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O início do ano letivo é sempre um momento 

marcante para qualquer professor. 

Este ano começamos cheios de energia, 

acreditando que estamos a ver uma luz ao 

fundo do túnel no campo da  Educação e 

queremos partilhar.

Alguns professores de música, não colocados no 

ano anterior, informaram-nos que este ano já 

têm escola para fazer música com as crianças e 

jovens!

Projetos musicais, há muito postos na gaveta, 

vão ter este ano algumas condições para 

acontecerem nas escolas. 

O trabalho nas escolas do ensino artístico 

especializado pode iniciar-se com mais 

tranquilidade porque as questões do 

financiamento foram, para já, resolvidas.

Na mensagem do secretário de Estado da 

Educação, João Costa, na Noesis – Notícias da 

Educação pode ler-se, a propósito dos 

significados de sucesso:  “O sucesso atinge-se 

em diferentes áreas e deve ser valorizado o 

aluno que tem mérito desportivo, artístico ou em 

outros domínios. Por isso, introduzimos a partir 

deste ano um novo modelo de certificado que 

regista todas as atividades em que o aluno 

participa na escola”. 

Também concordamos, é um sinal de uma 

perspetiva curricular mais abrangente que não 

se centra apenas no português e na matemática. 

Mas gostaríamos de reforçar que as áreas 

artísticas devem ser mais valorizadas no 

currículo para que proporcionem múltiplos 

sucessos. E para serem valorizadas é necessário 

que, primeiramente,  existam em toda a 

escolaridade obrigatória e existam através de 

práticas com qualidade. 

A retórica de facto mudou, mas queremos ver 

concretizações, uma vez que ainda estamos 

muito longe do desejável. A prática musical no

1º ciclo deveria ser uma realidade regular, 

integrada e articulada no currículo em todas as 

escolas, e no restante ensino básico não se 

limitar a 90 minutos no 2º ciclo.

Numa escolaridade obrigatória de 12 anos a 

música deveria estar presente em todo o ensino 

básico e ser uma possibilidade de opção no 

ensino secundário. 
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Nós por cá estamos a preparar a apresentação 

da Cantar Mais na Casa da Música já no próximo 

dia 24 de setembro. Assim, passados 10 meses 

de o termos dado a conhecer pela primeira vez 

na Gulbenkian, trazemos a outro palco crianças 

e jovens com os seus professores para cantarem 

e dançarem canções do Cantar Mais. 

Vamos andar de norte a sul do país, dando 

resposta às escolas que assim o desejarem, 

divulgando e desenvolvendo workshops Cantar 

Mais. 

Em novembro vamo-nos juntar no Encontro 

Nacional da APEM 2016 na Gulbenkian para 

refletirmos sobre o tema: “Que futuros para a 

Música na Educação?”. Precisamos de 

momentos de reflexão, diálogo e confronto de 

ideias para que possamos  evoluir com o 

contributo de todos.

Pam Burnard (2015), na sua conferência no 

nosso Encontro Nacional de 2015, sublinhou a 

necessidade e a importância de uma visão para 

a música e o reconhecimento de diversas 

criatividades:

“É crucial que professores e alunos clarifiquem a 

sua própria visão da música (para alguns, 

basicamente, uma forma de discurso, uma 

prática cultural, uma forma de conhecimento, a 

vida dos sentimentos, etc.), a sua perspetiva 

sobre criatividades (para alguns, basicamente a 

produção de novas ideias), e o que isso significa 

em termos de ensino e aprendizagem, tanto 

para a comunidade escolar como em todo o 

currículo. (...)

A nossa capacidade de imaginar e, em seguida, 

reinventar a mudança institucional é um dos 

nossos maiores bens. Para sermos bem 

sucedidos, precisamos de reconhecer e 

aproveitar as nossas próprias criatividades, as 

dos nossos colegas e a dos nossos alunos,  

adaptando e reconstruindo constantemente, 

para que seja possível realizar a tal mudança 

institucional tão almejada, mas tão complexa, 

num mundo em constante mudança e cada vez 

mais complexo.”
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Manuela Encarnação

1) http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/nota_d
_abertura_noesis_-_boletim_dge_6_setembro2016.pdf

2) Ensinar música criativamente e o pluralismo do desenvolvimento
de criatividades diversas na educação musical, na academia
e na indústria – Encontro Nacional da APEM 2015  - conferência
– artigo a publicar na Revista de Educação Musical n.º 141
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Gravações 
Cantar Mais
O mês de setembro também é 

mês de gravações de canções. 

Nos dias 15 e 16 estivemos em 

Aveiro com a compositora Sara 

Carvalho e a Orquestra das Beiras. 

E no dia 26 vamos gravar a 

canção de Vasco Negreiros com 

o pianista João Vale.

O Cantar Mais vai apresentar-se
no Porto, na Casa da Música.
É já no dia 24 de setembro, às 16 horas.
Esta apresentação contará com a participação dos alunos da Escola de Dança da Companhia de Dança

de Almada, com os alunos do Conservatório de Música do Porto, com o Coro de Pequenos Cantores

de Esposende e com o professor e artista Paulo Colaço.

Mais informações na programação da Casa da Música, na agenda Cantar Mais e esteja atento à página
de facebook da APEM e do Cantar Mais:

https://www.facebook.com/apem.educacaomusical/ 
https://www.facebook.com/CantarMais/ 
http://www.casadamusica.com/pt/servico-educativo/agenda/2016/09/24-setembro-2016-cantar-
http://www.cantarmais.pt/pt/agenda/detalhe/cantar-mais-na-casa-da-musica--porto-24-09-2016
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A decorrer até 7 de outubro o prazo de entrega das composições para o 3º Concurso de Composição 
de Canções para Crianças sobre Literatura Oral e Tradicional Portuguesa. 
Mais uma vez o concurso que conta com o apoio da Fundação INATEL. 

Pode consultar o Regulamento em: 
http://www.apem.org.pt/docs/REGULAMENTO_concurso_2016.pdf 

Participe no enriquecimento do Cancioneiro Português para crianças. Concorra, envie as suas 
composições para:
3º Concurso de Composição de Canções para Crianças
Apartado 4033 
EC S. Domingos de Benfica – Lisboa
1501 Lisboa

Outras informações contacte: apem.educacaomusical@gmail.com 

3º concurso
de composição
de canções para crianças
sobre literatura oral
e tradicional portuguesa

2016
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Em Junho de 2016, a presidente da International 

Society for Music Education (ISME), Sheila 

Woodward, convidou, em seu nome e em nome 

do board, os membros das ISME Nacional 

Associations (INA) a reunirem-se em Glasgow, 

na conferência de 2016, com vista a discutir o 

papel e o funcionamento de um possível 

conselho formado pelas INA. O convite para 

formar este conselho (um desejo já expresso 

anteriormente por esta presidente) visou 

essencialmente renovar e fortalecer o papel das 

INA na ISME, que, nos últimos anos, tinha 

perdido algum fôlego. Neste mesmo e-mail 

foram-nos fornecidos um documento com 

alguns tópicos que pudessem fomentar o início 

da discussão e uma lista com os contactos de 

todas as INA e seus atuais representantes 

oficiais. 

Seguiu-se então uma discussão por e-mail, em 

grande parte organizada e moderada por 

Richard Hallam, que desde logo para isso se 

ofereceu.

Nesta discussão, os pontos mais debatidos 

foram:

1. Deveres, responsabilidades e direitos de cada 

INA;

2. Proposta de alteração dos regulamentos da 

ISME que modificaria o sistema de votação em 

Assembleia Geral, passando de um voto por 

nação (realizado pelo membro eleito para 

representar essa nação, normalmente o 

representante de cada INA), para um voto por 

membro. 

Nos dias 24 a 26 de julho realizou-se em Glasgow a 32ª Conferência Mundial da 

ISME. 

Entre 17 e 23 de julho realizaram-se os diversos seminários pré-conferência das sete 

comissões especializadas da ISME em vários locais. 

A APEM é membro coletivo da ISME e representante de Portugal, faz parte do 

conselho internacional, no INA Council. 

Durante a conferência realizou-se uma reunião do INA Council onde esteve presente 

Ana Luísa Veloso, membro da direção da APEM, que nos relata os resultados das 

reuniões realizadas.
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Convém aqui referir que este segundo ponto diz 

respeito a uma vontade já antiga da ISME, em 

favor da democratização do voto, e da 

participação ativa de todos os membros da 

ISME nas decisões tomadas em assembleia, 

tendo sido manifesta de forma mais premente 

em 2014, quando um comité liderado por Gary 

Macpherson realizou uma revisão da 

Constituição, e regulamentos da ISME. 

Note-se que uma nação não pensa 

necessariamente a uma só voz. A ISME é uma 

associação baseada em membros e não em 

nações, e as perspetivas destes mesmos 

membros são muitas vezes diferentes entre si, 

independentemente de pertencerem ou não a 

um mesmo país. 

Já em Glasgow, os representantes das INA 

reuniram-se diversas vezes informalmente, com 

o propósito de discutir e deixar por escrito 

aquilo que seriam os “Terms of Reference” deste 

conselho (no caso da sua criação ser aprovada 

em Assembleia Geral), e no qual deveriam estar 

definidos os diversos papeis e áreas de atuação 

do conselho, bem como a sua forma de 

funcionamento. 

Foi entretanto escrito um primeiro rascunho 

deste documento que foi enviado ao board que 

já deu, entretanto, o seu feedback, fazendo uma 

apreciação geral e dando também indicações 

concretas em relação a alguns pontos. Neste 

momento o documento está a ser reescrito com 

o fim de ser aprovado pelo board, de forma a 

poder ser divulgado.

Importante referir também que, no intermeio 

destas reuniões, houve uma série de reuniões 

nacionais (uma por país) em que se nomeou a 

pessoa que iria representar cada nação na 

Assembleia Geral e se apuraram, por maioria, as 

direções de voto em relação a cada um dos 

pontos que estaria em discussão na assembleia. 

No dia 28 de Julho de 2016, quinta-feira, foram 

aprovados em Assembleia Geral os dois pontos 

referidos anteriormente, bem como outros 

documentos que dizem respeito ao 

funcionamento normal da ISME, como o 

orçamento e o programa de atividades para o 

biénio 2017-2018. 
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Assim, neste momento, dois pontos se 

salientam: (1) por um lado todos os membros 

individuais da ISME passarão a poder votar nas 

decisões tomadas em Assembleia, à semelhança 

do que já acontecia com a votação para a 

presidência da ISME ou do board – note-se aqui 

que é desejo da ISME que muito rapidamente, se 

implemente o voto eletrónico para este efeito. 

(2) Por outro, o conselho das INA é agora uma 

realidade.

Prevêem-se reuniões presenciais e online, 

eventualmente através de uma plataforma que 

será providenciada pela própria ISME. Abre-se 

caminho a um trabalho que se espera de estreita 

colaboração entre os membros deste conselho, 

o board e a direção da ISME, na perspetiva de 

reforçar os diversos campos ligados à Educação 

Musical nas diversas comunidades que estão 

ligadas a esta instituição.    

Ana Luísa Veloso
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ENCONTRO NACIONAL APEM 2016
26 novembro, 9h – 18h
Fundação Calouste Gulbenkian

QUE
FUTUROS
PARA
A MÚSICA
NA EDUCAÇÃO

Conferências
Mesa Redonda
Workshops
Concerto

Mais uma data importante para
a Música na Educação em Portugal
e para os professores reservarem
no seu calendário. Conferências,
Workshops, Mesa Redonda, Concerto,
Debates, Convívio...será assim
o próximo Encontro Nacional
da APEM 2016.

Convidados especiais:

Chris Philpott, Professor da Faculdade de Educação

e Saúde da Universidade de Greenwish em Inglaterra 

http://www.gre.ac.uk/eduhea/about/staff/chris-philpott

Heidi Westerlund, Professora da Academia Sibelius

na Finlândia

http://www.innovativeconservatoire.com/news/networkmember/hwesterlund/ 

Muito em breve mais novidades num programa 

ambicioso, diversificado e onde a partilha está no 

centro para o desenvolvimento profissional de cada um.

Faça já a sua inscrição e beneficie de descontos até 25 de outubro

Sócios Não sócios Estudantes

Até 25 outubro 

Após 26 de outubro

€20,00 €35,00 €25,00

€25,00 €40,00 €30,00

Desconto de 10% sobre o valor da inscrição (preencher ficha de inscrição própria de grupo)

apem.educacomusical@gmail.com www.apem.org.pt 
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Neste início de ano letivo relembramos que a 

Biblioteca da APEM está ao serviço dos sócios. 

Temos disponíveis, entre outras,  as seguintes 

publicações periódicas:

International Journal of Music Education (Research 

and Practice) da ISME

 

Finnish Music Quarterly

 

The Orff ECHO 

C:E:I Cadernos de Educação de Infância 

publicação periódica da APEI

Pode consultar também todos os números da 

Revista de Educação Musical, edição periódica da 

APEM.

Para além destas edições periódicas temos todo um 

acervo de partituras pouco conhecidas de 

compositores portugueses, bem como bibliografia 

específica nas áreas das metodologias da educação 

musical e da música.

Venha visitar-nos na sede da APEM de 2ª a 6ª das 10h30 – 12h30 e das 14h30 – 16h30

Contacte-nos através do email: apem.educacaomusical@gmail.com 
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Cantar da infância à adolescência
– atualidades científicas e desafios didáticos 1

Irá realizar-se, nos dia 12 e 13 de novembro, no Pequeno Auditório do Conservatório de Música do 

Porto, a ação de formação creditada Cantar da infância à adolescência – atualidades científicas e 

desafios didáticos I, pela formadora Ana Leonor Pereira.

 

Duração: 12h (0,5 u.c) 

Destinatários: Grupos M26; M27; M28; M32; 250 e 610. 

Contacte-nos através do email

apem.educacaomusical@gmail.com

Visite as nossas páginas:

www.apem.org.pt

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

Manuela Encarnação - ENTREVISTA

APEM em entrevista na XPressingMusic
http://xmusic.pt/entrevista/2308-manuela-encarnacao 



Objetivos do workshop

- sensibilizar os professores para a importância do cantar;

- vivenciar formas diversificadas de ensino e de aprendizagem de canções;

- conhecer e usar o site Cantar Mais como ferramenta pedagógica para o desenvolvimento da 

musicalidade a partir do cantar, integrando-se com outros saberes.

Duração prevista: 90 minutos

Destinatários: educadores de infância, professores do 1º ciclo, professores de atividades de 

enriquecimento curricular, professores de educação musical, todos os professores interessados na 

temática do cantar.

Inscrições: 

- entrada livre mediante inscrição prévia

- mínimo 10 participantes, máximo 25

Condições de realização:

- sala com acesso à internet e possibilidade de amplificação de som;

- os participantes deverão trazer computador portátil (ou tablet/smartphone) e uns auscultadores 

para a escuta individualizada.

Nota: 

Será entregue a cada participante um certificado do CFAPEM.

Estes workshops são considerados ações de formação de curta duração, reconhecida e certificada 

pelo CFAPEM de acordo com o RJFC artigo 6º d) n.º2 e 8º b) do Dec.-Lei n.º22/2014 de 11 de 

fevereiro.

Workshops Cantar Mais
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www.cantarmais.pt e info@cantarmais.pt 

Iremos realizar workshops em diferentes locais do país!
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Em modo de humor leve, no meio musical 

português, distinguem-se instrumentistas de 

cantores, querendo com isso aludir ao facto de 

que, para se ser instrumentista, são necessários 

vários anos de dedicação e trabalho para a 

proficiência técnica e artística musicais, 

enquanto que para se ser cantor nada é preciso, 

pois qualquer um pode sê-lo com a maior 

facilidade: se qualquer um pode falar, então 

qualquer um pode cantar (em desprimor para o 

cantor, naturalmente)! Veja-se, por exemplo, nos 

currículos de música das Escolas Especializadas 

de Música em Portugal: há currículos de 

instrumento (por exemplo: violino, piano, 

saxofone, acordeão…) e currículos de canto, não 

estando os cursos de canto incluídos nos cursos 

de instrumento. Subjacente a isto, está uma clara 

distinção entre tudo o que respeita à voz, e tudo 

o que respeita a todos os outros instrumentos 

musicais.

Ana Leonor Pereira, licenciada e profissionalizada em Canto pelo Conservatório de 

Haia, em Filosofia pela Universidade de Lisboa e mestre em Ciências da Fala. 

Desenvolve ampla atividade como formadora nas áreas da voz profissional, voz 

cantada e voz infantil; tem vários artigos científicos sobre voz cantada publicados e 

discos editados. Colabora regularmente com o Centro de Formação da APEM.

“Da equidade dos instrumentos musicais: a voz”
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Ao fim de 20 anos a pugnar para que o canto 

seja iniciado, tal como outro instrumento 

musical, na infância, verifica-se a permanente 

resistência do status quo, isto revela que a 

mentalidade instalada, que considera a voz 

cantada como um não-instrumento musical, 

ainda é a que vem imperando! 

Assistimos hoje, porém, no que respeita a todos 

os outros instrumentos musicais, a uma 

verdadeira revolução no mundo da música em 

Portugal: basta assistir a alguns dos nossos 

concursos para nos apercebermos da 

quantidade de jovens instrumentistas que 

atingem níveis de verdadeira excelência e que 

estão em condições de competir 

internacionalmente por cargos e posições de 

grande qualidade profissional. Tal panorama não 

ocorria há 20 ou 30 anos atrás. Não foi o talento 

dos aspirantes a músicos que mudou, foi a 

conceção do que é um plano de formação de 

instrumentistas. Estes, são os frutos das ofertas 

das Escolas de Ensino Especializado da Música 

que permitem que as crianças iniciem a sua 

aprendizagem musical aos seis anos de idade; 

estes, são os frutos das escolas Suzuki 

portuguesas (ou semelhantemente inspiradas), 

que permitem que as crianças iniciem a sua 

aprendizagem musical aos três anos de idade.

Pergunto-me, pois, se a voz não é um 

instrumento musical, então a integração do 

currículo de canto nas Escolas Especializadas de 

Música não tem sentido. Se, por outro lado, a voz 

é um instrumento musical então porque não é 

tratada como tal? Infelizmente, parte deste 

tratamento desigual partiu dos próprios 

cantores e professores de canto, para justificar a 

incapacidade de tratar e ensinar as vozes na 

infância e na puberdade. Como não conseguiam 

fazê-lo, por medo, ou por falta de formação, era 

oportuno considerar o canto como um 

“instrumento” à parte, que não necessitaria dos 

mesmos anos de treino dos outros 

instrumentos, nem dos mesmos currículos e, por 

isso, podia iniciar-se a formação em canto bem 

tardiamente: já os outros instrumentistas 

estavam a entrar na vida profissional, com mais 

de dez anos de treino musical e instrumental, e 

ainda estava o cantor a iniciar a sua formação. 

Isto votava o aspirante a cantor a uma 

permanente incapacidade de competir quer 

musicalmente, quer tecnicamente: não só 

permanecia deficitário quando comparado com 

os seus colegas músicos (mantendo-se 

não-instrumentista) como impossibilitado de 

qualquer tipo de concorrência internacional em 

igualdade de circunstâncias. 
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Para que a mesma revolução seja efetiva, é 

necessário que os professores de canto 

procurem a formação adequada para que 

possam realizar o seu papel com a melhor 

qualidade possível, de modo a produzir, a médio 

prazo, cantores de qualidade internacional. Para 

isso, há que operar também uma revolução no 

ensino do canto: onde estão as didáticas do 

canto atualizadas cientificamente? Onde estão 

as didáticas fundadas na fisiologia e acústica da 

voz cantada? Onde é que os nossos futuros 

professores de canto aprendem isso mesmo? 

Estamos quase com 20 anos de século XXI e 

ainda se ensina canto, quase exclusivamente, 

com base empírica! O ensino empírico produziu, 

ao longo da história, muito belas vozes, muito 

bons cantores; mas não poderia ter produzido 

muito mais belas vozes e muito melhores 

cantores se soubesse o que hoje sabemos de 

fisiologia e acústica da voz cantada? Porque é 

que as pedagogias da música em Portugal ainda 

sobrevivem à revelia da ciência? O impacto do 

conhecimento científico (da neurociência, da 

psicologia, da fisiologia, da acústica…) nos vários 

níveis das pedagogias e das didáticas dos 

instrumentos musicais é extraordinário! Como 

pode o ensino da música, hoje, ignorá-lo? Como 

pode ignorar a mais-valia que esse 

conhecimento representa?

É esta antecipação do início da aprendizagem 

que faz uma enorme diferença quando o músico 

atinge a maturidade. Por exemplo: se se tiver 

iniciado aos três anos de idade chega-se aos 18 

com 15 anos de treino técnico e musical! Mesmo 

que ainda não tenha as reconhecidíssimas 

10.000 horas de prática requeridas para atingir a 

excelência musical, poderá estar a caminho de o 

conseguir; isto é, hoje, em Portugal, é possível 

que um aspirante a músico possa, se o quiser, 

competir internacionalmente (embora, 

provavelmente, ainda não em igualdade de 

condições).

No ensino do canto esta mesma revolução ainda 

não ocorreu: perderam-se dez anos a lutar 

contra a ideia de ensinar crianças e adolescentes 

a cantar! Já a investigação científica tinha dado 

evidência suficiente de que não era prejudicial 

ensinar a cantar nem na infância, nem na 

puberdade, ainda em Portugal se resistia, e se 

recusava, a implementar o ensino do canto no 

ensino básico (e muito menos implementá-lo na 

iniciação, claro!). Agora, que o ensino do canto 

no ensino básico já foi implementado, é possível 

esperar que daqui a dez anos os cantores 

possam, finalmente, aspirar a ser 

reconhecidamente instrumentistas! 
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Reiterando: se a voz é absolutamente natural, 

então nada há a aprender, qualquer um, 

efetivamente, pode usá-la e manifestar-se 

através dela sem recurso a nenhuma 

aprendizagem formal. Assim sendo, a voz não é 

um instrumento musical e o canto não deve ser 

considerado como um instrumento musical. A 

questão que se põe é que o uso da voz 

enquanto instrumento musical, nomeadamente 

para o repertório da música erudita, não é o 

mesmo uso (embora seja uma sua extensão) da 

voz enquanto expressão natural. É esta distinção 

que importa salientar: a utilização da voz no 

canto exige um uso consciente, deliberado, 

orientado e manipulado para determinados fins 

e, tal como acontece com todos os gestos 

quando se tornam conscientes, deliberados, 

orientados e manipulados exigem também 

aprendizagem consciente, deliberada, orientada 

e manipulada. Dito de outro modo: o uso 

consciente da voz cantada é aprendido e a voz 

cantada é uma construção cultural! A laringe, e 

todo o aparato vocal ao qual recorremos para 

produzir som, é-nos dada pela natureza, mas o 

seu uso artístico - logo, adquirido - é o fruto de 

um longo treino. Tal como não basta ter um 

violino para se ser violinista, não basta ter uma 

laringe para se ser cantor!

A aprendizagem musical pode ser mais rápida, mais 

eficiente, mais eficaz, mais objetiva! Urge, portanto, 

uma revolução.

A par desta revolução pedagógico-didática, o canto 

necessita também de uma renovação curricular e 

programática: não basta uma lista de reportório 

para se ter um programa de instrumento, assim 

como não tem sentido em 2016 estarmos a 

pautar-nos por programas de instrumento 

pensados em função de um saber e de uma 

pedagogia de há 100 anos. Por mais que os 

conservatórios de música existam para conservar a 

tradição musical esta mesma tradição estética é 

melhor servida se houver renovação e atualização 

permanentes, não só do que se aprende, mas, 

sobretudo, do modo como se aprende!

O facto de a voz ser o mais natural e espontâneo 

instrumento musical (pois é pertença de qualquer 

corpo humano saudável) tem sido, na história da 

própria pedagogia vocal, uma espada de dois 

gumes: por um lado, a natureza musical da voz 

tem-na posto, do ponto de vista biológico, no cerne 

fundamental, e primário, da própria música como 

manifestação humana; assim sendo, o recurso à voz 

para a comunicação e expressão emocional, e 

musical, parece ser o mais natural dos atos; por 

outro lado, se a expressão vocal é um ato da 

natureza, então não é uma aquisição artística e não 

deve ser considerada como tal! 
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Em Portugal, a tradição tem ditado que as 

Escolas do Ensino Especializado da Música 

podem oferecer (muitas vezes para alunos que 

não frequentam instrumentos de orquestra), e 

por vezes exigir mesmo curricularmente, que os 

seus alunos tenham a disciplina de coro sem que 

tenham aulas nem de técnica vocal, nem de 

canto: fariam o mesmo para as suas orquestras? 

Incluiriam alunos nas orquestras que nunca 

tivessem tido uma aula de instrumento? Há 

quem argumente que ensinar as crianças a 

cantar pode ser prejudicial à voz, e são estes 

mesmos que assim o dizem, que também 

defendem a existência de coros infantis nos 

quais as crianças cantam em conjunto sem que, 

em nenhum momento, tenham uma supervisão 

individualizada daquilo que estão a fazer! E 

neste caso, não faz mal à voz? Um tubista que 

nunca teve nenhuma aula de tuba conseguirá 

tocar bem, eficientemente, com boa técnica, 

sem adquirir maus hábitos, etc, apenas com a 

direção eficientíssima e extraordinariamente 

atenta do seu maestro? Apenas com os 

exercícios de aquecimento do seu maestro? 

Com que irresponsabilidade estamos a encarar 

as vozes dos nossos futuros músicos, dos 

nossos futuros cantores?

 Neste sentido, a aprendizagem vocal é uma 

aprendizagem idêntica à de qualquer outro 

instrumento musical e, como tal, devia ser 

tratada programática, curricular, institucional e 

politicamente como igual.

Tomemos, como exemplo, a conceção de voz 

cantada que subjaz à sua utilização em coro. Em 

Portugal, a tradição coral é longa e profícua, mas 

nunca foi exigido, e continua sem ser exigido, 

aos elementos dos coros, uma técnica vocal 

consistente com o facto de terem que usar 

artisticamente - e não apenas naturalmente - a 

sua voz! Pergunto: é pensável que alguém 

integre uma orquestra de cordas sem ter tido 

aulas de violino, ou de viola, ou de violoncelo, ou 

de contrabaixo? É pensável que alguém integre 

uma banda filarmónica sem ter tido nenhuma 

aula de clarinete, ou de flauta, ou de tuba ou de 

um qualquer instrumento de sopro? Como é 

que é possível que se possa integrar um coro 

sem ter tido nunca nenhuma aula de canto ou 

de técnica vocal ou de voz? Como é que é 

possível que se trate da voz (particularmente da 

voz cantada, e da voz cantada erudita!) como se 

não fosse um instrumento musical? 
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Em Portugal, um coro formado por instrumentistas, 

que nunca tiveram uma aula de canto, pode ser 

considerado um coro de profissionais (uma vez que 

não lhes falta literacia musical)! Em Portugal, pode 

fazer-se audições para um coro profissional sem se 

ter nenhum grau em canto ou afins! Em Portugal, 

pode ser-se remunerado por trabalho em coro sem 

nunca se ter tido uma aula de canto nem formação 

profissional adequada! Isto mostra à evidência que o 

canto não é considerado um instrumento musical! 

Algum coralista, sem nenhuma aula de instrumento 

musical (qualquer que ela seja), poderia fazer 

audição para uma orquestra profissional, ou mesmo 

para uma orquestra amadora, sem nunca ter sido 

ensinado a tocar nenhum instrumento? E não, não é 

diferente!

Esta visão do canto, e da voz cantada, revela a total 

desvalorização do trabalho sério e moroso que é a 

aquisição da excelência por parte do cantor. A 

revolução é possível e começa por dentro, pelos 

cantores, pelos professores de canto, por todos os 

músicos: só dignificaremos o canto quando o 

considerarmos, e o tratarmos, como um instrumento 

musical como todos os restantes instrumentos 

musicais.

Quando em Portugal a voz for tratada como o 

instrumento musical que é … Aí, sim, talvez, se 

comece a dizer: os cantores, esses instrumentistas!

A fragilidade do instrumento impõe a seriedade 

de tratamento do mesmo. Quantas afonias, 

quantas disfonias, quantos problemas de saúde 

vocal se teriam evitado se os coralistas tivessem 

um acompanhamento individualizado? Quantas 

vozes seriam hoje saudáveis se tivessem tido 

técnica vocal a par do seu treinamento no 

reportório coral? Quantos professores de canto 

aconselhariam os seus alunos a ampliarem a sua 

formação participando num coro em vez de o 

desaconselharem tal como o fazem ainda hoje? 

Quantos solistas não teriam surgido do seio das 

manifestações vocais corais?

Em Portugal, nos coros amadores, está-se muito 

mais preocupado com a literacia musical, ou a 

falta dela, do que com a técnica ou falta de 

técnica vocal! Para um coralista amador seria 

muito mais importante possuir o vade-mécum 

da técnica vocal: com um domínio básico da 

técnica do instrumento, qualquer instrumentista 

pode tocar, mesmo que seja por memória 

auditiva e a qualidade do que produz ser bela e 

boa; sem este domínio, a qualidade do som 

nunca se pode atingir, mesmo que a leitura e a 

execução melódico-rítmica sejam perfeitas. Em 

Portugal, um coro considera-se menos amador 

quando os seus elementos sabem ler música! 

Ana Leonor Pereira
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Histórias de vibrações e equações em demanda do sublime

Eugénio Harrington Sena, sócio da APEM, apresenta na Culturgest um ciclo de conferências sobre a 

temática Música e Ciência, às 18h30, no Pequeno Auditório da Culturgest, durante o mês de setembro 

e outubro. A entrada é gratuita, mas é necessário levantar uma senha de acesso 30 minutos antes de 

cada sessão. Máximo duas senhas por pessoa. As senhas são limitadas aos lugares disponíveis.

Eugénio Harrington Sena é licenciado em Engenharia Química e tem uma pós-graduação em Gestão 

das Artes. Foi o diretor técnico da Culturgest de 1993 a 2010 tendo desempenhado, anteriormente, 

diversas funções na Companhia Nacional de Bailado e no Teatro Nacional de São Carlos. Realizou na 

Culturgest, em 2013 e 2014, dois ciclos de conferências sobre Richard Wagner.

Ciclo de Conferências

Música e Ciência

Consulte o programa em:
http://www.culturgest.pt/arquivo/2016/09/musica_ciencia.html
A não perder! 



Ficha Técnica

Conceção e edição: Direção da APEM • Coordenação gráfica: Henrique Nande 

Colaboram neste número: Ana Luísa Veloso, Ana Venade, Carlos Batalha, Carlos Gomes, 

Gilberto Costa, Manuela Encarnação, Nuno Bettencourt Mendes, Ana Leonor 

Pereira, Eugénio Harrington Sena

Associação Portuguesa

de Educação Musical
Praça António Baião n.º5 B – Loja  1500-712 LISBOA

de 2ª a 6ª feira  das 10h às 12.30h e das 14h às 17.30h

Tel.: 217 780 629 

Tm.: 917 592 504/ 936 756 246

apem.educacaomusical@gmail.com
https://www.facebook.com/apem.edmusical?fref=ts
info@cantarmais.pt
https://www.facebook.com/CantarMais/?fref=ts
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Cantar Mais na Casa da Música – 24 de setembro – 16h 
Esta apresentação contará com a participação dos alunos da Escola de Dança da Companhia de Dança de Almada, com os alunos do Conservatório 

de Música do Porto, com o Coro de Pequenos Cantores de Esposende e com o professor e artista Paulo Colaço.

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

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

http://www.casadamusica.com/pt/servico-educativo/agenda/2016/09/24-setembro-2016-cantar-

http://www.cantarmais.pt/pt/agenda/detalhe/cantar-mais-na-casa-da-musica--porto-24-09-2016 

3º Concurso de Composição de Canções para Crianças a decorrer até 7 de outubro! 
Participe!
Apartado 4033 

EC S. Domingos de Benfica – Lisboa

1501 Lisboa

http://www.apem.org.pt/docs/REGULAMENTO_concurso_2016.pdf

Ação de formação creditada dias 12 e 13 de novembro Pequeno Auditório do Conservatório de Música do Porto

Cantar da infância à adolescência – atualidades científicas e desafios didáticos I, 
pela formadora Ana Leonor Pereira. 
Duração: 12h (0,5 u.c) 

Destinatários: Grupos M26; M27; M28; M32; 250 e 610. 

Encontro Nacional 2016 – 26 de novembro – Fundação Calouste Gulbenkian
“Que futuros para a música na Educação?” 
Inscreva-se
apem.educacomusical@gmail.com 

www.apem.org.pt


