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A música no ensino geral e no especializado foi o tema do Encontro Nacional da APEM 2017. Quisemos com esta 

temática lançar um desafio aos participantes, levantar questões e juntar as pessoas em torno da aprendizagem 

musical no ensino geral e no especializado, ou seja, em dois sistemas de ensino. 

São duas realidades diferentes, com objetivos de ensino diferentes. Como referiu Vieira (2014), no I Encontro do 

Ensino Artístico Especializado da Música do Vale do Sousa, “o problema tem-se situado sempre no dilema entre a 

definição deste tipo de ensino como algo “especial”, “diferente” (e que necessita de um ramo de ensino e instituições 

de formação “exclusivas” e “à parte”) e algo que é um direito de todos, “normal”, apesar das suas especificidades em 

termos de materiais, recursos e instrumentos. Ou seja, o dilema situa-se precisamente no nó de confronto entre as 

forças divergentes da especialização e da democratização, conceitos fundacionais dos próprios ramos de ensino.” 

A música no ensino geral esteve sempre ligada a atividades musicais para todos, enquanto o ensino especializado já 

decorre de um conceito anterior que se ligava à vocação, chamado, então, ensino vocacional. 

Para além destes conceitos, outro aspeto que relevamos é o dos repertórios que se desenvolvem e selecionam nestes 

sistemas de ensino e que também lhes deu identidade.  

A propósito dos conservatórios, Vasconcelos (2002), na sua obra “O conservatório de música – professores, 

organização e políticas”, refere que estes “foram construindo uma praxis assente na diferenciação e na valorização 

exclusiva da cultura erudita ocidental em detrimento de outro tipo de culturas e de tipologias de música”. 

Por seu lado, no ensino geral, a seleção de repertórios, apesar de não excluir a música erudita ocidental, baseia-se em 

critérios de apropriação por parte dos alunos mais imediata, incluindo nesse propósito diversos estilos/géneros 

musicais e épocas. 

No Fórum que organizámos neste Encontro da APEM as temáticas levantadas foram várias, mas houve uma 

confluência que registámos: em qualquer que seja o sistema de ensino, fazer música tem que estar no centro do 

ensino e da aprendizagem e o prazer de fazer música é o que devemos procurar em qualquer repertório, exclusivo ou 

inclusivo das múltiplas tipologias de música. 

Dedicamos esta Newsletter ao XI Encontro Nacional da APEM realizado na Fundação Calouste Gulbenkian no sábado 

dia 4 de novembro.
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P’ra começar bem...

Foi com Carla Albuquerque que começamos bem este Encontro logo de manhã com música e dança.

Em 15 minutos, os participantes aprenderam uma coreografia para a canção tradicional judaica Hava nagila disponível 

no Cantar Mais. Hava nagila quer dizer “alegremo-nos” e foi assim que aconteceu logo de manhã, com atenção, 

descontração e colaboração!
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A canção:
http://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/mundo/cancao/hava-nagila

A coreografia e o processo de aprendizagem: 
http://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/mundo/cancao/hava-nagila/outros-saberes 
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Conferência 1

Performance, Educação Musical e Investigação: Uma reflexão partilhada foi o título da primeira 

Conferência deste Encontro. Graça Mota, conferencista convidada, organizou a sua apresentação a partir da sua própria biografia. Com 

uma sabedoria ativa sempre presente, partilhou a reflexão sobre o percurso do seu caminho em que a performance, o ensino da 

Educação Musical e a formação de professores formam um todo que encontra uma expressão significativa na prática sistemática da 

investigação. Uma reflexão que, nas palavras da própria, teve em conta um mundo cheio de contradições em que parece difícil encontrar 

um espaço para a arte, mas que não sobreviverá sem ela. Um texto que publicaremos na Revista Portuguesa de Educação Musical.
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Workshop 1

Os dinamizadores convidados para os seis workshops deste Encontro demonstraram, através da organização de atividades em 60 minutos, 

a sua experiência e reflexão sobre as múltiplas dimensões que o ensino e a aprendizagem da música podem  incluir em diversos contextos.W
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O Jogo, Concentração e Confiança
Bruno Cochat
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Workshop 2
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Escuto, perscruto, canto e toco: como o faço?
Maria José Barriga
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Classes de conjunto: um estímulo
ao cruzamento de domínios musicais
Adriano Franco
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Fórum:

Este ano organizámos um espaço e momento neste Encontro para a discussão e reflexão a partir de uma questão: o que une e separa a música no 

ensino geral e no especializado?

Este foi o arranque para uma reflexão partilhada e bem participada, mas que devia ter tido mais tempo. 

Foi nosso convidado o professor Manuel Rocha, professor de violino, ex-diretor do Conservatório de Coimbra e que no final enquadrou as diversas 

questões que se colocaram. A Ana Luísa Veloso, registou em tempo real, a síntese das intervenções que em breve colocaremos no site da APEM esse 

registo para memória futura.

Tenho a palavra!
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Conferência 2

Um olhar pelo ensino da Música nos Açores foi a temática que Ana 

Paula Andrade trouxe para esta segunda Conferência do Encontro. O caso particular 

do Conservatório de Música de Ponta Delgada pode ser um exemplo muito 

significativo da forma como as escolas do ensino especializado se podem relacionar 

com as comunidades em que se inserem.

  Com um papel crescente em termos sociais, o Conservatório de Música de Ponta 

Delgada, tem feito um percurso estratégico de proximidade com a comunidade, tanto 

pelo ensino que desenvolve e pelo número de músicos profissionais e amadores que 

forma, como pelas atividades e projetos que cria para os alunos dos primeiros anos de 

escolaridade das escolas do ensino geral. 
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Audiar para melhor tocar e improvisar!
Mafalda Nascimento e Madalena Cabral
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Workshop 5
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Construindo uma orquestra de guitarras
Renata Santos



novembro’17 - pag13

Workshop 6
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Criação de uma orquestra de balões
Henrique Fernandes
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Foi no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian 

que divulgámos e entregamos os Diplomas dos Prémios 

deste 4º Concurso de Composição de Canções para 

Crianças que a APEM organiza com o intuito de 

fomentar a criação de obras para o público mais jovem e 

valorizar a prática musical para todas as crianças, através 

do canto e de canções adequadas, acessíveis e de vários 

géneros e estilos.

4º concurso
de composição
de canções para crianças

2017
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Paluí
Encerrámos o XI Encontro Nacional da APEM 2017 com a 

apresentação/concerto do projeto Paluí de Helena Caspurro com 

narração e dramaturgia foi de José Geraldo.  

Paluí, agora em livro com o mesmo nome já está disponível na 

biblioteca da APEM. 

É uma viagem por histórias sonoras que a língua portuguesa conta. 

Luz, cor, vídeo, planetas, habitantes serolhos, bichos e sons 

enviados por uma Somalandra – um mundo fantástico em páginas 

desenhadas, escritas e contadas por centenas de crianças dos nove 

agrupamentos de escolas de Santa Maria Feira a partir da música 

do disco Paluí de Helena Caspurro.
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“Aqui, exploram-se distintas técnicas para estarmos presentes 

com o nosso corpo, a nossa voz e a nossa criatividade. 

Criações espontâneas vão emergir dentro do contexto de 

música em comunidade, e a improvisação vai marcar o ritmo 

num ambiente seguro, divertido e diferente da norma.”

Por

Rizumik
(Tiago Grade)

5 de dezembro de 2017

Escola Superior de Educação de Lisboa

Destinatários: 

Professores de Música, Animadores, alunos e todos os interessados no tema

Improvisação Vocal
Workshop (Ação de Formação de Curta Duração) – 3h


