações com o público1. 

Recentemente, devido à crescente consciência do ‘politicamente correto’, a comédia é uma 
das áreas performativas que mais discussão tem gerado sobre “mensagens” e “resultados” 
percecionados e seu alcance - i.e. o tal ‘poder’. Como saberão de outros textos meus 
neste espaço, tenho especial interesse sobre questões musicológicas de bandas sonoras 
de filmes, e este ano fiquei bastante agradado com o singular destaque que a música teve 
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na cerimónia da entrega dos prémios Oscars 2022, em que muitos dos temas e 
canções nomeadas tiveram apresentações ao vivo pelos artistas originais. Ah! e é 
claro; houve também o singular episódio do Smith vs. Rock! Durante a performance 
de comédia na apresentação dos prémios, Chris Rock faz uma menção cómica 
à esposa de Will Smith e, este, descontentado com a referência, levanta-se da 
audiência e subindo ao palco prega uma estalada no comediante; referindo de 
seguida, e em voz alta, para que Rock não mencione (mais) a sua esposa. O 
comediante, em jeito de defesa, ainda diz: “era uma piada!”... Este momento foi 
para mim um bom exemplo do ‘poder’ das artes performativas. O que fazemos, 
dizemos, e tocamos em palco tem um contexto, mensagens e interpretações; a 
tudo isto ainda se adiciona o contexto de cada pessoa que nos vê e/ou ouve. As 
mensagens e contextos poderão ser diretos e óbvios, ou mesmo subliminares. O 
comediante extraordinaire Ricky Gervais tem referido várias vezes que para ele não 
existem temas proibidos em comédia. Note-se que ele disserta bastante sobre esses 
princípios, claramente apontando uma conceptualização genérica de savoir-faire. As 
suas já infames apresentações dos Golden Globes2 ultrapassam em larga medida 
qualquer “insulto” de Rock a Smith (ou à sua esposa), mas com a diferença de que a 
performance de Gervais é magistralmente trabalhada de forma a preparar e suavizar 
a receção aos seus “insultuosos” monólogos – numa espécie de palmadinhas no 
braço antes da injeção. Gervais, quase sempre munido de copo com cerveja em 

palco, personifica, para a audiência dos Globes, um ‘inglês de pub’ semi-alcoolizado, 
a quem tudo se desculpa pois não sabe bem o que diz – juntando-se também a esta 
imagética, ele próprio constantemente referir que não quer saber daquele gig; até nem 
queria estar a apresentar os prémios; e que não gosta nada de celebridades... Para 
mim, estes monólogos são exemplos de excelentes performances da grande arte de 
comédia, aliando mensagens diretas com o subliminar, em que tudo é, e não é dito... 
Não desculpando em nada o ato de violência e exagero da reação de Smith, para 
mim a performance de Rock não foi além de uma piada infantil; não assegurando e 
dominando assim o ‘poder’ da arte de palco. 

E para nós músicos, como lidar com o ‘poder’ performativo da música, das suas 
mensagens diretas; subliminares; contextos e receção? O que seria a interpretação 
de um hino nacional num concerto de apoio ao outro país beligerante, por melhor que 
fosse a composição musical?... Seria uma afronta? Seria uma forma de manifestar, 
através da música, uma linguagem universal e plural, dissolvendo as diferenças 
beligerantes? Ou as constantes discussões de interpretar Wagner em Israel; fala-se da 
obra? do compositor? do contexto? A interpretação do hino dos EUA por Jimi Hendrix 
em Woodstock em 19693 terá sido um manifesto contra a guerra do Vietname, como 
aparentou ser, mesmo apesar do próprio Hendrix sempre negar esta intenção artística? 
E no caso da canção E Depois do Adeus4(Calvário e Nisa) interpretada pelo Paulo de 
Carvalho? Qual a sua mensagem direta, subliminar e de contexto? E se for interpretada 
nos dias de hoje para uma plateia de adolescentes; o que será rececionado? É assim 
inegável o efetivo ‘poder’ da música! Ponderemos sobre ele no seu ensino e na nossa 
prática musical, pois os grandes artistas são também aqueles que o sabem “usar” nas 
suas interpretações... Boas Releituras! 

RELEITURAS
por Eduardo Lopes
Editor da Revista Portuguesa de Educação Musical
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1) https://www.youtube.com/watch?v=Qx-WEL0_6Hk
2) https://www.youtube.com/watch?v=MwuyvToXxbc
3) https://www.youtube.com/watch?v=Am7qzzgGOGU
4) https://www.youtube.com/watch?v=MrW6zP161QI

https://www.youtube.com/watch?v=Qx-WEL0_6Hk
https://www.youtube.com/watch?v=MwuyvToXxbc
https://www.youtube.com/watch?v=Am7qzzgGOGU
https://www.youtube.com/watch?v=MrW6zP161QI
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Cantar, tocar ou ouvir música pode melhorar o bem-estar e a qualidade de 
vida – estudos confirmam 

Foi publicado no Journal of the American Medical Association Network Open, 
uma revisão sistemática e meta-análise de diversos estudos sobre a associação 
de intervenções musicais com a qualidade de vida relacionada com saúde. As 
intervenções musicais dos estudos em análise compreenderam, ouvir música, 10 
estudos; musicoterapia, 7 estudos; canto, 8 estudos e música gospel, 1 estudo.

Pergunta
As intervenções musicais e auditivas estão associadas a mudanças positivas 
na qualidade de vida relacionada com saúde? 

Resultados
Esta revisão sistemática e meta-análise de 26 estudos que envolveram 779 
indivíduos descobriu que as intervenções musicais estavam associadas a 
mudanças estatisticamente e clinicamente significativas na Qualidade de 
Vida Relacionada com Saúde Mental, tanto na pré-intervenção como na pós-
intervenção, bem como quando as intervenções musicais foram adicionadas ao 
tratamento usual versus tratamento usual nos grupos de controle.

O artigo completo:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2790186
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https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2790186
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2790186
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OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO! 

Termina no dia 29 de abril o prazo de submissão das 
candidaturas ao Concurso “Canção à espera de palavras”.

Até ao dia 31 maio de 2022 serão divulgados 
os resultados do Concurso! 

https://www.facebook.com/apem.educacaomusical/
https://www.facebook.com/CantarMais

