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98 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 253 

99 Resultado dos cruzamentos da questão 8 (classe de conjunto) 253 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo XVII 

com o curso que frequentou 

100 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 254 

101 Resultado dos cruzamentos da questão 9 com a idade 255 

102 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 255 

103 Resultado dos cruzamentos da questão 9 com o sexo 256 

104 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 256 

105 Resultado dos cruzamentos da questão 9 com o curso que 
frequentou 

257 

106 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 257 

107 Resultado dos cruzamentos da questão 10 com a idade 258 

108 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 259 

109 Resultado dos cruzamentos da questão 10 com o sexo 259 

110 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 260 

111 Resultado dos cruzamentos da questão 10 com o curso que 
frequentou 

260 

112 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 261 

113 Resultado dos cruzamentos da questão 12 com a idade 263 

114 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 264 

115 Resultado dos cruzamentos da questão 12 com o sexo 264 

116 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 265 

117 Resultado dos cruzamentos da questão 12 com o curso que 
frequentou 

265 

118 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 266 

119 Resultado dos cruzamentos da questão 13 com a idade 267 

120 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 268 

121 Resultado dos cruzamentos da questão 13 com o sexo 268 

122 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 269 

123 Resultado dos cruzamentos da questão 13 com o curso que 
frequentou 

269 

124 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 270 

125 Resultado dos cruzamentos da questão 16 com a idade 273 
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126 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 273 

127 Resultado dos cruzamentos da questão 16 com o sexo 274 

128 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 274 

129 Resultado dos cruzamentos da questão 16 com o curso que 
frequentou 

275 

130 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 275 

131 Resultado dos cruzamentos da questão 17 com a idade 277 

132 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 277 

133 Resultado dos cruzamentos da questão 17 com o sexo 278 

134 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 278 

135 Resultado dos cruzamentos da questão 17 com o curso que 
frequentou 

279 

136 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

     279 

137 Resultado dos cruzamentos da questão 18 com a idade 281 

138 Tabela 138: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as 
variáveis 

281 

139 Tabela 139: resultado dos cruzamentos da questão 18 com o 
sexo 

282 

140 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 282 

141 Resultado dos cruzamentos da questão 18 com o curso que 
frequentou 

283 

142 Tabela 142: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as 
variáveis 

283 

143 Resultado dos cruzamentos da questão 21 com a idade 286 

144 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 286 

145 Resultado dos cruzamentos da questão 21 com o sexo 287 

146 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 287 

147 Resultado dos cruzamentos da questão 21 com o curso que 
frequentou 

288 

148 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 288 

149 Resultado dos cruzamentos da questão 22 com a idade 290 

150 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 290 

151 Resultado dos cruzamentos da questão 22 com o sexo 291 

152 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 291 
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153 Resultado dos cruzamentos da questão 22 com o curso que 
frequentou 

292 

154 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 292 

155 Expressões retiradas da análise feita pelos inquiridos ao salmo 293 

156 Resultado dos cruzamentos da questão 10 com a frequência de 
cursos de pequena duração ou masterclasses 

296 

157 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 296 

158 Resultado dos cruzamentos da questão 10 com a utilização de 
música deste período nas aulas 

297 

159 Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 297 

160 Modelo adoptado para a classificação das clausulas 
contrapontísticas 

317 
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ABREVIATURAS 

 

1 -  Abreviaturas das obras: 

 

DC  Directorium Chori\Ad usm Sacrosanctae Basilice Vaticanae…\Collectum 

opera Ioannis Guidetti Bononiensis…\Romae, 1589. 

 

LU                  Liber usualis...\Tournais, Desclés (e) Socii, 1961. 

 

2 - Abreviaturas gerais 

 

A  Altus 

ANQEP Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

Ant.  Antifona 

Asymp. Sig Nível de significância  

B  Baixo 

C  Consonância 

CCFC  Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua 

CFAEs             Centros de Formação de Associações de Escolas 

comp./comps.   compasso/compassos 

cf.  confira 

D  Dissonância 

DES  Departamento do Ensino Secundário 

DRE  Direcção Regional de Educação 
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df  Graus de liberdade 

ESART Escola Superior de Artes Aplicadas 

ESMAE Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo 

ESML  Escola Superior de Música de Lisboa 

Ex.  Exemplo 

FCB     Fundação Casa de Bragança (arquivo musical) 

fl.                   Fólio 

FUC  Ficha de Unidade Curricular 

 

LBSE  Lei de Bases do Sistema Educativo 

ME  Ministério da Educação 

MM  Manuscrito musical 

p.  Página 

pp.   Páginas 

Sl.  Salmo 

S  Soprano ou Superius 

Sc  Semicorchea 

 

T  Tenor 

uc  Unidade Curricular 

V.  Versículo 

v.  Verso 

value  valor do teste 

Vd.                Vide 
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vol.  Volume 
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Sistema de identificação de oitavas 

 

 

 

O sistema de identificação de oitavas que se utilizou foi o seguinte: 
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1. Introdução 

 

Na sequência do doutoramento concluído em 2006 na Universidad de Extremadura, 

Espanha, com a tese intitulada “Problematica de la Enseñanza de la Música en Portugal – 

análise histórico musical de seis obras de autores ibéricos y aplicacion a la enseñanza 

actual”, ficou o desejo de prosseguir e aprofundar uma das linhas de investigação então 

apontadas.  

Deste modo, foi iniciado um estudo que identificasse a forma como é abordada a 

música polifónica portuguesa composta nos século XVI e XVII, no âmbito da disciplina de 

Formação Musical, no ensino especializado de música e nas escolas superiores de música 

do ensino superior politécnico1. Porque a música polifónica portuguesa composta nos 

séculos XVI e XVII é reconhecida pela excelência das suas obras, é importante conhecer o 

lugar que ocupa (ou não) no seio do ensino de música.  

Pretende-se igualmente contribuir para a revelação da música polifónica da Capela 

dos Duques de Bragança em Vila Viçosa, com o levantamento, transcrição e estudo de um 

pequeno grupo de composições constituído por cinco salmos da autoria de António 

Pinheiro (ca. 1550-1617), primeiro mestre de capela português ao serviço dos Duques de 

Bragança. A transcrição e análise dos salmos deste músico pretendem espelhar em 

primeiro lugar a escrita deste período;  por outro lado os salmos de António Pinheiro estão 

presentes no estudo apresentado, sendo a referência nos inquéritos por questionário, nas 

entrevistas e sobretudo na proposta analítico-interpretativa.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 O ensino especializado de música, também designado por ensino vocacional, é realizado em instituições 
públicas e privadas. Em termos de organização existem dois modelos: o modelo de conservatório e as escolas 
profissionais. O estudo levado a cabo nesta tese, centra-se somente nos últimos três anos de formação (6º. ao 
8º. Ano), que correspondem ao Ensino Secundário. As escolas superiores de música pertecem ao Instituto 
Politécnico de Lisboa, ao Instituto Politécnido do Porto e ao Instituto Politécnico de Castelo Branco. 
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 Como se referiu acima, não é a música per se o objeto principal desta investigação, 

mas sim identificar se ela é ou não abordada na disciplina de Formação Musical nos dois 

subsistemas de ensino em Portugal, no ensino especializado de música e no ensino 

superior. Em relação ao ensino especializado de música, o estudo incide nos últimos três 

anos, ou seja, no ensino secundário.  

As fontes utilizadas para traçar uma retrospetiva do ensino de música em Portugal 

foram essencialmente: normativos publicados, relatórios governamentais, planos de estudo, 

programas de concerto, manuais escolares e programas de disciplinas.  

Para averiguar do grau de utilização da música polifónica portuguesa nas aulas de 

Formação Musical, os principais dados foram recolhidos junto de professores e estudantes, 

e também nos planos de estudo e programas da disciplina.2 Deste modo, será possível 

conhecer e compreender de que forma e em que medida os agentes educativos utilizam a 

música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII nas suas atividades. 

 Esta tese tem essencialmente duas partes: um estudo central com o objetivo de 

perceber de que forma a música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII é usada nas 

aulas de Formação Musical, no ensino especializado de música e no ensino superior de 

música; e um estudo complementar que pretende contribuir para a revelação da parcela de 

música conhecida do compositor português António Pinheiro, cujos cinco salmos 

estudados estão na base da proposta analítico-interpretativa apresentada.  

O trabalho divide-se em sete capítulos. No primeiro capítulo, justifica-se a razão de 

ser do estudo e a sua pertinência e definem-se os objetivos.  

No segundo capítulo, enquadra-se António Pinheiro no seu tempo. Fornecem-se os 

dados históricos fundamentais para ilustrar esta fase da história de Portugal, descreve-se a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Em anexo colocaram-se os documentos a cujo acesso é difícil ou que não se encontram 
disponíveis publicamente. 
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importância e o papel da Capela dos Duques de Bragança, faz-se uma pequena explicação 

sobre a função de cada um dos salmos e identificam-se os versos que foram musicados. 

O terceiro capítulo está reservado à edição dos salmos. Foi explicado e 

fundamentado tipo de transcrição usado bem como definidos os procedimentos editoriais a 

adoptar. Cada uma das peças de António Pinheiro foi transcrita, e foram justificadas as 

alterações introduzidas nos textos, através do aparato crítico.  

No quarto capítulo, faz-se um périplo pelo ensino laico de música em Portugal, 

desde a criação do Conservatório em 1835, até à publicação do Decreto-Lei 310/83. Muitas 

foram as designações usadas no âmbito da teoria musical, desde os Rudimentos até à 

Formação Musical. Este percurso, feito de alterações, mostra que estas não se verificaram 

apenas por razões de natureza semântica. No subcapítulo “Da experiência pedagógica de 

1971 à atualidade”, pretendeu-se refletir sobre a Educação Musical no seio do ensino 

especializado da música, sobretudo a partir do final dos anos sessenta do século XX. A 

reforma de 1930 e a forma como cristalizou todo o ensino da música determinou o ponto 

de partida deste subcapítulo. 

No quinto capítulo, “O Ensino Superior Politécnico”, torna-se possível conhecer os 

programas, os planos de estudos e o papel que a disciplina de Formação Musical ocupa em 

cada uma das instituições do Ensino Superior Politécnico português. 

No sexto capítulo, justifica-se a opção metodológica, definem-se os sujeitos da 

investigação, identificam-se os instrumentos de recolha de dados e apresentam-se os 

resultados. 

No capítulo sétimo, “Proposta analítico-interpretativa”, são tratados aspetos 

considerados indispensáveis para a realização de qualquer atividade musical com música 

deste período. O estudo dos salmos de António Pinheiro serviu para manifestar as questões 

concernentes às características desta música. Tomando como referência o contexto 
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histórico-cultural, procurou-se também avaliar qual terá sido o lugar que estas obras 

ocuparam na música do seu tempo. 

As propostas analítico-interpretativas apresentadas constituem-se como opções de 

trabalho quer para intérpretes quer para professores, contribuindo, a partir de um conjunto 

fundamental de conhecimentos teóricos, para o entendimento e interpretação mais 

esclarecida da música do período da polifonia portuguesa.  

 

 

1.1. Definição do problema 

 

 De que forma a música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII é utilizada 

nas aulas de Formação Musical, no ensino especializado de música (ensino secundário) e 

nas escolas superiores de música (ensino público politécnico). 

Sendo esta a questão central inicialmente formulada e, como tal, a génese deste 

trabalho, podemos afirmar que, embora o problema enunciado se situe no presente, a 

problemática não se circunscreve à atualidade no que respeita ao ensino vocacional. Por 

este motivo, foi necessário olhar a disciplina de Educação Musical a partir do momento em 

que, no âmbito da reforma educativa, teve início a experiência pedagógica de 1971, facto 

que situou nessa época a publicação dos primeiros programas, cujos conteúdos foram além 

da “alfabetização musical”. 

A disciplina de Educação Musical integrou então todos os planos de estudo, com 

exceção dos cursos superiores, até à publicação do Decreto-Lei 310/83 e à criação das 

escolas superiores de música.  

Tomando como referência o ano letivo 1971/72 e o início da experiência 

pedagógica, a disciplina de Educação Musical passou de três para seis anos. Este aumento 
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no número de anos colocou-a a par com a disciplina de Instrumento, ao nível do Curso 

Geral, atual secundário. Contudo, no que respeita aos então designados “Cursos 

Superiores”, a Educação Musical nunca fez parte do plano de estudos, facto que por si só 

revela o seu caráter prescindível na formação superior. Na prática, a Educação Musical 

tinha um único papel: capacitar o aluno para a aprendizagem do instrumento, através do 

domínio da leitura e da escrita musicais (Pedroso, 2005). Este modelo de ensino, assente na 

formação instrumental, valorizava sobretudo a música não instrumental, essencialmente 

dos últimos duzentos e cinquenta anos. Os aspetos referidos são visíveis na leitura dos 

programas então elaborados, no âmbito da experiência pedagógica. 

A partir da publicação do Decreto-Lei 310/83, passou a existir um ensino superior 

de música, conferente de grau, em igualdade com as outras formações académicas. Neste 

novo contexto, a disciplina de Formação Musical passou a fazer parte de todos os cursos 

de instrumento, sendo criada na década de noventa a licenciatura em Formação Musical.  

Vasconcelos (2002, apud Pedroso, 2005) afirma que “a formação de um músico 

deve ser mais lata e global, virada para o entendimento dos contextos – musicais, 

históricos e sociais” (p.5). De acordo com este novo paradigma, a formação de um 

instrumentista deixou de se restringir à execução instrumental, da mesma forma que a 

Formação Musical não continuou a ter como únicos objetivos a leitura e a escrita musicais, 

centradas em ditados, leituras ou na teoria musical. 
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1.2. Objetivos da investigação  

 

 Os objetivos principais desta investigação foram pensados por forma a responderem 

com clareza ao problema enunciado. Assim, foram três os objetivos definidos: 

 

- Identificar de que forma a música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII é 

abordada no ensino da Formação Musical nas escolas do Ensino Especializado (Ensino 

Secundário de Música) e nas Escolas Superiores de Música, em Portugal; 

 

- Realizar uma edição crítica (análise e transcrição) dos salmos de António Pinheiro; 

 

- Elaborar uma proposta analítico-interpretativa. 

 

 

1.3. Justificação e relevância do estudo 

 

O presente estudo pretende mostrar como a música polifónica portuguesa dos 

séculos XVI e XVII é abordada na disciplina de Formação Musical do Ensino Secundário 

e na unidade curricular Formação Musical, nas Escolas Superiores de Música em 

Portugal3. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3  Durante os séculos XX e XXI, encontram-se diferentes designações e durações para os níveis de ensino 
ministrados no ensino da música. Assim, no Decreto publicado em 26/10/1901 (reforma de Augusto 
Machado), os níveis ministrados para a generalidade dos instrumentos era de oito anos, divididos em: Curso 
Geral (6 anos); Curso Superior (2 anos). Em 1919 com a publicação do Decreto 5.546 (conhecida pela 
reforma de Freitas Branco e Viana da Mota), a generalidade dos instrumentos passou para ser leccionada nos 
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 A música polifónica portuguesa composta nos séculos XVI e XVII marca um dos 

período mais importantes no que diz respeito à qualidade e singularidade da produção 

musical em Portugal. Foi um período profícuo de criação musical, comprovado pelas 

fontes musicais que chegaram aos nossos dias, sendo reconhecida por músicos e 

investigadores a excelência das suas composições.  

Embora escrita há cerca de quatrocentos anos, a sua qualidade permanece atual. 

Ainda recentemente, Bart Demuyt, director do Festival Laus Polyphoniae, em Antuérpia 

(cuja edição de 2011 foi dedicada a Portugal), referiu-se desta forma à música polifónica 

portuguesa: "É bizarro ser uma polifonia tão rica e importante e tão desconhecida", 

sublinhando "o tipicismo da polifonia portuguesa que, na sua construção sólida, é muito 

expressiva pela utilização de diferentes tipos de contraponto a par com uma excelente 

articulação do texto "(Demuyt, 2011). 

Os principais textos sobre a história da música em Portugal publicados no século 

XX testemunham a superioridade das obras e dos autores deste período. Nery e Castro 

(1991) escrevem na sua História da Música o seguinte: “[…] músicos cuja qualidade é 

atestada não só pelos elogios generalizados dos seus contemporâneos como pela simples 

constatação de cargos de primeira grandeza que estes vieram a ocupar, inclusive em 

Espanha” ( p. 56). Na História da Música Portuguesa, Freitas Branco (1995) escreve: “A 

análise técnica descobre nelas os motivos do respeito que mereceram dos contemporâneos 

e a audição faz que as admiremos. São autênticas obras de arte, de perfeita harmonia 

formal a revestir coerentemente de valor estético o conteúdo religioso” (p. 125); Brito e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
seguinte níveis de ensino: Grau elementar (3 anos); Grau complementar (3 anos); Grau superior (3 anos) e 
Virtuosidade (1 ano). Com a publicação em 1930 do Decreto 18881 as durações e designações voltaram a ser  
alvo de alterações, assim, genericamente passou a haver dois subsistemas ou níveis de ensino: Curso Geral (6 
anos) e curso Superior (3 anos). Com o Decreto Lei 310/83 foram extintos os Cursos Superiores, passando 
estes a serem leccionados no Ensino Superior Politécnico O número de anos passou dos 6 (curso geral) para 
os atuais 8 (oito), distribuídos da seguinte forma: Curso Básico (5 anos) e Curso Complementar (3 anos). 
Com a publicação da portaria 243b/2012 e Retificação nº 58/2012, a designação de Curso Complementar 
veio a ser substituída por Curso Secundário. 
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Cymbron (1992), na História da Música em Portugal, referem que “Os anos entre 1580 e 

1640 constituem de facto uma verdadeira idade de ouro da nossa música” (p. 83). 

São fundamentalmente razões de ordem política e religiosa que mantiveram 

Portugal longe dos movimentos musicais que emergiram na Europa de seiscentos. A 

ausência na nossa produção musical dos novos desenvolvimentos que vinham acontecendo 

na música, por exemplo em Itália, através de géneros como a cantata ou a ópera, foi uma 

consequência direta do enorme impacto que a Contra-Reforma e a perda da independência 

tiveram na vida musical portuguesa. Portugal, pelas razões invocadas, acabou por se fechar 

a todas as novas formas, sobretudo as que se situavam fora do âmbito religioso. Como 

refere Brito e Cymbron (1992), “a música religiosa irá desabrochar com renovado vigor 

muito especialmente durante o período do domínio filipino” (p.83). A perda da 

independência levou a que a nobreza saísse de Lisboa e com isso à ausência de um meio 

favorável ao desenvolvimento da música profana. Este mesmo facto conduziu também à 

emergência da música religiosa, levando os compositores a centrarem-se no fornecimento 

de música para as principais cerimónias religiosas das instituições a que estavam ligados. 

A predominio da música religiosa polifónica dá-se, numa primeira fase, a partir da 

atividade musical das capelas privadas dos reis e dos infantes. A música polifónica nas Sés 

surge mais tarde, a sua actividade musical circunscrevia-se ao cantochão. Todo o processo 

foi acontecendo no espaço ibérico de uma forma idêntica a partir da segunda metade do 

século XVI.  

Em Portugal, esta prática musical não ocorreu da mesma forma em todos os centros 

de atividade musical. Segundo Brito e Cymbron (1991), a música destinada às Sés, escrita 

essencialmente com uma textura a 4 vozes (SATB), destinava-se a um público menos 

exigente, como bem demonstram as obras compostas neste período. Trata-se de uma 

música que utiliza um tipo de contraponto mais simples e onde o jogo da consonância e 
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dissonância não reflete o grau de elaboração de outros centros, como a Capela dos Duques 

de Bragança, cujo espólio tão bem documenta a música escrita para a prática musical da 

instituição. A referida Capela reflete na música aí composta o facto de ser frequentada por 

uma nobreza culta do ponto de vista musical e por isso mais recetiva a obras de maior 

complexidade.  

Os centros mais importantes, para além da Capela de Vila Viçosa, foram o 

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a Capela da Sé de Évora, mais conhecida pela Escola 

de Évora, sendo nesta última instituição formados compositores como António Pinheiro, 

Filipe de Magalhães, Duarte Lobo e Frei Manuel Cardoso. 

A generalidade dos trabalhos de investigação que tratam a música deste período 

abordam-na fundamentalmente do ponto de vista musicológico. São um importante 

contributo para o seu conhecimento e divulgação, uma preciosa contribuição para a 

compreensão do nosso passado musical, que não pode ser feito sem o conhecimento dos 

textos musicais e do que a eles está ligado. Destacam-se, entre outros, os trabalhos de 

Borges (1986), Lopes (1996), Latino (2001), Abreu (2002), Freitas (2003) e Castilho 

(2009). No entanto, nenhum destes autores estudou a aplicação da música deste período no 

ensino da Formação Musical. 

Pelo exposto, tornou-se pertinente realizar um estudo no âmbito da Educação ou 

Formação Musical, quer no Ensino Secundário de música quer no Ensino Superior 

Politécnico púbico, de forma a compreender como a música em causa é aí utilizada. 

Procurou-se identificar, a partir dos dados recolhidos, de que forma e em que medida os 

agentes educativos a utilizam nas suas atividades.  
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2. Aspectos relativos a António Pinheiro e aos salmos 

 

2.1. Breve enquadramento histórico 

 

Para um melhor entendimento dos salmos de António Pinheiro, situando-os no contexto 

cultural, social e político em que foram escritos, serão abordados previamente alguns 

aspeto histórico-musicais que retratam a realidade portuguesa e de toda a Península 

Ibérica. 

Embora dando maior relevo a Portugal, Espanha não pode deixar de ser considerada, 

quer pela comunhão do mesmo espaço (a Península Ibérica) quer pelos sessenta anos, entre 

1580 e 1640, em que Portugal esteve anexado à coroa espanhola, na sequência dos vários 

acontecimentos trágicos que afetaram a família real portuguesa.  

Foi também neste período que se deu um notável florescimento musical como refere 

Branco (1995): “o apogeu da polifonia portuguesa, já porque os nossos maiores 

compositores se dedicaram à música eclesiástica, já pelas circunstâncias que rodearam esse 

belo florescimento da segunda metade do séc XVI e primeira do seguinte,” (p. 123). 

Portugal, desde meados do século XIV, veio adquirindo uma nova dimensão a partir da 

expansão marítima. O pequeno Portugal Ibérico transformou-se numa das maiores 

potências navais e comerciais da Europa. Neste período, Vasco da Gama descobriu o 

caminho marítimo para a Índia e Pedro Alvares Cabral descobriu o Brasil. Viveram-se 

tempos de ostentação e riqueza, sobretudo no reinado de D. Manuel I (1469-1521), tendo 

as dificuldades económicas começado a acentuar-se progressivamente na parte final do seu 

reinado. 

Ao longo do século XVI, as transformações que ocorreram, quer do ponto de vista da 

evolução social quer das modificações registadas na Europa Ocidental, contribuíram para 
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uma mudança significativa na atividade cultural em Portugal. Como refere Saraiva (1987, 

p. 178), são quatro os factos que contribuíram para essa mudança: a expansão, a 

europeização, a elitização e a Inquisição.  

Recuando ao século XV, poderá sintetizar-se a sua importância em dois aspetos 

principais: a relevância da expansão portuguesa pela via dos descobrimentos e consequente 

florescimento económico e a riqueza resgatada na Costa da Guiné, sobretudo o ouro da 

Mina e os escravos da Guiné (Saraiva, 1987, p. 178).  

Em relação ao século XVI, Sousa (1996, p.20) afirma que até 1550, do ponto de vista 

económico, os sinais são de expansão e otimismo. Por via dos descobrimentos e da 

atividade que estes geraram, Portugal passa de um pequena nação para uma nação mundial. 

As relações comerciais estendem-se desde Antuérpia ao Oriente, do Mediterrâneo ao 

Brasil e da África à Terra Nova. A organização comercial passa por três eixos: 

 

Lisboa liga-se ao norte da Europa através de Antuérpia, par aí levando as especiarias 

orientais e o açúcar, trazendo prata, cobre, cereais e têxteis; 

Da Mina para Lisboa corre o ouro de tecidos e produtos metalúrgicos; 

De Lisboa para Cochim  transporta-se prata, coral, cinábrio, chumbo, tecidos, trazendo 

algumas dezenas de milhares de quintais de especiarias, especialmente pimenta (Sousa, 1996, p.20). 

 

No que diz respeito aos efeitos da expansão na sociedade e na economia 

portuguesas, existem duas visões antagónicas. Por um lado, há os defensores de que 

Portugal era apenas um ponto de passagem, uma ponte entre o Oriente produtor e o 

Ocidente consumidor, ou seja, o comércio quer vindo do oriente quer do ultramar terá 

criado um modelo de especialização baseado no transporte de mercadorias, acabando por 

afastar o reino e as populações de investimentos produtivos, inviabilizando assim o 

desenvolvimento do país. Uma outra visão faz uma leitura mais complexa do problema e 
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assenta a sua hipótese no aumento significativo da circulação monetária, na receita fiscal e 

no crescimento burocrático e administrativo do reino (Sousa, 1996, p. 20). 

Para que a atividade comercial se estabelecesse com sucesso foi necessário 

incrementar relações comerciais com a Europa, sobretudo com a Europa do Norte. Uma 

consequência inevitável do contato necessário ao relacionamento económico foi a 

internacionalização das relações culturais. Esta proximidade com a Europa permitiu a 

Portugal conhecer os modelos culturais vigentes. Um dos homens que melhor ilustra este 

fenómeno é Damião de Góis, pela função que desempenhou enquanto tesoureiro da feitoria 

da Flandres e pelas relações que estabeleceu com nomes como Lutero, Erasmo ou 

Glareano (Saraiva, 1987, p. 179). De acordo com Nery e Castro (1991, p. 49), Damião de 

Góis granjeava de uma reputação notável nos meios intelectuais europeus, tendo sido 

reconhecido também no meio musical. As suas obras que chegaram até nós evidenciam, 

segundo os autores referidos, uma estética de acordo os critérios mais avançados da escrita 

polifónica do seu tempo. Na literatura, seguem-se os modelos que imitam os grandes 

escritores da antiguidade romana e grega e o humanismo invade Portugal, ainda que a 

forma seja diferente da registada noutros países europeus, sujeitos à mesma influência. Há 

sobretudo uma reinvenção do português, tendo como base o latim.  

O que se tornou mais significativo neste período foi o efeito de divisão que teve na 

sociedade. Esta separação social foi tão mais profunda quanto maior a diferença cultural 

entre o povo e uma pequena elite que tomou a cultura como elemento de diferenciação 

social (Saraiva, 1987, p. 181).  

O período de prosperidade em Portugal começa a decair, ainda antes de meados do 

século XVI. Muitos foram os fatores que contribuíram para tal, tendo sido os mais 

importantes, desde logo, a perda das praças marroquinas e a incapacidade de manter o 

monopólio na rota das especiarias. A estes dois aspetos, soma-se o efeito que a Reforma 
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gerou, pelos conflitos religiosos, pelas sublevações camponesas, pelas repressões e pela 

ameaça turca. 

Todas estas mudanças produziram uma divisão na sociedade europeia que, 

resumidamente, podemos caraterizar do ponto de vista ideológico da seguinte forma: por 

um lado os que aderiram à Reforma e que representavam uma atitude contestatária e 

reformista, por outro os católicos, obedientes ao Papa. As divergências teóricas e 

teológicas conduziram e desenvolveram a ideia de uma educação elementar e universal, 

com base nas escrituras, catecismos e outros textos religiosos. A música viria a ocupar um 

lugar de destaque, quer nos países protestantes quer nos católicos, embora por razões 

diferentes. Como refere Costa (2010, p. 15), a composição musical foi alterada no sentido 

de uma escrita mais homofónica, mais favorável à compreensão do texto, mas também 

mais favorável à participação comunitária. No que respeita ao ensino da música, alarga-se 

à formação geral introduzida lentamente nas escolas da Companhia de Jesus. 

Como refere Hespanha (1995), a Contra-Reforma veio insurgir-se contra a teologia 

dos luteranos ou seja, contra a “religião da interioridade”, a qual valorizava o carácter 

pessoal e interior da fé e da salvação, desvalorizando a visão da Igreja, a qual valorizava a 

sua “dimensão visível e institucional, nomeadamente a ligação institucional e jurisdicional 

ao Papa como único e indispensável sinal visível da comunhão com Cristo, logo, da 

pertença à Igreja” (p. 126). A Igreja colocou-se, assim, numa posição de domínio 

universal, naturalmente em relação aos católicos, uma vez que todos estavam sob a sua 

jurisdição. 

Roma, através da Contra-Reforma, veio, nos planos ideológico e cultural, proibir 

toda a atividade que fosse de caris laicizante e humanista. A Inquisição foi introduzida em 

Portugal em 1539, no reinado de D. João III, tendo sido nomeado Inquisitor-Geral o 

Cardeal-Infante D. Henrique.  
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Durante o reinado de D. João III, Portugal enfrenta enormes dificuldades 

económicas, na sequência da incapacidade de manter o monopólio do comércio marítimo 

com a Índia. Como refere Nery e Castro (1991), “A competição comercial de venezianos e 

turcos e mais tarde a rivalidade marítima de ingleses e holandeses vão comprometer de 

forma decisiva o monopólio português do tráfico de especiarias” (p. 46) . A esta situação 

de crise económica e social veio acrescentar-se uma outra, a crise política,  quando o 

monarca morre, em 1557. D. João III só tinha como descendente o seu neto D. Sebastião, 

nessa altura com três anos. Assim, numa primeira fase, Portugal é governado por D. 

Henrique, irmão de D. João III. Quando D. Sebastião fez 14 anos iniciou o seu curto 

reinado, tendo morrido aos 24 anos na batalha de Alcácer Quibir, sem deixar descendentes 

diretos. Nesta altura, colocaram-se como possibilidades a manutenção da independência ou 

a união ibérica. D. António e D. Catarina correspondiam à escolha da independência e 

Filipe II, Rei de Espanha, representava a união ibérica. Foi para Filipe II que se inclinou a 

nobreza portuguesa, sobretudo porque Espanha era poderosa e rica. Assim, Portugal 

manteve-se sob o domínio espanhol entre 1580 e 1640. 

Foi um tempo de enorme dificuldade para Portugal: perda da independência, fim do 

monopólio do comércio ultramarino e a Contra-Reforma. À perda da independência 

juntou-se a dificuldade em manter a política ultramarina, condicionada pela incapacidade 

de garantir a segurança das rotas marítimas, perdendo-se definitivamente o monopólio do 

comércio das especiarias. Simultaneamente, o acentuado impacto da Contra-Reforma, a 

qual travou o desenvolvimento do pensamento humanista, leva Portugal a um período de 

profunda crise com repercussões ao nível cultural. Entre outras consequências, estas 

mudanças refletiram-se na imposição de uma atmosfera de profundo misticismo e de 

crescente hostilidade a todos os géneros de entretenimento secular. A perda da 
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independência levou ao desmembramento da corte em Lisboa, à dispersão da nobreza, 

originando por isso um condicionamento à atividade musical secular. 

A música viu-se, assim, cada vez mais restrita ao contexto religioso, o único em 

que encontrava um apoio institucional sólido. Ao contrário do repertório profano, a 

polifonia sacra portuguesa teve o seu período áureo entre meados do século XVI e meados 

do século XVII. Para este florescimento contribuiu toda uma rede de instituições 

eclesiásticas que se dotaram de recursos humanos, quer para a atividade musical quer para 

a formação de escolas de música, as quais genericamente estavam associadas às Sés e onde 

vigoravam padrões de elevada qualidade. O século XVI fica marcado pela instalação no 

nosso país, em 1540, da Companhia de Jesus, a qual acabaria por se constituir num 

verdadeiro monopólio do ensino em Portugal. A sua presença não veio alterar o papel que 

a música representava na Igreja, embora no seio daquelo ordem religiosa, as restrições à 

prática musical estivessem prescritas nos regulamentos desde a fundação da mesma.  

A importância da Igreja neste período é enorme, afirma-se com eficácia em 

praticamente todos os domínios, desde os mais humildes até ao âmbito internacional e, em 

todos, é reconhecida como poder supremo. A sua presença na organização política, cultural 

e institucional tornou-se ainda mais efetiva a partir da Contra-Reforma (Hespanha, 1995, 

pp.125-126). 

No que diz respeito à música, o Concílio de Trento, que se estendeu de 1545 a 1563 

(período dividido em três fases: 1545-1547; 1551-1552 e 1562-1563), só numa sessão, 

celebrada a 17 de Setembro de 1562, deu indicações genéricas acerca da reforma da 

música religiosa. Não estabeleceu pormenores sobre as questões estilísticas ou 

composicionais. As suas deliberações foram no sentido de fazer cessar o uso de melodias 

populares baseadas em cantus firmus e textos profanos, bem como o uso de todo o tipo de 

polifonia que impossibilitasse a compreensão do texto, o qual deveria ser totalmente 
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compreensível para quem o escutasse. Segundo Bairral (2010), “a polifonia ou música 

figurada, era julgada lasciva porque escondia as palavras sagradas que deveriam ser mais 

inteligíveis para o ouvinte do que a música” (pp. 148-149) Provavelmente, a dificuldade ou 

a impossibilidade de estabelecer regras muito pormenorizadas conduziu ao 

estabelecimento de um conjunto de princípios. A este respeito, podemos sintetizar, entre 

outros, dois princípios: a música devia estar subjugada ao texto litúrgico e os textos 

musicais não deviam possuir elementos profanos.  

Segundo Alegria (1998, vol.I, p. X), estas regras foram determinadas por uma 

comissão nomeada para proceder à reforma da música, tendo feito parte dela os Cardeais 

Vitellozzi e Carlos Borromeu. A referida comissão terá trabalhado durante cerca de três 

anos. Em 1565, os cantores da Capela Sixtina, “terão executado missas e motetes para a 

referida comissão. As obras deverão ter sido escritas por Palestrina e estavam 

condicionadas às regras de moderação recomendadas e propostas pelo Concílio.” (Alegria, 

1998, vol. I, p. X).  

Em Portugal, as recomendações do Concílio de Trento no que diz respeito à música 

não tiveram grandes repercussões uma vez que nem os excessos contrapontísticos, que 

poderiam tornar difícil a inteligibilidade do texto, nem a utilização de termos profanos 

tinham feito parte da prática dos compositores portugueses. Como refere Nery e Castro 

(1991)“Os excessos contrapontísticos e a proliferação das Missas-paródia construídas 

sobre temas profanos claramente assumidos, [...] nunca tinham encontrado grande eco 

entre nós, pelo que, em Portugal, não se chegaram sequer a erguer vozes significativas 

defendendo a completa supressão da polifonia no culto, em favor do cantochão” (p. 47). A 

polifonia portuguesa pode também ser vista como uma forma de atração de fiéis às 

cerimónias religiosas e por isso a contenção em relação ao contraponto e o uso de um 

único texto foi a prática mais comum.  
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Os salmos de António Pinheiro estão escritos em notação mensural branca4 e 

embora escritos para servirem na Capela dos Duques de Vila Viçosa frequentada por uma 

nobreza culta, por isso mais exigente do ponto de vista musical, enquadram-se nos 

princípios atrás enunciados. Pela dimensão e pelo número disponível de obras deste 

compositor, não se podem retirar grandes conclusões. No entanto, pode afirmar-se que a 

escrita é equilibrada, tendo em conta a utilização que faz da dissonância e dos diferentes 

tipos de contraponto (homofónico e imitativo) e que a inteligibilidade do texto nunca é 

posta em causa. 

 

 

2.2. A Capela dos Duques de Bragança 

 

A Capela dos Duques de Bragança, em Vila Viçosa, foi um dos mais importantes 

centros de atividade musical em Portugal, sobretudo a partir da segunda metade do século 

XVI e até à restauração da independência, em 1640, altura em que, segundo Nery e Castro 

(1991, p.60), a sua qualidade rivalizava com a própria Capela Real.  

O seu funcionamento teve início ainda na primeira metade do século XVI, sendo a 

atividade musical conhecida, na colegiada, desde o tempo de D. Jaime (1479-1532)5, numa 

primeira fase, circunscrita ao cantochão. Branco (1995, p.127) refere que o início do “culto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Segundo Aple (1953), a notação mensural branca compreende o período que decorre entre meados do 
século XV e final do século XVI. A designação “branca” tem qu ver com o uso de figuras brancas para 
valores mais longos, em vez da forma negra do período precedente. Provavelmente por questões que se 
prendem com o tempo dispendido, por ser mais complicado o preenchimento das cabeças das notas a negro 
em papel do que em pergaminho, o uso das notação mensural branca generalizou-se. O termo “mensural” 
vem da música mensurada, designação usada pelos primeiros teóricos para diferenciar a música polifónica do 
cantochão. 
5 D. Jaime foi o quarto duque da Casa de Bragança. Nasceu em 1479 e faleceu a 20 de Setembro de 1532. 
Quando o seu pai faleceu, foi levado para Castela, tendo regressado em 1479. No reinado de D. Manuel, foi 
chamado para o reino em 1497 e foram-lhe restituídos os bens que tinham sido confiscados a seu pai. Em 
1500, D. Manuel declarou nulos os efeitos do processo criminal (Alves, Vol. X, 1938, p. 872). 
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musical” ter-se-á devido ao facto de D. Jaime ter conseguido que fosse cancelada a 

confiscação dos bens da família. 

 Em relação à polifonia, tendo em conta as palavras de Alegria (1983a), a sua 

prática parece ter ocorrido com D. Teodósio I. Alegria (1983b) refere, ainda, a existência 

de “dois moços de estante juntamente com capelães e cantores” (p.186); todavia, só com 

D. Teodósio II se pode afirmar com segurança a sua prática. 

A necessidade de músicos para a execução da polifonia na Capela dos Duques de 

Bragança levou à criação em 1609, por D. Teodósio II, do Colégio dos Reis Magos, uma 

escola para a formação de músicos e cantores. A Capela manteve provavelmente a 

polifonia desde o consulado de D. Teodósio I até à saída de Vila Viçosa do último mestre 

de Capela, Faustino José Muacho, em 1824 (Branco, 1995, p.127). A função do Colégio 

dos Reis Magos cessou a 15 de Outubro de 1834. O Reitor tomou a resolução de mandar 

encerrar o Colégio como consequência do novo modelo político, o Liberalismo, e da falta 

de verba para pagar as despesas da Instituição (Alegria, 1983b).  

Uma vez que no presente trabalho se transcrevem e analisam as únicas cinco obras 

até hoje atribuídas a António Pinheiro, o período que vamos abordar, em relação à Capela 

dos Duques de Bragança, será genericamente compreendido entre o início do séc. XVI e o 

primeiro quartel do século XVII. 

A atividade musical da Capela dos Duques de Bargança teve início a 10 de Junho 

de 1505, como resultado da petição feita por D. Jaime ao Papa Júlio II, no sentido de ter a 

sua Capela a título privado. A data referida foi a da expedição da Bula Papal, a qual 

autorizava, entre outras coisas, a celebrar Missa, a recitar ou cantar as Horas Canónicas na 

Capela dos Duques de Bragança. No entanto, só em 1534, por determinação do Papa Paulo 

III, o seu título se alterou de devoção para in perpetuum. D. Teodósio I foi o responsável 

por esta petição ao Papa e pelos inúmeros benefícios e privilégios que daí advieram para o 
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funcionamento daquela instituição. Só para se ter uma ideia das necessidades de pessoal 

para manter a Capela, D. Teodósio I, terá contratado trezentas e vinte e quatro pessoas para 

desempenharam as mais diferentes tarefas (Alegria, 1983b, pp.7-8). 

Caetano de Sousa (1735)6 dá uma ideia do número de instrumentistas que, à volta 

de 1735, a Capela possuía: “16 Músicos, e Cantores a fora 5 capelães, e iiij moços de 

Capela, e ii da estante, que por todos são na estante XXbii pessoas, e destas são 5, violas 

darco, nem verga não entra nestas”  (vol. VI, pp. 185-186, apud Alegria, 1983b, p.8). 

É com D. Teodósio II que a Capela ganha uma dupla dimensão: religiosa e 

artística. A atividade religiosa vê-se reforçada pelo número e qualidade das 

individualidades que a servem, o que contribuiu para o prestígio que veio a conseguir, mas 

também por possuir uma capacidade económica apreciável. Veja-se que, após a perda da 

independência, terá chegado a ter as mesmas regalias da Capela Real. Para isto terá 

contribuído o desaparecimento da corte e a retirada da nobreza para a província. Este facto 

foi mais visível no início do século XVII, altura em que, como já se referiu, os nobres se 

retiraram para a província, onde construíram ou renovaram os seus solares. Todos estes 

acontecimentos ocorridos à volta da perda da independência geraram um ambiente 

propício ao desenvolvimento da música sacra (Brito & Cymbron, 1992, pp. 83-84). 

A partir da informação contida no Index da Livraria de D. João IV7, como vamos 

ver mais à frente, das referências feitas pelo cronista João Batista Venturino, 

acompanhante do cardeal Alexandrino aquando da sua visita a Vila Viçosa em 1571, assim 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Escritor, bibliógrafo e genealogista português, destacando-se da sua produção científica e literária a 
“História Genealógica da Casa Real”.  
7 O catálogo da Biblioteca de Música de D. João IV, Primeira Parte do Index, foi impresso por Paulo 
Craesbeck, em 1649, não se tendo impresso a 2ª parte nem se conhecendo o seu conteúdo. Só para se ter uma 
ideia da dimensão da biblioteca, constam no catálogo cerca de quatro mil peças de música manuscrita e cerca 
de dois milhares de música impressa. Só são conhecidos dois exemplares que se encontram em Lisboa e 
Paris.  
!
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como das referências existentes na História Genealógica da Casa Real (Sousa, 1950, pp. 

132 e 719), podemos afirmar que a prática da música polifónica foi uma realidade no 

tempo de D. Teodósio II na Capela dos Duques de Vila Viçosa. 

 As críticas de Venturino atestam a qualidade dos cantores e das obras. Alegria 

(1983b), a este respeito, escreve o seguinte: “O que se colhe da descrição de Venturino é 

que a Capela estava em condições de receber uma grande personagem ao som de boa 

música cantada por cantores com boas vozes” (p.13).  

A descrição feita por D. António Caetano de Sousa também não deixa dúvidas 

quanto ao esplendor da sua Capela. Veja-se o que escreveu: 

 

Era grande a magnificência da sua Capella, servida ao modo da Real, principiando pelo 

Deaõ, que sempre foy hum homem Fidalgo, Thesoureiro môr, dezasseis Capellães, Moços do Coro, 

Cantores, Musicos, e instrumentos, em que se entretinha muita gente, com a qual fazia a despeza de 

mais de nove, e dez mil cruzados em cada anno (Sousa, 1735,  apud Alegria, 1983b, p. 68). 

 

A partir da informação contida no Index da livraria de música de [...] D. João IV, 

fica a saber-se que Ginés de Morata8 e Cristovão de Herrera9 terão sido os primeiros 

Mestres da Capela de Vila Viçosa. Esta hipótese fundamenta-se nas palavras escritas na 

primeira parte do Index, como se pode ler: “469. Ginés de Morata & outros, a 4. 5. & 6. 

Foy Mestre de Capella em Villa Viçosa[...] 471. Villanescas, Chançonetas. Christoval de 

Herrera, a 4. Foy Mestre de Capella em Villa Viçosa” (s.a.,1649, p.114). 

A importância da Capela não se deveu apenas pela via da música: a 10 de Janeiro 

de 1590, por um Breve de Sixto V, o Duque foi autorizado a ser acompanhado pelos seus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Pouco se sabe acerca de Ginés de Morata. Segundo Owes Rees (2001), foi mestre de Capela dos Duques de 
Bragança em Vila Viçosa, provavelmente ainda antes 1576. Terá composto, para a referida Capela, três peças 
de música litúrgica, contidas no Livro nº 9 do Arquivo Musical da Casa de Bragança (Rees, 2001, vol. 27, 
pp. 94-95).   
9 Quanto a Christoval Herrera, como refere Alegria (1983b), não se conhece outra notícia para além da 
referência já feita a partir da Livraria de D. João IV e de uma folha contendo um texto musical extraído da 
Paixão segundo S. Lucas, contida no Livro nº10 do Arquivo Musical da Casa de Bragança.   
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capelães sempre que se ausentasse, sendo que os capelães podiam celebrar onde estivesse; 

a 13 de Agosto de 1592, o Papa Clemente VIII concedeu o privilégio de, tal como 

funcionava em Vila Viçosa, a Capela se poder estabelecer em qualquer igreja do seu 

padroado; ainda no mesmo ano, uma Breve de Clemente VIII autorizava D. Teodósio a 

ocupar como entendesse os eclesiásticos que tivessem Benefícios de residência em 

catedrais ou colegiadas (Alegria, 1983b, p.24-26). 

Um outro aspeto que reforçou a dignidade da instituição foi a sua capacidade 

financeira, a qual, naturalmente, teve repercussão na atividade musical. A casa de 

Bragança assumia as despesas da Capela, mas contou, entre outras, com a atribuição de 

regalias por parte da coroa. Filipe II voltou a conceder regalias que tinham sido retiradas 

no tempo de D. João II. Esta mudança permitiu reforçar a Capela de Vila Viçosa com 

músicos como F. Manuel Cardoso (Alegria, 1998, p. XII). 

Entre 1583 e 1626, mais de cem músicos passaram por Vila Viçosa, destacando-se 

entre outros: Ginés de Morata, António Pinheiro, Mateo Romero, Francisco Garro e 

Roberto Tornar. Segundo Alegria, o número de músicos em permanência em Vila Viçosa 

era superior ao de qualquer das Sés portuguesas, incluindo a de Évora. Durante este 

período o futuro rei de Portugal, D. João IV, teve, por vontade de seu pai, uma sólida 

formação musical, tendo tido como mestres Roberto Tornar e Fr. Manuel Cardoso. A 

decisão de ensinar música ao jovem Duque de Barcelos teve como intenção fazer com que 

Madrid não pensasse que se estava a preparar um futuro rei para subir ao trono de Portugal. 

D. João, só mais tarde terá mostrado interesse pela música, possivelmente pela amizade 

que travou com João Lourenço Rebelo, admitido entretanto ao seu serviço (Nery & Castro, 

1991, p. 61). 

A Capela também teve como função servir a família de Bragança na sua vida 

privada. A instituição esteve ligada a todos os momentos marcantes da família: 
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nascimentos, casamentos, batizados. Veja-se pela descrição abaixo o que ocorreu no dia do 

nascimento do futuro D. João IV, a 14 de Maio de 1604: 

 

Naçeo o Duque Dom João de Barcelos em Vila Viçosa huma quinta feira 18 dias do mes de 

Março de 1604, as sinquo horas da tarde sendo vésperas de são Joseph. Estando na Capella de Sª. 

Exª. para se fazer uma procissão com ladainhas por o parto de Srª. Duquesa, foy nosso  Srº. seruido 

alumiar Sª. Exª., e logo como se soube, se cantou o Te Deum laudamus de Canto d`Orgão, com o 

Orgão a versos. E acabado elle se fes procissão a Nª. Srª. da Graça de louvores a graças, com os 

Capelães Cantores, Charamelas e trompetas, e com a mesma procissão se tornou a capela de sua 

Excelência (Tarouca, 1944 apud Alegria, 1983b, p. 38). 

 

António Pinheiro, então mestre de capela, dirigiu as cerimónias do nascimento e 

batizado, que decorreram durante uma semana. Na descrição da cerimónia do batizado 

encontra-se uma referência em relação à utilização da música: “Ao tempo que se tirou o 

Duque de Barçelos da pia, tangerão as charamelas e mais ministris em sinal de graças e 

com isso se concuyo p offiçio do Batismo” (Tarouca, 1944 apud Alegria, 1983b, p. 38).  

António Pinheiro, com exceção do curto período em que permaneceu em Évora 

como mestre da Claustra da Sé, esteve sempre ligado a Vila Viçosa. Durante o tempo que 

passou em Vila Viçosa, viu a capela viver uma época de grande excelência e 

florescimento. Passaram por esta um número significativo de músicos atraídos pelos 

salários que se praticavam e pela qualidade da música que ali se produzia. Atestam o seu 

valor as obras compostas pelos mestres de capela e por muitos músicos que deixaram o seu 

testemunho no arquivo da capela, dos quais destacamos, entre outros: João Navarro, Filipe 

Rogier, Francisco Guerrero, Roberto Tornar, Simão dos Anjos, João Lourenço Rebelo, 

Tomáz Luis de Vitória, Cristovão Morales e Rodrigo Ceballos.  

De um ponto de vista global, a música composta para a Capela durante este período 

parece revelar a intenção de uma escrita destinada a um público mais esclarecido e culto, 

sendo, por isso, recetivo a uma escrita mais elaborada. 
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2.3. António Pinheiro 

 

Barbosa Machado10 escreveu, na sua Bibliotheca Lusitana, que António Pinheiro 

terá nascido em Montemor-o-Novo, não fazendo no entanto qualquer referência à data do 

seu nascimento (Nery, 1984, p.193). Embora não se conheça até hoje qualquer fonte ou 

referência para que se possa datar o seu nascimento, Stevenson (1982) aponta que Antºónio 

Pinheiro terá nascido por volta de 1550. Quanto à data da sua morte, ela terá ocorrido a 19 

de Junho de 1617, em Évora.  

António Pinheiro, segundo Barbosa Machado, foi discípulo de Francisco Guerrero, 

um dos mais prestigiados compositores ibéricos do século XVI. Branco (1995, p.124) 

reitera essa informação, no entanto, tendo em conta os dados fornecidos por Rubio (1998) 

sobre a vida de Guerrero, não parece credível que Pinheiro se tenha cruzado com Guerrero. 

Na descrição que Rubio faz da vida de Guerrero, não aparece qualquer referência a 

Pinheiro. As estadias de Guerrero em Portugal foram curtas e episódicas e Rubio considera 

que o facto mais significativo que liga Guerrero a Portugal se prende com a oferta do seu 

primeiro livro de missas ao jovem Rei D. Sebastião, a este dedicado, e que foram 

impressas em Paris, em 1566 (Rubio, 1998, pp. 164-171; Branco, 1995, p. 124). 

Ainda em relação à formação de Pinheiro, Ryan (2002) refere, citando Alegria 

(1983, p. 156), ser muito provável que tenha estudado em Évora, com Francisco Velez ou 

Mateus de Aranda. Realmente, o que Alegria escreve não é exatamente o que Ryan refere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Barbosa Machado (1682-1772) foi o mais influente bibliógrafo do seu tempo. A sua obra “Bibliotheca 
lusitana, histórica, critca, e cronológica”, composta por quatro volumes, é um importante contributo, 
também para a história da música, por incluir 127 compositores e teóricos. Da informação que oferece, 
destacam-se as obras publicadas por cada um dos autores e compositores, mas também a identificação de 
manuscritos e do local onde foram localizados. Muitas das obras referidas na Bibliotheca Lusitana têm como 
fonte a Biblioteca Real de Música, local que foi destruído no terramoto de 1755. Esta obra tem um enorme 
valor,  já que se trata da primeira grande bio-bibliografia portuguesa (Stevenson, 2001, vol.2, p. 708). 
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quando o cita. Veja-se o que Alegria escreve a este respeito: “(...) António Pinheiro deve 

ter sido aluno do Colégio dos Moços da Sé de Évora, onde teve por mestre Francisco 

Velez, que sucedeu no mestrado da Claustra a Mateus de Aranda” (1983, p. 156). 

Provavelmente, para que Mateus de Aranda tivesse sido professor de Pinheiro, este teria de 

ter nascido muito antes de 1550, hipótese que não é avançada por Stevenson. Mateus de 

Aranda foi como Mestre de Capela da Catedral de Évora desde 3 de abril de 1520 a 25 de 

agosto de 1544, altura em que foi nomeado para o cargo de professor de música da 

Universidade de Coimbra (Stevenson, 2001, VI, pp. 836-837). Tendo em conta o referido, 

Pinheiro não teria mais do que quatro ou cinco anos de idade, o que torna improvável a 

hipótese de ter estudado com Mateus de Aranda. Em relação a Francisco Velez, é muito 

provável que António Pinheiro tivesse sido seu discípulo, uma vez que este sucedeu a 

Mateus de Aranda e, tendo em conta as palavras de Alegria, Pinheiro foi aluno no Colégio 

do Coro da Sé de Évora11 ou Colégio dos Moços de Coro, como a ele se refere Alegria 

(1983a, p. 156), o qual se destinava a preparar cantores para servirem na Sé Catedral. 

Tomando como referência a altura do nascimento avançada por Stevenson, António 

Pinheiro terá ingressado na instituição por volta de 1558, uma vez que a idade de ingresso 

era feita, na maioria dos casos, entre os oito e os dez anos.  

A sua entrada deveu-se certamente à sua aptidão musical, uma vez que seria este 

um dos principais critérios a ter em conta no recrutamento dos alunos. António Pinheiro 

terá tido uma formação que não se circunscreveu apenas ao ensino da música; a sua 

formação era semelhante à praticada nos Seminários e contou com o saber de mestres de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 O Colégio do Coro da Sé de Évora foi fundado pelo Cardeal D. Henrique em 1552 tendo sido extinto 
em1834, no fim das guerras liberais. Foi notável a excelência da formação e o seu contributo para a 
qualidade da música portuguesa sobretudo nos séculos XVI e XVII. Segundo Alegria (1983), o seu êxito 
residiu fundamentalmente em três fatores, que foram determinantes para a qualidade do ensino: a contratação 
dos melhores mestres, a utilização de um bom regulamento e a capacidade para suportar os custos. Este 
fatores contribuíram para que a instituição fosse capaz de atrair os melhores alunos, com boas qualidades 
musicais. É importante referir que a aprendizagem se fazia em regime de internato e que a idade de ingresso 
rondava os 8 e os 10 anos (Alegria, 1983a, pp. 150-158). 
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reconhecida competência que ali lecionaram. Alegria faz ainda referência à qualidade da 

formação dada aos alunos do referido colégio e sustenta as suas palavras sobretudo na 

qualidade daqueles que, de uma ou outra forma, estiveram ligados a esta escola, dos quais 

destacamos, entre outros: Mateus de Aranda, Duarte Lobo, Filipe de Magalhães e António 

Pinheiro (Alegria, 1998, vol. I, p. 14). 

De acordo com Ryan (2001, Vol. XIX, pp. 753-754), Pinheiro foi nomeado mestre 

de Capela do Duque de Bragança a 12 de março de 1576, tendo sido o primeiro português 

a alcançar tal lugar ocupado anteriormente por Ginés de Morata o qual foi, segundo 

Manuel Joaquim (1953): “o mais antigo mestre da capela Ducal até agora conhecido” (p. 

XXVIII).   

Muitas são as referências a António Pinheiro no livro das Mercês de D. Teodósio 

II, o que leva a crer que o compositor se fixou por longos anos em Vila Viçosa, sem que se 

possa afirmar que a sua presença tenha sido efetiva (Alegria, 1983, p. 157). Segundo Ryan 

(2002), a primeira referência que se encontrou dá conta do salário anual que auferia, 

10.000 réis, e que, para além disso, receberia por serviços que fossem considerados para 

além das funções para o qual tinha sido contratado. Ryan também refere que no ano de 

1605 o seu salário foi de 20,000 réis e que nos anos de 1606 e 1609 terá recebido, por 

trabalhos realizados, 3.000 e 4.000 réis, respetivamente (p. 753).  Ainda em relação aos 

pagamentos feitos a Pinheiro, Stevenson (1982, p. XV) refere que terá recebido 

pagamentos extra no tempo do Duque D. Teodósio II (1568-1630), por compor 

chançonetas de Natal nos anos de 1591, 1593, e 1601. Algumas destas datas conferem 

com as que se encontram no Livro da Mercês de D. Teodósio II, publicada em 1967, pela 

Casa de Bragança.  
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Manuel Inácio Pestana12 coligiu a informação das diferentes personagens referidas 

no livro das Mercês de D. Teodósio II, identificando as páginas onde estão referidas. A 

respeito de António Pinheiro, a informação que consta é a seguinte: de 4 de janeiro de 

1584 a 7 de abril de 1592 há referências a Pinheiro nas páginas 118 e 118v a 135. O 

mesmo acontece nas páginas 135 a 142 v. no período de 23 de maio a 6 de junho de 1956 e 

nas páginas 135 a 163 v. no período compreendido entre 17 janeiro de 1596  e 17 de 

janeiro de 1601. Também nas páginas 135 a 167 v. no período compreendido entre 11 de 

julho de 1601 e 28 de agosto de 1609.  Na edição que se encontra disponível no arquivo da 

Casa de Bragança, Manuel Inácio Pestana acrescentou o seguinte:  

 

Um dos primeiros Mestres de Capela Ducal, onde iniciou funções em 12 de março de 1576. 

Foi um dos mais notáveis músicos do seu tempo e dele se conservam ainda algumas obras na 

Livraria Musical do Paço Ducal. De entre as Mercês que recebeu, conta-se uma de 4.000 réis (1589) 

“ para a ajuda de se curar “ e outra de 6.0000 réis por umas cançonetas que fizera para as festas de 

Natal.13 

  

Stevenson considera que Pinheiro terá saído de Vila Viçosa por volta do ano 1605 

para se tornar mestre da claustra da Sé de Évora. Ryan informa que Pinheiro terá auferido 

20.000 réis, no mesmo ano, em Vila Viçosa. Alegria não aponta nenhuma data sobre a 

saída deste de Vila Viçosa, refere apenas que Pinheiro sucedeu a Filipe de Magalhães (que 

tinha sucedido a Manuel Mendes) como mestre da claustra, e que entre o ano de 1601 e 

1609 não se sabe se a sua presença em Vila Viçosa terá sido efetiva. Pelos dados que se 

possuem, não se pode chegar a nenhuma conclusão sobre a data da sua saída de Vila 

Viçosa. No entanto, é muito provável que ainda no ano de 1605 ou 1606 tenha tomado 

posse do novo cargo em Évora.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Manuel Inácio Pestana (1924-2004), natural de Portalegre, foi historiador, pedagogo, investigador e 
bibliotecário e arquivista do Arquivo da Casa de Bragança em Vila Viçosa durante cerca de cinco décadas. 
13 Manuel Inácio Pestana juntou ao Livro da Mercês de D. Teodósio II uma pequena folha de papel 
manuscrita, a partir da qual se citou o presente texto. 
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Em relação à sua passagem por Évora, o facto mais relevante teve que ver com o 

afastamento compulsivo do mestrado da claustra, acontecimento que terá ocorrido a 4 de 

outubro de 1608. O afastamento do mestrado foi feito com base numa decisão judicial que 

o condenou, mas não se sabe a razão exata da sua saída. Sabe-se que Pinheiro e Miguel 

Bravo, tangedor de baixao, foram dispensados no mesmo dia e que António Pinheiro foi 

substituído por Domingos Martins, nomeado para o seu lugar com um salário de 16.000 

réis. É importante referir que o salário que Domingos Martins veio auferir foi muito 

inferior aos 40.000 réis pagos a António Pinheiro (Alegria, 1983, p.157).  António Pinheiro 

fez um apelo para ser reintegrado, mas não foi autorizado. Bravo foi reintegrado como 

instrumentista da catedral em janeiro de 1609 (Ryan, 2002, p. 753). Segundo Alegria 

(1983), Pinheiro terá voltado a Vila Viçosa no ano de 1609 e aqui terá permanecido sob a 

proteção do Duque D. Teodósio II. 

A referência a António Pinheiro, patente na História da Música Portuguesa, 

publicada pela Universidade Aberta, parece estar assente num erro, uma vez que não se 

conhece qualquer fonte que refira a sua passagem por Portalegre (Castilho, 2009, p. 28). 

Veja-se o que vem escrito: “Outros membros da escola de Évora ativos em Espanha 

incluem Manuel Tavares (m. 1628), natural de Portalegre, onde estudou com António 

Pinheiro [...]” ( Brito & Cymbron, 1992, p. 87). 

Em relação à sua obra, chegaram até nós apenas cinco salmos que se encontram no 

arquivo de música da Casa de Bragança em Vila Viçosa,  (8 e 11 do Catálogo de Manuel 

Joaquim, atuais AM-A2 e AM-A5). São os salmos: Beati omnes (salmo 127 a 4 vozes), 

Beatus vir (salmo 111 a 4 vozes), De profundis (salmo 129 a 4 vozes), os quais se 

encontram num manuscrito do início do século XVIII, e Laetatus sum (salmo 121 a 4 

vozes) e Lauda Jesuralem (salmo 146 a 4 vozes), copiados por Julião Ferreira em 1735.  
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O salmo Laetatus sum foi transcrito por Manuel Joaquim no Suplemento Musical 

dos Vinte Livros de Música Polifónica do Paço Ducal de Vila Viçosa14, publicado em 

195315,. O salmo Lauda Jesuralem foi alvo de transcrição para notação moderna por 

Robert Stevenson na Antologia de Polifonia Portuguesa, publicada em 1982, na coleção 

Portugaliae Musica da Fundação Calouste Gulbenkian16. Dos restantes salmos não se 

conhece nenhum estudo ou transcrição. Para além dos salmos mencionados, sabe-se que 

existiram outras obras. Barbosa Machado faz referência, na sua Biblioteca Lusitana, a um 

“Cantico da Magnificat”. Pelo Index da Livraria de D. João IV, sabe-se que Pinheiro 

compôs outras obras: as antífonas quaresmais Ave Regina Coelorum, a 4, os motetes 

Tollite jugum meum, a 5, e Inter Natus mulierum, a 4, que também se encontram perdidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Na sua transcrição, Manuel Joaquim optou por colocar o cantochão com ritmo e transcreveu erradamente 
duas notas. Tanto o cantochão como a parte polifónica estão transcritas uma quarta abaixo do original. Esta 
opção talvez se justifique pelo facto da realização ser mais fácil, sobretudo para cantores não profissionais.   
15!Vd. anexo 1 reprodução da transcrição do salmo Laetatus sum em Vinte Livros de Música Polifónica do 
Paço Ducal de Vila Viçosa. 
16 A parte do cantochão foi escrtita com ritmo e Stevenson colocou barras de compasso correspondentes à 
divisão dos hemistíquios no original. 
 
!
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2.4. Salmos 

 

Segundo Caldwell (2001), a palavra “Salmo” tinha o significado original de ser 

uma música cantada com acompanhamento. À sua origem está associado o nome do rei 

David (ca. de 1000 a.C.), o qual teria escrito pelo menos 73 poemas. Os Salmos possuíam 

para o povo Hebreu um carácter popular, característica que ainda pode ser vista no período 

dos Macabeus (166-130 a.C.), altura em que foram traduzidos para o grego. O Livro dos 

Salmos foi como uma herança deixada pela Sinagoga Judaica. A Igreja seguiu o costume 

dos judeus do Antigo Testamento de louvar Deus pela recitação dos Salmos, como se pode 

ver no Novo Testamento. Uma evidência inequívoca encontra-se nos Atos de Paulo, um 

dos grandes tratados apócrifos do Novo Testamento, e do qual se cita: “cada um tomou o 

pão e festejaram de acordo com o costume no meio do canto dos salmos e hinos” 

(Schneeemelcher, s.d., apud Caldwell, 2001, v. 20, pp. 449-471)”. Até ao final do séc. II, 

os salmos parecem ter sido usados sobretudo como fontes apologéticas e não há certezas 

de que tenham sido utilizados, ainda que discretamente, no culto.  

Os salmos foram destinados para serem cantados com acompanhamento 

instrumental. Nos dois mais antigos manuscritos, o Codex Vaticanus (séc. IV) e o Codex 

Alexandrinus (séc. IV e VI), o livro de Salmos tem a designação de “psalmoi”, ou seja, 

músicas cantadas com acompanhamento instrumental, isto é, o saltério (Caldwell, 2001, v. 

20, pp.449-471). Chama-se Saltério ou Livro dos Salmos à coleção de 150 poemas 

religiosos, compostos para servir como cantos sagrados e como fórmulas de oração, tanto 

no uso litúrgico como na devoção privada. Em relação à origem do Saltério, Terruel (1984) 

diz-nos que o uso litúrgico dos salmos permite-nos encontrar a sua origem num ambiente 

de cantores do Templo, mas por outro não exclui que algumas composições tenham tido 
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uma origem diferente, seja como poemas seja como cantos populares ou como escritos 

pertencentes a uma literatura bíblica (Terruel, 1984, pp.1853-1854).  

Como escreve Neunheuser (2007), os salmos são considerados um livro bíblico 

perfeitamente adaptado à meditação espiritual. O seu uso como forma de devoção remonta 

aos judeus da era pré-cristã. Os cristãos adotaram essa prática fazendo do Saltério uma 

ferramenta devocional monástica. Segundo Murphy (1907), a utilização do Saltério no 

ofício religioso foi especialmente definida na regra de S. Bento, a qual estipula a leitura 

completa de todos os Salmos em cada semana, devendo ser lidos em cada uma das 

respetivas horas de oração: matinas, prima, terça, sexta e noa ou nona, vésperas e 

completas.  

O Saltério chegou até nós distribuído em cinco livros, juntamente com quatro 

doxologias. As doxologias que se encontram no final dos três primeiros livros não têm 

relação com as músicas originais para que foram anexadas. Os salmos estão dispostos em 

cada livro sem nenhum critério de data, género ou autor. De acordo com Murphy (1907, 

Vol. XI, pp. 533-543), em relação aos autores não há certezas e por isso a Igreja não tomou 

nenhuma decisão a este respeito, embora no Concílio de Trento (Sessão IV, 8 de abril, 

1546), nos decretos sobre a Sagrada Escritura, esteja escrito o seguinte: “Davidium 

psalterium, 150 Psalmorum”, entre os livros canónicos, esta frase não define a autoria, mas 

apenas designa o livro que é definido como canónico.  

Segundo Righetti (1955, Vol. I, p.1174-1180), os salmos são a base do canto 

litúrgico. O mesmo autor refere que o primeiro livro de canto, pela importância musical 

que encerra e dignidade litúrgica foi o Cantatorium (Liber Gradalis, Graduale). Este 

continha os cantos dos Psalmus Responsorius e do Alleluia, que o solista ou pequeno coro 

executava. Este livro parece ter sido usado desde o início do cristianismo mas, 

naturalmente, sem notação musical. A primeira referência ao Salmo cantado ocorre no 
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final do século II, nos Atos de Paulo, e as primeiras referências à salmodia responsorial e 

coral ocorrem já na passagem paro o século III, nas obras de Tertuliano. A partir desta 

altura e especialmente depois de Constantino, as referências tornam-se mais frequentes 

(Caldwell, 2001, v. 20, pp. 449-471). Os Salmos, base do canto litúrgico, como se referiu, 

eram executados por um cantor ou por um pequeno coro. O coro limitava-se a cantar em 

determinados salmos o Alleluia inicial e final ( Righetti, 1955, vol. I, p. 1175).  

Por volta do século III, desenvolveu-se uma corrente a favor do canto dos salmos. 

A partir desta altura, os salmos do Velho Testamento foram adotados definitivamente e 

cantados de modo responsorial. O salmo era precedido de uma antífona, destinada a dar-

lhe o tom e seguido da doxologia Gloria Patri17, segundo um antigo uso romano de origem 

ocidental, introduzido provavelmente nos finais do século IV. O emprego do Gloria Patri 

servia para sublinhar o culto da Santíssima Trindade. Esta fórmula tornou-se o versículo 

final de toda a salmodia prolongada (Martimort, 1965, pp. 146-147 e 151-155).  

O século IV seguiu a herança, pela evolução e aperfeiçoamento musical, sobretudo 

na criação de novas fórmulas melódicas. Righetti (1955) justifica este incremento 

extraordinário da salmodia responsorial pelo período de paz que então ocorreu e pelo 

desenvolvimento do culto litúrgico. 

Para além da salmodia responsorial, existe a salmodia antifonal e a direta. Santo 

Agostinho ou Santo Atanásio descrevem a salmodia responsorial da seguinte forma: o 

solista desenvolve melodicamente o texto do salmo, respondendo os participantes com 

uma breve aclamação no final dos versículos em forma de refrão. Na versão antifonal, o 

canto alterna entre dois coros. A salmodia direta consiste em cantar o salmo desde o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 A fórmula Gloria Patri é o desenvolvimento doxológico da fórmula batismal trinitária, acrescida da 
clausula final in saecula saeculorum. Foi adotada para o uso romano na segunda metade do século V, com 
base numa suposta carta de S. Jerónimo ao Papa Damaso, então considerada como autêntica, à qual 
provavelmente se deve a introdução da doxologia integral no final dos salmos do ofício (Righetti, 1955, Vol. 
I, p.219-294). 
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princípio até ao fim, sempre com coros alternados (Righetti, 1955, Vol.I, 1188-1190). Na 

Idade Média, a salmodia antifonal era normalmente cantada duas vezes, uma antes da 

recitação dos versos e outra no final, após a Doxologia Gloria Patri. Isidoro de Sevilha 

deixa claro que os versos responsoriais eram normalmente cantados por solistas e observou 

que por vezes eram cantados por mais do que um solista (Caldwell, 2001, v. 20, pp. 449-

471). 

A escrita polifónica dos salmos, mesmo no século XVI, não terá sido uma prática 

corrente entre os compositores, com exceção de Itália e do espaço Ibérico. O uso alternado 

nas configurações dos salmos pode ser atribuído a Ferrara em 1470. Esta técnica foi 

cultivada de forma mais elaborada a partir do século XVI e contribuiu para o 

desenvolvimento do moteto policoral, embora a função litúrgica do Ofício dos Salmos 

mantivesse uma categoria distinta. Os séculos que se seguiram traçaram o 

desenvolvimento da composição do salmo a partir da utilização da polifonia vocal sem 

acompanhamento, até ao estilo Concertato. 

O carácter musical dos salmos veio até hoje, conforme se pode ver na Liturgia das 

Horas. Os salmos possuem verdadeiramente um caráter musical que determina o modo 

como devem ser executados. Assim, mesmo quando o salmo é recitado, sem canto, a sua 

recitação conserva esse caráter musical (s.a., 1976, p. 12). 

Olhando para os salmos compostos por António Pinheiro, e de acordo com a 

explicação dada por Samuel Rubio (1998, pp. 85-86) no que respeita à forma, ou seja, à 

adequação das clausulas ao texto, pode observar-se que toda a estrutura musical se 

conforma ao texto. O uso de clausulas faz-se de acordo com a estrutura dos versos, isto é, 

de acordo com a divisão dos versos. Assim, a cada uma destas partes do texto, o 

compositor adequa a morfologia cadencial mais apropriada. Nas peças em estudo nesta 

investigação, podemos observar que António Pinheiro, embora ligado à escrita da polifonia 
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vocal quinhentista utiliza, ainda que pontualmente, uma morfologia no processo cadencial 

cuja dimensão das sonoridades resulta num efeito estético mais vertical, sem que exista 

nenhuma representação acórdica. Também no momento clausular, António Pinheiro aplica 

com frequência a técnica do ritardando, reforçando o peso do momento da conclusão. A 

aplicação destas técnicas, conforme se pode ver no capítulo 7 inclui diferentes estratégias 

estilísticas. 

Os cinco salmos em estudo, De profundis, Laetatus sum, Beati omnes, Beatus vir e 

Lauda Jerusalem, fazem parte das vésperas.  

Com S. Bento, o ofício romano das vésperas passou de cinco para quatro salmos 

antifonais, um para cada dia da semana. Manteve a divisão tradicional dos salmos em dois 

grandes grupos: psalmi noctorales (1-108) e psalmi vespertini (109-150). Segundo Cabrol 

(1907, Vol. XV, pp. 381-382), a Igreja sempre deu grande relevo ao Ofício das Vésperas 

pela importância que os cristãos lhe atribuíam. 

Os salmos de António Pinheiro, todos eles manuscritos, encontram-se no Arquivo 

Musical da Fundação da Casa de Bragança com as cotas AM-A2 e AM-A5. No livro AM-

A5, vem indicada a data (1735), supostamente o ano em que foram coligidos os textos 

musicais. Assim, é provável que ambas as obras tenham sido copiadas no século XVIII. 

O livro com a cota AM-A2, escrito em facistol, sobre papel e sem título, possui os 

seguintes salmos: Beatus vir (salmo 111)18, a quatro vozes (fl. 45 v. a 47), Beati Omnes 

(salmo 127)19, a quatro vozes (fl. 70 v. a 75) e De profundis (salmo 129)20, a quatro vozes 

(fl. 75 v. a 80). No livro com a cota AM-A5, pode ler-se no frontispício: “Livro / de 

Psalmos / Para se cantar em Vesperas / per annum / He escripto por Juliaõ Ferreira da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Vd. anexo 2 reprodução do Salmo Beatus vir. 
19 Vd. anexo 3 reprodução do Salmo Beati omnes. 
20 Vd. anexo 4 reprodução do Salmo De profundis. 
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Crus. / Anno MDCCXXXV.” Contém os seguintes salmos: Laetatus sum (salmo 121)21, a 

4 vozes (fl. LVII v. a LVII) e Lauda Jerusalem (salmo 147)22, a quatro vozes (fl. LXI a 

LXVI).  

Nos salmos, os versos foram compostos alternadamente conforme a prática deste 

período, em que a polifonia alternava geralmente com o cantochão (Rubio,1998, p. å85).   

 

 

2.4.1. Beati omnes 

 

O salmo Beati omnes (numeração 127 da vulgata) foi provavelmente composto no 

último quartel do século XVI. Pinheiro musicou para quatro vozes (SATB) os versos pares, 

e a doxologia (Gloria Patri). Como foi referido, a prática de musicar apenas os versículos 

pares era comum neste período. Os versos eram cantados alternadamente em polifonia e 

cantochão ou polifonia e rezado. Caldwell (2001) ilustra uma das possibilidades apontadas 

quando refere que o salmo poderia ser cantado por dois coros alternados “salmi um versi 

con le risposte”, reforçando que a escrita polifónica só pode ser utilizada alternando os 

versos “'salmi um risposte senza versi”. Segundo Sabourin (1988, p. 548-549), o salmo 

cantava-se quando o grupo de peregrinos entrava no Templo de Jerusalém e subia os 

primeiros degraus; trata-se, como se pode ler na tradução ecuménica da Bíblia, de um 

cântico de peregrinação. O texto refere-se ao Povo de Deus como comunidade eleita, sendo 

os israelitas que trilhavam os caminhos de Deus e não outro povo qualquer.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Vd. anexo 5 reprodução do Salmo Laetatus sum. 
22 Vd. anexo 6 reprodução do Salmo Lauda Jerusalem. 
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A tabela abaixo mostra as secções do texto com a respetiva tradução, a qual foi 

feita segundo a atual Liturgia da Horas, equivalente ao anterior Breviário. 

Neste salmo, os quatro versos foram compostos com um único tipo de contraponto. 

Encontramos aqui um tipo de composição mais cordal, com características homofónicas ou 

seja, a coincidência do texto em quase todas as vozes, sem que se possa deixar de destacar 

o papel que a estrutura melódica da voz do baixo confere ao salmo. Como é possível 

observar em 3.8. (transcrição), a frequência com que Pinheiro utiliza os intervalos 

melódicos de 4ª e 5ª confere à voz do baixo um papel de condução “harmónica”, 

distanciando-se quase por completo do efeito de subordinação modal. 

Tabela 1 – Versos musicados e não musicados - salmo Beati omnes 
 

Versos musicados* Versos não musicados 
 1. Beati omnes qui timent Dominum, qui 

ambulant in viis ejus.  
[Felizes todos os que temem o Senhor, 
aqueles que andam nos seus caminhos] 

2-*Labores manuum tuarum quia 
manducabis: beatus es, et bene tibi erit. 
[Comerás do trabaho das tuas mãos, serás 
feliz e tudo te correrá bem.] 

 

 3. Uxor tua sicut vitis abundans in 
lateribus domus tuæ;  
[Tua mulher será como uma videira 
fecunda no íntimo do teu lar;] 

4. *Filii tui sicut novellæ olivarum in 
circuitu mensæ tuæ. 
[Os teus filhos serão como ramos de 
oliveira ao redor da tua mesa.] 

 

 5. Ecce sic benedicetur homo qui timet 
Dominum. 
[Assim será abençoado o homem que 
teme o Senhor.] 

6. *Benedicat tibi Dominus ex Sion, et 
videas bona Jerusalem omnibus diebus 
vitæ tuæ. 
[De Sião te abençoe o Senhor: vejas a 
prosperidade de Jerusalém todos os dias 
da tua vida.] 
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 7. Et videas filios filiorum tuorum : 
pacem super Israël. 
[Que vejas os filhos dos teus filhos: e paz 
sobre Israel.] 

 

 

 

2.4.2. Beatus vir 

 

O salmo Beatus vir, com o número 111 da Vulgata, tradicionalmente integrado na 

celebração da Vésperas, pertence ao grupo dos sete salmos penitenciais, dado o seu espírito 

e o seu uso litúrgico tradicional. Segundo Janeiro (2002, p. 1), constitui uma meditação 

sobre os valores primordiais que devem nortear a vida de todos os crentes. 

Este salmo, segundo Sabourin (1988, pp. 495-496), era usado para celebrar a 

renovação da Aliança. Descreve a felicidade do justo. O justo é aquele que é fiel a Deus e 

ama os seus preceitos; como Deus, também ele é misericordioso e justo. Aquele goza de 

paz, tem riqueza e segurança. Verá os adversários vencidos. Ao partir deste mundo, 

deixará memória eterna apesar da inveja e indignação dos adversários. Este salmo ainda 

hoje se reza nas II Vésperas de domingo. 

Neste salmo também foram musicados os versos pares. Os quatro versos compostos 

por Pinheiro, para SATB, possuem claramente dois tipos de contraponto. Assim, no 

primeiro e terceiro versos, encontra-se um tipo de composição mais cordal, as vozes 

começam em simultâneo e o tratamento das vozes é predominantemente vertical, sem que 

seja inteiramente homorrítmico. Esta forma de escrita contrasta com o segundo e quarto 

versos, onde o tratamento contrapontístico é mais elaborado pela utilização do contraponto 

livre e imitativo. Assim, podemos observar a entrada das vozes do Baixo e Tenor a par e à 

distância de uma quinta. 
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Tabela 2 – Versos musicados e não musicados - salmo Beatus vir 
 

Versos musicados* Versos não musicados 
 1. Beatus vir qui timet Dominum : in 

mandatis ejus volet nimis.  
[Feliz o homem que teme o Senhor; e se 
compraz em seus mandamentos.] 

2.* Potens in terra erit semen ejus; 
generatio rectorum benedicetur.  
[A Sua descendência sera ponderosa na 
Terra, a descendência dos retos será 
abençoada.] 

 

  3. Gloria et divitiæ in domo ejus, et 
justitia ejus manet in sæculum sæculi. 
[Na sua casa há abundância e riqueza, e a 
sua justiça permanece para sempre.] 

4. *Exortum est in tenebris lumen rectis : 
misericors, et miserator, et justus. 
[Ele brilha na treva como luz para os 
retos, ele é piedade, compaixão e justiça.] 

 

  5. Jucundus homo qui miseretur et 
commodat; disponet sermones suos in 
judicio: quia in æternum non 
commovebitur. 
[Feliz quem tem piedade e empresta e 
conduz os seus negócios com justiça 
jamais vacilará.] 

6. *In memoria æterna erit justus; ab 
auditione mala non timebit. 
[A memória do justo é para sempre; ele 
nunca teme as más notícias.] 
 

 

 7. Paratum cor ejus sperare in Domino, 
confirmatum est cor ejus; non 
commovebitur donec despiciat inimicos 
suos. 
[O seu coração é firme, confiante no 
senhor; o seu coração está seguro, nada 
teme, confronta-se com os seus 
opressores.] 

8.*Dispersit, dedit pauperibus; justitia 
ejus manet in sæculum sæculi : cornu 
ejus exaltabitur in gloria. 
[Distribuíu e deu aos pobres; a sua justiça 
permanece para sempre e a sua força 
exalta-se em glória.] 
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 9. Peccator videbit, et irascetur; dentibus 
suis fremet et tabescet : desiderium 
peccatorum peribit. 
[O ímpio olha e desagrada-se; range os 
dentes e definha; a sua ambição vai 
fracassar.] 

 

 

 

2.4.3. De profundis 

 

Segundo Holweck (1907), não é conhecido o autor do texto do salmo De profundis. 

Provavelmente terá sido composto durante o exílio na Babilónia, ou talvez para o dia da 

penitência, prescrito por Esdras (I Esd., IX, 5-10). A dura experiência do sofrimento 

durante o desterro levou o povo a confessar os seus pecados e acendeu nos seus corações 

esperança no redentor e confiança na misericórdia de Deus. O salmo De profundis é um 

dos quinze salmos Graduais que foram cantados pelos peregrinos judeus, no seu caminho 

em direção a Jerusalém, e fazem parte do Breviário Romano. É também um dos sete 

Salmos Penitenciais que, tanto no ocidente como no oriente, foram usados pelos primeiros 

cristãos. No Ofício Divino Vésperas, o salmo De Profundis era cantado todas as quartas-

feiras, mas também no Oficio dos defuntos (Vésperas). A Igreja recita este salmo de modo 

particular nas suas orações pelos mortos. É o salmo das almas do purgatório: as palavras 

do salmista invocam o desejo veemente das almas exiladas do céu obterem o perdão dos 

pecados. Pode também ser recitado no enterro de um sacerdote, antes do defunto ser 

levado de casa para a igreja (Holweck, 1907, vol. IV, p. 738). 

Também neste salmo só os versos pares são musicados. É provável que os versos 

dos salmos fossem recitados por grupos alternados, numa prática monofónica conhecida 

por prática antifonal. Nas composições polifónicas, só os versos alternados, geralmente 
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aqueles com número par eram escritos em polifonia, deixando os versos de número ímpar 

para serem cantados em cantochão, produzindo assim um contraste entre ambos. O salmo 

corresponde ao número 120 da Vulgata.  

A textura utilizada por Pinheiro foi SATB. Neste salmo, o compositor recorreu a 

diferentes espécies de contraponto, fazendo coexistir estilos de imitação com homofonia, 

desafiando a uniformidade de estilo tão característica na polifonia renascentista e 

maneirista. É claro que esta intencionalidade tem uma relação com as diferenças do 

discurso textual. A citação abaixo, escolhida entre muitas patentes nas obras teóricas deste 

período, ilustra de forma muito clara como os compositores deviam, no ato da composição 

adequar-se ao texto. Eis o que escreveu Bermudo: 

 

El ultimo aviso sea, que todo lo que dize la letra, que con el canto se pude contrahazerse 

contrahaga en la composicion. Componiendo Clamavit Jesu voce magna , ha de subir dõde dize 

Voce magna: martha vocavit mariam sorore[n] suã silentio, donde dize sile[n]tio, ha de abaxar tãto 

el cãto, que se oyga. Descendit ad infernos, abaxar; ascendit ad celu[m], subir. Tãbiem si fuere una 

palabra triste deve poner bemol. Si fuere una doctrina, que suspende: tales puntos se deven poner 

que en todo y por todo sean muy conformes a la letra (Bermudo, 1555, fol. 125). 

 

 
As três primeiras secções misturam a homofonia com o contraponto livre, tomando 

este último maior preponderância à medida que se aproxima a clausula. Na quarta secção, 

a imitação livre, no sentido em que não há uma completa exposição do tema,  ocupa o 

último hemístiquio do verso, retornando na conclusão a uma polifonia homófonica. 
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Tabela 3 – Versos musicados e não musicados - salmo De profundis 

 

Versos musicados* Versos não musicados 
 1. De profundis clamavi adte Domine: 

Domine exaude vocem meam.23 
[Do profundo abismo chamo por Vós, 
Senhor: Senhor, escutai a minha voz.] 

 2.* Fiant aures tue intendentes: in 
vocem deprecationis meae. 
[Estejam os vossos ouvidos atentos à 
voz da minha súplica.] 

 

 3. Si iniquietates observaveris, Domine: 
Domine quis sustinebit? 
[Se tiverdes em conta as nossas faltas, 
Senhor, quem poderá salvar-se?] 

4.* Quia apud te propitiatio est: et 
propter legem tuam sustinui te, Domine. 
[mas em Vós está o perdão, para serdes 
temido com reverência.] 

 

 5. Sustinuit anima mea in verbo ejus: 
speravit anima mea in Domino. 
[A minha alma confia na tua palavra. A 
minha alma espera pelo Senhor] 

6.* A custodia matutina usque ad 
noctem: speret Israel in Domino.  
[Mais do que as sentinelas pela aurora, 
Israel espera pelo Senhor.] 

  

 7. Quia apud Dominum misericórdia: et 
copiosa apud eum redemptio. 
[Porque no Senhor está a misericórdia e 
com Ele a abundante redenção] 

8.* Et ipse redimet Israel ex ominibus 
iniquitatibus eius. 
[Ele há-de libertar Israel de todas as suas 
faltas.] 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 A antífona não está escrita em cantochão. 
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2.4.4. Laetatus sum 

 

O salmo vespertino Laetatus sum, com o número 121 da Vulgata, começa com o 

primeiro verso do salmo escrito em cantochão. A sua semelhança com o texto proposto no 

Liber Usualis é muito evidente. 

De acordo com Schokel (1981, pp. 344-348), este salmo relata a alegria dos 

peregrinos ao realizarem a caminhada até Jerusalém e a emoção que sentiam ao pisar o 

solo de Sion, convertendo-se no final como um presságio de felicidade para Jerusalém e 

seus habitantes. O salmo canta a chegada a Jerusalém dum grupo de peregrinos. Estes 

param às portas da cidade, onde todos se reúnem em assembleia como outrora em volta da 

tenda, no deserto. Dali contemplam a cidade bem construída, edificada com grandes 

pedras. Entoam cânticos a Javé, porque na cidade ainda é possível encontrar justiça nos 

tribunais do Rei. O desejo de todos é que a cidade viva em paz (“ Shalon”). 

Quanto ao tipo de escrita utilizada por Pinheiro, identificamos duas texturas. Inicia 

com uma textura a quatro vozes SATB, alterando para SSAT no último verso musicado: 

Propter fratres me (…). A alteração na textura é acompanhada de uma modificação no tipo 

de contraponto. Enquanto na textura SATB, Pinheiro utiliza um tipo de escrita mais vertical 

e homofónico, na textura SSAT, passa a um contraponto imitativo. Esta mudança do ponto 

de vista estético provoca uma mudança de carácter, que parece corresponder ao sentido do 

texto utilizado nesta secção. O texto é tratado geralmente de forma silábica, colocando 

alguns melismas curtos, sobretudo na parte imitativa do salmo. Um outro aspeto que se 

salienta neste salmo é a característica das melodias, que à exceção da voz do bassus, 

possuem contornos suaves, em graus conjuntos e sem acidentes.  

 

 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 47 

 
Tabela 4 – Versos musicados e não musicados - salmo Laetatus sum 

 

Versos musicados* Versos não musicados 
 1. Laetatus sum in his quae dicta sunt 

mihi: In domum Domini ibimus. 
[Iremos com alegria para a casa do 
Senhor. Alegrei-me quando me dissera: 
“Vamos para a casa do Senhor!”] 

2.*Stantes erant pedes nostri, in atriis 
tuis, Jerusalem. 
[Detiveram-se os nossos passos às tuas 
portas, Jerusalém.] 

 

 3. Jerusalem, quae aedificatur ut civitas: 
cujus participatio ejus in idipsum. 
[Jerusalém, cidade bem edificada, que 
forma tão belo conjunto.] 

4-*Illuc enim ascenderunt tribus, tribus 
Domini, testimonium Israel ad 
confitendum nomini Domini. 
[Para lá sobem as tribos, as tribos do 
Senhor, para celebrar o nome do Senhor 
segundo o costume de Israel.] 

 

 5-Quia illic sederunt sedes in judicio, 
sedes super domum David. 
[Ali estão os tribunais da justiça, os 
tribunais da casa de David.] 

6-*Rogate quae ad pacem sunt 
Jerusalem: et abundantia diligentibus te. 
[Rogai a paz para Jerusalém: vivam 
seguros aqueles que te amam.] 

 

 7-Fiat pax in virtute tua: et abundantia in 
turribus tuis. 
[Reine a paz, dentro dos teus muros: e a 
tranquilidade em teus palácios.] 

8-*Propter fratres meos et proximos 
meos, loquebar pacem loquebar pacem 
de te: 
[Por amor dos meus irmãos e meus 
amigos, deixai que eu diga, a ti a paz.] 

 

 9-Propter domum Domini Dei nostri, 
quaesivi bona tibi. 
Por amor da Casa do Senhor, nosso Deus, 
quero pedir para ti todos os bens.] 
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2.4.5. Lauda Jerusalem 

 

Este salmo está vinculado ao salmo 146, ambos constituindo uma única 

composição, como sucede com o original hebreu. Com efeito, trata-se de uma composição 

em honra da criação e da redenção. Começa com um momento de louvor para glorificar e 

louvar o Senhor. Sabourin (1988, pp. 608-611) indica que o início do salmo descreve a 

ação histórica de Deus através de um conjunto de símbolos que representam a proteção e 

assistência pelo Senhor à cidade de Sião e aos seus filhos. Na segunda parte do Salmo (Sal. 

147, 15-18), Deus apresenta-se como criador. A palavra de Deus é a fonte da vida. A 

terceira e última parte deste Salmo de louvor centra-se na Palavra divina, porque tudo foi 

feito por meio da Palavra, como vem escrito no Prólogo do Evangelho de S. João (cf. Jn 

1,3.14). Por meio da ação da Palavra divina (cf. Sal. 147, 18) reaparece a primavera: o gelo 

derrete, sopra o alimento e correm as águas, repetindo assim o ciclo das estações e, por 

conseguinte, a mesma possibilidade de vida para homens e mulheres. 

O salmo inicia o primeiro verso em cantochão. Em relação à textura, utiliza dois 

tipos de textura: SATB nos três primeiros versos e SSAT no último verso musicado. Em 

relação ao tipo de contraponto, pode ser visto da seguinte forma: nos três primeiros versos, 

escritos em polifonia, o contraponto utilizado é mais homorrítmico que no último verso, 

escrito em polifonia imitativa. Nos primeiros três versos, sobressai uma escrita mais 

vertical, da qual resulta auditivamente uma valorização da voz do baixo e da voz que 

realiza a solfa. 
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Tabela 5 – Versos musicados e não musicados – salmo - Lauda Jerusalem 
 

Versos musicados* Versos não musicados 
 1.Lauda, Jerusalem, Dominum; lauda 

Deum tuum, Sion. 
[Jerusalém, louva o teu Senhor; Glorifica, 
Jerusalém, o Senhor, louva, Sião, o teu 
Deus.] 

2.*Quoniam confortavit seras portarum 
tuarum; benedixit filiis tuis in te. 
[Ele reforçou as tuas portas e abençoou 
os teus filhos.] 

 

 3.Qui posuit fines tuos pacem, et adipe 
frumenti satiat te. 
[Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e 
saciou-te com a flor da farinha.] 

4.*Qui emittit eloquium suum terræ : 
velociter currit sermo ejus. 
[Envia à terra a sua palavra, corre veloz 
a sua mensagem.] 

 

 5.Qui dat nivem sicut lanam; nebulam 
sicut cinerem spargit. 
[Faz cair a neve como lã; espalha a 
geada como cinza.] 

6.*Mittit crystallum suam sicut 
buccellas : ante faciem frigoris ejus quis 
sustinebit? 
[Ele atira o seu gelo em migalhas: diante 
do teu frio, quem pode resistir?] 

  

 7.Emittet verbum suum, et liquefaciet 
ea; flabit spiritus ejus, et fluent aquæ. 
[Ele envia a sua palavra derrete-as; 
sopra o seu vento e as águas correm.] 

8.*Qui annuntiat verbum suum Jacob, 
justitias et judicia sua Israël. 
[Revelou a sua palavra a Jacob, suas leis 
e preceitos a Israel.] 

 

 9.Non fecit taliter omni nationi, et judicia 
sua non manifestavit eis. 
[Não fez assim com nenhum outro povo, a 
nenhum outro manifestou os seus juizos.] 
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CAPÍTULO 3 

EDIÇÃO DOS SALMOS 
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3. Edição dos salmos 

 

3.1. Procedimentos editoriais  

 

Os cinco salmos aqui transcritos têm origem em fontes manuscritas, copiadas no 

século XVIII e escritas em notação mensural, como referido em 2.4. Não se conhece 

nenhuma outra fonte para além da já referenciada.  

A sua transcrição é realizada com uma redução dos valores das figuras para 

metade. Esta opção teve em conta as palavras de Apel (1962, p. 4) e Querol (1971, p. 24), 

que aconselham que a transcrição da música do século XV deve reduzir as figuras a uma 

quarta parte do seu valor e que a da música do século XVI as deve reduzir a metade. A 

redução do valor das notas pode ser identificada a partir do confronto das figuras presentes 

no incipit e as primeiras figuras impressas em cada uma das vozes. Desta forma, pretende-

se proporcionar ao leitor um texto musical cujos valores rítmicos se enquadrem num 

contexto familiar, e que ao mesmo tempo comunique o tempo aproximado da peça. 

 Embora optando por indicar o compasso em notação moderna (não existente neste 

período), o sinal de mensuração está indicado no incipit. O incipit é colocado na parte 

esquerda, precedendo cada uma das vozes e contendo: a clave, a armação de clave (se 

constar), o sinal de mensuração e as primeiras notas. Assim, ficam claras para o leitor a 

redução dos valores das notas, a escolha das claves e outras informações.   

Para ajudar a ultrapassar as questões métricas e de acento, que implicam a 

indicação do compasso, em todos os salmos é utilizado o sistema Mensurstriche (sistema 

justificado em 3.2.1). 
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Como escreve Caldwell (1995, p. 34), a clareza e a transparência nos textos 

musicais editados são fundamentais para a divulgação das obras. Um dos aspetos mais 

determinante para a divulgação das obras deste período tem que ver com o modelo de 

transcrição para notação moderna. A transcrição deve respeitar o texto original, mas o seu 

resultado deve ser o mais próximo possível de um texto atual. Neste sentido, a presente 

edição dos salmos procura oferecer um texto musical inteligível, respeitando as fontes e 

que não constitua qualquer constrangimento à sua interpretação. A resolução de problemas 

associados à notação mensural conduz à alteração e incorporação no texto de novos 

elementos. Assim, os elementos não existentes nas fontes (acidentes, notas erradas, texto) 

serão identificados através da utilização de sinais gráficos, recorrendo ao itálico e 

utilizando várias formas de parêntesis. A informação que acompanha as edições fornece 

dados que justificam os elementos adicionados ao texto. 

Para todos os textos será feito um aparato crítico da edição, justificando as 

alterações.  

 

 

3.2. Sinais e convenções 

 

Aspetos referentes ao texto 

A conjugação et, & no original, é transcrita sem qualquer indicação.  

O texto em Itálico é aplicado quando na fonte aparece o sinal de repetição.  

As abreviaturas do texto foram desdobradas e indicadas na transcrição através de 

itálico.  

A inclusão de palavras, não existentes na fonte, é feita entre parêntesis retos [   ]. 
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A colocação do texto, a divisão silábica do latim e a pontuação foram atualizadas 

sem comentários. Os erros que aparecem em algumas palavras foram emendados. 

A permutabilidade entre “v” e “u” e “i” e “j” foram uniformizadas para estar de 

acordo com o seu uso moderno. 

Letras capitais como nomes, lugares e palavras como “Deus” ou “Patrem” foram 

atualizadas, mesmo quando ausentes na fonte original. 

 

 

Aspetos referentes à música  

 

Os acidentes colocados por cima das notas são “editoriais”; não aparecem nas fontes. 

 

 O sinal  identifica uma Ligadura. 

 

 O sinal    identifica uma Coloratura. 

 

 As notas alteradas ou introduzidas no texto musical serão justificadas no texto base 

da edição. 

Os acidentes, sustenido ou bemol, indicados na fonte são sempre colocados atrás 

das figuras. Isto aplica-se do mesmo modo quando o sustenido ou o bemol estão 

colocados, na fonte, abaixo ou acima da nota. 

Em algumas fontes, o sustenido é indicado por um sinal semelhante a este: “X”. 

Nestes casos, é usada a notação moderna sem qualquer explicação. 

A última nota (figura) do final de cada secção é transcrita por uma figura para 

preenchimento da totalidade do compasso, tendo suspensão. No final da obra, a última nota 
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é transcrita com uma suspensão, independentemente de preencher a totalidade do 

compasso.  

  Em todas as transcrições seguiu-se o mesmo critério de redução. A redução dos 

valores foi realizada a metade, como se pode observar no confronto  das figuras do incipit 

com as do início de cada obra. 

 

A introdução de acidentes resultantes da semitonia foi aplicada em conformidade 

com os tratados da época e justificada no aparato crítico em cada uma das obras. 

No início de cada transcrição, o incipit de cada parte mostra a clave original, a 

armação de clave (se existente), sinais mensuráveis (se existentes) e as primeiras notas 

(sem texto). Estas são representadas com a maior semelhança possível, relativamente às 

inscritas na obra original. 

Todas as notas são transcritas na altura em que estão representadas nas fontes. Para 

o soprano, contralto e tenor são utilizadas as claves de sol na segunda linha. Para o baixo é 

utilizada a clave de fá na quarta linha. As mudanças na textura são indicadas nos 

momentos em que ocorrem e incluem-se os incipits. Estas mudanças permanecem em 

vigor até à indicação seguinte ou até ao final da peça. 

 

 

3.2.1. Sistema de transcrição 

 

 Como escreve Gonçalvez Valle (2006), as transcrições não devem alhear-se da 

notação original, a aproximação ao texto original deve ser uma preocupação, ainda que 

toda a transcrição acabe por “distorcer” a dimensão histórica da música transmitida. Este 

princípio de aproximação ao texto original levou à escolha do referido sistema de 
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transcrição, escolhido pela sua adequação à transcrição de música deste período, criando 

um compromisso equilibrado entre o texto original e o transcrito. As transcrições modernas 

podem levar à comparação da música antiga à moderna a partir de critérios estéticos 

anacrónicos, daí a importância da escolha do sistema a utilizar. Considerando a relação 

íntima que existe entre a notação e a música que representa, torna-se necessário ir além da 

escolha do sistema de transcrição, conhecer a teoria do período em que foi escrita, 

deixando assim que a autenticidade dos textos musicais seja revelada. Como refere Bairral 

(2010),  “Localizada no contexto da sua história cultural e social, a notação musical revela 

múltiplas camadas de codificação.” (p. 129).  A riqueza da sua informação vai para além 

da superfície sonora. 

Tendo em conta as diferentes possibilidades de transcrição propostas por Caldwell 

(1995) em relação à música do período em questão, optou-se pelo modelo de transcrição já 

referido. Este modelo pretende que o resultado final da transcrição compatibilize a escrita 

atual com a da fonte primária. O aspeto mais visível consiste na colocação de barras de 

compasso entre os pentagramas. Neste sistema, as divisões métricas são indicadas somente 

entre as pautas.  

 As vantagens deste método de transcrição podem ser resumidas da seguinte forma: 

na transcrição, a escala de redução pode ser vista a partir da confrontação das figuras 

incluídas no incipit com as primeiras figuras do texto musical; a colocação das barras de 

compasso não entra em conflito com a teoria do tactus ou compas, nem é cativa daquela; o 

valor das figuras e a amplitude do compasso para a transcrição atende de forma singular à 

questão da legibilidade. 

 As diferentes formas de colocação de barras de compasso na transcrição de música 

do período em estudo é uma atitude editorial aceite e não necessita de sinais especiais para 

a denotar. Um dos métodos de transcrição corresponde à colocação de barras de compasso 
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que atravessam todas as pautas da partitura. Um outro consiste em colocar barras de 

compasso em cada uma das pautas individuais. Os partidários desta atribuem à primeira a 

capacidade de destruir a individualidade de cada uma das partes da composição e os que  

utilizam o primeiro método dizem que o segundo reduz a coordenação entre as vozes. Há 

ainda quem aponte uma desvantagem a ambos os métodos referidos: as ligaduras de 

prolongação. Não sendo  mais do que o modo de indicar a duração das figuras, podem 

levar a uma interpretação incorreta da música quando se lhes atribui o papel de síncopas. 

Refira-se ainda um outro método de transcrição, ainda que pouco utilizado, que consiste na 

colocação das figuras num espaço correspondente ao seu tempo, não fazendo uso de barras 

de compasso. Este método “isócrono” não passa de uma espécie de excentricidade e tem 

merecido muito pouca atenção. 

 A principal vantagem do Mensurstrich reside no facto de se preservar a 

independência rítmica das partes. O problema principal que lhe é associado diz respeito a 

alguma falta de clareza na leitura da estrutura métrica da música e à dificuldade que os 

cantores poderão ter na contagem dos tempos longos. No entanto, a nossa experiência 

pessoal, assim como a opinião partilhada por diretores de agrupamentos musicais que 

interpretam música desta época, mostram que os músicos facilmente se adaptam a este 

sistema. Alguns editores fazem uso de ligaduras de prolongação no final de uma pauta 

quando o valor da figura se prolonga para o sistema seguinte, mas não é necessário 

recorrer às ligaduras, mantendo sempre o mesmo sistema, independentemente de se estar 

no meio ou fim de uma pauta. Por uma questão de legibilidade, alguns editores utilizam 

ligaduras de prolongação sempre que uma figura é mais longa que a moderna breve. 

 A escolha deste sistema para a edição das peças polifónicas não significa o 

menosprezo pelos outros sistemas supracitados. O que é verdadeiramente importante não é 

o método de transcrição escolhido, mas a interpretação correta da música da época em 
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apreciação. Neste sentido, o estudo de aspetos concernentes à performance practice - como 

os que mais à frente são abordados - é de primeira ordem. 

 

 

 

3.3. Aparato crítico do salmo Beati omnes 

 

O salmo Beati omnes, integrado nas Vésperas, pertence ao conjunto dos salmos 

sapienciais. O texto, como referido nos procedimentos editoriais, foi atualizado e as 

abreviaturas foram desdobradas.  

No compasso 8, na voz do tenor, foram alteradas as notas sol 3 e fá 3, colocando-se 

um sustenido. Também nos compassos 31 e 32, na voz do alto, colocou-se na nota fá 3 um 

sustenido. Estas alterações ocorreram pela característica da morfologia clausular. Trata-se 

de uma clausula harmónica prolongada. Esta categoria de clausula, como vamos ver no 

capítulo 7, é a única das clausulas harmónicas que possui um mecanismo de formação e 

resolução de dissonâncias. Assim, o movimento da fórmula cantizans I-VII-I que ocorre na 

voz do tenor é por meio-tom.  

No compasso 14, a opção de colocar as notas sol 3 e fá 3 sustenidas deve-se ao 

facto de António Pinheiro ter escrito no final do primeiro verso uma clausula frigia 

seguida de um retardo do 3º. grau pelo 4º. na voz do superius.  

No compasso 27, colocou-se um sustenido nas notas sol 3 e fá 3 pelo facto de se 

tratar de um retardo do 3º pelo 4º grau, no contexto de uma clausula plagal. A mesma 

decisão foi tomada no compasso 44, uma vez que se trata de uma clausula com a mesma 

morfologia.  
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No antepenúltimo compasso, antes de se concluir a doxologia, colocou-se um 

sustenido na nota sol 3, compasso 51. A colocação do sustenido deve-se ao movimento I-

VII-I (fórmula cantizans) no contexto de uma clausula vera (V-I). 

Nos compassos 24 e 51, colocou-se um bemol na nota si 3, para evitar o intervalo 

de 4ª. aumentada.  

O salmo termina com uma clausula plagal. Colocou-se um sustenido na nota sol 3 

para que a hamonia final  contenha o intervalo de terceira maior. 

No salmo, estão escritas dois tipos de ligaduras binárias e um tipo de coloratura. 

As ligaduras são as seguintes: 

 

SS (semibreve-semibreve) 

 

         BB (breve-breve) 

Figura. 1: Ligaduras usadas no salmo Beati omnes 

 

Tendo em conta os tratados deste período e a redução de valores que se escolheu, o 

resultado literal da transcrição da coloratura24 ou ligadura com “nota colorida”, que se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 A coloratura ou ligadura com “nota colorida” foi um recurso utilizado pelos polifonistas para modificar o 
valor das figuras através do enegrecimento total ou parcial da figura. Este enegrecimento deu-se no período 
da notação mensural branca, que, segundo Apel (1953), abarca o período desde meados do século XV até ao 
final do século XVI. No século XV, a cor utilizada era o vermelho. Tal como escreviam os autores deste 
período, a variedade de duração atribuída à figura colorida deu origem a duas espécies de figuras negras, 
correspondentes aos modos perfeitos e imperfeitos. No primeiro, a figura negra perde, geralmente, uma terça 
parte do seu valor; no segundo, perde uma quarta parte. Duran refere-se desta forma a esta questão: “El color 
en las figuras se muda por disminuición o por evitar las alteras, ca ninguna figura negra puede alterar o por 
cumprir numero ternário de figuras negras o por quitar la perfeción a las figuras ternárias por aditamento de 
proporción. E las fuguras mayores o ternarias o negras pierden la tercia parte de su valor. E las menores la 
meytad” (Duran, s,d,. fol. a IV). Para além desta regra mais abrangente existem muitas outras que é 
necessário ter em conta aquando da transcrição, sem deixar de observar o contexto em que ela é escrita 
(Rubio, 1998, pp. 270-271).  
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encontra neste salmo de Pinheiro, nas vozes do tenor (comp. 3) e do bassus (comp. 7), 

poderia ser a seguinte: 

 

Ex. 1: Transcrição da coloratura do salmo Beati omnes 

 

No entanto, pensa-se que a solução correta não pode ser aquela, mas sim a que se 

apresenta abaixo, uma vez tido em conta o período em que foi escrita, assim como o 

contexto em que aparece este tipo peculiar de notação. Optou-se assim pela seguinte 

resolução da coloratura: 

 

 

 
 

          Ex. 2: Coloratura da voz do Bassus   Ex. 3: Transcrição da coloratura para notação moderna 

 

 

3.4 Aparato crítico do salmo Beatus vir 

 

No salmo Beatus vir, que pertence ao conjunto dos sete salmos penitenciais, o texto 

foi atualizado e as abreviaturas desdobradas.  

Nos compassos 9, 24 e 59 (superius), 34 (altus) e 50 (tenor) colocou-se um 

sustenido em todas as nota sol 3 por se tratar da fórmula cantizans  (I-VIII-I), no seio de 
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uma clausula vera. Estas alterações são referidas por Cerone (1613) no seu melopeo y el 

maestro: “ La de Alamire, es intermedia y final; adonde ha de acabar la obra [...]” (p. 

906). 

 

 

 

Fig. 2: Clausulas principales del noveno tono (Cerone, 1613) 

 

 

 Nos compassos 51, a nota dó 4 foi alterada com um sustenido. O movimento 

melódico da voz do superius realiza a resolução de um retardo do 3º. grau pelo 4º. Assim, 

colocou-se um sustenido na nota dó 4, como consequência da resolução do intervalo de 

quarta perfeita que se realiza na voz do altus, concluindo com o intervalo de terceira maior. 

A figura abaixo ilustra os dois tipos de ligadura que António Pinheiro utilizou 

neste salmo. A ligadura (BB) possui as notas oblíquas porque, segundo Rubio (1956), são 

derivadas do porrectus gregoriano e designadas pelos autores ibéricos por alfas. Mateus de 

Aranda refere-se a este tipo de ligadura como Alfa de Breves25. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Na reedição do Tractado de Canto Mensurable de Mateus de Aranda, Alegria confirma as palavras de 
Rubio, quando refere que as figuras derivadas do porrectus gregoriano eram conhecidas na Peninsula Ibérica 
por alfas ou notas alfadas e ainda acrescenta que “as respectivas ligaduras, receberam, entre nós, a seguinte 
classificação: Alfamocha, Alfa de Breves e Alfa de semibreves; ou seja, [...] dizia-se cum proprietate et sine 
perfectione (cum-sine), por ter plica e carecer de posição natural. Era a Alfa de breves” (Alegria, 1978, p.14). 
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- SS (semibreve-semibreve) 

- SS (semibreve-semibreve) 

- BB (breve-breve) 

Figura. 3: Ligaduras usadas no salmo Beatus vir 

 

 

3.5. Aparato crítico do salmo De profundis 

 

Em relação ao salmo De profundis, nos compassos 28, 49 e 50, colocou-se um 

sustenido na nota dó 4 e um bequadro na nota si 3, por se considerar, como mais à frente se 

pode constatar (pp. 323 e 326) tratar.se de uma clausula “suspensa”. 

No compasso 45, colocou-se um sustenido na nota dó 4 por realizar o movimento 

da formula cantizans, no âmbito de uma clausula harmónica. 

No compasso 53, encontra-se um movimento para-cadencial26 antes do Amen. 

António Pinheiro pontuou este momento com uma clausula vera. Por essa razão,  colocou-

se um bequadro na nota si 3 por se tratar da fórmula sustenida (I-VII-I) na voz do superius.  

António Pinheiro só utilizou, por duas vezes, a ligadura abaixo (ligadura binária 

ascendente). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Os movimentos para-cadenciais encontram-se em todos as obras polifónicas deste período e caracterizam-
se por uma articulação desigual entre o desenho melódico da clausula e do texto. O termo da frase, do 
hemistíquio, ou palavra, não coincide com o da clausula, originando a continuação do discurso polifónico.  
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                                    SS (semibreve-semibreve) 

 

Figura. 4: Ligadura usada no salmo De profundis 

 

 

3.6. Aparato crítico do salmo Laetatus sum 

 

No salmo Laetatus sum, nos compassos 8, 9, 15, 16, 57 e 58, da voz do superius, 

colocou-se um sustenido na nota dó 4. A opção pela fórmula sustenida ocorre pelo facto de 

estarmos perante o retardo do 3º grau pelo 4º no seio de uma clausula plagal. Nos 

compassos 15 e 16, na voz do tenor, colocou-se um sustenido na nota dó 4. O final do 

segundo verso (comps. 23-24) termina com um clausula vera e por esse motivo, colocou-

se um sustenido na nota sol 3, na voz do superius. Porque se encontrou a mesma 

morfologia clausular nos compassos 31 e 37, utilizou-se a fórmula sustenida. 

No 4º. verso, compasso 39, António Pinheiro muda a textura do Salmo e coloca no 

fim do verso uma clausula vera seguida de uma clausula plagal, razão pela qual se 

colocou um sustenido em sol 3 (comp. 55) e dó 4 (comps. 57-58), respetivamente. Por se 

ter identificado uma clausula vera no final do Gloria Patri, alterou-se a nota sol 3, 

colocando um sustenido. 

No presente salmo, António Pinheiro utilizou algumas vezes a ligadura binária, 

conforme figura abaixo, mas também uma coloratura. Em relação à transcrição da 

coloratura (ex.5), tiveram-se em conta os tratados da época e o contexto musical em que 

aparece, tal como no salmo Beati omnes. 
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- SS (semibreve-semibreve) 

- SS (semibreve-semibreve) 

Figura 5: Ligadura binária ascendente e descendente, salmo Laetatus sum 

 

 
 

Ex. 4: Coloratura, voz do Baixo no salmo Laetatus sum 
 

 
 

 

 
 

Ex. 5: Transcrição da coloratura (comps. 28 e 29) 
 
 

 

Dos 5 salmos de António Pinheiro, somente dois contêm, no início, o primeiro 

verso musicado em cantochão. Embora o processo de codificação dos textos litúrgicos, 

levados a cabo pela Igreja no Concílio de Trento (1554-1563) e ainda desenvolvidos 

durante o pontificado de Pio V, não tivesse conduzido a nenhum tipo de fixação do corpus 

musical, encontrou-se no presente salmo uma evidente semelhança na estrutura intervalar 

com a versão encontrada no Directorium Chori  27 e no Liber Usualis  28. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Trata-se de uma obra pós-tridentina, composta por J. Guidetti para uso em Roma, conforme se pode ler no 
frontispício, que diz o seguinte: 
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A semelhança encontrada na estrutura intervalar, comparando a versão contida no 

Liber Usualis e a versão de Pinheiro, é quase total. A diferença situa-se apenas numa nota 

da melodia, na sílaba “mi” da palavra “Domini”. Em relação à versão encontrada no 

Directorium Chori, salienta-se a analogia na estrutura correspondente ao primeiro 

hemistíquio. As versões de Pinheiro e do Liber Usualis parecem paráfrases da edição do 

Directorium Chori. 

 

 

Ex. 6: Transcrição da versão do LU (1962, p. 170) 

 

 

Ex. 7: Transcrição da versão do DC (1589, p. 56) 

 

 

Ex. 8: Transcrição do primeiro verso – salmo Laetatus sum 
 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Directorium chori/Ad usum omnium Ecclesiarum, tam Cathedralium, quam Collegiatarum, nuper/ 
restitutum, & nunc secundo/ in lucem editum./ Opera jaonnis Guidetti Bonoiensis Basilica/ Principalis 
Apostolorum de urbe,/ Clerici Beneficiati./ Romae Apud Franciscum Coattinum. 1589. 
28 O Liber Usualis é um livro moderno, resultado de uma compilação de textos musicais, por esse motivo, 
pode existir a dúvida entre a versão original de cantochão ou paráfrase. 
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3.7. Aparato crítico do salmo Lauda Jerusalem 

 

No que respeita ao salmo Lauda Jerusalem, Pinheiro utilizou a já referida ligadura 

binária, na forma ascendente e descendente (Fig. 6) e usou, na voz do altus, na doxologia 

Gloria Patri,  uma alfa de breves (Fig. 7). 

 

SS (semibreve-semibreve) 

SS (semibreve-semibreve) 

Figura 6: Ligaduras binárias usadas no salmo Lauda Jerusalem 

 

 

- BB (breve-breve) 

Figura 7: Ligadura - Alfa de Breves – (comps. 55-56) 

 

 

Pinheiro usou o mesmo tipo de coloratura três vezes: na voz do altus, compassos 

41-42 da transcrição, nos compassos 7 e 8, na voz do tenor e, na voz do superius, 

compasso 18. Ainda em relação à coloratura impressa na voz do superius, o exemplo 

abaixo ilustra a opção tomada, que é igual à dos salmos anteriores em que Pinheiro usou a 

coloratura.  
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Ex. 9: Coloratura, voz do superius, salmo Lauda Jerusalem 
 

 

 

Ex. 10: Transcrição da coloratura - salmo Lauda Jerusalem (comps. 18-19) 

 

 O salmo Lauda Jerusalem possui dois tipos de textura: SATB para os versículos 2, 

4 e 6, e SSAT para o versículo 8, voltando à textura inicial na doxologia Gloria Patri. Nos 

compassos 11 e 12 da transcrição, na voz do tenor, colocou-se um sustenido na nota dó 4 

por se tratar de um retardo, no âmbito de uma clausula plagal. No compasso 23, na voz do 

superius, a nota sol 3 foi alterada por se realizar o movimento da fórmula cantizans, no 

seio de uma clausula vera. Na voz do tenor , nos compassos 34 e 35, alterou-se a nota dó 4 

com um sustenido. A razão é a mesma que foi apontada para os compassos 11 e 12. No 

compasso 42, para evitar a 4ª aumentada, colocou-se um bemol na nota si 3. A nota sol 3, 

escrita no compasso 48, na voz do tenor, foi alterada com um sustenido. Para a referida 

alteração, teve-se em conta o movimento I-VII-I da fórmula cantizan no âmbito da 

clausula vera sobre a nota lá. No compasso 51, foi colocado um sustenido na nota dó 3, da 

voz do superius. A referida nota faz parte do movimento IV-III da última clausula do 

salmo (clausula plagal).  

 O tratamento musical deste salmo consiste, tal como nos outros quatro, em musicar 

os versos pares. O contraponto utilizado é genericamente de nota contra nota, numa lógica 

“vertical”.  
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Como se pode observar pelos exemplos abaixo, a semelhança encontrada na 

melodia da versão de cantochão proposta por António Pinheiro e a encontrada no Liber 

Usualis é a mesma. A única diferença situa-se na colocação das sílabas: assim, na silaba 

“da” da palavra “Lauda”, versão de António Pinheiro, há uma ligadura, enquanto que na 

versão apresentada no Liber Usualis a ligadura está na silaba “tu” da palavra “tuum” e 

“Si” de “Sion”, respetivamente.  

 

 

Ex. 11:  Versão do LU (1962, p. 205) 

 

Ex. 12: Versão de António Pinheiro 
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3.8. Os textos musicais de António Pinheiro 
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CAPÍTULO  4  

O ENSINO ESPECIALIZADO DA MÚSICA 
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4. O Ensino Especializado de Música 

 

            4.1. Dos Rudimentos/Solfejo à Formação Musical (1835-1983) 

 

Neste capítulo, procura-se a origem e o significado da atual disciplina de Formação 

Musical, olhando as diferentes reformas que ocorreram no sistema de ensino de música 

desde 1835. Constata-se que ao longo dos anos foram utilizadas diferentes designações: 

Rudimentos, Solfejo, Solfejo Entoado, Educação Musical e Formação Musical. O seu 

objetivo no seio do ensino da música pode parecer genericamente o mesmo, no entanto, 

um olhar mais cuidado torna inteligível a forma como cada uma das designações 

acompanhou as alterações sociais e culturais preconizadas pelas medidas políticas do seu 

tempo. Desta forma, pode afirmar-se que cada uma das designações surge enquadrada num 

contexto abrangente, revelando um ideário social. 

O período em estudo inicia-se com o nascimento do ensino laico da música, com a 

assimilação e desenvolvimento da cultura musical fora do âmbito aristocrático e clerical, 

marcado pela criação, em 1835, de uma nova instituição, o Conservatório de Música, o que 

ficou anexo à Casa Pia, sob a direção de João Domingos Bomtempo e termina com a 

publicação do Decreto-Lei 310/83, que rege o ensino especializado de música.  

As novas correntes da pedagogia musical desenvolvidas durante o século XX e 

protagonizadas por autores como Dalcroze ou Willems, entre outros, serão referidas 

episodicamente neste trabalho por não terem sido aceites no ensino especializado da 

educação musical em Portugal, como se pode constatar pelo Parecer do Conservatório 
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Nacional (de 6 de Abril de 1971) ao Projeto de Reforma do Sistema Escolar.29 Contudo, 

terá que ser considerada a emergência das mesmas no ensino da música, pelo contributo 

que trouxeram ao ensino da educação musical, sobretudo no ensino generalista. As novas 

metodologias, agrupadas sob o paradigma da Escola Nova, foram patrocinadas por 

importantes pedagogos com o objetivo de levar a todos o ensino da música.30 Estes novos 

métodos de ensino chegaram a Portugal na década de sessenta, sobretudo através de Edgar 

Willems que, a partir da referida década, realizou vários cursos promovidos pela Fundação 

Calouste Gulbenkian. Contudo, só com a reforma ocorrida em 1971 terão ocorrido 

algumas mudanças na disciplina em estudo. Esta reforma realizou-se no seio de um dos 

mais importantes movimentos ocorridos no sistema educativo português, a Reforma Veiga 

Simão.31 

Ainda em relação ao período compreendido entre 1835 e 1983, serão identificados 

os momentos em que ocorreram reformas no que diz respeito à disciplina em estudo, 

procurando perceber qual o seu significado no seio da formação musical e no ensino da 

música. Refira-se que estas reformas tiveram origem sobretudo em crises políticas 

resultantes de problemas económicos. O modelo de ensino está marcado, em muitos 

aspetos, pela homogeneidade e singularidade. Alguns autores e investigadores deste 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 “Já passou o tempo suficiente para se ter noção bastante exata 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, por si, insuficientes como preparação do futuro 
profissional” (Conservatório Nacional, 1971). 
30 Salientam-se, entre outros, Dalcroze (1865-1950), Justine Ward (1870-1975), Zoltan Kodály (1882-1967), 
Edgar Willems (1890-1978), Carl Orff (1895-1982), Maurice Martenot (1898-9180), os quais tiveram um 
papel fundamental na afirmação da Educação Musical no ensino formal da música, enquanto disciplina do 
currículo escolar. As diferentes propostas pedagógicas assentam em metodologias activas para o ensino da 
música. 
31 Veiga Simão foi o responsável pela importante reforma de ensino que teve início da década de 70 em 
Portugal. As repercussões desta reforma ultrapassaram em muito as fronteiras do sistema de ensino. As 
linhas gerais desta reforma podem ser vistas a partir dos dois textos que foram publicados para discussão 
pública: Projecto do Sistema Escolar e as Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior. A reforma tornar-
se-ia lei em Abril de 1973 (Fernandes, 1977, p. 47). 
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sistema de ensino (Gomes, 2000 e 2002 ; Iria, 2011) consideram ter sido a singularidade 

um aspeto fortemente patrocinado pelos professores e pelos responsáveis das instituições. 

As primeiras décadas do século XIX caracterizaram-se pela mudança, em 

consequência da emergência dos movimentos liberais e do desenvolvimento da ideologia 

iluminista. Dos acontecimentos mais trágicos na vida musical portuguesa salientam-se: o 

exílio de João Domingos Bomtempo32, o encerramento do Teatro S. Carlos (1808-1815), a 

proibição das atividades da Sociedade Filarmónica33 pelos militares da Vilafrancada em 

1823, seguida da sua extinção em 1828, assim como a extinção do Seminário da Patriarcal. 

Muitos destes acontecimentos surgem na sequência da Guerra Civil (1828-1834).  

 É também neste período que, pela laicização da vida social após a queda da 

monarquia absoluta, o ensino da música passou a ser ministrado no então criado 

Conservatório de Música, instituição que teve como função a formação de instrumentistas, 

sobretudo no âmbito de uma cultura secular (Nery & Castro, 1991, pp. 134-137). Até esta 

data, o ensino da música foi durante séculos praticamente exclusivo da Igreja. Ainda que 

no século XVIII tivesse emergido uma importante instituição reservada à formação de 

músicos, o Seminário da Patriarcal fundado por D. João V, a formação religiosa continuou 

a ser a sua principal função. 

 No século XIX, a Igreja, no que diz respeito ao ensino da música religiosa, ficou 

reduzida a um ensino quase elementar, essencialmente ao cantochão, tendo contribuído 

para esta situação a redução dos seus recursos económicos, na sequência da extinção das 

Ordens religiosas, em 1834. Embora se possa ler no Decreto de 1835 que “Nas Aulas do 

Conservatório se ensinará a música própria dos Officios Divinos, e a profana [...]” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 O músico português que maior  importância teve na primeira metade do século XIX, quer como 
compositor e pianista quer como protagonista de um movimento reformador da  vida musical portuguesa 
(criação do Conservatório de Música bem como da Sociedade Filarmónica) (Vieira, 1900, p.108). 
33 Instituição criada por João Domingos Bomtempo em 1822, “tendo como referências o modelo inglês da 
Royal Philarmonic Society e os exercícios públicos de alunos do Conservatoire de Musique de Paris” (Costa, 
2010, p. 20). 
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(Decreto de 5 de maio de 1835, artº. 7º.)34, na realidade, a nova instituição centrou a sua 

formação na música profana e nos compositores do período clássico. O esforço de 

revelação do classicismo em Portugal teve como principal impulsionador João Domingos 

Bomtempo e como instituição central o recém fundado Conservatório Nacional. O 

movimento iniciado por Bomtempo visava criar um contraponto ao gosto musical 

predominante e que assentava no domínio da ópera italiana, uma realidade que 

verdadeiramente nunca mudou durante o século XIX (Branco, 1987, pp. 9-10). O período 

que decorreu entre 1835 e 1851 foi ainda muito marcado pela instabilidade política e 

social. Foi a partir dos anos 50, com a Regeneração, que a modernização do país conduziu 

a um pensamento de progresso por via da libertação política, económica e religiosa, com 

consequências na vida musical, às quais o Conservatório sempre esteve ligado. 

O Conservatório de Música ministrava formação a ambos os sexos, conforme se 

pode ler no art.º 6º do Decreto de 5 de Maio de 1835: ”As aulas do Conservatório serão 

públicas e francas para Estudantes externos de um e outro sexo”. Formava, à semelhança 

dos antigos conservatórios italianos dos séculos XVI e XVII, alunos das classes sociais 

mais desfavorecidas, sustentados pela instituição, conforme o estabelecido no artigo 3º do 

já citado decreto: “Dentro do referido Conservatório haverá um Collegio de doze até vinte 

Estudantes pobres, sustentados pelo estabelecimento; entrarão nele com preferência os que 

no Seminário estiverem mais adiantados” (Decreto de 5 de maio de 1835, artº. 3º).  

Em novembro de 1836, o Conservatório foi incorporado numa nova instituição, o 

Conservatório Geral de Arte Dramática, da responsabilidade de Almeida Garrett, cuja 

estrutura é descrita no Diário do Governo do seguinte modo: 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Vd. anexo 7 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 109 

&.1.º É criado em Lisboa um Conservatório Geral de Arte Dramática. &. 2º. O 

Conservatório da Arte Dramática é dividido em três Escholas, a saber: 1.ª a Eschola Dramática, 

propriamente dita, ou de Declamação: 2ª a Eschola de Musica: 3ª a Eschola de Dança, Mímica, e 

Gymnástica especial. &.3.º Fica incorporado neste Estabelecimento o Conservatório de Musica, 

erecto na Casa Pia por Decreto de 5 de Mail de 1835, depois de adptadas as providencias que se vão 

tomar sobre este objecto. [...] ( Diário do Governo de 15 Novembro, 1836). 

 

A 27 de março de 1839, é publicado um normativo que determinou o primeiro 

conjunto de reformas ocorridas ao longo do séc. XIX. No que diz respeito à escola de 

música, o artigo 24 do referido decreto menciona o seguinte: “[...] a Eschola especial de 

música consta das doze aulas seguintes [...] 12ª. De Rudimentos, de Preparatórios, e de 

Solfejos” (Diário do Governo de 27 de março de 1839). 

Durante o período da Regeneração, marcado pela estabilidade e relativo 

crescimento económico, houve lugar à reorganização das instituições. Neste contexto, a 29 

de dezembro de 1869, foi publicado um decreto que extingue a escola de Dança. Em 

relação à escola de Música, o decreto, no seu preâmbulo, faz a seguinte referência aos 

custos que a instituição acarretava para o erário público: “[...] o conservatório real de 

Lisboa carece de reformação, que, [...] concorra para diminuir a despeza que sobrecarrega 

o orçamento de estado”. Neste sentido, foram reformulados cursos e disciplinas. No que 

respeita à disciplina de solfejo, ficamos a saber que “nalgumas aulas já é impossível a um 

só professor leccionar todos os alunos: e outras ha que, além de dois professores, carecem 

de um ajudante, taes são no actual anno lectivo as aulas de rudimentos” (Decreto de 

dezembro, 1869, Preâmbulo). 

Em 1890, o Decreto de 20 de março vem clarificar a duração das disciplinas: em 

relação à disciplina de “rudimentos e solfejo” reafirma que tem a duração de dois anos.  

Embora este estudo ponha o seu enfoque na disciplina de Formação Musical, 

considera-se importante conhecer o modo de operar do Conservatório. Com base nos 

normativos então publicados, nomeadamente os estatutos de 1839 e 1841, e no artigo 3º do 
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Decreto de 5 de maio de 1835 sabe-se que na fase inicial da sua criação, o Conservatório é 

frequentado por alunos das classes sociais mais desfavorecidas. Este aspeto parece ter 

vinculado o ensino do Conservatório Real de Música, até por volta da década de oitenta do 

século XIX, a uma formação de caráter profissional. Este caráter profissionalizante foi 

dominante em instituições como o Conservatório de Paris, fundado em 1794, a Royal 

Academy of Music e o Trinity College, entre outras. O modelo profissionalizante, 

organizado sob a forma de externato, destas escolas esteve na origem da criação de muitos 

dos conservatórios fundados na Europa e Estados Unidos, durante o século XIX. 

O método de ensino utilizado no Conservatório Nacional, mesmo para o ensino de 

instrumento, era o do “Ensino Mútuo”.35 A sua utilização tinha como objetivo a formação 

de músicos a baixo custo. O rácio professor/aluno era muito elevado, sendo que em 1842 

apenas existiam sete professores para um total de 152 alunos (Fernandes et al, 2007, p. 

251).36 

Este modelo de formação, que visava quase exclusivamente a preparação para a 

profissão e que marcou as primeiras décadas de existência da instituição, foi 

paulatinamente mudando, como se pode constatar pelos normativos e documentação, 

publicados a partir dos anos 80 do século XIX. Assim, o perfil dos alunos que 

frequentavam o Conservatório já não correspondia aos mais desfavorecidos socialmente. 

Segundo o relatório do ensino artístico, publicado em 2007, podemos identificar 

genericamente dois tipos de alunos, nesse período: as mulheres e os predestinados. As 

mulheres obtinham aquilo que alguns autores denominam de “formação burguesa”, uma 

vez que na visão da sociedade, tocar piano fazia parte da formação da mulher, visão esta 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 O Ensino Mútuo aparece pouco depois da Revolução Francesa e como escreve Conde (2005) “(...) permitia 
dar resposta a uma educação popular, generalizada e intensiva com baixo investimento financeiro e num 
curto período de tempo” (p.117). 
36!“1 director da Escola de Música e professor de Composição e de Piano; 1 professor de Canto para ambos 
os sexos, em aulas separadas; 1 professor de rudimentos; 4 professores de diversos instrumentos” (Decreto de 
26/11/1842).!
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que ainda subsiste no século XX, como podemos observar nas palavras de Freitas Branco 

(1942): “a menina burguesa que estudava piano para poder tocar as suas músicas de dança 

e entreter as visitas deleitadas” (p. 2). O predestinado, aquele que representa a verdadeira 

arte e que dela vive, cujo perfil, como refere Fernandes (et al., 2007), “corresponde a um 

ator social situado acima e fora dos condicionamentos comuns, e a uma visão da cultura 

correspondendo a uma função de auto encantamento” (p. 257). 

Dos normativos publicados antes de 1901, que anunciavam a reforma 

protagonizada por Augusto Machado, salienta-se a reforma decretada a 19 de janeiro de 

1898, a qual colocou pela primeira vez no plano de estudos as disciplinas de Quarteto, 

Música de Câmara e Orquestra, obrigatórias para os alunos dos cursos superiores de 

“rabeca, violeta, violoncelo e contrabaixo”, sendo a Orquestra facultativa para os alunos do 

curso geral de instrumento, onforme se pode ler nos artigos 3º. e 4º. do Capítulo II do 

referido Decreto.37 Estas disciplinas, segundo Gomes (2002), contribuíram para a 

emergência do instrumentista enquanto solista. Algumas medidas desta natureza foram 

lentamente contribuindo para uma formação mais virada para o instrumentista/solista, 

levando assim à ascensão da figura do artista/talento. 

Um outro normativo particularmente importante é o Decreto de 6 de Dezembro de 

1888, no qual se reforça a obrigatoriedade do curso de solfejo em classe coletiva, método 

que, como veremos mais à frente, passará a regime de turma, fixando um número máximo 

de alunos. 

Em 1901, teve lugar uma importante reforma, que teve como principal protagonista 

Augusto Machado. Como refere Branco (1987, p. 10), as medidas levadas a cabo por 

Augusto Machado incorporam a tentativa de libertação daquilo a que ele chamou de 

“tirania italiana”. A título de exemplo, o ensino vocal estava limitado quase 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!Vd. anexo 8!
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exclusivamente à literatura dramática, deixando de parte a literatura de instrumento. A 

música sinfónica era tida como um instrumento de progresso e de transformação da 

humanidade, por lhe ser conferida uma qualidade abstrata e universal e por isso era ela que 

devia ser fomentada (Branco, 1987, p.11). Esta tendência, que vem desde a criação do 

Conservatório, foi manifestada, entre outros por Ernesto Vieira e Júlio Neuparth, a partir 

da segunda metade do século XIX.  

Como se pode constatar pelo preâmbulo do Decreto publicado em 24 de outubro do 

ano de 1901, a ideologia da reforma patrocinava os princípios subjacentes aos ideais de 

modernidade e de progresso.38 Esta ideologia teve reflexos na vida musical portuguesa, 

quer no ensino quer na atividade musical. Assim, nos primeiros anos do século XX, a vida 

musical portuguesa foi marcada pela visita das mais importantes orquestras sinfónicas: 

Orquestra Filarmónica de Berlim, em 1901 e 1908; Orquestra Colonne, em 1905, e a 

Orquestra Filarmónica de Munique, em 1910. Estes eventos tinham como objetivo a 

educação dos públicos, bem como o desejo da criação de uma orquestra constituída por 

músicos portugueses que pudessem levar a cabo essa tarefa. Neuparth, enquanto membro 

do Conselho de Arte Musical do Conservatório, chegou a elaborar uma proposta para a 

criação de uma sociedade de concertos, tendo revelado nesse documento a necessidade de 

apostar nos músicos portugueses e na sua formação no seio do Conservatório (Santos, 

2010). 

No plano de estudos então aprovado, destacam-se as alterações relativamente à 

duração dos cursos do conservatório. Das profundas alterações ocorridas, salienta-se a 

extinção de cursos superiores, com exceção do de piano, violino e violoncelo, conforme 

referido no capítulo III, art.º 6º. & 1º. A disciplina de quarteto foi extinta, mantendo-se a 

orquestra e a música de câmara. Em relação às disciplinas de Rudimentos e Solfejo, a sua 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Vd. anexo 9 
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duração é de dois anos e obrigatória para todos os alunos. No artigo 33º, determina-se que 

todos os candidatos a Rudimentos e Solfejo com mais de quinze anos realizem exame de 

admissão, demonstrando que possuem conhecimentos elementares de música. 

 Conforme referido, a importância das alterações pode ser vista a partir do 

preâmbulo do Decreto, o qual parece impor-se como uma espécie de estrutura basilar do 

pensamento que sustenta o ensino especializado de música. Veja-se o que vem escrito: 

 

É necessário que a educação musical do Conservatório corresponda a uma educação com 

espírito. Sem regras, não pode fazer-se o artista, nem este nome lhe cabe, mas cingido apenas às 

regras não há artista na verdadeira acepção da palavra. A arte musical não pode ser uma profissão; 

tocar bem um instrumento ou escrever correctamente um cantata ou uma fuga, não é bastante para 

ser músico, para ser artísta, diz Vicent d`Indy, e todos se curvam diante desta verdade. 

É, pois, mister que o ofício não empolgue o lugar à arte e que a arte seja compreendida na 

sua grande e verdadeira acepção. É, pois, mister acudir a desfalecimentos, corrigir erros, e prover ao 

Conservatório Real de Lisboa elementos que o ergam à altura que a sua tradição exige (Decreto de 

26/10/1901, preâmbulo). 

 

 A distinção entre “ofício” e “arte” está bem patente no texto,  como se pode ler no 

último parágrafo.39 A “arte” a que o normativo se refere está ligada ao bom gosto, ao 

progresso, ao modernismo (não ao vanguardismo) e aos sentimentos, noção que de acordo 

com a filosofia idealista atravessa todo o século XIX, enquanto “ofício” carrega consigo a 

natureza mais artesanal, mais mundana e, por isso, dependente de uma aprendizagem 

ligada à técnica do saber fazer. O modelo profissionalizante, que marcou o tipo de 

formação no período de fundação do conservatório, há muito que vinha sendo abandonado, 

tomando o seu lugar um novo modelo, no qual o verdadeiro protagonista era o 

artista/talento. Os valores do idealismo musical, como escreve Santos (2010), “foram uma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!É nosso entendimento que o significado da palavra “ofício”, no contexto do período em estudo, remete 
para uma aprendizagem manual, para aquilo que podemos hoje designar como artesanal. Aprendizagem essa 
que depende fundamentalmente de um saber prático e técnico e não de um saber teórico ou especulativo.!
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força decisiva na mudança do gosto público e, com efeito, tomaram conta da vida musical 

europeia ainda na década de 50 do séc. XIX” (p. 26). Em Portugal, esta mudança só 

ocorreu com alguma dimensão no final desse mesmo século, através da atividade sinfónica 

das orquestras 24 de Junho, da Academia e, muito pontualmente, da orquestra do Teatro S. 

Carlos. No entanto, os acontecimentos então ocorridos não demonstram que a atividade 

musical fora do cenário operático se tornou uma exigência do público (Branco, 1987, 

p.12).  

A reforma de Augusto Machado permitiu que a formação dos músicos se tornasse 

mais abrangente e, como refere Branco (1987), “tendia a ministrar futuros músicos com 

uma cultura menos primária” (p. 114). O Decreto nº. 5546 de 9 de maio de 1919, delineou 

uma importante reforma, protagonizada por Luís de Freitas Branco (subdiretor do 

Conservatório Nacional) e Viana da Mota40 (diretor) e que conduziu à europeização de 

mentalidades, objetivos e métodos.41 A reforma do recém nomeado Conservatório 

Nacional de Música seguiu genericamente a indicação da comissão de remodelação do 

ensino artístico, nomeada pela portaria de 21 de janeiro de 1918, presidida por António 

Arroio e da qual faziam parte José Viana da Mota, Alexandre Rey Colaço, Miguel Ângelo 

Lambertini e Luís de Freitas Branco. A análise do novo plano de estudos permite desde 

logo concluir que se trata de uma reforma vanguardista (Fava, 2008). Esta reforma teve a 

intenção de produzir profundas alterações na organização e processos de ensino, bem 

patente no preâmbulo do Decreto nº. 5546, bastando ler o que vem escrito no segundo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 A notícia de que Viana da Mota foi nomeado diretor do Conservatório de Lisboa é bem anterior à sua 
verdadeira nomeação e revela, sobretudo, a enorme vontade sentida genericamente para que ocupasse o 
cargo. Na entrevista com o pai de Viana da Mota publicada na República de 5 de fevereiro de 1911, pode ler-
se: “Viana da Mota foi ontem nomeado inspector do Conservatório de Lisboa” (Branco, 1987, pp. 283-284). 
Naturalmente que a entrevista não teve o seguimento noticiado.  
Este assunto também pode ser visto na correspondência trocada, em 19 de outubro de 1916, com Francisco 
Stromp, na qual lhe são pedidas as condições para exercer o cargo. Como refere Branco (1987, pp.204-205), 
Viana da Mota só em 1917 decidiu assumir a direção do Conservatório, mas só em 1919, Leonardo Martins, 
então Ministro da Instrução, confere a posse do lugar. 
41!Vd. anexo 10!
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parágrafo: “Os seus processos de ensino eram antiquados. A sua organização era 

defeituosa. O seu magistério mal retribuído” (Decreto nº 5546, 1919, preâmbulo).   

Esta vontade de romper com o passado traduziu-se numa alteração significativa nos 

planos de estudos do Conservatório Nacional de Música: criação da disciplina de 

Virtuosidade para os alunos de violino e violoncelo; criação do Curso Superior para todos 

os instrumentos; criação do Curso de Composição; a alteração do tempo letivo no 

instrumento, através da redução do número de alunos por turma, limitando-o a oito: 

introdução da disciplina de Instrumentação e Leitura de Partituras e Regência de 

Orquestra. Num âmbito mais generalista, foram criadas as disciplinas de Português, 

Francês, Italiano e História e Geografia. Na esfera das Ciências Musicais, foram criadas as 

disciplinas de Noções Elementares de Acústica, História da Música e Estética Musical. 

Podemos dizer que esta reforma colocou Portugal na vanguarda do ensino de música. O 

conceito de obra de arte como produto da atividade do subconsciente e da criação artística 

como fenómeno misterioso e insondável foram alvos dos reformadores. 

A disciplina de Solfejo também foi tocada pelas reformas que ocorreram. O 

preâmbulo do Decreto nº 5546 refere-se ao ensino do solfejo de forma muito crítica e 

propõe ums nova abordagem. Veja-se o que vem escrito:  

 

Ainda lá se adotava como iniciação musical, o ensino do solfejo rezado. Principiava-se o 

ensino da música por desinteressar os alunos do que possuem de mais fundamental representativo – 

o som [...] Tirou-se ao ensino do solfejo o antipedagógico e exclusivo sistema pelo qual era feito. 

Ao tomarem conhecimento com as notas os principiantes ir-se hão desde logo afeiçoando ao sentido 

que elas graficamente exprimem (Decreto nº 5546, 1919, preâmbulo).   

 

Como se pode ver, ao solfejo entoado é atribuído um papel fundamental na 

formação do músico. O solfejo entoado, segundo Costa (2010, p.20), terá sido introduzido 
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pela primeira vez no ensino da música, em escolas inglesas, por John Hullah (1812-1884) 

durante o século XIX42.  

A prática do solfejo cantado tem um significado enorme na perceção do texto 

musical, só inteligível se dele se tiver um conhecimento global, o que só é alcançado por 

quem possua a capacidade de o cantar. 

Freitas Branco (1987) aponta no sentido da abolição do solfejo rezado, só 

inexequível pela impossibilidade de formar professores capazes de o introduzir: “[...] 

abolir de todo a prática dessa ladainha de breves, colcheias e semifusas, num processo que 

obrigava à formação de tantos professores, teria sido pura e simplesmente utópico” (p. 

123).   

A reforma de 1919 visou também promover a descentralização do ensino através da 

oferta de música nas capitais de distrito:  

 

Quando permitirem as circunstâncias do Tesouro Público, ou desde já se as respectivas 

Câmaras Municipais ou outras corporações administrativas criarem as necessárias receitas, 

organizar-se hão, nas capitais de distrito e outros centros populosos, escolas primárias de música 

com o ensino do solfejo rezado, solfejo cantado, teoria elementar da música e canto orfeónico 

(Decreto nº 5546, 1919, artº. 27º). 

 

Na sequência desta reforma, o programa da disciplina de Solfejo foi publicado a 4 

de janeiro de 1923.43 O programa tem a duração de dois anos e está organizado em ambos 

os anos em duas partes, designadas por “Parte teórica” e “Parte técnica”. A “Parte teórica” 

possui os conteúdos que permitem o conhecimento da gramática musical e a “Parte 

técnica” está reservada às leituras melódicas, “lições,” nas diferentes claves. Indica o 

modelo e a matéria do exame, no final do segundo ano. Dos exercícios a realizar, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 A par com John Hullah, John Curwen (1816-1880) terá sido um dos impulsionadores da leitura musical 
entoada. Os seus exercícios de leitura musical tinham como propósito o desenvolvimento da literacia musical 
bem como das capacidades vocais. 
43 Vd. anexo 11 
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destacam-se o ditado musical e a “leitura à primeira vista de um trecho musical, de oito a 

dezasseis compassos”. Pela análise dos referidos exercícios, as inovações introduzidas na 

disciplina de solfejo não se circunscreveram à adoção do solfejo entoado, mas também ao 

ditado musical.  

Em 9 de setembro de 1925, volta a ser publicado um programa para a disciplina de 

Solfejo.44 Com exceção da indicação expressa dos livros de Solfejo a adotar, da autoria de 

A. Machado, J. Neuparth e Tomáz Borba, o programa é exatamente igual.  

Em 1931, a publicação do programa de solfejo (Despacho de 17 de janeiro de 

1931) apenas produz alterações em relação ao aumento do número de leituras.45 

Já no despacho de 1932, de 26 de outubro, a matéria para a realização do exame é alterada 

em relação ao que se designa por “parte técnica”. Assim, é determinado que sejam 

realizadas cinco provas, descriminando o que em cada uma delas o aluno tem que fazer. 

 Em relação ao número de alunos por turma, foi fixado um máximo de dezasseis 

alunos, mantendo as aulas de Solfejo a duração de duas horas.46 No que diz respeito ao 

ensino do instrumento, fixou-se em oito o número de alunos por turma. Assim, o tempo de 

aula recebida individualmente passou de 10 min. para 30 min. por semana. Este aumento 

na duração das aulas de instrumento colocou o Conservatório Nacional como uma das 

primeiras instituições europeias a dedicar mais tempo de aula ao ensino individual 

(Branco, 1987, p.116).  

Olhando ainda para o plano de estudos, pode referir-se que a formação de um 

músico não se centrava apenas num único aspeto, isto é, no instrumento e no 

desenvolvimento técnico. Este plano de estudos revela o propósito de capacitar o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Vd. anexo 12 
45 Vd. anexo 13 
46 Esta alteração, em relação ao número de alunos por turma/hora, verificou-se, como já referimos no 
instrumento mas também na composição, como consequência da implementação da reforma, mas sobretudo 
como reflexo das críticas então feitas, entre outros, por Viana da Mota, Rui Coelho Rey Colaço, em relação 
ao excessivo número de alunos por turma. 
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instrumentista nos diferentes domínios da música, valorizando uma formação mais global. 

O plano de estudos assenta em três domínios: instrumento (como disciplina principal), o 

conhecimento do repertório e um conjunto de disciplinas das Ciências Musicais.  

Importa mencionar que, com Freitas Branco, a distinção entre arte e ofício está 

presente, mas não com o sentido que anteriormente lhe foi atribuído. No artigo “O Ensino 

Musical”, escrito em 1920 na Revista do Conservatório Nacional, dá-nos conta dessa 

problemática: 

 

O tempo de músico-operário, maquinal, ignorante, cantonado dentro do seu mister acabou 

e não deixou saudades. Surge uma nova era de cultura mental, de requintada sensibilidade, de 

civilização para tudo dizer numa palavra, e para que este destino se cumpra, não dificultemos a 

transição, não cortemos a ponte possível e necessária entre o negro passado e o futuro brilhante que 

por todos os meios devemos tornar próximo (Branco, 1929, p. 6).  

 

Freitas Branco não deixa dúvidas de que a formação de um músico não se pode 

circunscrever apenas à capacidade de ler/executar um texto musical. A formação deve 

abarcar outros saberes que, tal como em outras formações superiores, conduzam ao 

desenvolvimento de capacidades e competências que permitam um olhar crítico sobre o 

conhecimento. Ainda como consequência da reforma de 1919, salientamos a referência, 

pela primeira vez, ao ensino individualizado nas aulas de instrumento, se bem que ainda 

organizado em turmas com um máximo de oito alunos.47 

Como síntese deste período, fica o propósito desta reforma de ampliar a formação 

profissional dos músicos “com conteúdos [...] culturais que permitissem ter uma visão 

abrangente da interpretação e da criação.” (Cascudo, 1998, p. 31), assente numa educação 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 “Nas aulas em que devia prevalecer o ensino individual (piano, violino, violoncelo, etc.), o principio 
pedagógico da limitação dos alunos era duma tam esticada elasticidade que estes recebiam, quando muito, 
uma lição de dez a doze minutos por mês” (Decreto nº 5546, preâmbulo). 
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multifacetada. O Conservatório Nacional serviu bem esse propósito, não apenas pela oferta 

formativa que proporcionou, mas também pela atividade musical que então desenvolveu.  

A reforma a que se tem vindo a aludir esteve em vigor até à publicação do Decreto-

Lei 18881 de 1930, o qual veio reorganizar as secções, cursos e currículos, extinguindo 

disciplinas, com a intenção explícita de obter maior “concentração das atenções e das 

capacidades dos alunos no estudo do instrumento, ou da especialidade artística a que se 

dedica”, uma vez que, como vem escrito no preâmbulo do normativo, “A demasiada 

extensão de alguns cursos; o excesso de disciplinas literárias; um luxo de organização que 

nem sempre correspondia às realidades práticas do ensino”.48 Assim, o normativo veio 

novamente centrar o ensino da música, em comparação com a reforma de 1919, quase 

exclusivamente no ensino do instrumento, extinguindo praticamente todas as outras 

disciplinas que vinham da reforma de 1919. 

O ensino individualizado de instrumento parece ter tido início em 1932. Gomes 

(2002) refere um ofício do Conservatório Nacional, que alude ao ensino individual: “Desde 

que o ensino é individual, e desde que o tempo da lição, a que o aluno tem direito, está 

fixado na lei, as dificuldades determinadas pelo aumento crescente de frequência vão 

sendo cada vez maiores” (AHSGME, Iv. 13, proc. Nº 491 apud Gomes, 2002, p. 186).   

Como atrás foi referido, o Decreto-Lei 18881 de 1930 visou uma redução 

substancial das áreas ministradas, tendo em conta a reforma de 1919, e passou a um ensino 

quase exclusivamente centrado no instrumento. No seu preâmbulo, está bem patente o 

propósito reducionista e economicista da formação. Veja-se o que a este respeito refere: 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Vd. anexo 14 
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[...] realiza uma apreciável economia para o Estado. A experiencia de mais de onze anos 

demonstrou que a reforma aprovada pelo decreto nº 5:546, de 9 de Maio de 1919, não correspondia 

aos propósitos, decerto louváveis, do legislador. A demasia extensão de alguns cursos; o excesso de 

disciplinas literárias; um luxo de organização que nem sempre correspondia às realidades práticas 

do ensino [...] sem prejuízo da sua eficiência, e em harmonia com os princípios da pedagogia 

musical e com os interesses superiores das artes que se professam nos conservatórios, porquanto, no 

domínio da instrução artística, o essencial não é ensinar muito mas ensinar bem. [...] restringe ao 

mínimo indispensável as disciplinas literárias auxiliares do ensino técnico [...] (Decreto-Lei 18881 

de 1930). 

 

Um outro facto importante a realçar neste período tem que ver com a redução do 

número de alunos, que frequentaram o Conservatório Nacioal de Lisboa. O número de 

alunos que desde a criação do Conservatório tinha sempre vindo a aumentar, no período 

que decorre entre 1930 e 1970, diminuiu. Um dos fatores que provavelmente contribuiu 

para a redução de alunos, numa primeira fase, foi a diminuição do número de vagas.  

Em relação à disciplina de Solfejo, o Decreto-Lei 18881 de 1930 refere que “o 

excesso de população escolar do Conservatório Nacional é, em grande parte, determinado 

pelo afluxo de alunos de solfejo”. 

Durante o Estado Novo, há duas publicações relativas ao ensino vocacional da 

Música com reflexo na disciplina de Solfejo: o Decreto-Lei 23577 de 1934 e o Decreto-Lei 

47587, publicado em 10 de março de 1967, sendo que o efeito prático deste último só viria 

a ocorrer em 1971. O artigo 1º do Decreto-Lei 23577 determina alterações, quer na 

duração quer no conteúdo da disciplina de Solfejo: 

 

Tornando-se indispensável desenvolver e completar, em harmonia com as exigências da 

moderna pedagogia da música, o ensino do solfejo no Conservatório Nacional: 

Atendendo ao que propôs o inspector dêste estabelecimento de ensino, precedendo voto 

unânime do respectivo conselho escolar: 

Usando da faculdade conferida pela 2ª parte do nº 2º do artigo 108.º da Constituição, o 

Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte: 
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Artigo 1º O ensino do solfejo, no Conservatório Nacional, 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. 

& único. Os exames de solfejo realizar-se-ão no 2º e 3º anos. (Decreto-Lei 47587,10 de 

março de 1967). 

 

Como se pode ver, o aspeto mais inovador foi a alteração da duração do curso de 

dois para três anos. Embora o ditado musical já fizesse parte dos conteúdos da disciplina, 

uma vez que se encontrava como uma das provas a realizar no final do curso, só no 

presente texto aparece como matéria a lecionar no decorrer do terceiro ano. E os conteúdos 

apresentam-se divididos pelos três anos da seguinte forma: “Artigo 1º O ensino do solfejo, 

no Conservatório Nacional, passa a ser ministrado em três anos, ensinando-se nos dois 

primeiros o solfejo entoado e sendo o terceiro especialmente consagrado à leitura e ao 

ditado musical” (Decreto-Lei 23577 de 19 de fevereiro de 1934). O programa que veio 

enformar o referido Decreto foi publicado em 16 de outubro de 1935. De uma forma 

sumária, podemos dizer que apenas veio acrescentar o programa do 3º ano e a matéria 

referente ao exame desse mesmo ano, mantendo-se os conteúdos já publicados no anterior 

programa. 

Durante o período que decorreu entre 1934 e 1966, houve intenção de reformar o 

Conservatório. As intenções não se concretizaram, mas podem ser vistas a partir da 

nomeação de três comissões: o Diário de Governo nº. 155, II.ª Série, de 6 de julho de 1936, 

cria a comissão responsável por reformar as secções de música e teatro do Conservatório 

Nacional; em 1946, o Diário do Governo nº. 210, IIª Série, de 9 de setembro nomeia a 

comissão que teria de estudar e propor a reforma da Instituição; em 1966, uma proposta 

enviada pela comissão nomeada pelo Professor Doutor Galvão Teles, então Ministro da 

Educação Nacional, teve o mesmo destino que as anteriores, ou seja, nunca chegaram a ter 
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forma de lei. Foi um longo período de imobilismo, em consequência de um modelo 

político ditatorial onde as inovações eram vistas como ameaças ao status quo. 

A 10 de março de 1967, como atrás foi referido, no âmbito da reforma educativa de 

Veiga Simão, foi publicado o Decreto-Lei nº. 47587 que só veio a ter efeitos práticos 

aquando da publicação do despacho do Diretor Geral do Ensino Superior e Belas Artes, em 

setembro de 1971, colocando o Conservatório Nacional em regime de experiência 

pedagógica. Este mesmo ano ficou ainda marcado pela saída de Ivo Cruz49 da Direção do 

Conservatório, uma vez que atingiu o limite de idade (70 anos). Neste período, como atrás 

dissemos, Portugal foi alvo de uma das mais importantes reformas do sistema Educativo, 

levada a cabo pelo então Ministro da Educação, Veiga Simão.  

Por ação do normativo referido acima, o Conservatório Nacional passou a regime 

de experiência pedagógica, situação que só viria a terminar com a publicação a 1 de julho 

de 1983, do Decreto-Lei nº. 310. A experiência pedagógica deveria ter ocorrido num curto 

período, tal como determinou o ponto 3 do artigo 2ª. do normativo que a criou: “As 

experiências devem ser limitadas no tempo” (Decreto-Lei 47587, 1967, artº. 3º.). No 

entanto, ficou esquecida no tempo, acabando por durar 16 anos sem que tivesse sido 

elaborada qualquer regulamentação, causando estagnação e atraso no seio do ensino da 

música. Muitas foram as consequências deste vazio, sendo a não aproximação e articulação 

com o regime geral, a mais visível. A este respeito, podemos afirmar que a lecionação 

cumulativa, numa mesma escola, de disciplinas artísticas com as do currículo geral, 

embora considerada no âmbito da experiência pedagógica como uma das tendências para a 

evolução do ensino artístico, foi posta em causa pelos docentes do Conservatório. A sua 

posição foi muito crítica em relação a esta proposta, por considerarem ser o pronúncio da 

extinção do Conservatório de Lisboa (Gomes, 2002, p. 79). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Ivo Cruz foi um dos mais destacados compositores e maestro do período do Estado Novo. Dirigiu o 
Conservatório Nacional desde 1938 a 1971 (Stevenson, 2001, vol. VI, pp. 745-746).  
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No que respeita à disciplina de solfejo, a experiência pedagógica alterou a 

designação de Solfejo para Educação Musical. Um outro aspeto a salientar tem que ver 

com a duração da disciplina, ou seja, dos três anos de duração da disciplina de Solfejo, 

passou-se para seis anos de Educação Musical. Este alargamento no número de anos levou 

à criação de um programa totalmente novo. A duração do curso e o novo programa 

permitiram uma maior consolidação dos aspetos teóricos e práticos da música, dando 

relevância ao desenvolvimento auditivo.  

Para além dos aspetos referidos, esta alteração parece ter correspondido ao 

propósito de estabelecer a articulação com o ensino genérico ou seja, colocar os estudos 

musicais em paralelo com os estudos generalistas.  

A disciplina de Educação Musical, criada no âmbito da experiência pedagógica, 

precedeu a disciplina de Formação Musical, designação que aparece pela primeira vez em 

1983, aquando da publicação do Decreto-Lei nº. 310. Esta publicação determinou a 

reformulação do ensino especializado de música e muitas foram as alterações que 

ocorreram: reconheceu a especificidade do ensino da música e da dança, nomeadamente a 

necessidade de um longo período de aprendizagem, o que exige um elevado dispêndio de 

horas de estudo; promoveu também uma nova visão sobre a formação de um aluno de 

música, uma vez que este normativo teve em conta o aspeto integrador da formação, 

compatibilizando a formação generalista com o ensino da música; definiu a estrutura e os 

objetivos do ensino vocacional de música e de dança; adiou para data oportuna a 

regulamentação dos planos de estudo e programas e anuncia a extinção, em data a fixar, do 

Conservatório Nacional, bem como de outros conservatórios nacionais, criando as Escolas 

Superiores de Música, Dança, Teatro e Cinema. A criação destas escolas teve como 

objetivo a integração no ensino superior politécnico, do ensino profissional de música ao 
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mais alto nível. Assim, foram extintos os cursos superiores de música ministrados nas 

escolas de ensino especializado de música. 

No que diz respeito à Formação Musical, as alterações são significativas, sendo a 

mais importante a criação, pela primeira vez, de um curso desta área específica. A este 

respeito, lê-se no normativo: “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” (Decreto-Lei 310/83, 

Art.º 4º., Secção 1). O curso de Formação Musical passou a ter, à semelhanças dos outros, 

a duração de oito anos conforme se pode ver na tabela de equivalência. 

 

Tabela 6: Tabela de conversão da disciplina Educação Musical ou Solfejo para Formação Musical 
(Mapa I anexo ao Despacho nº 78/SEAM/85). 
 

Plano de Estudos Anterior Novo Plano de Estudos 

1º. Ano de Ed. Musical ou de Solfejo 1º. Grau 

2º. Ano de Ed. Musical ou de Solfejo 2º. Grau 

3º. Ano de Ed. Musical ou de Solfejo 3º. Grau 

4º.  Ano de Ed. Musical ou de Solfejo 5º. Grau 

5º.  Ano de Ed. Musical ou de Solfejo 6º. Grau 

6º.  Ano de Ed. Musical ou de Solfejo 8º. Grau 

 

 

O curso de Formação Musical só pode ser conferido a quem possua pelo menos o 

curso geral de um instrumento de tecla, o que em termos práticos significa, para a maioria 

dos alunos, não ter outra opção para além de piano. Esta imposição, no que diz respeito ao 

estudo do instrumento para certificar um curso de Formação Musical, insere-se num 
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paradigma de que, como veremos mais à frente, o ensino da música só faz sentido 

associado à aprendizagem de um instrumento. Embora só agora se esteja a relevar o papel 

central do instrumento no seio do ensino da música, na verdade esta prática é uma herança 

que vem desde a criação do Conservatório Nacional em 1835.  

A Formação Musical enquanto disciplina faz parte do plano de estudos dos cursos 

de Instrumento, Canto e Formação Musical. O curso básico tem como objetivo dotar os 

alunos com “as bases gerais da formação musical” (Decreto-Lei 310/83 de 1 de julho, Art.º 

3º.). No curso complementar, os objetivos divergem consoante os cursos. Assim, no Curso 

de Formação Musical visa-se “o aprofundamento da educação musical e de conhecimentos 

nos domínios das Ciências Musicais” (Decreto-Lei 310/83 de 1 de julho Art.º 4º); no curso 

de Instrumento “o domínio avançado da execução dos instrumentos e uma formação 

musical correspondente” e no curso de Canto, a “aquisição de um nível de domínio geral 

das técnicas vocais simultaneamente com um aprofundamento da formação musical ao 

nível dos restantes cursos complementares” (Decreto-Lei 310/83 de 1 de julho Art.º 3º). 

É importante ter presente que a referida disciplina, quer como disciplina nuclear no 

seio do curso de Formação Musical quer como disciplina do plano de estudos dos restantes 

cursos, tem um programa exatamente igual.50 

Olhando para o programa de Formação Musical, pode concluir-se que a literatura 

musical portuguesa é pouco abordada, assim como não é referida a música anterior a 1600. 

Não é apontada uma metodologia sobre a sua utilização e é sobretudo a música do período 

tonal, dos últimos trezentos e cinquenta anos, aquela que é mais valorizada. Constata-se 

também que o programa assenta numa teoria tradicional que, como refere Swanwick 

(2006, p. 14), vê os alunos como herdeiros de um conjunto de valores e práticas culturais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Trata-se, literalmente, do programa de Educação Musical, sem qualquer alteração. Não existe atualmente 
outro programa na Escola de Música do Conservatório Nacional. 
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reconhecidas no seio da tradição da música erudita, no contexto euro-americano. O sinal da 

presença desta teoria assenta na importância que é dada ao instrumento, no seio do ensino 

da música.  

O papel da formação musical neste paradigma está bem definido. Tem uma função 

propedêutica, e ainda que no plano de estudos esteja em paralelo com o instrumento, sabe-

se que antecede a aprendizagem do mesmo, uma vez que o aluno deve adquirir 

competências de leitura mínimas para poder iniciar o seu estudo. Este princípio aparecia no 

Decreto-Lei 18881 de 25 de setembro de 1930, no artigo 12º, § 1º , o qual estabelecia que 

era necessário possuir o exame do 2º. ano de Solfejo para poder realizar a matrícula no 1º. 

ano dos cursos de Instrumento ou de Canto.  

Em 1962, foi concedida, a título experimental, autorização para a matrícula 

cumulativa nos cursos de Canto e de Instrumento, com o 1º. ano de Solfejo. Os conteúdos 

ministrados tinham como função servir o ensino instrumental, por isso, deviam utilizar 

como repertório o conjunto das obras mais marcantes da literatura para instrumento. 

Sintetizando, temos um ensino da música assente em três pilares: no conhecimento das 

principais obras dos compositores eruditos; na alfabetização musical (formação musical) e 

no desenvolvimento técnico da aprendizagem instrumental, sendo que tudo se centra neste 

último. 

Swanwick (2006, p. 15) refere que uma das características deste paradigma assenta 

na competição e na avaliação, num sistema que premeia a competência prática como 

resultado da destreza instrumental por um lado e por outro, pela capacidade teórica, a qual 

é atribuída fundamentalmente à educação musical, identificável através de atributos que se 

centram em dois aspetos: possuir uma boa leitura e ser dotado de um bom ouvido musical, 

capaz de escrever aquilo que ouve. 
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Um outro aspeto importante tem que ver com o método utilizado em algumas das 

escolas para selecionar os alunos para o ensino vocacional. Geralmente, o recrutamento 

realiza-se através de uma prova de admissão. No artigo 11º. do Decreto-Lei 344/1990, 

podemos ler que o ensino vocacional da Música é “destinado a indivíduos com 

comprovadas aptidões ou talentos”. Dessa forma, teoricamente, só podem frequentar as 

escolas do ensino da música os candidatos que possuam um talento musical. Curiosamente, 

a palavra “talento”51 já fazia parte do perfil necessário à admissão ao Conservatório 

aquando da sua criação. Veja-se o que vem escrito no artigo 4º do Decreto de 5 de maio de 

1835: “[...] serão admitidos os Órfãos e Órfãs da Casa Pia, cujo talento e propensão se 

reconhecer”.  

Estas qualidades são, supostamente, identificadas através de provas de aptidão 

musical. Algumas das provas a que se teve acesso avaliam sobretudo a capacidade auditiva 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 No que à música diz respeito, o termo “talento” aparece com significados distintos. No séc. XVI, Frei 
Gomez de LLanos escreveu na “Licencia” do Libro primeiro (1549) de Juan Bermudo, dedicado a D. João III 
(Rei de Portugal), o seguinte: “Siendo yo assaz informado de muy singulares y eminentes varones en la 
sciencia y arte de la Musica, de la especial gracia y talento que de nuestro señor aueys [...]“. Segundo 
Mazuela-Anguita (2012), Bermudo era considerado na sua época mais pelo seu talento musical do que pela 
sua instrução musical, possuía uma disposição natural, uma aptidão congénita. Estes dados permitem incluir 
Bermudo sob o chapéu da actual teoria inatista, que defende a existência de um talento que nasce com o 
homem. Também compositores como Bach, Mozart ou Beethoven são, para autores como Copp (1916) ou 
Littré (1938), a prova de que a aptidão musical é inata (Bravo, 2011).  

Esta não é uma perspectiva consensual, como não o é a sua definição. Carl Seashore, no início do 
século passado (1919), criou as primeiras teorias sobre a aptidão musical, as quais defendem que o talento 
musical é um dom que nasce com o individuo, mas também que não há uma unidade, ou seja, a aptidão 
musical é constituída por capacidades elementares que podem ser classificadas nas seguintes categorias: 
acústicas, motoras e intelectuais. Com o desenvolvimento das ciências da educação, em meados do século 
passado, surgiram outras correntes que apontavam, para além da herança genética, a importância do meio 
ambiente (Anatasu & Foley, 1949). Hargreaves (1998) e Swanwich (2006) afirmam a existência de atitudes 
musicais inatas, em todas as culturas e indivíduos, se bem que condicionadas pelo envolvimento social, 
cultural e pela educação. Outros, como Sloboda (1985), referem que nem todos os grandes músicos 
mostraram sinais de talento durante a sua infância e que muitos indivíduos sem antecedentes musicais na sua 
família foram bons músicos, relevando assim o ambiente e a aprendizagem pela socialização como os fatores 
determinantes.  

É uma problemática que oferece todo o tipo de argumentos sem que algum seja completamente 
convincente. A posição que parece mais consensual é a de que, segundo Lacárcel, o talento musical e o 
ambiente não funcionam individualmente, ou seja, para haver desenvolvimento do talento musical tem de 
existir um ambiente favorável para isso (Lacárcel, 2001 apud Bravo, 2011).  
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através da avaliação de competências, tais como descriminar auditivamente sons ou 

padrões, outras inspiraram-se nos testes de aptidão musical onde são medidos/avaliados 

aspetos relacionados com a melodia, harmonia, ritmo, tempo ou duração, sentido rítmico, 

memória de uma melodia, tocar de ouvido, etc.52 São provas que se destinam a selecionar 

os alunos a partir do talento ou aptidão musical. 

No contacto informal que estabelecemos com escolas onde se realizam as referidas 

provas de admissão, foi notória a falta de consenso sobre as provas de aptidão musical. A 

divergência decorre do facto de não haver um conceito único de aptidão musical. Da 

mesma forma, alguns professores, ainda que reconheçam a existência de diferentes graus 

de predisposição para a música, consideram ser sobretudo através do meio ambiente e da 

sociabilização que se dá o processo de desenvolvimento musical. 

A reflexão a partir da análise da documentação relativa ao período que decorre 

entre 1835 e 1983, permite concluir que as reformas que ocorreram no ensino da música 

acompanharam as reformas políticas. As alterações verificadas foram no sentido de 

aumentar o número de anos de estudo, assim como atualizar a componente científica e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 A partir das provas a que se teve acesso, verificou-se que estas não foram elaboradas a partir de um único 
modelo. Efectivamente existem muitos e diferentes modelos de teste de aptidão musical.  
Da exaustiva lista que López (2006, pp. 80-98) apresenta, salientamos os seguintes: Revesz (1953) propõe 
oito provas para identificação das aptidões musicais, examinando o reconhecimento de oitava, a transposição 
da oitava por tom relativo e absoluto e a capacidade para tocar de ouvido, entre outras; Mira y López (1959) 
propõe uma série de seis provas básicas, as quais não devem ser realizadas a quem já possua conhecimentos 
musicais;  Aliferis-Stecklein Music Achivement Testes, cuja aplicação se destinava a estudantes de música e 
que ocorreram entre 1947 e 1954; The Belwing-Millis Singing Achivement Test, criado, em 1971, para ser 
aplicado a crianças entre os cinco e 16 anos; o Conrad Instrument-Test foi criado por Jaques Conrad, para se 
aplicar a individuos com idade a partir dos seis ou sete anos e tem como objetivo seleccionar o instrumento 
mais apropriado para cada aluno; o Iowa Teste of Music Literary criado por Edwin Gordon por volta de 
1970-71 e que se destina a crianças dos 4 aos 12 e dos 7 aos 12; Também de Edwin Gordon, os Musical 
Aptitude Profile (1965-1966) medem através de três sessões, onze aspectos a partir da melodia, harmonia, 
ritmo, tempo ou duração. Por fim, em relação ao teste de aptidão musical de Seashore (1919) são 
estabelecidos os seguintes parâmentros: destreza auditiva, descriminação tonal, sensibilidade timbrica e 
harmónica, capacidade vocal e capacidade discriminativa de um som dentro do conjunto. Para Seashore, a 
música não é uma unidade. À conceção global de que muitos autores defendem, Seashore considera a aptidão 
musical complexa e que por esse motivo tem de ser analisada independentemente (concepção analítica). 
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pedagógica ministrada. Um aspeto que se manteve transversal ao longo destes cento e 

quarenta anos foi a função propedêutica da formação musical em relação ao instrumento.  

É possível ainda, a partir da análise da documentação, questionar e refletir sobre 

algumas das “certezas” de modelos de Formação Musical que foram a base do ensino 

durante o período considerado. Entre outras, salienta-se a visão dogmática dos professores 

de Formação Musical quanto às extraordinárias capacidades musicais e interpretativas dos 

indivíduos que possuíam o ouvido absoluto, ou sobre as vantagens do ditado musical, 

considerado ainda instrumento fundamental na aprendizagem musical. Veja-se que ainda 

hoje muitas das escolas de ensino de música atribuem ao ditado musical um papel 

preponderante na atividade letiva, permanecendo quase exclusivamente como prova de 

admissão a qualquer grau de ensino musical.  

Este modelo de ensino, centrado na formação auditiva, basicamente assente em 

ditados e leituras musicais descontextualizados da literatura musical, revelava-se “vazio de 

conteúdo musical, sem nenhuma aplicação prática e sem nenhum valor estético, sem outros 

objetivos que não o da realização dos próprios exercícios” (Pinheiro apud Almeida, 2009, 

p.35). É possível observar que os programas de Formação Musical, neste contexto, se 

colocam mais no campo da alfabetização musical do que no campo da cultura musical.  
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4.2. Da experiência pedagógica de 1971 à actualidade 

 

Como pudemos ver em 4.1., genericamente, são três os normativos que nortearam o 

ensino especializado de música desde o Estado Novo: o Decreto-Lei 18881/1930, o 

Decreto - Lei 47587/1967 e o Decreto- Lei 310/1983.  

As características do atual ensino especializado de música podem ser vistas a partir 

do Decreto-Lei 47587, de 10 de março de 1967 (implementado apenas a partir de 1971) 

que colocou o Conservatório Nacional em regime de experiência pedagógica. 

A experiência pedagógica revestiu-se de características integradoras, esboçava-se 

então a tendência para a articulação do ensino artístico com o ensino geral do mesmo nível. 

O Conservatório passou a abrigar vários cursos de artes, para além da música e do teatro. 

Persistiu, no entanto, a falta de regulamentação do estatuto deste ensino e de articulação 

com o regime geral, agravada pelo aparecimento disperso de várias escolas de música 

públicas e privadas, ainda que formadas com base no modelo do Conservatório Nacional. 

Em 1983, o Decreto-Lei 310/83 de 1 de julho refere esta circunstância, assim como 

a necessidade de ter em conta a realidade de todo o país na reformulação do ensino 

especializado de música. Este Decreto-Lei reconhece que a especificidade da 

aprendizagem de música e de dança implica uma longa aprendizagem técnica e exige um 

elevado dispêndio de horas de estudo, mas ressalva a importância de uma educação 

integradora, de forma a garantir uma formação global e também um certo equilíbrio de 

horas de ocupação no quadro curricular dos alunos de música e de dança. 

Tendo presentes estas necessidades, o Decreto-Lei avança com importantes 

medidas: insere o ensino especializado de música (e de dança) no ensino geral preparatório 

e secundário; integra as referidas áreas no Ensino Superior Politécnico, definindo 

finalmente um grau académico; estabelece paridades de habilitações para a docência com 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 131 

as dos demais professores do ensino básico e secundário; define um período de transição 

do pessoal docente, permitindo a opção pelos quadros e carreiras dos respetivos 

estabelecimentos de ensino; define a estrutura e os objetivos do ensino especializado de 

música e de dança; adia para data oportuna a regulamentação dos planos de estudos e 

programas; define para as escolas que ministrem estes cursos uma organização e regime de 

funcionamento igual aos das outras escolas secundárias; anuncia a extinção, em data a 

fixar, do Conservatório Nacional, que se converte em duas escolas (Escola de Música e 

Escola de Dança de Lisboa), assim como faz a reconversão dos outros conservatórios 

nacionais e a restruturação do Instituto Gregoriano de Lisboa; cria as Escolas Superiores de 

Música, Dança, Teatro e Cinema. 

A regulamentação dos planos de estudos dos cursos complementares de música 

apresenta as componentes de formação geral, específica e vocacional, com uma carga 

horária semelhante à dos cursos técnico-profissionais então em vigor, tendo portanto o 

cariz profissionalizante tradicional, mas apresentando a novidade de se encontrar 

perfeitamente integrado no currículo geral nacional. 

Os planos de estudos adotados pela Escola de Música do Conservatório Nacional 

no âmbito da experiência pedagógica, e que serviram de modelo às escolas do ensino 

especializado de música, nunca foram oficializados e publicados, assim como também não 

foram definidas as condições para a atribuição dos respetivos certificados e diplomas. A 

permissão de se passarem diplomas só vem a ser homologada pela Portaria 370/98, de 29 

de julho. A mesma portaria também define as condições para a obtenção do diploma dos 

diferentes cursos de instrumento, de canto e composição e a respetiva duração, assim como 

as disciplinas anexas e classes de conjunto ministradas ao abrigo da experiência 

pedagógica. 
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Através da legislação coligida, não é possível enquadrar as atuais escolas de ensino 

especializado de música no âmbito da legislação que integra o ensino de música no plano 

de estudos do currículo nacional, parecendo que estas escolas continuam a funcionar ao 

abrigo de uma experiência pedagógica com mais de trinta anos. 

Não se conseguiu encontrar informação suficiente sobre as escolas onde se ministra 

o ensino integrado de música, com exceção das Escolas Profissionais, cujo funcionamento 

se enquadra num modelo um pouco diferente, e de alguns poucos casos, como, por 

exemplo, a Academia de Santa Cecília, o Conservatório Calouste Gulbenkian em Braga e a 

Academia de Música e Dança do Fundão. Nesta última, acabou por não vir a funcionar, 

pois ainda que a escola visse a sua proposta aprovada em Diário da República e fizesse 

parte das instituições contempladas no protocolo de financiamento, o mesmo acabou por 

não se estabelecer, inviabilizando a operacionalização deste modelo de ensino.  

Com as recentes alterações produzidas no ensino artístico especializado de música 

pela Portaria 225/2012 de 30 de julho, com a Retificação 55/2012 de 28 de setembro, 

foram criados os novos cursos básicos de dança, música e canto gregoriano. O novo plano 

curricular possui uma área de formação generalista e outra de formação artística/música. 

Em relação à primeira, o plano de estudos é igual à do ensino generalista e no que respeita 

à formação artística, salienta-se a possibilidade que cada uma das escolas tem de poder 

gerir parte da sua oferta formativa. Em termos práticos, refira-se que a disciplina de 

Formação Musical pode ser lecionada em dois ou três blocos, sendo que cada bloco tem a 

duração de 45 minutos, conforme a necessidade dos alunos. O instrumento é lecionado em 

dois blocos. As Classes de Conjunto, tal como a Formação Musical, podem ser lecionadas 

em dois ou três blocos, de acordo com as necessidades dos alunos. É também criada a 

possibilidade de oferecer mais quarenta e cinco minutos, utilizados na componente de 
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formação vocacional, em atividades de conjunto ou no reforço das disciplinas coletivas. A 

gestão desse tempo pode ser flexível e gerida por períodos letivos. 

 Com a publicação da portaria 243b/2012 de 13 de agosto e com a Declaração de 

Retificação 58/2012 de 12 de outubro, o curso secundário de música veio substituir o 

anterior curso complementar. As alterações, publicadas na Portaria 419b/2012 de 20 de 

dezembro, permitiram uniformizar alguns procedimentos, tal como a avaliação, de acordo 

com o ensino generalista. Com este novo diploma, os alunos que terminem o ensino básico 

e queiram prosseguir estudos terão de realizar uma prova de admissão ao curso secundário. 

Todo o processo de avaliação desta prova é da responsabilidade de cada escola. A Portaria 

já referida, bem como a declaração de retificação, estruturam o plano de estudos em três 

componentes: formação geral, científica e técnica. Os cursos complementares de 

Instrumento, Canto e Formação Musical serão progressivamente extintos, de acordo com o 

calendário publicado na Portaria 243-B/2012 de 13 de agosto. 

As modificações que ocorreram no curso secundário de música, variante de 

Instrumento, Formação Musical e Composição, pela aplicação dos novos normativos, 

foram as seguintes: a História da Música foi substituída pela História da Cultura e das 

Artes; em relação à formação vocacional, os alunos têm a possibilidade de optar por uma 

disciplina de oferta de escola; deixa de ser obrigatória a frequência do segundo 

instrumento, assim como da disciplina de acústica. O modelo de avaliação passa a seguir 

os procedimentos do ensino generalista: diferentes momentos de avaliação, envolvimento 

dos pais, provas globais e extinção do exame final como o momento de avaliação mais 

determinante. 

Em relação aos programas, as escolas que têm paralelismo pedagógico estão 

sujeitas à tutela da escola pública de afetação. As que têm autonomia elaboram os 
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programas, que são posteriormente aprovados pela tutela. A este respeito, em 4.3., traça-se 

uma panorâmica do programa em vigor em cada uma das escolas públicas. 

 Os cursos de música a que nos referimos podem ser frequentados na modalidade de 

regime integrado, articulado ou supletivo. Em relação ao regime integrado, os alunos 

frequentam todas as componentes do currículo no mesmo estabelecimento de ensino. No 

regime articulado, os alunos frequentam as disciplinas da componente de ensino 

especializado de música numa escola do ensino artístico de música e as restantes 

componentes numa escola do ensino regular. No regime supletivo, os alunos frequentam as 

disciplinas do ensino especializado de música numa escola artística de música, 

independentemente das habilitações que possuem.  

Apesar das escolas do ensino especializado de música funcionarem em regime 

semelhante àquele em que tradicionalmente funcionava o Conservatório, exigindo mais 

tempo e esforço aos que as frequentam, tendo como possível consequência a redução da 

qualidade das prestações desses alunos, reconhece-se a necessidade da sua existência, de 

forma a suprir a falta de escolas integradas e a garantir uma adequada cobertura do 

território nacional. 
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4.3. Análise do programa de Formação Musical 

 

O atual programa de Formação Musical foi elaborado no âmbito da experiência 

pedagógica de 1971.53 Ainda que não exista nenhum documento da altura que demonstre a 

sua entrada em vigor, há evidências na legislação posterior de como foi tacitamente aceite. 

Da legislação publicada, salientamos dois normativos, o Despacho de 9 de Outubro 1985, 

no qual, na secção “VI – Programas a leccionar e realização de exames”, podemos ler o 

seguinte: “27 – Enquanto não forem definidos novos programas do ensino vocacional de 

Música, os programas dos novos graus de Formação Musical, de Instrumento, e de Canto, 

bem como os de História da Música e de Italiano, são definidos para os correspondentes 

anos dos programas da experiência de 1971, com as adaptações necessárias.” (Despacho 

78/SEAM/85, ponto 7). Por seu turno, no Despacho de 17 de Setembro de 1990, pode ler-

se no ponto 7: “Até à entrada em vigor da próxima reforma do ensino da música, deverão 

aplicar-se os programas da experiência pedagógica de 1971 nas disciplinas para as quais 

não tenham sido ainda aprovados os novos programas dos cursos básicos e 

complementares de Música” (Despacho 65/SERE/90, ponto 7). Também segundo 

informação por nós colhida no Conservatório de Lisboa e no Ministério da Educação 

(ANQEP), o programa não chegou a ser publicado, tendo sido, no entanto, homologado 

pelo Ministério de Educação. Foi concebido em conformidade com o plano de estudos de 

então, com a duração de seis anos, organizado em três biénios e fazendo coincidir o fim de 

cada biénio com o respetivo exame. Em 1983, com a publicação do Decreto-Lei 310/83, os 

seis anos de Educação Musical foram adaptados para os atuais oito anos, com a designação 

de Formação Musical. A realização dos anteriores exames de 4º e 6º ano serviram como 

referência para os atuais 5º. e 8º. graus. (cf. tabela 6). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Vd. anexo 15 
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O programa de Formação Musical assenta sobretudo nas secções: “Ditados”, 

“Leituras” “Conhecimentos teóricos”, “Bibliografia”. Tendo em conta o que vem escrito 

no programa, o desenvolvimento auditivo é um dos objetivos principais. As obras 

referenciadas na bibliografia sugerem um conjunto de obras que se restringem a exercícios 

de ditados musicais.  

Não há no programa qualquer referência às obras de repertório erudito. Esta 

ausência não significa que cada professor não o possa utilizar, mas torna impossível 

identificar os períodos e os compositores abordados, já que a sua possível utilização 

depende de um fator aleatório: a opção individual de cada docente.  

Na observação do que é proposto para a “Leitura”, em relação às obras 

referenciadas no texto do programa, a semelhança com a secção “Ditados” é grande. 

Também aqui, as referências são feitas a partir de obras académicas e não de textos 

musicais escritos por compositores. Há, contudo, algumas exceções como as que estão no 

programa do “5º. e 6ª. ano” de Educação Musical, nomeadamente a referência a “Trechos 

de obras Instrumentais e Vocais de qualquer época até à Escola de Viena do séc. XX”.  

No que diz respeito à literatura musical portuguesa, esta é pouco abordada e a 

música anterior a 1600 não é referida, assim como não são referidos dados sobre a sua 

utilização. É sobretudo a música do período tonal, dos últimos trezentos e cinquenta anos, 

aquela que é mais relevada no programa. 

Em relação à música do período em estudo, o programa não tem qualquer proposta 

para a sua utilização, sendo a única aproximação inscrita no texto do programa a seguinte: 

“1º e 2º ano […] Modo. Graus modais.” no de “3º. e 4º. ano Ditados melódicos em 

qualquer tonalidade, ou nos modos antigos” […] Sistemas musicais (noções gerais)/ 

Tonalismo/Modalismo” e por fim no de “5º e 6º ano”: […] Sistemas musicais 

(desenvolvimento do estudo feito ao nível geral) /Modalidade”.  
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O texto do programa deixa claro que a música modal é abordada, mas falta nele 

informação sobre os autores e as obras, sem a qual não é possível identificar o que 

realmente é feito com este género de música.  

A bibliografia é muito incompleta e no que respeita a publicações de música 

portuguesa do período em estudo não existe nenhuma referência bibliográfica. 

Tendo em conta o que escreveu Almeida (2009, p. 35-44), as escolas públicas do 

ensino especializado de música utilizam diferentes programas de Formação Musical. 

Olhando os programas do atual ensino secundário (complementar) adotados nestas escolas, 

verifica-se que todos eles se baseiam no programa de 1971, embora algumas instituições 

tenham realizado reformulações com o propósito de o atualizar. 

Na Escola de Música do Conservatório Nacional, está oficialmente em vigor o 

programa da experiência pedagógica, tendo sido no entanto elaborada uma versão 

atualizada desse mesmo programa54. Na nova versão, há uma pequena referência aos 

modos, no programa do 6º. e do 7º. graus. Assim, na “Área de Estudo, Organizações 

Sonoras”, vem escrito: “Modos de Ré, Mi, Fá e Sol. Escrever os modos de Lá, Sol e Ré 

(original com transposição)”. 

Na Escola de Música do Conservatório de Música do Porto, o programa é o de 

1971, com alterações muito pontuais. A título de exemplo, na prova oral do 8º. grau, 

coexistem dois textos, o original e um outro que lhe acrescenta apenas mais algumas 

provas.55 

O programa de Formação Musical do Instituto Gregoriano de Lisboa tem 

semelhanças com o programa oficial no que respeita ao conteúdo, mas não em relação à 

forma.56 Como não possui as provas exigidas para os anos de exame, não se pode 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Vd. anexo 16 
55 Vd. anexo 17 
56 Vd. anexo 18 
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estabelecer nenhuma comparação. Tendo em conta o que vem escrito no “Programa de 

Formação Musical Secundário”, pode comprovar-se que, nos “Conteúdos”, os modos de 

“ré, mi, fá, sol e lá” constam do programa.  

O programa do Conservatório de Música de Coimbra é muito semelhante ao de 

1971.57 Embora não esteja datado, revela ter sido elaborado na década de oitenta, uma vez 

que ainda se encontra datilografado. No que respeita à música em estudo, encontram-se 

referências à musica modal: “Ditados (modais com e sem transporte); “Identificação c) 

pela audição, dos modos gregorianos”; “Sistemas – Modalidade” e “Notação – Antiga”.  

No Conservatório de Música de Aveiro, o programa está muito alterado, embora se 

possa estabelecer uma relação com o oficial.58 No programa dos 6º e 7º graus, pode ler-se 

em relação à “Melodia”: “Frases melódicas modais (sem transposição) a uma voz, com um 

acompanhamento percutido, em métrica simples e composta”. 

No prólogo do programa de Formação Musical do Conservatório de Música de 

Braga, não foi feita qualquer referência ao programa da experiência pedagógica.59 Embora 

se possa estabelecer uma relação, no presente caso esta é muito ténue uma vez que a 

estrutura é diferente. Em relação à música em estudo, pode ler-se nos “objectivos e 

esquematização de conteúdos”, referentes à “Formação Musical 12º ano”, Ditados 

Polifónicos”: “Pretende avaliar-se a capacidade de relacionar as vozes, a diferenciação 

tímbrica, a escrita de melodias e, no caso de ditados modais, o conhecimento dos modos”.  

Atualmente, existem oito escolas públicas. Seis ministram o ensino básico e 

secundário de música: Escola de Música do Conservatório Nacional; Escola de Música do 

Conservatório de Música do Porto; Instituto Gregoriano de Lisboa; Conservatório de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Vd. anexo 19 
58 Vd. anexo 20 
59 Vd. anexo 21 
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Música de Coimbra e Conservatório de Música de Aveiro. Duas ministram apenas o curso 

básico: Agrupamento de Escolas de Vialonga e Agrupamento de Escolas da Bemposta. 

A informação colhida nos programas destas escolas só permite concluir que a 

música modal é abordada. A bibliografia, nos pouco casos em que existe, não permite 

qualquer conclusão quanto à utilização da música polifónica portuguesa dos séculos XVI e 

XVII.  
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CAPÍTULO 5 

O ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO 
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5. O Ensino Superior Politécnico 

O curto prólogo escrito para este capítulo pretende situar o período de transição que 

ocorreu na segunda metade da década de 80, quando os cursos superiores lecionados nos 

conservatórios passaram a ser ministrados em Universidades e Institutos Politécnicos. Esta 

adoção do modelo anglo-saxónico implicou o abandono das formações superiores nos 

conservatórios. Refira-se que o modelo de instituição de ensino de música inspirado no 

Conservatório de Paris (1795) foi estabelecido nos países do sul da Europa desde a criação 

dos conservatórios no século XIX. Por esse facto, a entrada em vigor do Decreto-Lei 

310/83 provocou uma enorme convulsão no seio dos conservatórios em Portugal, 

sobretudo no de Lisboa e do Porto, cuja criação remonta a 1835 e 1917, respetivamente.  

Os princípios que até então enformavam as escolas do ensino especializado de 

música vinham do século XIX e tinham uma perspetiva de formação de instrumentistas 

solistas. Essa perspetiva atravessa a primeira metade do século XX, subjacente nos 

normativos então publicados: o Decreto 18881, de 25 de setembro de 1930, que 

reorganizou as secções, cursos e currículos do Conservatório Nacional e o Decreto-Lei nº 

47587, de 10 de março de 1967, que colocou o Conservatório Nacional em regime de 

experiência pedagógica.  

O modelo de formação centrado exclusivamente na performance vigora até à 

publicação em 1983 do Decreto-Lei nº 310/83, de 1 de Julho, altura em que são extintos os 

cursos superiores nos Conservatórios,  que são  integrados no ensino superior politécnico, 

numa primeira fase, entrando posteriormente no sistema universitário. A grande alteração 

produzida por esta publicação foi o aspeto integrador da formação, compatibilizando a 

formação generalista com o ensino da música. 
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5.1. A Escola Superior de Artes Aplicadas (Instituto Politécnico de Castelo        

Branco) 

 

A Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART), criada pelo Decreto-lei nº 264/99 

de 14 de Julho, iniciou a sua atividade no ano letivo 1999/2000. É uma escola de artes, de 

nível superior, cuja oferta formativa se distribui por duas áreas: Música e Design. Dos dois 

cursos iniciais, Artes da Imagem e Música/variante de Instrumento (cordas), a oferta 

formativa da ESART foi aumentando ao longo dos anos, possuindo atualmente sete 

licenciaturas, distribuídas pela área da Comunicação e Artes Visuais (Artes da 

Imagem/ramo de Design Gráfico e Design de Comunicção e Produção Audiovisual, 

Design de Moda e Têxtil e Design de Interiores e Equipamento) e pela área da Música 

(Instrumento, Formação Musical, Música Electrónica e Produção Musical e Canto). No 2º 

ciclo de estudos, a escola possui a seguinte oferta formativa: Design de Interiores (em 

Associação com a Faculdade de Belas-Artes de Lisboa), Design de Vestuário e Têxtil e 

Design Gráfico (os dois em associação com a Faculdade de Arquitetura de Lisboa), 

Produção Audiovisual para os Novos Media e ainda dois mestrados em música: Ensino de 

Música e Música (na área da performance). 

O crescimento da oferta formativa surgiu na estreita relação entre a formação 

oferecida pela escola e o aumento significativo do número de alunos que a procuram. 

Assim, dos 32 alunos iniciais, a escola tem atualmente uma frequência de 

aproximadamente 800 alunos. 

A funcionar provisoriamente nas instalações da Escola Superior Agrária, a ESART 

deverá ver a sua situação alterada ainda no ano 2014, quando da transição para as novas 

instalações, construídas de forma a responderem às exigências dos cursos que leciona. 
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O regime de instalação terminou com a publicação dos seus estatutos em Diário da 

República, II Série, de 30 de Março de 2006, através do despacho n.º 7277/2006. 

Tendo em conta as áreas de formação que ministra, a ESART tem vindo a centrar a 

sua atividade de forma coerente com os propósitos que estiveram na base da sua criação e 

de acordo com o plano estratégico do IPCB: criação e consolidação da oferta formativa, 

investigação e disseminação do conhecimento, intervenção comunitária e 

internacionalização, respondendo aos objetivos enquanto instituição integrada no Instituto 

Politécnico de Castelo Branco. 

 

 

5.1.1. Curso de Música-variante de Formação Musical 

 

O curso de licenciatura em Música, variante de Formação Musical, foi criado pela 

Portaria nº 863-B/2002, de 20 de Julho. O seu primeiro ano de funcionamento foi em 

2002-2003, sendo o plano de estudos aprovado em Fevereiro de 2003 pela Portaria 

nº231/2003. Foi concebido para dois ciclos, de acordo com as então licenciaturas 

bietápicas (bacharelato e licenciatura). No que respeita às áreas de estudo do 1º ciclo de 

estudos, pode afirmar-se que estas são fundamentalmente do domínio da música, 

permitindo uma formação abrangente, uma vez que este ciclo possui, para além da 

Formação Musical (unidade curricular nuclear deste curso), Direção Coral e Instrumental, 

Novos Sistemas de Comunicação em Música, Sociologia da Música e Oficina Musical, 

entre outras. No âmbito das Ciências da Educação, possuia uma uc semestral: Sociologia 

da Educação. Já o 2º ciclo estava reservado para um conjunto muito significativo de 

unidades curriculares (uc) da área das Ciências da Educação, sobretudo no que respeita à 

formação de professores. Destaca-se a Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, 
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Didática e Prática Pedagógica, Desenvolvimento Curricular e Avaliação e Investigação em 

Educação.  

Este plano de estudos não deixa qualquer dúvida acerca do seu propósito: a 

preparação para a docência. Foi concebido à semelhança dos cursos da Escola Superior de 

Música de Lisboa e da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, onde os 

planos de estudos possuíam igualmente um conjunto significativo de uc na área das 

Ciências da Educação, dado que, para além do ensino, praticamente não existe nenhuma 

outra saída profissional. 

Em Janeiro de 2005, foi publicado o Despacho nº 3680, que veio alterar o plano de 

estudos. A primeira das alterações foi a designação das uc. Veja-se estes dois exemplos: a 

Análise Musical passou a designar-se Estudos Teórico Analíticos e a História da Música 

passou a designar-se Estudos Históricos e Analíticos. Para além deste aspeto, todas as uc 

anuais passaram a semestrais, com exceção da disciplina de Seminário. Uma outra 

alteração foi a passagem do primeiro para o terceiro ano, da uc de Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Foram introduzidas novas uc: Investigação em Educação 

Musical, Estética da Música, Projeto na área da Música e Psicologia da Música. Esta 

reorganização do plano de estudos teve como objetivo uma distribuição mais equilibrada 

das unidades curriculares. Em relação ao 2º ciclo de estudos desta variante, pode afirmar-

se que o seu desenho curricular corresponde a um modelo de formação de professores.  

A adequação ao Processo de Bolonha obrigou a nova alteração no plano de estudos, 

desde logo em termos de duração, tendo a licenciatura passado dos então 4 anos para os 

atuais 3 anos. Assim, foi publicado o Despacho nº 19 480-X/2007 de 28 de Agosto de 

2007, para que o novo plano de estudos pudesse vigorar a partir do ano letivo 2007-2008. 

O plano de estudo teve essencialmente duas alterações: as uc da área das Ciências da 

Educação, afetas essencialmente ao 4º ano do curso (licenciatura bietápica), deixaram de 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 147 

fazer parte do plano de estudos. As uc Formação Musical, Coro e Seminário passaram a ser 

anuais, enquanto todas as outras se mantiveram semestrais. A análise da distribuição dos 

180 créditos deste 1º ciclo permite concluir que há uma afetação equilibrada, tendo em 

conta o conjunto das uc que fazem parte do plano de estudos. A única exceção tem que ver 

com a uc nuclear. Veja-se a diferença, por exemplo, em relação a Coro: Formação Musical 

(20 ECTS – 1º e 2º anos e 22 ECTS no 3º ano) e Coro (5 ECTS – todos os anos). 

Em 2010, teve lugar a última alteração feita ao plano de estudos, através do 

Despacho nº 6591/2010, e que se pode resumir no seguinte: o plano de estudos é 

exatamente igual ao de 2007, com exceção das opções I e II, que foram extintas e 

substituídas por Inglês I e II.  

No que respeita ao 2º ciclo de estudos, foi criada uma formação em 2012 com a 

seguinte designação: Mestrado em Ensino de Música. Esta formação entrou em 

funcionamento no ano letivo 2012-2013 e destina-se a profissionalizar todos os que 

pretendem lecionar no ensino especializado de música. 

 

 

5.1.2. Análise dos programas 

 

Os estudantes da licenciatura em Música, variante de Formação Musical têm uma 

uc designada Formção Musical que é leccionada durante os 3 anos do curso. 

Os estudantes da variante de instrumento e canto têm uma uc designada Formação 

Auditiva com a duração 60 min.   
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As FUC60 estão de acordo com a versão da A3ES61 para a elaboração dos 

programas, o que permite identificar com detalhe os conteúdos abordados.  

A uc de Formação Musical do respetivo curso é anual, é lecionada uma vez por 

semana (com a uma duração de 180min) durante os três anos da licenciatura. Os programas 

foram concebidos tendo por base uma perspetiva cronológica. No programa do 1º. ano (vd. 

anexo 22), pode ler-se que um dos objetivos é: “5. Estudar a linguagem harmónica desde a 

Idade Media até o Classicismo”. A partir deste objetivo, poder-se-ia pensar que a música 

do período em causa é abordada. Já no que respeita ao 2º. ano (vd. anexo 23), o programa, 

na secção das “Competências”, refere o seguinte: “O repertório estudado abrange do 

Classicismo até finais do período Romântico”. O 3º. ano (vd. anexo 24), como vem 

claramente explicitado no programa, convoca fundamentalmente um repertório que 

“abrange os séculos XX e XXI”. A bibliografia apresentada nas FUC, quer na uc 

Formação Auditiva, quer na uc Formação Musical, embora ampla e contemplando obras 

essenciais, não faz referência a nenhuma obra do período em estudo. 

A uc Formação Auditiva (vd. anexo 25) tem um tempo letivo semanal com a 

duração de 60 min., e é lecionada durante quatro semestres. No programa do 1º semestre, 

podemos ler o seguinte: “escutar criticamente os materiais das músicas que constituem o 

património da música ocidental. O repertório estudado compreende o período da Idade 

Média ao Barroco. “[…] entoar uma melodia tonal ou modal e inseri-la num contexto 

harmónico.” Se bem que a expressão “contexto harmónico” não diga respeito 

obrigatoriamente à música do período que estamos a analisar, é provável que sejam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 A sigla FUC significa ficha de unidade curricular. É um documento de carácter obrigatório em todas as 
Instituiçõs de Ensino Superior, onde os professores, a partir de um índice genericamente idêntico, descrevem 
o programas que lecionam. 
61 A Agencia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) foi criada em 2007 através do Decreto-
Lei nº369/2007. Genericamente, tem como missão a garantia da qualidade do ensino superior em Portugal, 
através da avaliação e acreditação das instituições de ensino superior e dos seus ciclos de estudos. (Dec.-Lei 
nº 369/2007 de 5 de Novembro, Artº. 3º.) 
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abordados os autores e a música ibérica. Esta evidência, no que diz respeito ao repertório, 

volta a estar patente no programa do 2º. semestre (vd. anexo 26). Os programas do 3º. e 4º. 

semestres (vd. anexos 27 e 28) centram-se sobretudo nos séculos XIX e XX. Veja-se o que 

vem nos programas: “património da música ocidental, incluindo o Jazz” (FUC, 2º. ano, 2º. 

semestre) ou “património da música ocidental, com maior incidência nos períodos 

romântico e moderno” (FUC, 2º. ano, 2º. semestre). 

 

 

5.2. Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (Instituto Politécnico do 

Porto) 

A Escola Superior de Música do Porto, atual Escola Superior de Música e Artes do 

Espetáculo (ESMAE), foi criada em 1986, no âmbito da reforma instituída pelo Decreto-

Lei nº. 310. Os primeiros cursos (bacharelato) a entrarem em funcionamento, ao abrigo da 

Portaria nº 647/87 de 23 de Julho, foram: Flauta, Piano de Acompanhamento e 

Composição. 

A oferta formativa da ESMAE foi crescendo ao longo dos anos, possuindo 

atualmente seis variantes: Canto, Composição, Instrumento, Jazz, Música Antiga e 

Produção e Tecnologias da Música. Todas as variantes possuem um plano de estudos 

autónomo, exceto a de Instrumento, com cinco planos correspondentes aos cinco ramos em 

que se divide: cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo); cordas (guitarra); 

percussão; piano e teclas; sopros (flauta, oboé, clarinete, fagote, saxofone, trompa, 

trompete, trombone e tuba). Os cursos de jazz e música antiga abrangem também uma 

diversidade de instrumentos, totalizando onze, com seis especialidades.  

O curso de Formação Musical foi criado através da Portaria nº121/2002 de 8 de 

Fevereiro, um curso bietápico com a duração de 4 anos. O plano de estudo possuia, 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 150 

genericamente, duas áreas de estudos: Música e Ciências de Educação. O curso acabou por 

funcionar poucos anos uma vez que, a partir do ano 2006-2007, não se inscreveram alunos.  

A Formação Musical na ESMAE passou a ser lecionada exclusivamente no âmbito 

do plano de estudos dos restantes cursos; uma unidade curricular que, como veremos em 

5.2.2. tem a duração de dois semestres (1º ano). 

 

 

5.2.1. O curso de Formação Musical  

 

O curso de Formação Musical da ESMAE entrou em funcionamento no ano letivo 

2002-2003, tendo sido extinto em 2006-2007. A estrutura do plano de estudos possuía, 

genericamente, duas áreas de estudos: Música e Ciências da Educação. Olhando o plano de 

estudos do curso de Música, variante de Formação Musical da ESML (Portaria 833/2000), 

verifica-se de imediato ter sido esta a fonte de inspiração do Curso de Formação Musical 

da ESMAE. A semelhança não tem apenas que ver com as áreas abordadas, mas também 

com a designação comum de muitas das unidades curriculares. Veja-se, por exemplo, que 

no primeiro ano dos cursos, seis uc têm exatamente a mesmo nome. O curso então 

iniciado, tal como nos referiu em entrevista uma professora que, na altura do curso, 

lecionava na ESMAE, sempre foi visto como um curso de formação de professores, razão 

pela qual o seu plano de estudos possuía uma parte significativa de unidades curriculares 

na área das Ciências da Educação. A razão principal do peso acentuado desta área de 

estudos prendia-se com o facto da principal saída profissional do curso ser o ensino. 

O curso funcionou pouco tempo, uma vez que a formação de professores estava, à 

altura, reservada para as Escolas Superiores de Educação dos Institutos Politécnicos e 

Universidades, tendo o Conselho Científico deliberado a sua extinção. Ainda a partir de 

informação colhida em entrevista a uma atual docente de Formação Musical, ficou a saber-
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se da intenção da ESMAE (em associação com a Escola Superior de Educação do Porto) 

de criar um novo ciclo de estudos em Formação Musical (1º. e 2º. ciclos).62 

Provavelmente, esta decisão surgiu na sequência da publicação do D.L. nº 230/2009, de 14 

de Setembro, o qual permite a formação de professores, através de um 2º. Ciclo de estudos, 

em qualquer instituição, desde que esta possua os recursos humanos e materiais adequados. 

 

 

5.2.2. Análise dos programas 

 

Uma vez que o Curso de Formação Musical não está em funcionamento na 

ESMAE desde o ano letivo 2006-2007, altura em que foi extinto, a nossa análise aos 

programas só terá em conta os que estão atualmente em vigor.  

Os itens que constituem as FUC não têm por base o modelo da Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Supeior (A3ES). Salientamos nos programas: 

Formação Musical I (vd. anexo 29) e Formação Musical II (vd. anexo 30), a ausência de 

discografia. A Formação Musical tem a duração de dois semestres, no primeiro ano do 

curso. No que se refere à bibliografia, esta é muito escassa. No programa de Formação 

Musical podemos ler apenas quatro referências bibliográficas, quatro obras cujo conteúdo 

se centra na teoria musical, em exercícios auditivos e rítmicos e num dicionário de temas 

musicais. Com os escassos elementos que se possuem, o programa só pode ser visto a 

partir de uma desvalorização do documento “Ficha de Unidade Curricular”. Esta 

“ausência”, bem patente nos conteúdos e nas competências explicitadas, não permite 

perceber minimamente que atividades, obras, períodos, ou géneros se trabalham. O caráter 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Licenciatura (1º ciclo) e Mestrado (2º ciclo). 
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generalista e pouco detalhado que tem o programa constitui um problema para quem, a 

partir dele, pretenda estabelecer uma qualquer relação com a sua implementação. Veja-se, 

por exemplo, uma das cinco pequenas frases que constituem a secção conteúdos: “Leitura 

e escrita de melodias tonais, modais e atonais”. Os paradigmas: modal, tonal e atonal 

compreendem um longo período da composição musical. Deste modo, esta pequena frase 

abarca cerca de mil anos de música, desde o século X até aos dias de hoje.  

Resumindo, não é possível a partir dos programas saber se os alunos que 

frequentaram a uc Formação Musical da ESMAE abordam a música do período em estudo. 

Todos os programas exprimem a vontade de proporcionar um conhecimento profundo das 

diferentes formas de produção musical, no entanto, esse desejo não se explicita 

objetivamente através de conteúdos expressos no texto do programa e também na 

bibliografia 

 

 

5.3. Escola Superior de Música de Lisboa (Instituto Politécnico de Lisboa) 

 

A Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) foi criada em 1983, no âmbito da 

reforma determinada pelo Decreto-Lei nº. 310/83, e foi integrada no Instituto Politécnico 

de Lisboa em 1985. Os primeiros cursos (bacharelato) a entrarem em funcionamento 

foram: Clarinete, Composição, Oboé e Violoncelo (Portaria, nº 765/86, de 26 de 

Dezembro). Em 1990, os cursos superiores lecionados no Instituto Gregoriano de Lisboa 

foram integrados na ESML, formando o Departamento de Estudos Superiores Gregorianos 

da ESML. Como escreve Gonçalves (2009, p. 267), o diploma instituidor refere que o 

ensino superior de música visa ”a formação de profissionais [...] ao mais alto nível técnico 
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e artístico” incluindo também “a formação de professores do ensino vocacional” e podendo 

ainda ministrar “cursos de especialização“ (nº 1 e 2 do artº. 15º do DL nº 310/83).  

Atualmente, os Estatutos da ESML apontam como finalidades: a formação 

profissional, a investigação e a promoção e divulgação culturais no domínio da música. Na 

formação profissional, estabelece a formação de instrumentistas, cantores, compositores, 

diretores de orquestra e de coro e de docentes para o ensino musical. Define como missão:  

 
promover um ambiente de ensino/aprendizagem de qualidade que, numa perspectiva de formação ao 

longo da vida, incentive os estudantes ao seu máximo desenvolvimento pessoal, artístico, científico, 

técnico e cultural, com vista a desempenhos profissionais empreendedores, nacionais e 

internacionalmente competitivos e socialmente relevantes, nas áreas das Artes e Indústrias Musicais. 

 

A oferta formativa da ESML foi crescendo ao longo dos anos, possuindo 

atualmente as seguintes formações de 1º ciclo: Composição, Direção Coral e Formação 

Musical, Direção de Orquestra de Sopros, Canto, Cordas Dedilhadas, Arcos, Sopros e 

Percussão, Música Antiga, Piano, Órgão e Jazz. A duração dos seus cursos de 1º ciclo foi 

adequada ao Processo de Bolonha a partir do ano letivo 2007-2008, passando de quatro 

para três anos. 

 

 

5.3.1. O curso de Formação Musical 

 

O curso de Formação Musical da ESML teve início no ano letivo 1991-1992, ao 

abrigo da Portaria nº 1233/90, de 28 de Dezembro. Esta portaria conferia o grau de 

bacharel, o primeiro grau académico a ser atribuído em Portugal a quem concluísse o curso 

de Formação Musical. O plano de estudos tinha genericamente três áreas: música (sete uc); 

didática da música (duas uc) e ciências da educação (uma uc). As uc eram todas anuais, 
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tendo a mesma designação nos dois primeiros anos. No terceiro ano, as uc de Análise e 

Psicologia do Desenvolvimento deixavam de fazer parte do plano de estudos, tomando o 

seu lugar a uc de Tecnologias da Informação.  

Com a publicação da Portaria nº 700/93, é introduzida uma alteração em quase 

todos os planos de estudo desta escola. No entanto, tal não aconteceu no Curso de 

Formação Musical que manteve a mesma estrutura.  

Em 1995, pela Portaria 449/95 de 12 de Maio, foi publicado um plano de estudos 

para o Curso de Formação Musical. Contudo, o referido plano não sofreu qualquer 

alteração, tendo em conta o publicado em 1990.  

O último plano de estudos em vigor antes da implementação do Processo de 

Bolonha teve início no ano letivo 1998-1999, altura em que entrou em vigor a 2ª etapa 

(licenciatura) de estudos, o qual conferiu a primeira licenciatura em Formação Musical. 

Uma licenciatura bietápica, com a duração de 4 anos que, embora tivesse entrado em 

funcionamento em 1998-1999, só veio a ser criada pela Portaria nº 833/2000, de 22 de 

Setembro. O plano de estudos possuia, tendo em conta o anterior plano, um maior número 

de uc. Por outro lado, as uc de Ciências da Educação, embora presentes na 1ª. Etapa 

(bacharelato) de estudos, era na 2ª. etapa que constituiam praticamente metade da oferta.  

No ano letivo 2007-2008, ano de entrada em vigor do Processo de Bolonha, já não 

foram aceites inscrições para o primeiro ano da licenciatura em Formação Musical. 

Iniciou-se uma nova formação com a seguinte designação: Direção Coral e Formação 

Musical. Esta designação faz crer que os antigos cursos de Formação Musical e Direção 

Coral terão sido fundidos, por forma a ministrar competências mais adequadas às saídas 

profissionais que, de um modo geral, se centram no ensino da Formação Musical e das 

Classes de Conjunto. 
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5.3.2. Análise dos programas 

Com a análise aos programas em vigor na ESML, procura-se perceber em que 

medida a música dos séculos XVI e XVII é ou não tida em conta, quer a partir dos 

períodos, das obras, autores, conteúdos e objetivos, entre os possíveis indicadores.  

A estrutura das FUC é muito idêntica à da A3ES, embora numa versão mais 

simplificada. O ponto 8, “Demostração da coerência dos conteúdos programáticos com os 

objectivos da unidade curricular” não está preenchido em nenhum dos programas da 

ESML, estando assinalado que está “em atualização”. 

Nos planos de estudo dos cursos atualmente em vigor na ESML, existem duas 

designações diferentes no seio da mesma área de estudos (Formação Musical). Assim, no 

curso de Direção Coral e Formação Musical, a uc tem a designação de Formação Musical, 

tendo nos restantes cursos a designação genérica de Formação Auditiva. De facto, o nome 

(Formação Auditiva A1 ou Formação Auditiva C2) e o programa sofrem pequenas 

alterações, consoante o curso a que estão afetos, pretendendo responder às características 

das formações ministradas. 

As duas unidades curriculares, Formação Musical e Formação Auditiva, embora 

com textos muito semelhantes, parecem ter objetivos diferentes. De uma forma global, a 

análise dos programas parece indicar que a Formação Auditiva está mais reservada à 

preparação técnica, quer do ponto de vista do desenvolvimento auditivo quer do ponto de 

vista da leitura e escrita. A Formação Musical aponta para uma preparação mais 

aprofundada nos aspetos relativos à teoria musical mas também para uma visão mais 

cosmopolita da música e um conhecimento mais alargado e profundo do repertório da 

música erudita. A oportunidade para trabalhar com maior profundidade e num âmbito mais 

alargado o repertório abordado no programa de Formação Musical vem refletida no 
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número de ECTS atribuídos a cada uma das uc: a Formação Musical possui 10 ECTS, 

enquanto a Formação Auditiva 3 ECTS. 

Um olhar sobre os três programas de Formação Musical (vd. anexo 31), em vigor 

no 1º ciclo de estudos em Direção Coral e Formação Musical, permite, ainda que 

forçadamente, colocar a hipótese de que há intenção de abordar a música dos séculos XVI 

e XVII. No programa do 1º ano, na secção “Conteúdos Programáticos”, podemos ler:  

 
3) Compreensão dos excertos das obras estudadas ao nível analítico (formas, estruturas e 

texturas, organizações sonoras, planos tonais, modalismos, serialismo, harmonias, agregados, 

contrapontos e polifonias, métricas, compassos e outras características rítmicas, agógicas e 

dinâmicas, etc.), do ponto de vista dito 'teórico' e ao nível do reconhecimento auditivo e da execução 

(Programa 1º ano de Formação Musical-ESML, 2013). 

 
 
 
Os programas dos 2º e 3º anos (vd. anexo 31), em relação às citações anteriores, 

não acrescentam nada em relação ao que vem escrito no programa do 1º ano. Contudo, a 

leitura dos conteúdos não permite a identificação das obras ou dos autores. Também na 

“Bibliografia principal”, não se encontra qualquer referência às obras ou autores relativos à 

música polifónica dos séculos XVI e XVII.  

É importante notar ainda que na “Bibliografia principal”, presente em todos os 

programas, há uma referência que pode ser resumida a partir das palavras contidas nos 

diferentes programas: o repertório é escolhido pelo professor de acordo com o 

desenvolvimento artístico dos alunos. O carácter discricionário atribuido ao professor, tal 

como a responsabilidade na escolha do repertório, tem a vantagem de possibilitar a 

adaptação das obras às capacidades dos alunos, consoante o seu grau de desenvolvimento. 

Contudo, esta opção fica dependente, em grande medida, do gosto do professor. Segundo 

Gembris e Davidson (2002), são os professores e o meio envolvente que mais influenciam 

o gosto musical. Ainda segundo estes autores, os professores, pela sua relação pedagógica, 
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influenciam os alunos, porque lhes transmitem um saber musical a partir dos géneros que 

elegem no trabalho diário, porque proporcionam a audição de obras musicais, mas também 

porque na sua relação pedagógica podem agir a partir de uma maior ou menor motivação. 

É ao professor que cabe a escolha das obras e autores a abordar. Com os dados colhidos 

nos programas analisados, não é possível saber se a música dos séculos XVI e XVII é 

incluída nas suas aulas. 

Ainda em relação ao Curso de Formação Musical e Direção Coral, verificou-se que 

a uc Formação Auditiva B (1, 2, 3, 4) faz parte do plano de estudos. Tem lugar nos quatro 

primeiros semestres do curso e é lecionada cumulativamente com a uc Formação Musical. 

O programa daquela uc é uma versão abreviada do programa desta, no que tem que ver 

com o ponto “6. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a 

desenvolver pelos estudantes)” e “7. Conteúdos programáticos”. Tendo em conta o que se 

leu nos programas (semestrais) da uc Formação Auditiva, é difícil perceber o papel que lhe 

está reservado no seio do plano de estudos, uma vez que o texto deste programa é 

praticamente igual ao publicado na uc de Formação Musical. 

Em relação aos outros cursos, o programa da Formação Auditiva (vd. Anexo 32), 

como se referiu, possui a estrutura já mencionada. No que diz respeito ao conteúdo, as 

poucas alterações observadas parecem corresponder às especificidades de cada um dos 

cursos. No que tem que ver com a música em estudo, encontrámos na “Bibliografia 

principal”, na Formação Auditiva A1 e C2, a única referência bibliográfica relacionada 

com o período em estudo. Trata-se de uma transcrição e estudo de Manuel Morais, 

publicada em 1984, com o seguinte título: “Vilancetes, Cantigas e Romances do Século 

XVI”. 

Em síntese, podemos concluir que a música polifónica dos séculos XVI e XVII não 

está claramente referida nos programas de Formação Musical. A existência de apenas uma 
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referência bibliográfica relacionada com a música daquele período no programa de 

Formação Auditiva não permite chegar a qualquer conclusão fundamentada.  
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CAPÍTULO 6 

O ESTUDO – A MÚSICA POLIFÓNICA PORTUGUESA DOS 
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6. O Estudo – A música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII na 

Formação Musical 

 

6.1. Metodologia 

Tendo em mente a questão central da nossa investigação, o estudo que neste 

capítulo se apresenta enquadra-se numa investigação de natureza essencialmente 

qualitativa associada ao uso de técnicas de recolha e tratamento de dados de natureza 

quantitativa, na modalidade de estudo de caso, de modo a que nenhum detalhe escape ao 

escrutínio (Bolgdan & Bilken, 1982). Face à problemática definida, tendo em conta a 

questão específica da investigação, os objetivos que a orientaram e o respetivo referencial 

teórico, serão descritas as razões subjacentes à opção metodológica adotada. 

Este estudo central pretende alcançar o primeiro objetivo definido: de que forma a 

música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII é abordada nas aulas de Formação 

Musical, no ensino especializado de música (curso secundário) e superior de música 

(ensino público politécnico). Para atingir os dois objetivos seguintes, sem o que o estudo 

central se esgotava nele próprio, desenvolvemos um estudo complementar no sentido de 

contribuir para a revelação da música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII, em 

particular a que se produziu na Capela dos Duques de Bragança em Vila Viçosa pelo 

talento de António Pinheiro. Este estudo assentou no levantamento e transcrição de um 

corpus constituído por cinco salmos da autoria deste músico. Tratou-se de uma 

investigação documental-histórica, na conceção de Afonso (2005, p. 88) quando refere que 

se trata de “metodologia não inferente” em que se recolhem e analisam documentos 

arquivados que se concretizaram num espaço e tempo definidos, do passado. Tratou-se de 

uma abordagem qualitativa, uma vez que se identificou, intrepertou, descreveu e 

transcreveu, na nossa investigação, concretamente, o legado conhecido de António 
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Pinheiro. O resultado está expresso nos capítulos 2 e 3 deste trabalho e consistiu na 

realização de uma edição crítica de cinco salmos da Capela de Vila Viçosa. 

Esta edição crítica, entendida como consequência directa e necessária da 

transcrição dos cinco salmos de António Pinheiro, e o estudo de caso apresentado neste 

capítulo da investigação, foi vertida numa proposta analítico-interpretativa que se 

apresenta no capítulo 7.  

O estudo central apresentado neste capítulo insere-se numa abordagem 

metodológica adequada à modalidade de estudo de caso, cujo objeto da investigação se 

circunscreve ao estudo da aplicação da música polifónica portuguesa da segunda metade 

do século XVI e inícios do século XVII, nas escolas do ensino especializado de música e 

nos três estabelecimentos de Ensino Superior de Música que integram o Ensino Superior 

Politécnico público português. 

A metodologia escolhida incorpora características peculiares, uma vez que incide 

sobre uma situação específica. Segundo Yin (1994, p. 13), esta abordagem metodológica 

adequa-se à investigação em educação, sobretudo quando o investigador procura respostas 

para o “como” e o “porquê”. É exatamente para conhecermos “como” a música polifónica 

portuguesa dos séculos XVI e XVII é abordada na Formação Musical no ensino 

especializado e superior de música em Portugal que se desenvolve o estudo central da 

nossa investigação.  

O estudo levado a cabo é caraterizado por Ponte (2006) do seguinte modo: 

 

É uma investigação que se assume como particularista, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em 

certos aspetos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, 

contribuir para a compreensão global de um certo fenómeno e interesse (p. 2). 

 

Considerando o problema inicialmente definido e as suas caraterísticas, a opção por 
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esta metodologia sustentou-se igualmente na afirmação de que “queremos estudar algo 

singular, que tenha um valor em si mesmo” (Ludke & André, 1986, p. 17). A temática já 

apresentada visa o estudo de um problema num contexto muito específico e focaliza-se na 

investigação de um fenómeno atual, no contexto do ensino superior de música, nos 

Institutos Politécnicos públicos, e no contexto do ensino especializado da música.  

Ao mesmo tempo, a opção por um tipo de investigação misto, conjugando o 

paradigma qualitativo e quantitativo, reside na convicção de que a combinação dos dois 

métodos é complementar e adequada ao processo de pesquisa. A utilização destes dois 

modelos corresponde igualmente à necessidade específica do tipo de estudo, 

independentemente da prevalência de um modelo sobre o outro.  

No que diz respeito à utilização simultânea do método quantitativo e do método 

qualitativo num mesmo problema de investigação, os autores têm opiniões distintas. Há 

autores que evidenciam as dificuldades da utilização conjunta dos dois métodos. Grannen 

(1992, apud Carmo e Ferreira, 1998, p.183) salienta que a utilização conjunta de métodos 

qualitativos e quantitativos tem implicações teóricas subjacentes e que por isso se 

fundamentam em pressupostos diferentes. Bogdan e Bilken (1994, p. 60) também 

defendem uma posição análoga, salientando as diferenças entre os métodos e fazendo 

assim emergir as desconformidades.  

Por outro lado, são também vários os autores que advogam a utilização dos dois 

métodos. Liora Bresler (2006) refere que nenhum estudo de investigação é puramente 

qualitativo ou quantitativo. Segundo esta investigadora, nos estudos qualitativos têm lugar 

a enumeração e as diferenças de quantidade, enquanto nos estudos quantitativos “se espera 

que haya descripciones y interpretaciones en el linguagem natural “ (Bresler, 2006, p. 64 

apud Giráldez, 2010, p. 135). É também esta a perspetiva de Bell (2004, p. 20) quando 

aponta que há momentos em que os investigadores qualitativos recorrem a técnicas 
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quantitativas e vice-versa. De facto, como evidencia Malbrán (1996), a controvérsia entre 

métodos quantitativos e qualitativos não faz sentido na atualidade, uma vez que existem 

trabalhos de investigação que requerem ambas as perspetivas. 

Do ponto de vista conceptual, os dois focos predominantes na investigação 

quantitativa e qualitativa representam as duas tradições das ciências sociais e humanas, a 

positivista e a interpretativa. Segundo Ibarretxe (2006, p. 26), a ideia de que as duas 

metodologias são dicotómicas e incompatíveis é criticada por muitos autores, os quais 

afirmam que a apresentação dicotómica, colocando de um lado a metodologia correta e do 

outro a errada, não corresponde à realidade. De facto, como afirma Ibarretxe (2006): 

 

En la investigación educativa actual está ampliamente admitida la actitud integradora y la 

posibilidad de diseñar trabajos de investigación multimetódicos, que tratan de estudiar realidades 

complejas. Se pueden emplear variedade de métodos y técnicas de investigación que nos ayuden a 

compreender los diferentes lados de una realidade poliédrica” (p. 28).  

 

Se bem que a maioria dos autores associem o estudo de caso à investigação 

qualitativa, Coutinho e Chaves (2002) referem que: “na investigação educativa abundam 

sobretudo os estudos de caso de natureza interpretativa/qualitativa, não menos verdade é 

admitir que, estudos de caso existem em que se combinam com toda a legitimidade 

métodos quantitativos e qualitativos” (p. 67). 

Segundo Madsen e Madsen (1988, apud Bravo, 2011, p. 150), na área da Educação 

Musical existem quatro métodos de investigação educativa: o filosófico, o histórico, o 

descritivo e o experimental. De acordo com este autor, o presente trabalho utiliza dois dos 

métodos enunciados: o histórico e o descritivo. O histórico por ser o mais utilizado na 

investigação musical: analisa o passado, preserva a obra humana, descobre materiais e 

contribui para a informação histórica, na senda do que atrás referimos (estudo 

documental). O descritivo, no sentido de que se usa frequentemente para obter uma grande 
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quantidade de dados informativos ou de opinião, num curto período de tempo, conformado 

no que desenvolvemos neste capítulo. 

 

 

6.2. Amostra/sujeitos da investigação 

 

Tendo em conta os objetivos do trabalho, foram utilizadas diferentes metodologias 

na escolha das amostras e utilizados diferentes instrumentos de recolha de dados 

(inquéritos por questionário e entrevistas), sendo essa diferenciação uma forma de adequar 

o procedimento a cada uma das situações. Assim, no que diz respeito ao inquérito por 

questionário a aplicar aos alunos das três escolas superiores de música (ESART, ESML e 

ESMAE), foi pedido a cada um dos professores responsável pela unidade curricular de 

Formação Musical, de cada uma das escolas, que distribuíssem o inquérito por 

questionário pelos alunos. Foi também pedido aos mesmos professores que recolhessem os 

inquéritos. 

Em relação ao inquérito por questionário aplicado aos professores de Formação 

Musical, foi enviado um inquérito para cada uma das 57 escolas que lecionam o ensino 

secundário de música há pelo menos 3 anos.63 A delimitação deste período de tempo deve-

se ao facto de ser esta a duração do curso secundário de música.  

Das 57 escolas contactadas, 41 responderam ao inquérito, tendo sido obtida uma 

amostra correspondente a 72% do universo contemplado. 

As escolas foram contactadas por telefone ou por e-mail, com objetivo de explicar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Os dados mais recentes sobre o número de escolas do ensino especializado de música onde se encontra a 
funcionar o curso secundário de música estão publicados no Relatório do Ensino Artístico, de Fevereiro de 
2007 (p. 148). Nesse relatório, o número de escolas que lecionavam o então curso complementar, atual curso 
secundário, era de 51. Contudo, o número de escolas que no decorrer deste estudo identificámos atualmente a 
leccionar o curso secundário foi o que já referimos, 57.  
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a razão do estudo e a importância do inquérito por questionário. Também foi indicado que 

só deveriam preencher o inquérito por questionário os professores que lecionam o curso 

secundário/complementar de música. Os inquéritos por questionário foram enviados por 

correio ou por e-mail, de acordo com a preferência manifestada por cada uma das escolas 

que os iria receber. A recolha dos inquéritos por questionário foi feita por e-mail ou por 

correio. 

Em relação ao inquérito por entrevista, foram agendados encontros com o professor 

responsável pela uc Formação Musical de cada uma das três escolas de ensino superior de 

música. As entrevistas foram gravadas e fez-se um resumo das mesmas. 
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6.2.1. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

 

Tendo em conta o estudo a realizar, procuraram-se os instrumentos mais adequados 

por forma a atingir os objetivos propostos. A recolha de informação combinou 

cumulativamente a análise de documentação, o inquérito por entrevista e o inquérito por 

questionário, instrumentos próprios da investigação qualitativa e quantitativa (Pourtois & 

Desmet, 1989; Hainault, 1990). Com esta metodologia, pretende obter-se por um lado uma 

descrição com densidade relevante e, por outro lado, um fortalecimento da validade do 

estudo. Assim, pretende assegurar-se a validade e a fiabilidade do trabalho desenvolvido. 

Através da validade interna, há uma procura da correspondência entre os resultados e a 

realidade, ou seja, pretende garantir-se que estes traduzam na realidade estudada. Em 

relação à fiabilidade, procura garantir-se que os resultados obtidos possam ser idênticos 

aos que se alcançariam caso o estudo fosse repetido. Na recolha de informação, para além 

da análise documental, como instrumento básico de recolha de dados, foram utilizados o 

inquérito por entrevista e o inquérito por questionário.  

Com a pesquisa documental, pretende-se a recolha de bibliografia especializada 

acerca da música polifónica portuguesa, de trabalhos académicos (teses de mestrado e 

doutoramento) e documentação: programas, provas de admissão, enunciados de provas, 

entre outras, assim como documentação avulsa que se possa encontrar nas instituições 

estudadas e referidas no trabalho. 

No inquérito por questionário, foram definidos os seus objetivos e formuladas as 

questões orientadoras. Foi igualmente selecionada uma amostra adequada ao estudo. Na 

preparação e planeamento do questionário, foi considerada a forma e a estrutura, uma vez 

que não haveria hipótese de esclarecimento de dúvidas aquando do seu preenchimento. Um 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 168 

outro aspeto considerado foi o tipo de perguntas a colocar no inquérito. Assim, segundo as 

indicações de Carmo e Ferreira (1998), as perguntas foram construídas à volta de quatro 

secções: perguntas de identificação, perguntas de informação, perguntas de descanso e 

perguntas de controlo. Com as perguntas de identificação, procuram obter-se dados 

relativos a aspetos como: idade, profissão, sexo, etc. Com as perguntas de informação, 

procuram obter-se dados sobre factos e dados de opinião. As perguntas de descanso 

tiveram o propósito de fazer a ponte sempre que se mudou de assunto e sempre que se 

introduziram perguntas que podiam oferecer maior dificuldade.  

Ainda em relação ao inquérito por questionário, houve a preocupação de construir 

um instrumento que permitisse de uma forma fácil a recolha dos dados pretendidos. Nesse 

sentido, procurou criar-se um inquérito com um perfil objetivo, de fácil preenchimento e 

claro em relação às instruções de preenchimento, tendo o número de perguntas sido 

reduzido ao fundamental. De acordo com o tipo de dados a recolher, foram colocadas 

perguntas fechadas ou abertas.  

Para verificar se os dois inquéritos por questionário levantavam dúvidas no seu 

preenchimento, foi utilizado um pequeno grupo de alunos e professores. A partir dos 

problemas detetados, foram feitas as alterações e ajustes considerados necessários. 

 Para garantir uma taxa de respostas que permitisse a realização do estudo, 

procuraram-se os canais de comunicação julgados mais apropriados e pragmáticos. No 

inquérito por questionário, dirigido aos atuais professores do ensino especializado de 

música, foi pedida a colaboração de cada uma das instituições através de contacto 

personalizado, sendo possível, na maioria dos conservatórios, chegar ao contacto com o 

professor responsável pela disciplina. Os inquéritos foram enviados para cada uma das 57 

escolas e, depois de preenchidos pelos professores, foram devolvidos por e-mail ou por 

correio. 
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Em relação aos inquéritos dirigidos aos atuais alunos do ensino superior, embora as 

três escolas tivessem disponibilizado os mailing list dos alunos, foi escolhida uma 

estratégia diferente. Sabendo que a elevada taxa de não-respostas é um dos problemas, 

foram contactados pessoalmente os professores responsáveis pela unidade curricular 

Formação Musical. Foram-lhes entregues os questionários, distribuídos e recolhidos nas 

suas aulas, por forma a garantir uma taxa significativa de respostas.  

A seleção da entrevista como método de recolha de dados baseou-se no facto de se 

acreditar que o contacto direto entre investigador e entrevistado permite conduzir uma 

recolha de dados mais eficaz. O inquérito por entrevista, tal como refere Estrela (1994), 

permite “conhecer algo dos quadros conceptuais dos dadores dessa informação enquanto 

elementos constituintes desse processo” (p. 342). Por esse motivo, o inquérito por 

entrevista como instrumento de recolha de dados foi utilizado na colocação de questões 

relevantes, que de outra forma não seria possível. Nessa situação, foram inquiridos como 

especialistas nesta área de investigação os professores de Formação Musical das três 

escolas superiores de música.  

De acordo com os objetivos da investigação, foi escolhido um modelo de 

“entrevista mista”64, a qual permite por um lado conceder um patamar confortável de 

liberdade ao entrevistado (em que este se exprime informalmente sem se afastar dos 

objetivos da entrevista) e simultaneamente obter respostas com maior profundidade. 

 Esta decisão levou a que fosse construído um conjunto orientador de questões que 

permitissem fazer as necessárias adaptações no decorrer da entrevista, tornando-a num 

instrumento flexível (Ludke & André, 1986, p. 34). Este modelo de entrevista semi-

estruturada pode proporcionar um clima de interação e confiança, mais favorável à 

captação de informação relevante. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Tipologia de acordo com Madelaine Grawitz (1993). 
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 6.3. O inquérito por questionário 

 

6.3.1 Inquérito por questionário (alunos do Ensino Superior) 

 

O inquérito aplicado aos alunos que frequentam as três escolas do Ensino Superior 

Politécnico está dividido em quatro secções: a primeira, destina-se a identificar o 

respondente e a obter informação sobre o contacto que estabeleceu com a música 

polifónica portuguesa durante a passagem pelo ensino especializado de música, nos casos 

em que os alunos antes de estarem inscritos no ensino superior frequentaram este 

subsistema de ensino; na segunda, procurou-se informação sobre o grau de contacto do 

respondente com a música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII; na terceira, 

indagou-se sobre o conhecimento da referida música a partir da experiência pessoal e/ou 

simultaneamente na atividade académica no ensino superior; na quarta secção, é pedido ao 

respondente para, a partir de um dos salmos de António Pinheiro, realizar uma pequena 

síntese dos aspetos que considere mais relevantes.65 A decisão de incluir esta última secção 

residiu na convicção de que, desta forma, o respondente poderia fornecer informação que 

não seria possível alcançar com outro tipo de inquérito.  

No primeiro grupo de questões, foi feita a identificação do sexo e da idade 

(questões 1 e 2). 

Com a pergunta 3, pretende saber-se que curso frequenta, uma vez que este 

questionário é submetido a alunos de outros cursos, para além do Curso de Formação 

Musical. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Vd. anexo 33 
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Na questão 4, pretende saber-se se o respondente frequentou o ensino especializado 

da música antes de ter ingressado no ensino superior. A frequência deste subsistema de 

ensino pode ter criado oportunidades para o conhecimento de diferentes géneros de 

música, entre os quais o do período estudado. 

As questões 5 e 6 são dirigidas aos alunos que frequentaram o ensino especializado 

da música. Pretende-se que indique qual o curso frequentado e o número de anos de 

frequência. As diferenças entre os cursos, sobretudo entre o de Formação Musical e o de 

Instrumento, podem trazer dados importantes para este estudo uma vez que poderão ter 

sido feitas abordagens distintas. 

Na questão 7, pergunta-se diretamente se o respondente abordou obras polifónicas 

portuguesas durante os seus estudos no ensino especializado de música, tendo nas questões 

7.1 e 7.2., procurado saber-se em que disciplinas e qual a frequência com que foram 

estudados aspetos dessa música. 

É natural que as experiências dos alunos, em relação à música do período em causa, 

possam ter passado por diferentes disciplinas: Formação Musical, História da Música, 

Análise, Coro, etc. Nesse sentido, torna-se importante obter informação a este respeito, 

pois clarifica o contexto e o enquadramento em que aconteceu. 

A questão 8, inicia uma outra secção do inquérito por questionário. Com esta 

pergunta, procura-se uma informação de caráter geral, ou seja, pretende saber-se se o aluno 

teve oportunidade de ouvir música deste período, independentemente do contexto em que o 

fez, ou seja, se ouviu música dos séculos XVI e XVII durante uma atividade académica ou 

fora dela.  

A questão seguinte (9), para os alunos que frequentaram o ensino especializado de 

música, é aparentemente redundante. No entanto, esta pergunta permite agora a resposta 

por parte de todos os inquiridos, de forma mais discriminatória e precisa, relativamente ao 
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contacto que cada um teve com a música polifónica portuguesa dos séc. XVI e XVII. Por 

outro lado, a informação aqui recolhida é fundamental, não só para precisar a informação 

obtida em perguntas anteriores. 

A pergunta 10, na sequência da anterior, pede para concretizar o tipo de atividade 

realizada. 

A pergunta 11 fornece dois tipos de informação: por um lado diz-nos se a questão 

da performance é uma preocupação do respondente e, por outro, se teve necessidade de, 

perante um texto deste período, consultar as obras teóricas para esclarecimento dos 

problemas que enfrentou. 

A pergunta 12 tem como único objetivo identificar a(s) obras(s) teóricas utilizadas. 

A questão 13 está ligada com a anterior, ou seja, a sua resposta está condicionada 

ao conhecimento de obras teóricas deste período. 

Com a pergunta 14, pretendemos saber se o inquirido estabelece alguma relação 

entre a performance e as obras teóricas. 

Na questão 15, pretende saber-se se os inquiridos já tiveram acesso a uma obra 

original, ou seja, sem ser transcrita.  

Na pergunta 16, o respondente indica quais os compositores que considera mais 

representativos deste período. 

Com a pergunta 17, pretende saber-se se o respondente considera que o período da 

polifonia portuguesa deve ou não estar presente no ensino da Formação Musical. 
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6.3.2. Inquérito por questionário  (professores do Ensino Especializado) 

 

O inquérito por questionário aplicado aos professores do ensino especializado de 

música é unicamente dirigido aos docentes que lecionam a disciplina de Formação 

Musical.66  

O inquérito está dividido em três secções: a primeira, destina-se à recolha de dados 

de identificação; na segunda, procura conhecer-se o tipo de contacto que teve com a 

música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII; na terceira secção, confronta-se o 

inquirido com um dos salmos de António Pinheiro, pedindo-lhe que refira os aspetos que 

considere mais relevantes.  

As perguntas  1 e 2 destinam-se a identificar a faixa etária e o sexo. Em relação à 

faixa etária colocaram-se quatro opções, as quais poderiam corresponder genericamente a 

indivíduos com diferentes tipos de formação. Deste modo, os respondentes que possuem 

mais de 50 anos realizaram a sua formação (curso superior) no Conservatório; os que têm 

entre 41 e 50 anos é muito provável que tenham realizado mais do que uma formação 

(conservatório e ensino superior, sobretudo os que têm mais que 45 anos); os que têm entre 

30 e 40 anos possuem, muito provavelmente, uma licenciatura bietápica (4 anos); e os que 

têm até 30 anos frequentaram uma licenciatura após o processo de Bolonha (3 anos). 

Com as perguntas 3 e 4, pretende estabelecer-se a correspondência com a pergunta 

2. Assim, fica a conhecer-se o percurso/formação académica do inquirido. Muitos dos 

docentes diplomados com os antigos cursos superiores completaram mais tarde a sua 

formação com uma licenciatura, razão pela qual se coloca a palavra “curso(s)” como uma 

opção. Temos presente que os professores que leccionam este subsistema possuem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Vd. anexo 34 
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formações muito diferentes e que esse facto pode ter influência no que respeita à 

leccionação da música do período em causa. 

 A questão 5 centra-se na participação do docente na elaboração do programa da 

disciplina de Formação Musical e de Classe de Conjunto. Embora exista um único 

programa oficial para a disciplina de Formação Musical, conforme foi referido em 4.3., a 

maioria das escolas, a partir do programa oficial, elaborou um documento de acordo com a 

nova realidade (compositores, obras, discografia, etc.) e as exigências dos modelos de 

programação. No que respeita à Classe de Conjunto, nunca foi aprovado nenhum programa 

oficial, pelo que cada escola tem um programa próprio, elaborado pelos responsáveis da 

disciplina.67    

Com as perguntas 6 e 7, pretende saber-se se os docentes realizam formação 

contínua e quais as suas escolhas. No ensino especializado de música privado, a formação 

contínua não é obrigatória, uma vez que não faz parte da avaliação docente. Assim, as 

respostas fornecem indicadores de necessidades e preferências pessoais. 

A pergunta 8 identifica a disciplina ou disciplinas que o docente leciona, uma vez 

que alguns professores de Formação Musical possuem habilitação para lecionar mais que 

uma disciplina.  

O tempo de serviço, contemplado na questão 9, foi colocado no inquérito por, à 

partida, serem os professores com mais tempo de serviço aqueles que maior envolvimento 

têm na gestão pedagógica das escolas.  

Nas perguntas 10 e 11, foi questionada diretamente a prática docente, pedindo que 

digam se a música polifónica portuguesa está presente nas suas aulas e, em caso 

afirmativo, quais as atividades que são desenvolvidas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Informação obtida a partir de alguns responsáveis de escolas do ensino vocacional. 
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 A pergunta 12 foi colocada porque alguns inquiridos podem não incluir as 

masterclasses ou cursos de pequena duração no âmbito das ações de formação contínua.  

As perguntas 13, 14 e 15 pretendem colher informação sobre o contato do inquirido 

com a música polifónica no âmbito da sua formação académica, enquanto aluno do ensino 

superior.  

A partir da pergunta 16, o inquérito passa a focar aspetos relativos à atividade 

pedagógica do inquirido, começando por procurar saber qual opinião do professor sobre a 

introdução da música polifónica no currículo da disciplina de Formação Musical 

A pergunta 17 procura verificar se o respondente estabelece alguma relação entre o 

ensino da polifonia e as obras teóricas publicadas no período estudado.  

Com as questões 18 e 19, pretende saber-se se o respondente teve acesso a um texto 

original ou a uma transcrição e o nome dos compositores que elege como representantes 

deste período. Estes dados permitem clarificar a grau de proximidade do respondente com 

a música em estudo. 

Porque as obras teóricas publicadas nos séculos XVI e XVII são fundamentais para 

a prática da música deste período, foram colocadas as perguntas 20, 21 e 22.  

A última questão procura revisitar algumas das questões anteriores e proporcionar 

ao respondente uma abordagem analítica a partir do salmo Beati omnes da autoria de 

António Pinheiro. As informações aqui recolhidas têm grande valor, na medida em que 

permitem confirmar algumas das respostas dadas anteriormente. 
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6.4. Inquérito por entrevista  (professores de Formação Musical das Escolas 

Superiores de Música) 

 

O inquérito por entrevista tem por objetivo obter uma informação profunda e 

diversificada, uma vez que os entrevistado são quem, no âmbito deste estudo, 

proporcionam (ou não) a aplicação da música dos séculos XVI e XVII nas aulas de 

Formação Musical no Ensino Superior Politécnico público. Assim, o guião elaborado 

servirá como linha condutora da entrevista, cuja estrutura base assenta nas seguintes 

secções68: 

1 - Identificação do respondente;  

2 - Atividade docente; 

3 - Análise do salmo Beati omnes de António Pinheiro. 

Em relação à primeira secção, identificação do respondente, é perguntado quais as 

instituições em que estudou e quais as habilitações musicais que possui. É também 

perguntado se, durante a formação académica, teve oportunidade de contactar com a 

música deste período e, no caso de responder positivamente, quais as atividades em que a 

música deste período foi usada. 

Na segunda secção da entrevista, é perguntado o número de anos de prática docente, 

como professor de Formação Musical, sendo-lhe igualmente perguntado qual o nível de 

participação na elaboração do programa desta unidade curricular. Esta segunda questão 

torna-se importante e necessária uma vez que, pela análise dos programas, é difícil 

perceber se nos mesmos está ou não contemplada a música deste período, sendo ainda mais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Vd. anexo 35 
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difícil identificar quais os compositores ou obras escolhidas, por nada vir referido na 

bibliografia ou na discografia. Assim, caso a resposta seja afirmativa, poderá ser 

clarificado o motivo da omissão, quer das obras quer dos autores. 

Um outro aspeto igualmente importante é a formação contínua, não só pela 

oportunidade de adquirir e atualizar conhecimentos mas também por fazer parte da 

avaliação docente. Deste modo, o guião integra uma pergunta sobre a importância da 

formação contínua ao longo da carreira. É igualmente pedido que precise qual ou quais as 

ações que frequentou. 

Se o entrevistado não responder afirmativamente à primeira pergunta da segunda 

secção, é-lhe perguntado se considera que a música polifónica portuguesa deve ser 

utilizada na uc de Formação Musical.  

Os compositores deste período representam escolas e gerações que imprimiram 

características próprias à sua forma de escrita, por isso, pedimos que identifiquem aqueles 

que consideram mais marcantes. 

No fim desta segunda secção, será colocada diretamente a pergunta sobre a aplicação 

ou não, nas suas aulas, de obras e autores deste período. Independentemente da resposta, 

será pedido que explicite a razão dessa decisão. Nas respostas afirmativas, será pedido que 

identifique o tipo de trabalho/atividades desenvolvidas. 

A terceira secção ficou reservada a uma “conversa” a partir de um exemplo concreto da 

música deste período, sendo entregue as transcrições dos cinco salmos de António 

Pinheiro. Desta forma, será criada a oportunidade para que o entrevistado escolha uma das 

cinco obras, em que as caraterísticas do salmo e o tipo de transcrição serão considerados 

aspetos relevantes, assim como os aspetos relativos à textura, modo, relação texto/música, 

clausulas, entre outros. 

A entrevista, embora conduzida por um guião, permite que o entrevistado se expresse 
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de forma espontânea, deixando espaço para a obtenção de informação paralela, importante 

na compreensão do contexto a que se remete cada um dos entrevistados. 

No final do guião da entrevista foi elaborado um conjunto de notas sobre a condução 

da mesma. 
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6.5. Análise dos dados – o inquérito por questionário 

 

6.5.1. Análise dos resultados dos inquéritos por questionário (alunos do Ensino 

Superior) 

 

No sentido de clarificar e tornar mais perceptível a exposição dos resultados 

referentes aos dados colhidos nos inquéritos aos alunos, a apresentação dos mesmos será 

feita a partir de cada uma das questões do inquérito por questionário e pela ordem em que 

foram colocadas. A apresentação foca três dimensões: análise percentual, cruzamento de 

dados e aplicação do teste qui-quadrado. 

 

1. Idade 
 
 
Em relação à idade dos inquiridos, os resultados foram os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: percentagem – idade dos inquiridos. 

   



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 180 

A maior percentagem (54,2%) dos inquiridos tem idade inferior a 20 anos, seguida 

dos inquiridos com idade compreendida entre os 20 e os 25 anos (36,5%). Verifica-se que 

a maioria dos inquiridos tem idade inferior a 25 anos (90,7%)  e apenas 9,4% dos 

inquiridos tem idade igual ou superior a 25 anos. 

 

2. Sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: percentagem – género dos inquiridos 

 

Relativamente ao sexo dos inquiridos, a diferença de percentagem não é relevante, 

sendo que 41,7% é do sexo feminino e 58,3% do sexo masculino.  
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4. Curso que frequenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:  percentagem –  curso que frequenta 

 

Na análise do gráfico, destaca-se o número de alunos que frequenta o curso de 

“Instrumento” (61,1%), seguido do número de alunos que frequentam os cursos de 

“Formação Musical” (27,4%) e “Direção Coral e/ou Instrumental” (11,6%). 

Os resultados obtidos confirmam o conhecimento prévio sobre o universo de alunos 

que frequenta as escolas superiores de música. Estes dados mostram igualmente a cadeia 

de preferência e a valorização dada pelos alunos à oferta formativa destas escolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11:  percentagem –  ano que frequenta 
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Segundo o gráfico, podemos constatar que 30,2% dos inquiridos frequenta o 1º ano, 

31,3% frequentam o 2º ano, sendo esta percentagem igual à dos alunos que frequentam o 

3º ano do curso.  

 

5. Frequentou o ensino vocacional antes de estar inscrito no ensino superior? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          

 

 

Figura 12: percentagem – frequência do ensino vocacional 

 

Do total dos inquiridos, 93,8% afirma ter frequentado o ensino especializado antes de se 

inscrever no ensino superior. O resultado explica-se pela atual dimensão da rede de escolas 

públicas e particulares de ensino especializado (academias, conservatórios e escolas 

profissionais), a qual tem uma boa distribuição geográfica, cobrindo todo o país (cf. 6.2.). 

Atualmente, o ensino especializado de música assume o papel de ensino propedêutico, 

deixando, dessa forma, de representar um ensino terminal, como anteriormente se 

verificou.  
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6. Que curso frequentou? 
 

 
A figura abaixo indica os cursos frequentados, pelos inquiridos, no ensino vocacional: 

 

                                                      

 

 

 

 

 

Figura 13: percentagem – curso que frequentou 

 

O curso mais frequentado pelos inquiridos foi “Instrumento” (75,27%), seguindo-se 

“Formação Musical” com 21,51%, “Canto” com 2,15%, 1,08% dos inquiridos afirmam 

que estudaram particularmente. 

Comparando a cadeia de preferência dos alunos na frequência prévia do ensino 

especializado, verifica-se que esta é semelhante à obtida nos dados recolhidos, 

relativamente ao curso que frequentam atualmente.   

 

7. Quais os estudos máximos que obteve? 

 

Do universo dos inquiridos que frequentaram o ensino especializado, 81,11% concluiu 

o curso complementar e 10,0% frequentou este nível de estudos. 
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Figura 14:  percentagem –  Estudos máximos que concluiu 

 

De seguida, são apresentados os resultados do cruzamento desta questão com as 

questões: a) Idade, b) Sexo e c) Curso que frequenta.  São depois apresentadas as tabelas 

de resultados do teste do Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis. 

a) Idade 

 
Tabela 7: resultado dos cruzamentos da questão 6 com idade 

Idade 

Estudos máximos que obteve 

Total Frequentei 
o curso 
básico 

Conclui o 
curso 
básico 

Frequentei o 
curso 

complementar 

Conclui o 
curso 

complementar 
Outro NA 

Menos de 20 
anos  3,1% 1,0% 50,0%   54,2% 

De 20 a 25 
anos 1,0% 2,1% 5,2% 24,0% 2,1% 2,1% 36,5% 

De 25 a 35 
anos   2,1% 3,1%   5,2% 

Mais de 35 
anos   1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 4,2% 

Total 1,0% 5,2% 9,4% 78,2% 3,1% 3,1% 100,0% 
NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P4. 
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A maior percentagem de inquiridos que frequentaram (6,2%) ou concluíram 

(74,0%) encontra-se nas faixas etárias mais jovens (até 25 anos). Não existem alunos com 

idade superior a 25 anos que frequentaram ou concluíram apenas o curso básico. 

 

Tabela 8: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 37,618a 18 ,004 
Likelihood Ratio 34,005 18 ,013 
Linear-by-Linear 
Association 

5,564 1 ,018 

N of Valid Cases 96   
a. 26 cells (92,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 
multidados.com 

 

 
Como o valor da significância é menor do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

estão relacionadas, ou seja, a idade influenciou os estudos máximos completados pelos 

alunos. 

 
b) Sexo 

 
Tabela 9: resultado dos cruzamentos da questão 6 com sexo 

 Sexo 

Estudos máximos que obteve 

Total Frequentei 
o curso 
básico 

Conclui 
o curso 
básico 

Frequentei o 
curso 

complementar 

Conclui o 
curso 

complementar 
Outro NA 

Feminino 1,0% 2,1% 2,1% 35,4%   1,0% 41,7% 
Masculino   3,1% 7,3% 42,7% 3,1% 2,1% 58,3% 
Total 1,0% 5,2% 9,4% 78,2% 3,1% 3,1% 100,0% 
NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P4 
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Dos 78,2% de alunos que concluíram o curso complementar, 42,7% pertencem ao 

sexo masculino e 35,4% ao sexo feminino, pelo que o valor obtido pelos dois sexos é 

próximo. 

 
                     Tabela 10: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,187a 6 ,304 
Likelihood Ratio 9,464 6 ,149 
Linear-by-Linear 
Association 

1,032 1 ,310 

N of Valid Cases 96   
a. 11 cells (78,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42. 

multidados.com 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, o sexo dos inquiridos não influenciou os estudos máximos 

completados pelos alunos. 

 

c) Curso que frequenta 
 
 

Tabela 11: Resultado dos cruzamentos da questão 6 com curso que frequenta 

Curso que 
frequenta 

Estudos máximos que obteve 

Total Frequentei 
o curso 
básico 

Conclui 
o curso 
básico 

Frequentei o 
curso 

complementar 

Conclui o 
curso 

complementar 
Outro NA 

Formação 
Musical 1,0% 2,1% 4,2% 14,6% 3,1% 2,1% 27,1% 

Instrumento   2,1% 4,2% 54,2%   1,0% 61,5% 
Direção Coral 
e/ou 
Instrumental 

  1,0% 1,0% 9,4%     11,5% 

Total 1,0% 5,2% 9,4% 78,2% 3,1% 3,1% 100,0% 
NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P4. 
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A maior percentagem de inquiridos (54,2%) encontra-se nos alunos que concluíram 

o curso complementar de Instrumento. 

 
         Tabela 12: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 Value Df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 19,237a 12 ,083 
Likelihood Ratio 19,532 12 ,076 
Linear-by-Linear 
Association 

,813 1 ,367 

N of Valid Cases 96   
a. 17 cells (81,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 

multidados.com 

 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, o curso frequentado pelos alunos não influenciou os 

estudos máximos completados.  

 

d) Frequentou o ensino vocacional 

 

Tabela 13: percentagem dos estudos máximos que obtiveram os alunos que frequentaram o ensino 
vocacional 

Frequentou 
o ensino 

vocacional 

Estudos máximos que obteve 

Total Frequentei 
o curso 
básico 

Conclui o 
curso 
básico 

Frequentei o 
curso 

complementar 

Conclui o 
curso 

complementar 
Outro NA 

Sim 1,0% 5,2% 9,4% 78,2% 3,1%   96,9% 
Não           3,1% 3,1% 
Total 1,0% 5,2% 9,4% 78,2% 3,1% 3,1% 100,0% 

NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P4. 
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Todos os inquiridos responderam “Sim” devido ao filtro imposto na questão “P4. 

Frequentou o ensino vocacional antes de estar inscrito no ensino superior?”. 

 
Tabela 14: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 96,000a 6 ,000 
Likelihood Ratio 26,700 6 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

55,228 1 ,000 

N of Valid Cases 96   
a. 12 cells (85,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

multidados.com 
 

 

Como o valor da significância é menor do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

estão relacionadas, ou seja, o facto de os alunos terem frequentado o ensino vocacional 

influenciou a escolha do curso superior. Há uma relação entre os cursos frequentados no 

ensino vocacional e o prosseguimento de estudos no ensino superior. 

 

8. Durante os estudos secundários abordou obras do período referido? 
 
Dos inquiridos que frequentaram o ensino vocacional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         Figura 15:  percentagem –  Obras do período referido que abordou no ensino secundário 
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Durante os estudos secundários, numa fase ainda precoce dos estudos, 73,9% dos 

alunos aborda obras do período da polifonia portuguesa dos séculos XVI e XVII. No 

entanto, como vamos poder observar, o contacto com os autores e obras deste período foi 

enquadrado em disciplinas como História da Música e Coro. 

De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões:  

a) Idade, b) Sexo, c) Curso que frequenta e d) Frequência do ensino vocacional. 

 

a) Idade 

 
               Tabela 15: resultado dos cruzamentos da questão 7 com idade 

Idade 
Abordou obras do período 

referido Total 
Sim Não NA 

Menos de 20 
anos 45,8% 8,3%   54,2% 

De 20 a 25 
anos 18,8% 15,6% 2,1% 36,5% 

De 25 a 35 
anos 4,2% 1,0%   5,2% 

Mais de 35 
anos  2,1% 1,0% 1,0% 4,2% 

Total 70,8% 26,0% 3,1% 100,0% 
 NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P4. 

 
 
 

A diferença de percentagem mais significativa observa-se em alunos com idade 

inferior a 20 anos, ou seja, dos 54,2% de inquiridos com idade inferior a 20 anos, apenas 

8,3% não abordou obras deste período. Por outro lado, a diferença na percentagem de 

inquiridos com idade entre os 20 e os 25 anos que abordaram ou não obras deste período é 

de apenas 3,2 pontos percentuais. 
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        Tabela 16: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 18,356a 6 ,005 
Likelihood Ratio 16,188 6 ,013 
Linear-by-Linear 
Association 

6,152 1 ,013 

N of Valid Cases 96   
a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 

multidados.com 
 
 

Como o valor da significância é menor do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

estão relacionadas. A idade dos alunos influencia o facto de terem abordado ou não obras 

do período referido, durante os estudos secundários.  

 

 

b) Sexo 

 
                         Tabela 17: resultado dos cruzamentos da questão 7 com sexo 

Sexo 
Abordou obras do período 

referido Total 
Sim Não NA 

Feminino 33,3% 7,3% 1,0% 41,7% 
Masculino 37,5% 18,8% 2,1% 58,3% 
Total 70,8% 26,0% 3,1% 100,0% 

NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P4. 

 

Não existem diferenças significativas entre inquiridos de ambos os sexos e o facto 

de terem ou não abordado obras do período em estudo. 
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Tabela 18: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2,820a 2 ,244 
Likelihood Ratio 2,906 2 ,234 
Linear-by-Linear 
Association 

,115 1 ,735 

N of Valid Cases 96   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,25. 
multidados.com 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O sexo dos alunos não influencia o facto de terem ou não abordado 

obras do período referido, durante os estudos secundários. 

 

c) Curso que frequenta 
 
 
   Tabela 19: resultado dos cruzamentos da questão 7 com curso que frequenta 

Curso que frequenta 
Abordou obras do período 

referido Total 
Sim Não NA 

Formação Musical 15,6% 9,4% 2,1% 27,1% 
Instrumento 46,9% 13,5% 1,0% 61,5% 
Direção Coral e/ou 
Instrumental 8,3% 3,1%   11,5% 

Total 70,8% 26,0% 3,1% 100,0% 
            NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P4. 
 
 
 

Não existem diferenças significativas entre alunos que frequentaram cursos 

diferentes e o facto de terem ou não abordado obras do período em estudo. Dos 61,5% de 

inquiridos que frequenta o curso de Instrumento, 46,9% já abordou obras do período em 

estudo.  
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                    Tabela 20: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,455a 4 ,348 
Likelihood Ratio 4,357 4 ,360 
Linear-by-Linear 
Association 

2,285 1 ,131 

N of Valid Cases 96   
         a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,34. 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. Assim, podemos concluir que o curso frequentado pelos alunos não 

influencia o facto de terem ou não abordado obras do período em causa. 

 

 

d) Frequentou o ensino vocacional 

 
    Tabela 21: resultado dos cruzamentos da questão 7 com frequência do ensino vocacional 

Frequentou 
o ensino 

vocacional 

Abordou obras do período 
referido Total 

Sim Não NA 

Sim 70,8% 26,0%   96,9% 
Não     3,1% 3,1% 
Total 70,8% 26,0% 3,1% 100,0% 

  NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P4. 
 

Todos os inquiridos responderam “Sim” devido ao filtro imposto na questão “P4. 

Frequentou o ensino vocacional antes de estar inscrito no ensino superior?”. 
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                     Tabela 22: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 96,000a 2 ,000 
Likelihood Ratio 26,700 2 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

94,936 1 ,000 

N of Valid Cases 96   
        a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,09. 
 

Como o valor da significância é menor do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

estão relacionadas. O facto de os alunos terem frequentado o ensino especializado 

influenciou o facto de terem abordado obras polifónicas portuguesas.  

 

8.1. Em que disciplinas? 
 

Dos inquiridos que frequentaram o ensino vocacional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 16:  percentagem das disciplinas onde foram abordadas obras do período em estudo 
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As obras dos séculos XVI e XVII foram abordadas, principalmente, nas disciplinas 

de “História da Música” (41,2%), “Análise Musical” (24,4%), “Formação Musical” 

(11,5%), “Teoria” (8,4%) e “Instrumento” (6,9%).  

Os resultados obtidos permitem verificar que a abordagem foi realizada, sobretudo, 

em disciplinas mais ligadas à teoria da música e menos à performance.  

 

8.2. Com que frequência? 

Dos inquiridos que frequentaram o ensino vocacional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: percentagem –  frequência com que foram abordadas obras do período em estudo nas 

disciplinas referidas 

 

Dos inquiridos, 64,7% abordou obras polifónicas. “Às vezes”, 17,6% fê-lo 

“Raramente”, 13,2% “Bastantes vezes” e 4,4% “Nunca” abordou estas obras. 
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9. Já teve oportunidade de contactar com música polifónica portuguesa dos séc. XVI 

e XVII? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Figura 18:  percentagem – oportunidade de contacto com a música dos séc. XVI e XVII 
 

Dos alunos inquiridos, 85,4% referiu já ter contactado com música polifónica 

portuguesa dos séculos XVI e XVII. 

     De seguida são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões:  

a) Idade, b) Sexo, c) Curso que frequenta e d) Frequência do ensino vocacional. 
 

b) Idade 
                 Tabela 23: resultado dos cruzamentos da questão 8 com a idade 
 

Idade 

Contactou com música 

polifónica portuguesa 

dos séculos XVI e 

XVII 

Total 

Sim Não 
Menos de 20 
anos 46,9% 7,3% 54,2% 

De 20 a 25 
anos 31,3% 5,2% 36,5% 

De 25 a 35 
anos 4,2% 1,0% 5,2% 

Mais de 35 
anos  3,1% 1,0% 4,2% 

Total 85,4% 14,6% 100,0% 
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A resposta à questão “P8. Já teve oportunidade de contactar com a música 

polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII?” não depende da idade dos alunos, ou seja, 

não existem diferenças significativas entre grupos. A maior percentagem de inquiridos que 

responderam “Sim” à questão, encontra-se nos inquiridos com idade inferior a 20 anos 

(46,9%). 

 

Tabela 24: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,521a 3 ,914 
Likelihood Ratio ,461 3 ,927 
Linear-by-Linear Association ,396 1 ,529 
N of Valid Cases 96   

        a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,58. 
         multidados.com 
 
      

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. A idade dos alunos não influencia o facto de terem tido 

oportunidade de contactar com música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII. 

 

c) Sexo 

                   Tabela 25: resultado dos cruzamentos da questão 8 com o sexo 

Sexo 

Contactou com 
música polifónica 

portuguesa dos 
séculos XVI e XVII 

Total 

Sim Não 
Feminino 38,5% 3,1% 41,7% 
Masculino 46,9% 11,5% 58,3% 
Total 85,4% 14,6% 100,0% 
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Não existem diferenças significativas entre o sexo dos inquiridos e a oportunidade 

de contacto com a música polifónica portuguesa do período em análise. A maior 

percentagem de respostas afirmativas (46,9%) pertence a inquiridos do sexo masculino. 

 
 

              Tabela 26: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,762a 1 ,097   
Continuity Correctionb 1,873 1 ,171   
Likelihood Ratio 2,962 1 ,085   
Fisher's Exact Test    ,143 ,083 
Linear-by-Linear 
Association 

2,733 1 ,098   

N of Valid Cases 96     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,83. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

Como o valor de significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O sexo dos alunos não influencia o facto de terem tido 

oportunidade de contactar com a música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII. 

 

d) Curso que frequenta 
 
     Tabela 27: resultado dos cruzamentos da questão 8 com curso que frequenta 

Curso que frequenta 

Contactou com 
música polifónica 

portuguesa dos 
séculos XVI e XVII 

Total 

Sim Não 
Formação Musical 22,9% 4,2% 27,1% 
Instrumento 53,1% 8,3% 61,5% 
Direção Coral e/ou 
Instrumental 9,4% 2,1% 11,5% 

Total 85,4% 14,6% 100,0% 
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A maior percentagem de respostas afirmativas (53,1%) provém de alunos que 

frequentam o curso de Instrumento. Contudo, não existem diferenças significativas entre 

grupos de inquiridos. 

 
 

Tabela 28: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,177a 2 ,915 
Likelihood Ratio ,171 2 ,918 
Linear-by-Linear 
Association 

,008 1 ,928 

N of Valid Cases 96   
      a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,60. 

  

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O curso que os inquiridos frequentam não influencia o facto de 

terem tido oportunidade de contactar com música polifónica portuguesa dos séculos XVI e 

XVII. 

 
e) Frequentou o ensino vocacional 

 
          Tabela 29: resultado dos cruzamentos da questão 8 coma frequência do ensino vocacional 

Frequentou 
o ensino 

vocacional 

Contactou com 
música polifónica 

portuguesa dos 
séculos XVI e XVII 

Total 

Sim Não 
Sim 82,3% 14,6% 96,9% 
Não 3,1%   3,1% 
Total 85,4% 14,6% 100,0% 
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Todos os inquiridos que não frequentaram o ensino vocacional já tiveram 

oportunidade de contactar com música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII 

(3,1%). 

 
Tabela 30: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,529a 1 ,467   
Continuity Correctionb ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,962 1 ,327   
Fisher's Exact Test    1,000 ,620 
Linear-by-Linear 
Association 

,523 1 ,469   

N of Valid Cases 96     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,44. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. Ter frequentado o ensino vocacional não influenciou o facto de os 

alunos terem tido ou não oportunidade de contactar com música polifónica portuguesa dos 

séculos XVI e XVII. 

10. Se sim, como lhe foi proporcionado esse contacto? 
 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: percentagem – como lhe foi proporcionado o contacto? 
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 O contacto com as obras foi proporcionado pela família para 18,3% dos alunos. 

12,2% dos inquiridos contactaram com este tipo de obras musicais quer na uc de 

Análise/Composição quer na de Formação Musical no ensino superior; 9,8% contactaram 

com estas obras através da uc de Música de Conjunto (coro) no ensino superior.  47,6% 

dos inquiridos indicaram outras formas de contacto, tais como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 20: percentagem – outras formas de contacto com a música do período em causa 

      

     As outras formas de contacto com as obras do período referido foram: disciplinas de 

“Teoria” (20,5% de respostas); “História da Música” (12,8%); “Conservatório” e “Coro 

amador” (7,7%, respetivamente); “Análise (Conservatório)” e “Audição de obras corais” 

ambas com 5,1% de respostas. Os inquiridos referiram ainda “audições discográficas”; 

“concertos”; “Coro de câmara”; “Coros”; “Direção coral”; “Gravação”; “História da 

Música (conservatório, ensino secundário e superior)”; “Música de conjunto”; “Nas obras 

religiosas”; “no âmbito de ERASMUS”; “partituras oferecidas”; “repertório musical” e 

“Workshops”, cada uma com 2,6% de respostas. 

Os dados recolhidos manifestam uma enorme heterogeneidade no que respeita à forma 

como os inquiridos tiveram oportunidade de contactar com a música do período em estudo. 
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Esta heterogeneidade permite concluir que a música deste período se evidencia de 

múltiplas formas, no entanto, nota-se que é reservada à escola (atividades e disciplinas) 

uma importância significativa. 

 

11. Que tipo de atividades realizou? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21: percentagem – tipo de atividades que realizou 

      

     O tipo de atividades realizadas pelos inquiridos foi: “audição”  (51,8%), “Performance” 

(19,1%) e “Análise” (19,1%). Uma percentagem de 3,6% dos alunos indicou outras 

atividades, tais como: “Direção Coral”; “História”; “Leitura” e “Leitura musical”, com 

0,9% de respostas, respetivamente. Como podemos observar pelos resultados desta 

pergunta, só pouco mais de 19% dos alunos teve oportunidade de realizar atividades de 

performance. 
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De seguida são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões:  

a) Idade, b) Sexo, c) Curso que frequenta e d) Frequência do ensino vocacional 

 

a) Idade 

 
Tabela 31: resultado dos cruzamentos a questão p.10 com a idade 

Idade 
Tipo de atividades que realizou 

Total 
Audição Performance Análise Nenhuma Outra 

Menos de 
20 anos 

28,2% 7,3% 12,7% 4,5% 1,8% 54,9% 

De 20 a 25 
anos 

19,1% 9,1% 4,5% 1,8% 1,8% 36,6% 

De 25 a 35 
anos 

2,7% 1,8% ,0% ,0% ,0% 4,9% 

Mais de 35 
anos  

1,8% ,9% 1,8% ,0% ,0% 3,7% 

Total 51,8% 19,1% 19,1% 6,4% 3,6% 100,0% 
 

 

Todos os alunos com idade igual ou superior a 25 anos referem ter realizado 

alguma atividade como forma de contacto com música polifónica portuguesa dos séculos 

XVI e XVII. Nenhum dos inquiridos com idade compreendida entre os 25 e os 35 anos 

refere ter realizado a atividade de “Análise”. Os alunos com idade inferior a 20 anos foram 

aqueles que mais realizaram a atividade “Audição”, com 28,2% de respostas. 

O teste Qui-Quadrado não pode ser aplicado à questão por se tratar de uma questão 

com resposta múltipla (mais do que uma opção de resposta). A aplicação do teste impõe 

como pressuposto ser aplicado em questões de escolha única. 
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b) Sexo 

 

         Tabela 32: resultado dos cruzamentos a questão p.10 com o sexo 

Sexo 
Tipo de atividades que realizou 

Total 
Audição Performance Análise Nenhuma Outra 

Feminino 23,6% 7,3% 8,2% 3,6% 1,8% 45,1% 
Masculino 28,2% 11,8% 10,9% 2,7% 1,8% 54,9% 
Total 51,8% 19,1% 19,1% 6,4% 3,6% 100,0% 

                               

 

Apenas na opção “Nenhuma” a percentagem de elementos do sexo feminino é 

superior à percentagem de elementos do sexo masculino. Nas restantes opções, as 

percentagens observadas nos elementos do sexo masculino são sempre superiores. A maior 

percentagem de respostas é observada na atividade “Audição” (28,2%), em inquiridos do 

sexo masculino. 

     O teste Qui-Quadrado não pode ser aplicado à questão em análise por esta se tratar de 

uma questão com resposta múltipla (mais do que uma opção de resposta). A aplicação do 

teste impõe como pressuposto ser aplicado em questões de escolha única (uma só opção de 

resposta) 

c) Curso que frequenta 

 

Tabela 33: resultado dos cruzamentos a questão p.10 com o curso que frequenta 

Curso que frequenta 
Tipo de atividades que realizou 

Total 
Audição Performanc

e Análise Nenhuma Outra 

Formação Musical 12,7% 5,5% 6,4% ,9% ,9% 26,8% 
Instrumento 32,7% 12,7% 9,1% 5,5% 1,8% 62,2% 
Direção Coral e/ou 
Instrumental 

6,4% ,9% 3,6% ,0% ,9% 11,0% 

Total 51,8% 19,1% 19,1% 6,4% 3,6% 100,0
% 
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Todos os alunos que frequentam o curso de Direção Coral e/ou Instrumental realizaram 

pelo menos uma atividade como forma de contacto com música polifónica portuguesa dos 

séculos XVI e XVII. A atividade mais realizada pelos inquiridos é “Audição” e incide 

sobretudo nos que frequentam o curso de Instrumento (32,7% de respostas). 

O teste Qui-Quadrado não pode ser aplicado à questão por esta se tratar de uma questão 

com resposta múltipla (mais do que uma opção de resposta). A aplicação do teste impõe 

como pressuposto ser aplicado em questões de escolha individual (uma só opção de 

resposta). 

 

d) Frequentou o ensino vocacional 

 

    Tabela 34: resultado dos cruzamentos a questão p.10 com a frequência do ensino profissional 

Frequentou 
o ensino 

vocacional 

Tipo de atividades que realizou 
Total 

Audição Performance Análise Nenhuma Outra 

Sim 49,1% 18,2% 18,2% 6,4% 3,6% 96,3% 
Não 2,7% ,9% ,9% ,0% ,0% 3,7% 
Total 51,8% 19,1% 19,1% 6,4% 3,6% 100,0% 

   

 

Todos os inquiridos que não frequentaram o ensino vocacional realizaram alguma 

atividade como forma de contacto com este tipo de música. A atividade com maior 

percentagem de respostas encontra-se na opção “Audição”, em inquiridos que 

frequentaram o ensino vocacional antes de estarem inscritos no ensino superior (49,1%). 

O teste Qui-Quadrado não pode ser aplicado à questão por se tratar de uma questão 

com resposta múltipla (mais do que uma opção de resposta). A aplicação do teste impõe 

como pressuposto ser aplicado em questões de escolha única (uma só opção de resposta). 
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12. Conhece alguma obra teórica deste período? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 22: percentagem – sobre o conhecimento das obras teóricas deste período 

      

Uma percentagem significativa dos inquiridos, 84,4%, não conhece qualquer obra 

dos séculos XVI e XVII. A elevada percentagem que se verifica torna evidente o pouco 

contacto existente com a música deste período. Uma das causas poderá ser a dificuldade no 

acesso às obras, uma vez que as edições modernas são escassas. A título de exemplo, as 

publicações modernas das obras de Mateus de Aranda e Manuel Fernandes só foram re-

editadas em 1978 e 1996, respetivamente.  

 

     De seguida são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões:  

a) Idade, b) Sexo, c) Curso que frequentou e as respetivas tabelas de resultados do 

teste Qui-Quadrado que nos dizem-se as variáveis estão relacionadas. 
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a) Idade 

                            Tabela 35: resultado dos cruzamentos a questão p.11 com a idade 

Idade 
Conhece alguma obra 
teórica deste período Total 

Sim Não 
Menos de 20 
anos 7,3% 46,9% 54,2% 

De 20 a 25 
anos 6,3% 30,2% 36,5% 

De 25 a 35 
anos 1,0% 4,2% 5,2% 

Mais de 35 
anos  1,0% 3,1% 4,2% 

Total 15,6% 84,4% 100,0% 
 

 

Alunos de todas as idades conhecem obras teóricas deste período, porém a 

percentagem de alunos que não conhece alguma das obras em questão é sempre superior. 

A maior percentagem que não conhecem obras teóricas deste período verifica-se em 

inquiridos com idade inferior a 20 anos. Não existem diferenças significativas entre grupos 

de inquiridos. 

 

Tabela 36: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,585a 3 ,900 
Likelihood Ratio ,553 3 ,907 
Linear-by-Linear 
Association 

,576 1 ,448 

N of Valid Cases 96   
a) 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,63. 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, a idade dos alunos não influencia o conhecimento dos 

mesmos sobre alguma obra teórica deste período. 

 

b) Sexo 
                               Tabela 37: resultado dos cruzamentos a questão p.11 com o sexo 

Sexo 

Conhece alguma 
obra teórica deste 

período Total 

Sim Não 
Feminino 5,2% 36,5% 41,7% 
Masculino 10,4% 47,9% 58,3% 
Total 15,6% 84,4% 100,0% 

 

Dos alunos que não conhecem alguma obra teórica deste período, 47,9% pertence ao sexo 

masculino. Não existem diferenças significativas entre grupos de inquiridos. 

 

Tabela 38: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,508a 1 ,476   
Continuity Correctionb ,183 1 ,669   
Likelihood Ratio ,518 1 ,472   
Fisher's Exact Test    ,575 ,338 
Linear-by-Linear 
Association 

,503 1 ,478   

N of Valid Cases 96     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,25. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Como o valor de significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as 

variáveis não estão relacionadas, ou seja, o sexo dos inquiridos não influencia o 

conhecimento dos mesmos sobre alguma obra teórica deste período. 

 

 Tabela 39: resultado dos cruzamentos a questão p.11 com o curso que frequenta 

Curso que frequenta 
Conhece alguma obra 
teórica deste período Total 

Sim Não 
Formação Musical 4,2% 22,9% 27,1% 
Instrumento 9,4% 52,1% 61,5% 
Direção Coral e/ou 
Instrumental 2,1% 9,4% 11,5% 

Total 15,6% 84,4% 100,0% 
 

 

A maior percentagem de respostas obtém-se a partir de inquiridos que frequentam o 

curso de Instrumento e que não conhecem alguma obra teórica do período em estudo 

(52,1%).  

 

Tabela 40: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,062a 2 ,970 
Likelihood Ratio ,060 2 ,971 
Linear-by-Linear 
Association 

,026 1 ,873 

N of Valid Cases 96   
       a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,72. 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, o curso frequentado pelos inquiridos não influencia o 

conhecimento dos mesmos sobre alguma obre teórica deste período. 

 

c) Frequentou o ensino vocacional 

     Tabela 41: resultado dos cruzamentos da questão p.11 com a frequência do ensino vocacional 

Frequentou 
o ensino 

vocacional 

Conhece alguma obra 
teórica deste período Total 

Sim Não 
Sim 14,6% 82,3% 96,9% 

Não 1,0% 2,1% 3,1% 

Total 15,6% 84,4% 100,0% 
        

Não existem diferenças significativas entre inquiridos que frequentaram o ensino 

vocacional e o facto de conhecerem ou não alguma obra teórica deste período. A 

percentagem de alunos que não conhece alguma obra teórica em questão é sempre superior 

à percentagem de inquiridos que conhece, tanto para aqueles que frequentaram o ensino 

especializado como para os que não o frequentaram. 

 

Tabela 42: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,737a 1 ,391   
Continuity Correctionb ,003 1 ,960   
Likelihood Ratio ,596 1 ,440   
Fisher's Exact Test    ,403 ,403 
Linear-by-Linear 
Association 

,729 1 ,393   

N of Valid Cases 96     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,47. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, a frequência do ensino vocacional pelos inquiridos não 

influencia o conhecimento dos mesmos sobre alguma obra teórica deste período. 

 

12. Se sim, qual? 
 

 
 

% 

a) Não me recordo 20,00% 

b) Tratado de Harmonia (Rameau) 20,00% 

c) Motetos de Estevão de Brito 13,33% 

d) Obras em arquivo no Mosteiro de Santa 
Cruz de Coimbra 13,33% 

e) Concerto para órgão Lá de Carlos Seixas 6,67% 

f) Obras corais 6,67% 

g) Obras para teclado "Cravistas Portugueses" 
- Carlos Seixas 6,67% 

h) Orfeu – Monteverdi 6,67% 

i) Tratado de Contraponto Mateus de Aranda 6,67% 

 

   

 Total 100,00% 

 
  

 
  

 
  

   

 
Figura 23: Identificação e percentagem das obras teóricas referidas 
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                          Figura 24: percentagem - identificação das obras referidas 

 
 
 

A obra mais conhecida dos inquiridos é o “Tratado de Harmonia” de Rameau, com 

20,0% de respostas. Seguem-se obras como os “Motetos” de Estevão de Brito e “Obras em 

arquivo no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra” ambas com 13,33%. A partir de algumas 

das respostas, podemos concluir que os respondentes não associaram as obras ao período 

estudado, aspeto que revela desconhecimento das obras desse período. Os casos mais 

ilustrativos são o Tratado de Harmonia de Rameau, cuja publicação é de 1722 e que, como 

se sabe, estabelece um novo paradigma na música ocidental, criando as bases da harmonia 

funcional e ligando a música à ciência, tal como as sonatas para cravo, de Carlos Seixas, 

compostas na primeira metade do século XVIII. 
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13. No caso de ter já interpretado ou lido textos musicais deste período, alguma 

vez obteve ou recolheu informação, a partir das obras teóricas publicadas na 

mesma época? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 25: percentagem –obras teóricas publicadas na mesma época 

 

Mais de metade dos inquiridos (56,30%) “Nunca” obteve ou recolheu informação a 

partir das obras teóricas publicadas no período estudado. 20,80% dos inquiridos fizeram-no 

“Raramente”, 12,50% “Às vezes”, 2,10% “Bastantes vezes” e 1,0% admitem fazê-lo 

“Sempre”. Esta pergunta está relacionada com a P.11 e confirma que a maioria não 

conhece a literatura teórica deste período.  

 

 

De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões:  

3. Idade, b) Sexo, c) Curso que frequenta e d) Frequência do ensino vocacional. 
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a) Idade 

Tabela 43: resultado dos cruzamentos da questão p.13 com a idade 

Idade 

Recolheu informação a partir das obras teóricas publicadas na 
mesma época Total 
Nunca Raramente Às vezes Bastantes 

vezes Sempre NS/NR 

Menos de 
20 anos 28,1% 13,5% 6,3% 2,1% 1,0% 3,1% 54,2% 

De 20 a 25 
anos 22,9% 6,3% 4,2%     3,1% 36,5% 

De 25 a 35 
anos 3,1% 1,0% 1,0%       5,2% 

Mais de 35 
anos  2,1%   1,0%     1,0% 4,2% 

Total 56,3% 20,8% 12,5% 2,1% 1,0% 7,3% 100,0% 
 

Os alunos com idade inferior a 20 anos são os únicos que admitem ter recolhido 

informação a partir de obras teóricas: “Bastantes vezes” (2,1%) ou “Sempre” (1,0%). A 

maior percentagem de respostas incide na opção “Nunca”, para todas as faixas etárias em 

avaliação, com maior incidência nos inquiridos com idade inferior a 20 anos. 

 

Tabela 44: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,645a 15 ,937 
Likelihood Ratio 9,156 15 ,869 
Linear-by-Linear 
Association 

,822 1 ,364 

N of Valid Cases 96   
 a. 19 cells (79,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, a idade dos alunos não influencia o facto de terem ou não 

obtido ou recolhido informação a partir das obras teóricas publicadas na mesma época. 
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b) Sexo 

          Tabela 45: resultado dos cruzamentos da questão p.13 com sexo 

Sexo 

Recolheu informação a partir das obras teóricas publicadas na 
mesma época Total 
Nunca Raramente Às vezes Bastantes 

vezes Sempre NS/NR 

Feminino 25,0% 6,3% 4,2% 2,1% 1,0% 3,1% 41,7% 
Masculino 31,3% 14,6% 8,3%   4,2% 58,3% 
Total 56,3% 20,8% 12,5% 2,1% 1,0% 7,3% 100,0% 

 

Apenas inquiridos do sexo feminino afirmam ter recolhido informação a partir de 

obras teóricas publicadas na época em estudo; 2,1% diz tê-lo feito “Bastantes vezes” e 

1,0% “Sempre”. A maior percentagem de respostas corresponde a inquiridos do sexo 

masculino, que afirmam “Nunca” ter recolhido informação a partir das obras em questão 

(31,3%). 

 

Tabela 46: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,838a 5 ,322 
Likelihood Ratio 6,942 5 ,225 
Linear-by-Linear 
Association 

,006 1 ,937 

N of Valid Cases 96   
         a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,42. 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, o sexo dos inquiridos não influencia o facto de terem ou 

não obtido ou recolhido informação a partir das obras teóricas publicadas na mesma época. 
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c) Curso que frequenta 

 

Tabela 47: resultado dos cruzamentos da questão p.13 com o curso que frequenta 

Curso que 
frequenta 

Recolheu informação a partir das obras teóricas publicadas 
na mesma época Total 

Nunca Raramente Às 
vezes 

Bastantes 
vezes Sempre NS/NR 

Formação Musical 14,6% 7,3% 2,1%     3,1% 27,1% 
Instrumento 35,4% 11,5% 9,4% 1,0% 1,0% 3,1% 61,5% 
Direção Coral e/ou 
Instrumental 6,3% 2,1% 1,0% 1,0%   1,0% 11,5% 

Total 56,3% 20,8% 12,5% 2,1% 1,0% 7,3% 100,0% 
 

Nenhum dos inquiridos que frequenta o curso de Formação Musical afirma ter 

recolhido “Bastantes vezes” ou “Sempre” informação das obras teóricas publicadas nesta 

época. Também nenhum dos inquiridos do curso de Direção Coral e/ou Instrumental 

afirma ter recolhido “Sempre” informação destas obras. Os alunos de instrumento que 

“Nunca” recolheram informação destas obras são os que apresentam maior percentagem de 

respostas (35,4%). 

 

Tabela 48: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 6,519a 10 ,770 
Likelihood Ratio 6,200 10 ,798 
Linear-by-Linear 
Association 

,317 1 ,574 

N of Valid Cases 96   
            a. 12 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, o curso frequentado pelos alunos não influencia o facto de 
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terem ou não obtido ou recolhido informação a partir das obras teóricas publicadas na 

mesma época. 

 

d) Frequentou o ensino vocacional 

 

Tabela 49: resultado dos cruzamentos da questão p.13 com a frequência do ensino vocacional 

Frequentou 
o ensino 

vocacional 

Recolheu informação a partir das obras teóricas publicadas na 
mesma época Total 

Nunca Raramente Às vezes Bastantes 
vezes Sempre NS/NR 

Sim 54,2% 20,8% 11,5% 2,1% 1,0% 7,3% 96,9% 
Não 2,1%   1,0%       3,1% 
Total 56,3% 20,8% 12,5% 2,1% 1,0% 7,3% 100,0% 

     

Os inquiridos que frequentaram o ensino especializado apresentaram maior 

percentagem de respostas (54,2%) na opção “Nunca”, como resposta a esta questão. Os 

inquiridos que não frequentaram o ensino especializado apenas escolheram as opções 

“Nunca” (2,1%) e “Às vezes” (1,0%). 

 

Tabela 50: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,103a 5 ,835 
Likelihood Ratio 2,707 5 ,745 
Linear-by-Linear 
Association 

,237 1 ,627 

N of Valid Cases 96   
        a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, a frequência do ensino vocacional pelos alunos não 
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influencia o facto de terem ou não obtido ou recolhido informação a partir das obras 

teóricas publicadas na mesma época. 

 

 

14. Na sua opinião, as obras teóricas publicadas neste período são fundamentais 

para a interpretação da polifonia? 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26: percentagem – sobre se as obras teóricas são fundamentais para a interpretação da 
polifonia 
 

 

Embora não conheçam as obras teóricas publicas neste período, 71,90% dos alunos 

considera que são fundamentais para a interpretação da polifonia. 

 

De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões:  

13. Idade, b) Sexo, c) Curso que frequentou e as respetivas tabelas de resultados do 

teste Qui-Quadrado que nos diz se as variáveis estão ou não relacionadas. 
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a) Idade 
 
 

             Tabela 51: resultado dos cruzamentos da questão p.14 com a idade 

Idade 

Obras teóricas publicadas neste período 
são fundamentais para a interpretação da 

polifonia Total 

Sim Não NS/NR 
Menos de 20 
anos 

40,6% 10,4% 3,1% 54,2% 

De 20 a 25 
anos 

27,1% 6,3% 3,1% 36,5% 

De 25 a 35 
anos 

3,1% 2,1%   5,2% 

Mais de 35 
anos  

1,0% 2,1% 1,0% 4,2% 

Total 71,9% 20,8% 7,3% 100,0% 
 

As diferenças mais significativas encontram-se nos inquiridos com idade inferior 

ou igual a 25 anos. A percentagem é sempre mais elevada na opção de resposta “Sim”.  

 

 

Tabela 52: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 6,557a 6 ,364 
Likelihood Ratio 6,040 6 ,419 
Linear-by-Linear 
Association 

,915 1 ,339 

N of Valid Cases 96   
         a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,29. 

 

      Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. A idade dos alunos não influencia a opinião relativa à importância 

das obras teóricas publicadas neste período para a interpretação da polifonia. 
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b) Sexo 

     Os resultados expressos na tabela revelam que não existem diferenças significativas em 

relação ao facto de atribuírem ao conhecimento de obras teóricas publicadas neste período 

razões fundamentais para a interpretação da polifonia. 

 

                        Tabela 53: resultado dos cruzamentos da questão p.14 com o sexo 

Sexo 

Obras teóricas publicadas neste período 
são fundamentais para a interpretação da 

polifonia Total 

Sim Não NS/NR 
Feminino 33,3% 7,3% 1,0% 41,7% 
Masculino 38,5% 13,5% 6,3% 58,3% 
Total 71,9% 20,8% 7,3% 100,0% 

 

 

Tabela 54: Qui-Quadrado, com da indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,155a 2 ,207 
Likelihood Ratio 3,474 2 ,176 
Linear-by-Linear 
Association 

2,348 1 ,125 

N of Valid Cases 96   
        a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,92. 
 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as 

variáveis não estão relacionadas. Assim, o sexo do inquiridos não influencia a opinião 

relativa à importância das obras teóricas publicadas neste período para a interpretação da 

polifonia. 
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c) Curso que frequenta 

 

Tabela 55: resultado dos cruzamentos a questão p.14 com o curso que frequenta 

Curso que frequenta 

Obras teóricas publicadas neste 
período são fundamentais para a 

interpretação da polifonia Total 

Sim Não NS/NR 
Formação Musical 18,8% 6,3% 2,1% 27,1% 
Instrumento 42,7% 13,5% 5,2% 61,5% 
Direção Coral e/ou 
Instrumental 10,4% 1,0%   11,5% 

Total 71,9% 20,8% 7,3% 100,0% 
 

 

Em relação aos inquiridos divididos por “curso que frequenta”, os resultados 

mostram que as diferenças são significativas entre cursos no que respeita à importância 

dada às publicações dos séculos XVI e XVII para a interpretação da polifonia. 

 

Tabela 56: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,379a 4 ,666 
Likelihood Ratio 3,327 4 ,505 
Linear-by-Linear 
Association 

,363 1 ,547 

N of Valid Cases 96   
        a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,80. 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O curso frequentado pelos alunos não influencia a opinião relativa 

à importância das obras teóricas publicadas neste período para a interpretação da polifonia. 
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d) Frequentou o ensino vocacional 

 
        Tabela 57: Resultado dos cruzamentos da questão p.14 com a frequência do ensino vocacional 

Frequentou 
o ensino 

vocacional 

Obras teóricas publicadas neste 
período são fundamentais para a 

interpretação da polifonia Total 

Sim Não NS/NR 
Sim 69,8% 19,8% 7,3% 96,9% 
Não 2,1% 1,0%   3,1% 
Total 71,9% 20,8% 7,3% 100,0% 

 

 

A maior percentagem de respostas observa-se em alunos que frequentaram o ensino 

especializado e que consideram a publicação de obras teóricas deste período fundamental 

para a interpretação da polifonia (69,8%). 

 

Tabela 58: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,470a 2 ,791 
Likelihood Ratio ,654 2 ,721 
Linear-by-Linear 
Association 

,234 1 ,629 

N of Valid Cases 96   
         a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,22. 
 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. Terem frequentado ou não o ensino especializado não influencia a 

opinião relativa à importância das obras teóricas publicadas neste período para a 

interpretação da polifonia. 
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15. As peças a que teve acesso eram originais ou transcrições? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Figura 27: percentagem de originais ou transcrições a que teve acesso 
 
 

Os dados obtidos revelam que 47.9% dos inquiridos conhecem a literatura musical 

deste período através de transcrições e 34,4% teve acesso a transcrições e a originais. 

Deste universo, apenas 6,3% teve acesso aos originais das obras.  

 
      De seguida são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões:  

a) Idade, b) Sexo, c) Curso que frequenta e d) Frequência do ensino vocacional. 

 

b) Idade 
             Tabela 59: resultado dos cruzamentos a questão p.15 com a idade 

Idade 
Peças a que teve acesso eram… 

Total 
Originais Transcrições Ambas NS/NR 

Menos de 20 
anos 5,2% 24,0% 18,8% 6,3% 54,2% 

De 20 a 25 
anos 1,0% 16,7% 14,6% 4,2% 36,5% 

De 25 a 35 
anos   4,2% 1,0%   5,2% 

Mais de 35 
anos    3,1%   1,0% 4,2% 

Total 6,3% 47,9% 34,4% 11,5% 100,0% 
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Os inquiridos com idade superior a 35 anos apenas tiveram acesso a “transcrições” 

(3,1%). Da mesma forma, pode observar-se que a maior percentagem de respostas se 

encontra no acesso a peças transcritas (47,9%), para a totalidade dos inquiridos. 

Tabela 60: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,231a 9 ,613 
Likelihood Ratio 9,378 9 ,403 
Linear-by-Linear 
Association 

,036 1 ,849 

N of Valid Cases 96   
       a. 11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 

        multidados.com 
 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, a idade dos alunos não influencia o tipo de peças a que 

teve acesso (originais, transcrições ou ambas). 

 

c) Sexo 

             Tabela 61: resultado dos cruzamentos a questão p.15 com o sexo 

Sexo 
Peças a que teve acesso eram… 

Total 
Originais Transcrições Ambas NS/NR 

Feminino 1,0% 20,8% 17,7% 2,1% 41,7% 
Masculino 5,2% 27,1% 16,7% 9,4% 58,3% 
Total 6,3% 47,9% 34,4% 11,5% 100,0% 

 

Ao observarmos a tabela anterior podemos constatar que a percentagem de alunos 

do sexo feminino (17,7%) que teve acesso a peças transcritas e originais é superior à 

percentagem de inquiridos do sexo masculino (16,7%) que teve acesso às mesmas peças. 
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Tabela 62: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,418a 3 ,144 
Likelihood Ratio 5,865 3 ,118 
Linear-by-Linear 
Association 

2,702 1 ,100 

N of Valid Cases 96   
a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,50. 

 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, assim, o sexo dos alunos não influencia o tipo de peças a que teve 

acesso (originais, transcrições ou ambas). 

 

 

d) Curso que frequenta 

Tabela 63: resultado dos cruzamentos a questão p.15 com o curso que frequenta 

 Originais Transcrições Ambas NS/NR  
Formação Musical 1,0% 14,6% 8,3% 3,1% 27,1% 
Instrumento 4,2% 28,1% 20,8% 8,3% 61,5% 
Direção Coral e/ou 
Instrumental 1,0% 5,2% 5,2%   11,5% 

Total 6,3% 47,9% 34,4% 11,5% 100,0% 
 

 

Os resultados mostram que as diferenças não são significativas entre grupos de 

inquiridos que frequentam os diferentes cursos. A maior percentagem de respostas 

observa-se em alunos que frequentam o curso de instrumento e que tiveram acesso a peças 

transcritas (28,1%). 
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Tabela 64: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 Value Df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 2,654a 6 ,851 
Likelihood Ratio 3,882 6 ,693 
Linear-by-Linear 
Association 

,456 1 ,500 

N of Valid Cases 96   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,69. 

multidados.com 
 
 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O curso frequentado pelos alunos não influencia o tipo de peças a 

que teve acesso (originais, transcrições ou ambas). 

 

e) Frequentou o ensino vocacional 

 

Tabela 65: resultado dos cruzamentos da questão p.17 com a frequência do ensino vocacional 

Frequentou 
o ensino 

vocacional 

Peças a que teve acesso eram… 
Total 

Originais Transcrições Ambas NS/NR 

Sim 6,3% 46,9% 33,3% 10,4% 96,9% 
Não   1,0% 1,0% 1,0% 3,1% 
Total 6,3% 47,9% 34,4% 11,5% 100,0% 

 

Somente os inquiridos que não frequentaram o ensino especializado não tiveram 

acesso a peças originais. Dos inquiridos que frequentaram o ensino especializado, antes de 

estarem inscritos no ensino superior, 46,9% teve acesso apenas a peças transcritas. 
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Tabela 66: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,625a 3 ,654 
Likelihood Ratio 1,400 3 ,706 
Linear-by-Linear 
Association 

1,462 1 ,227 

N of Valid Cases 96   
1. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19. 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. A frequência do ensino especializado dos alunos não influencia o 

tipo de peças a que teve acesso (originais, transcrições ou ambas). 

 

16. Dos compositores que conhece, indique o nome de dois que considere 

representativos deste período. 

% % 

Não respondeu 18,44% Manuel Lobo 2,13% 

Duarte Lobo 15,60% Manuel Mendes 1,42% 

Palestrina 14,89% Pedro Escobar 1,42% 

Pedro de Cristo 8,51% Beethoven 0,71% 

Manuel Cardoso 5,67% Bomtempo 0,71% 

Estevão de Brito 4,96% Cardoso 0,71% 

Dufay 4,26% Dunstable 0,71% 

Carlos Seixas 3,55% Escobar 0,71% 

Scarlatti 3,55% Frescobaldi 0,71% 

António Carreira 2,84% Gluck 0,71% 

Filipe de Magalhães 2,13% Monteverdi 0,71% 

Lassus 2,13% Orlando de Lasso 0,71% 

Machaud 2,13% Total 100,00% 

                        Figura 28 : indicação e percentagem dos compositores mais referidos 
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         Figura 29: percentagem dos compositores eleitos como os mais representativos deste período 

 

     O compositor mais representativo deste período é “Duarte Lobo” para (15,60% dos 

inquiridos), seguindo-se “Palestrina” para (14,89%), “Pedro de Cristo” para (8,51%), 

“Manuel Cardoso” para (5,67%) e “Estevão de Brito” para (4,96%). 

 

17.  Na sua opinião, a música dos séculos XVI e XVII deve ser trabalhada na UC 

de Formação Musical (ensino superior)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: percentagem sobre a utilização da música deste período nas aulas de Formação Musical 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 228 
 

Para 58,30% dos alunos, a música dos séculos XVI e XVII deve ser trabalhada “Às 

vezes” na UC de Formação Musical do ensino superior. Nenhum dos inquiridos escolheu a 

opção “Sempre”. 

      De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões:  

a) Idade, b) Sexo, c) Curso que frequentou e as respetivas tabelas de resultados do 

teste Qui-Quadrado que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 

 

a) Idade 
 

   Tabela 67: resultado dos cruzamentos da questão p.17 com a idade 

Idade 

A música dos séc. XVI e XVII deve ser trabalhada na uc de 
Formação Musical ensino superior? Total 

Nunca Raramente Às vezes Bastantes 
vezes NS/NR 

Menos de 20 
anos 3,1% 9,4% 34,4% 5,2% 2,1% 54,2% 

De 20 a 25 
anos 2,1% 7,3% 17,7% 8,3% 1,0% 36,5% 

De 25 a 35 
anos   2,1% 3,1%     5,2% 

Mais de 35 
anos      3,1% 1,0%   4,2% 

Total 5,2% 18,8% 58,3% 14,6% 3,1% 100,0% 
 

 

Nenhum dos alunos com idade superior a 25 anos escolheu a opção “Nunca” como 

resposta à questão “P17. Na sua opinião, a música dos séculos XVI e XVII deve ser 

trabalhada na uc de Formação Musical ensino superior?”, assim como a opção “Bastantes 

vezes”. Os inquiridos com idade superior a 35 anos escolheram apenas as opções “Às 

vezes” e “Bastantes vezes” (3,1% e 1,0%, respetivamente). 
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Tabela 68: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,483a 12 ,824 
Likelihood Ratio 9,244 12 ,682 
Linear-by-Linear 
Association 

,309 1 ,579 

N of Valid Cases 96   
        a. 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 

 

     Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. A idade dos alunos não influencia a opinião dos mesmos 

relativamente ao trabalho efetuado sobre a música dos séculos XVI e XVII na uc de 

Formação Musical no ensino superior. 

 

b) Sexo 

 

           Tabela 69: resultado dos cruzamentos da questão p.17 com o sexo 

Sexo 

A música dos séc. XVI e XVII deve ser trabalhada na uc 
de Formação Musical ensino superior? Total 

Nunca Rarament
e Às vezes Bastantes 

vezes NS/NR 

Feminino   10,4% 24,0% 6,3% 1,0% 41,7% 
Masculin
o 5,2% 8,3% 34,4% 8,3% 2,1% 58,3% 

Total 5,2% 18,8% 58,3% 14,6% 3,1% 100,0
% 

                                   

 

Nenhum dos inquiridos escolheu a opção “Nunca”. Porém, a percentagem de 

inquiridos do sexo feminino que escolhe a opção “Raramente” (10,4%) é superior à 

percentagem de inquiridos do sexo masculino que escolhe a mesma opção (8,3%). 
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Tabela 70: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,102a 4 ,277 
Likelihood Ratio 6,897 4 ,141 
Linear-by-Linear 
Association 

,074 1 ,785 

N of Valid Cases 96   
     a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,25. 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O sexo dos alunos não influencia a opinião dos mesmos 

relativamente ao trabalho efetuado sobre a música dos séculos XVI e XVII na uc de 

Formação Musical ensino superior. 

 

c) Curso que frequenta 

 

Tabela 71: resultado dos cruzamentos da questão p.17 com o curso que frequenta 

Curso que frequenta 

A música dos séc. XVI e XVII deve ser trabalhada 
na uc de Formação Musical ensino superior? Total 

Nunca Raramente Às 
vezes 

Bastantes 
vezes NS/NR 

Formação Musical 2,1% 5,2% 16,7% 3,1%   27,1% 
Instrumento 3,1% 11,5% 36,5% 8,3% 2,1% 61,5% 
Direção Coral e/ou 
Instrumental   2,1% 5,2% 3,1% 1,0% 11,5% 

Total 5,2% 18,8% 58,3% 14,6% 3,1% 100,0% 
                     

 

Os alunos que frequentam o curso de Direção Coral e/ou Instrumental não escolheram 

a opção “Nunca” como resposta a esta questão. A maior percentagem de respostas 

observa-se em alunos que frequentam o curso “Instrumento” e responderam “às vezes” 

com 36,5%. 
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d) Frequentou o ensino vocacional 
 
 

      Tabela 72: resultado dos cruzamentos da questão p.17 com a frequência do ensino vocacional 

Frequento
u o ensino 
vocacional 

A música dos séc. XVI e XVII deve ser trabalhada na uc 
de Formação Musical ensino superior? Total 

Nunca Raramente Às vezes Bastantes 
vezes NS/NR 

Sim 5,2% 18,8% 56,3% 13,5% 3,1% 96,9% 
Não     2,1% 1,0%   3,1% 

Total 5,2% 18,8% 58,3% 14,6% 3,1% 100,0
% 

                 

 

Os inquiridos que não frequentaram o ensino vocacional antes de estarem inscritos 

no ensino superior apenas escolheram as opções “Às vezes” (2,1%) e “Bastantes Vezes” 

(1,0%), quando lhes é pedida opinião relativamente ao facto de a música dos séculos XVI e 

XVII dever ser trabalhada na uc de Formação Musical, no ensino superior. 

 

Tabela 73: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,622a 4 ,805 
Likelihood Ratio 2,238 4 ,692 
Linear-by-Linear 
Association 

,069 1 ,792 

N of Valid Cases 96   
a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,09. 

 

 

     Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. Frequentar o ensino especializado não influencia a opinião dos 

alunos relativamente ao trabalho efetuado sobre a música dos séculos XVI e XVII na uc de 

Formação Musical no ensino superior. 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 232 
 

6.5.2. Análise dos resultados dos inquéritos por questionário (professores do 

Ensino Especializado de Música) 

 

Tal como na análise dos resultados dos inquéritos por questionário aos alunos do 

Ensino Superior Politécnico, a apresentação dos dados relativos aos inquéritos realizados 

aos professores do ensino especializado será feita a partir de cada uma das perguntas. São 

focadas três dimensões: a análise percentual, o cruzamento de dados e a aplicação do teste 

qui-quadrado.  

 
 

1. Idade 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
Figura 31: percentagem – idade dos inquiridos 

 

O gráfico acima permite concluir que há uma distribuição homogénea na idade dos 

inquiridos. Assim, 34,1% dos inquiridos situa-se entre os 41 e os 50 anos, 29,30% tem 

mais de 50 anos, 24,4% tem entre 30 e 40 anos e 12,2% tem idade inferior a 30 anos. 
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2. Sexo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 32: percentagem – sexo dos inquiridos 

 

 

Em relação ao sexo, 53,66% dos inquiridos pertence ao sexo masculino e 46,34% ao 

sexo feminino, havendo uma distribuição aproximada do número dos inquiridos pelos dois 

sexos. 

 

3. Curso(s) que frequentou 

 

    % 
a) Licenciatura em Formação Musical 57,45% 
b) Curso Superior de Canto 12,77% 
c) Curso Superior de Composição 10,64% 
d) Curso Superior de Piano 8,51% 
e) Superior de Piano (conservatório) 4,26% 
f) Superior de Composição (conservatório) 2,13% 
g) Superior de Canto (conservatório) 2,13% 

h) Licenciatura em Formação Musical e Classes de 
Conjunto 2,13% 

Figura 33: indicação dos cursos frequentados pelos respondentes 
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Figura 34: percentagem – curso(s) que frequentou 

 

As respostas à pergunta 2 permitem verificar que existe uma grande diversidade no que 

respeita à formação académica dos professores de Formação Musical e, consequentemente, 

aos perfis que apresentam. A maioria dos inquiridos (57,45%) é licenciada em Formação 

Musical. Num outro grupo incluem-se os detentores dos antigos cursos superiores 

(conservatórios). Deste grupo, 12,77% concluiu o Curso Superior de Canto e 10,64% 

concluiu o Curso Superior de Composição. Estes dados levam a que se questione a forma 

como a diversidade formativa observada pode ter influencia na prática letiva dos docentes, 

determinando, assim, as diferentes abordagens do currículo. 

4. Ano(s) de conclusão 

%  %  % 

2007 10,64%  2010 6,38%  1989 2,13% 
2002 8,51%  1986 4,26%  1997 2,13% 
2006 8,51%  1988 4,26%  2000 2,13% 
1982 6,38%  1998 4,26%  2009 2,13% 
1983 6,38%  2012 4,26%  2011 2,13% 

1984 6,38%  1981 2,13%  Total 100,00
% 

2004 6,38%  1985 2,13%    
2008 6,38%  1987 2,13%    

Figura 35: indicação do ano(s) de conclusão do(s) cursos 
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Figura 36: percentagem – ano(s) de conclusão de curso 
 
 

Os dados contidos na tabela e gráfico anterior evidenciam as datas relativas a tipos de 

formação: cursos superiores (conservatórios) até ao final dos anos 80 e princípios de 90 e  

licenciaturas a partir do ano 2000.  

O ano em que um maior número de inquiridos concluiu o curso foi em 2007 (10,6%), 

seguindo-se os anos de 2002 e 2006, com 8,5%, respetivamente. O ano da conclusão do 

curso, para quem concluiu as novas formações, é um dado relevante pela alteração ocorrida 

por volta de 2007/8, como consequência do processo de Bolonha. Houve uma alteração 

significativa dos planos de estudos, como é referido em 4., em consequência da redução de 

4 para 3 anos da duração do 1º ciclo de estudos superiores. De acordo com os dados 

obtidos, a percentagem de professores que se licenciou após 2007/2008 é pouco 

significativa. 

 

5. Indique se participou em grupos de trabalho para a elaboração dos seguintes 

documentos na sua escola: 

 

Participou em grupos de trabalho para a elaboração do programa da disciplina de 

Formação Musical: 
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Figura 37: percentagem – programa da disciplina de Formação Musical 

 
 

As respostas dadas pelos inquiridos permitem verificar que 82,90% participou na 

elaboração do programa da disciplina de Formação Musical. Como se pode observar em 

5.3., o programa oficial, atualmente em vigor para a disciplina de Formação Musical, data 

de 1971. Os dados obtidos na figura 37 revelam a elevada percentagem de docentes 

envolvidos nesta tarefa.  

De seguida são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) 

Idade, b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste 

Qui-Quadrado, que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 

a) Idade 

             Tabela 74: resultado dos cruzamentos da questão 5 com idade 

Idade 

Programa da disciplina de Formação 
Musical 

Total 
Sim Não 

Não 
lecionava na 

escola 
Menos de 30 
anos 7,3% 4,9%  12,2% 

De 30 a 40 
anos 17,1% 7,3%  24,4% 

De 41 a 50 
anos 31,7% 2,4%  34,1% 

Mais de 50 
anos 26,8%  2,4% 29,3% 

Total 82,9% 14,6% 2,4% 100,0% 
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As diferenças são significativas entre grupos de inquiridos. A percentagem de 

respostas mais elevada (31,7%) encontra-se nos inquiridos com idade compreendida entre 

os 41 e os 50 anos.  

 
                      Tabela 75: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 9,317a 6 ,157 
Likelihood Ratio 10,183 6 ,117 
Linear-by-Linear 
Association 

1,386 1 ,239 

N of Valid Cases 41   
        a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05 (0,157), podemos concluir que 

as variáveis não estão relacionadas, ou seja, a idade não influencia o facto de fazerem ou 

não parte do grupo de trabalho para a elaboração do programa da disciplina de Formação 

Musical.  

 

b) Sexo 

             Tabela 76: resultado dos cruzamentos da questão 5 com o sexo 

Sexo 

Programa da disciplina de Formação 
Musical 

Total 
Sim Não 

Não 
lecionava na 

escola 
Feminino 36,6% 7,3% 2,4% 46,3% 
Masculino 46,3% 7,3%  53,7% 
Total 82,9% 14,6% 2,4% 100,0% 
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A percentagem de respostas é sempre superior na opção de resposta “Sim”, tanto 

para indivíduos do sexo feminino como para indivíduos do sexo masculino (82,9%). Não 

existem diferenças significativas entre os grupos inquiridos. 

 

 
                     Tabela 77: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,258a 2 ,533 
Likelihood Ratio 1,638 2 ,441 
Linear-by-Linear 
Association 

,777 1 ,378 

N of Valid Cases 41   
        a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

 

 
Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as 

variáveis não estão relacionadas, ou seja, o sexo dos inquiridos não influencia o facto de 

fazerem ou não parte do grupo de trabalho para a elaboração do programa da disciplina de 

Formação Musical. 

 

C) Curso que frequentou 

Tabela 78: resultado dos cruzamentos da questão 5 com o curso que frequentou 

Curso que 
frequentou 

Programa da disciplina de Formação 
Musical Total 

Sim Não 
Não 

lecionava na 
escola 

  

Licenciatura 46,3% 14,6%   61,0% 
Curso 
Superior 36,6%   2,4% 39,0% 

Total 82,9% 14,6% 2,4% 100,0% 
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Os resultados não apresentam diferenças significativas. Todos os professores que 

frequentaram o Curso Superior (conservatórios) participaram em grupos de trabalho para a 

elaboração do programa da disciplina de Formação Musical. 

 
 

                    Tabela 79: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,773a 2 ,056 
Likelihood Ratio 8,184 2 ,017 
Linear-by-Linear 
Association 

,612 1 ,434 

N of Valid Cases 41   
1. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 

 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, embora o valor seja muito próximo de 0,05. Assim, o curso 

frequentado pelos professores não influencia o facto de fazerem ou não parte do grupo de 

trabalho para a elaboração do programa da disciplina de Formação Musical. 

 

Participou em grupos de trabalho para a elaboração do programa da disciplina de 

Classe de Conjunto: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: percentagem – Programa da disciplina de Classe de Conjunto 
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Do total de professores entrevistados, 48,8% fez parte do grupo de trabalho que 

elaborou o programa da disciplina de Classe de Conjunto. Note-se que a percentagem de 

docentes que participaram na elaboração do programa de Classe de Conjunto é inferior à 

percentagem de docentes que participaram na elaboração do programa de Formação 

Musical. A diferença observada tem que ver provavelmente com o reduzido número de 

professores com habilitação própria ou profissional, o que levou a que a tarefa se centrasse 

naqueles que a possuíam. 

De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) Idade, 

b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste Qui-

Quadrado que nos dizem se as variáveis estão relacionadas ou não. 

 

a) Idade 

 
Tabela 80: resultado dos cruzamentos da questão 5 (programa da disciplina de Classe de 
Conjunto) com a idade 

Idade 

Programa da disciplina de Classe de 
Conjunto 

Total 
Sim Não 

Não 
lecionava na 

escola 
Menos de 30 
anos 7,3% 4,9%  12,2% 

De 30 a 40 
anos 7,3% 17,1%  24,4% 

De 41 a 50 
anos 12,2% 22,0%  34,1% 

Mais de 50 
anos 22,0% 4,9% 2,4% 29,3% 

Total 48,8% 48,8% 2,4% 100,0% 
 

 

A percentagem de respostas, quer para professores que participaram  quer para 

professores que não participaram na elaboração do programa da disciplina de Classe de 

Conjunto é igual, porém existem diferenças entre grupos de inquiridos. Dos 29,3% com 
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mais de 50 anos, 22,0% participaram nestes grupos de trabalho. Nas restantes faixas 

etárias, a percentagem de professores que não fez parte destes grupos de trabalho é sempre 

superior. 

 

                 Tabela 81: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 9,679a 6 ,139 
Likelihood Ratio 10,343 6 ,111 
Linear-by-Linear 
Association 

,594 1 ,441 

N of Valid Cases 41   
        a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
 

 
Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, a idade dos professores não influencia o facto de 

pertencerem ao grupo de trabalho de elaboração do programa da disciplina de Classe de 

Conjunto. 

b) Sexo 

 

Tabela 82: resultado dos cruzamentos da questão 5 (programa da disciplina de Classe de Conjunto) 
com a idade 

Sexo 

Programa da disciplina de Classe de 
Conjunto 

Total 
Sim Não 

Não 
lecionava na 

escola 
Feminino 19,5% 24,4% 2,4% 46,3% 
Masculino 29,3% 24,4%  53,7% 
Total 48,8% 48,8% 2,4% 100,0% 
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         Tabela 83: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,589a 2 ,452 
Likelihood Ratio 1,972 2 ,373 
Linear-by-Linear 
Association 

1,048 1 ,306 

N of Valid Cases 41   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 
 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as 

variáveis não estão relacionadas. Assim podemos inferir que o sexo dos inquiridos não 

influencia o facto de pertencerem ou não ao grupo de trabalho que elaborou o programa da 

disciplina de Classe de Conjunto na respetiva escola. 

 

c) Curso que frequentou 

 

Tabela 84: resultado dos cruzamentos da questão 5 (programa da disciplina de  Classe 
de Conjunto) com o curso que frequentou 

Curso que 
frequentou 

Programa da disciplina de Classe de 
Conjunto Total 

Sim Não 
Não 

lecionava na 
escola 

  

Licenciatura 26,8% 34,1%   61,0% 
Curso 
Superior 22,0% 14,6% 2,4% 39,0% 

Total 48,8% 48,8% 2,4% 100,0% 
 

 

A percentagem de inquiridos que concluíram o “Curso Superior” e que fizeram 

parte do grupo de trabalho para a elaboração do programa de Classe de Conjunto (22,0%) é 

maior do que a de inquiridos que não fizeram parte desse grupo (14,6%). O contrário 

verifica-se nos inquiridos que completaram a Licenciatura: 34,1% não fizeram parte do 
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grupo de trabalho e 26,8% fizeram. Estes resultados permitem identificar, a partir da sua 

formação, quais os professores que elaboram os programas da disciplina de Classe de 

Conjunto. Assim, são os professores com mais tempo nas escolas os que possuem um dos 

antigos “cursos superiores” e que adquiriram a profissionalização juntamente com os atuais 

licenciados com habilitação própria, aqueles que elaboram o programa da referida 

disciplina.  

 

Tabela 85: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,547a 2 ,280 
Likelihood Ratio 2,886 2 ,236 
Linear-by-Linear 
Association 

,115 1 ,734 

N of Valid Cases 41   
! 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 
 

 
Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O curso frequentado pelos professores não influencia o facto de 

estarem presentes, ou não, no grupo de trabalho para a elaboração do programa da 

disciplina de Classe de Conjunto. 

 

6. Realizou nos últimos 3 anos alguma ação de formação?  

 

7. Se respondeu afirmativamente, indique a temática ou a designação das ações 

que frequentou e a entidade organizadora: 
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Figura 39: percentagem – ações de formação frequentadas nos últimos 3 anos 

 

Nos últimos 3 anos, 43,9% dos inquiridos realizou formação. Conforme a listagem 

abaixo, existiu uma enorme diversidade formativa. Na observação da listagem de ações de 

formação frequentadas, salienta-se o facto de apenas cinco não pertencerem à área de 

música. Considerando os diversos enquadramentos da formação contínua nos últimos anos 

em Portugal, a resposta a determinados grupos disciplinares específicos nem sempre foi 

fácil ou possível. Esta realidade permite colocar a hipótese de que os 56% de docentes que 

não realizaram qualquer formação possam não o ter feito pela pouca adequação das 

temáticas propostas às suas necessidades ou interesses. 

As temáticas escolhidas pelos inquiridos foram: 

a) A voz na Formação Musical 

b) Administração e Gestão Escolar 

c) Aprendizagem Musical: Perspetivas e Práticas. 

d) As novas tecnologias no processo Ensino/Aprendizagem da Educação Musical - 

Breve Reflexão 

e) Como se faz …p`ra fazer? 

f) Direção Coral 

g) Direção Coral para Canções Infanto-Juvenis 

h) Direção de Bandas 
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i) Do lixo se faz música 

j) Ed. Musical (Não me recordo do nome) 

k) Educação Musical 

l) Marketing das Escolas 

m) Master Classe de Respiração e Colocação Vocal 

n) Música a Brincar, Música a Sério 

o) Música para Bebés 

p) Novas Tecnologias 

q) O conceito de Educação Musical de Zoltan Kodaly 

r) Orquestração para Instrumental ORFF 

s) Supervisão Pedagógica 

 
 

De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) 

Idade, b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste 

Qui-Quadrado que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 

a) Idade 

                Tabela 86: resultado dos cruzamentos da questão 6 com a idade 

Idade 
Realizou alguma ação 

de formação Total 
Sim Não 

Menos de 30 
anos 2,4% 9,8% 12,2% 

De 30 a 40 
anos 14,6% 9,8% 24,4% 

De 41 a 50 
anos 19,5% 14,6% 34,1% 

Mais de 50 
anos 7,3% 22,0% 29,3% 

Total 43,9% 56,1% 100,0% 
                             

Os professores com idade compreendida entre os 30 e os 50 anos (34,1%) mostram 

percentagens de resposta mais elevadas na opção “Sim”, ou seja, estes grupos de inquiridos 

realizaram mais ações de formação do que os restantes. O grupo de professores que tem 

mais de 50 anos não realizaram nenhuma ação de formação nos últimos 3 anos (22,0%). 
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Provavelmente, para além do aspeto anteriormente referido, o resultado relativamente 

baixo que se observa poderá dever-se ao crescente contínuo de problemas surgidos neste 

subsistema e que tem condicionado a vida profissional dos docentes. 

 

 
Tabela 87: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,950a 3 ,176 
Likelihood Ratio 5,145 3 ,161 
Linear-by-Linear 
Association 

,217 1 ,641 

N of Valid Cases 41   
     a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,20. 
 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, a idade dos professores não influencia o facto de terem 

realizado alguma ação de formação nos últimos três anos. 

 

b) Sexo 

           Tabela 88: resultado dos cruzamentos da questão 6 com o sexo 

Sexo 
Realizou alguma ação 

de formação Total 
Sim Não 

Feminino 22,0% 24,4% 46,3% 
Masculino 22,0% 31,7% 53,7% 
Total 43,9% 56,1% 100,0% 

                     
 

Os resultados não revelam diferenças significativas entre grupos de inquiridos com 

sexo diferente. 
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Tabela 89: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,173a 1 ,678   
Continuity Correctionb ,010 1 ,920   
Likelihood Ratio ,173 1 ,678   
Fisher's Exact Test    ,758 ,460 
Linear-by-Linear 
Association 

,169 1 ,681   

N of Valid Cases 41     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,34. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O sexo dos inquiridos não influencia a participação em ações de 

formação. 

 

c) Curso que frequentou 
 

Tabela 90: resultado dos cruzamentos da questão 6 com o curso que frequentou 

Curso que 
frequentou 

Realizou alguma ação de 
formação Total 

Sim Não   
Licenciatura 31,7% 29,3% 61,0% 
Curso 
Superior 12,2% 26,8% 39,0% 

Total 43,9% 56,1% 100,0% 
 

 

A percentagem de professores que concluíram “Licenciatura” e que realizaram 

alguma ação de formação (31,7%) é superior à percentagem daqueles que não realizaram 

alguma ação de formação (29,3%). Quanto aos professores que concluíram o “Curso 

Superior”, podemos verificar que os que não realizaram qualquer formação se encontram 

em maior percentagem (26,8%) do que aqueles que o fizeram (12,2%). 
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Tabela 91: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,706a 1 ,192   
Continuity Correctionb ,967 1 ,325   
Likelihood Ratio 1,735 1 ,188   
Fisher's Exact Test    ,218 ,163 
Linear-by-Linear 
Association 

1,664 1 ,197   

N of Valid Cases 41     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,02. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as 

variáveis não estão relacionadas. O curso frequentado pelos inquiridos não influencia o 

facto de estes terem, ou não, realizado formação nos últimos três anos. 

Quanto às entidades organizadoras das ações de formação, foram indicadas as 
seguintes: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

 

 

 

 

 
Figura 40: percentagem – Entidade organizadora da ação de formação 
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A entidade organizadora onde mais inquiridos frequentaram as ações de formação foi a 

Associação Portuguesa de Educação Musical (23,81%), seguindo-se o Conservatório de 

Fátima e o Conservatório Regional de Castelo Branco com 9,52%. 

 

8. Que disciplinas leciona? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figura 41: percentagem – disciplinas de leciona 

 
 

Todos os professores lecionam a disciplina de Formação Musical, sendo que, da 

totalidade de inquiridos, 46,84% leciona também a disciplina de Classe de Conjunto e 

1,27% a disciplina de Análise e Técnicas de Composição. 

De seguida são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) Idade, 

b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste Qui-

Quadrado que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 

 

 

 

 

 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 250 
 

 

Leciona a disciplina de Formação Musical: 

a) Idade 

              Tabela 92: resultado dos cruzamentos da questão 8 com a idade 

Idade 

Leciona 
Formação 
Musical 

Total Sim 
Menos de 30 
anos 

12,2% 12,2% 

De 30 a 40 
anos 

24,4% 24,4% 

De 41 a 50 
anos 

34,1% 34,1% 

Mais de 50 
anos 

29,3% 29,3% 

Total 100,0% 100,0% 
                    
 

Todos os professores lecionam a disciplina de Formação Musical. Por esse motivo 

não existe a possibilidade de efetuar o cruzamento com a idade dos inquiridos. 

O teste de Qui-Quadrado não pode ser aplicado nesta questão por se tratar de valores 

constantes, ou seja, todos os inquiridos lecionaram Formação Musical. 

 

b) Sexo 

 

         Tabela 93: resultado dos cruzamentos da questão 8 com o sexo 

Sexo 

Leciona 
Formação 
Musical 

Total Sim 
Feminino 46,3% 46,3% 
Masculino 53,7% 53,7% 
Total 100,0% 100,0% 
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Todos os professores lecionam esta disciplina, daí não existir a possibilidade de 

efetuar o cruzamento com o sexo dos inquiridos. 

O teste de Qui-Quadrado não pode ser aplicado nesta questão por se tratar de 

valores constantes, ou seja, todos os inquiridos lecionaram Formação Musical. 

c) Curso que frequentou 

 

                 Tabela 94: resultado dos cruzamentos da questão 8 com o curso que frequentou 

Curso que 
frequentou 

Leciona 
Formação 
Musical 

Total 

Sim   
Licenciatura 61,0% 61,0% 
Curso 
Superior 39,0% 39,0% 

Total 100,0% 100,0% 
             

Todos os professores lecionam esta disciplina, daí não existir a possibilidade de 

efetuar o cruzamento com o curso frequentado pelos inquiridos. 

O teste de Qui-Quadrado não pode ser aplicado nesta questão por se tratar de valores 

constantes, ou seja, todos os inquiridos lecionaram Formação Musical. 

Leciona a disciplina de Classe de Conjunto: 

 

a) Idade 
Tabela 95: resultado dos cruzamentos da questão 8 (classe de conjunto) com a idade 

Idade 
Leciona Classe de 

Conjunto 
Total Não Sim 

Menos de 30 
anos   12,2% 12,2% 

De 30 a 40 
anos 

2,4% 22,0% 24,4% 

De 41 a 50 
anos 

4,9% 29,3% 34,1% 

Mais de 50 
anos 

2,4% 26,8% 29,3% 

Total 9,8% 90,2% 100,0% 
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Todos os inquiridos com idade inferior a 30 anos lecionam a disciplina de Classe de 

Conjunto (12,2%). Este é o único grupo de inquiridos em que esta situação se verifica. 

 

 
         Tabela 96: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,895a 3 ,827 
Likelihood Ratio 1,346 3 ,718 
Linear-by-Linear 
Association 

,167 1 ,683 

N of Valid Cases 41   
        a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49. 
 

 
Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. A idade dos professores entrevistados não influencia o facto de 

lecionarem ou não a disciplina de Classe de Conjunto. 

 

b) Sexo 

 

Tabela 97: resultado dos cruzamentos da questão 8 (classe de conjunto) com o sexo 

Sexo 
Leciona Classe de 

Conjunto 
Total Não Sim 

Feminino 7,3% 39,0% 46,3% 
Masculino 2,4% 51,2% 53,7% 
Total 9,8% 90,2% 100,0% 

     
 

Os dados acima revelam que existem mais inquiridos do sexo masculino a lecionar 

a disciplina de Classe de Conjunto (51,2%). 
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Tabela 98: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,464a 1 ,226   
Continuity Correctionb ,465 1 ,495   
Likelihood Ratio 1,505 1 ,220   
Fisher's Exact Test    ,321 ,249 
Linear-by-Linear 
Association 

1,428 1 ,232   

N of Valid Cases 41     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,85. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O sexo dos inquiridos não influencia o facto de lecionarem ou não 

a disciplina de Classe de Conjunto. 

 

c) Curso que frequentou 

 
Tabela 99: resultado dos cruzamentos da questão 8 (classe de conjunto) com o curso que 
frequentou 

Curso que 
frequentou 

Leciona Classe de 
Conjunto Total 

Não Sim   
Licenciatura 4,9% 56,1% 61,0% 
Curso 
Superior 4,9% 34,1% 39,0% 

Total 9,8% 90,2% 100,0% 
 

 

Como se pode verificar, não existem diferenças significativas entre grupos de 

inquiridos. 
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Tabela 100: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,224a 1 ,636   
Continuity Correctionb ,000 1 1,000   
Likelihood Ratio ,220 1 ,639   
Fisher's Exact Test    ,637 ,512 
Linear-by-Linear 
Association 

,219 1 ,640   

N of Valid Cases 41     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,56. 
b. Computed only for a 2x2 table. 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as 

variáveis não estão relacionadas. O curso frequentado pelos professores não influencia o 

facto de lecionarem ou não a disciplina de Classe de Conjunto. 

 

9. Tempo de serviço 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Figura 42: percentagem – tempo de serviço 
 

 

Dos resultados obtidos, cerca de 46% de inquiridos lecionam há mais de 15 anos. 

Segue-se uma percentagem de 24,4% de inquiridos que tem tempo de serviço entre 7 e 15 

anos e 26,9% leciona há 6 anos ou menos (17,10% entre 4 a 6 anos e 9,80% até 3 anos). 
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De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) Idade, 

b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste Qui-

Quadrado, que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 

 

a) Idade 

 

Tabela 101: resultado dos cruzamentos da questão 9 com a idade 

Idade 
Tempo de serviço 

Total 
Até 3 
anos 

De 4 a 6 
anos 

De 7 a 
15 anos 

Mais de 
15 anos NS/NR 

Menos de 30 
anos 

2,4% 4,8% 2,4%  2,4% 12,2% 

De 30 a 40 
anos 

7,3% 9,8% 7,3%     24,4% 

De 41 a 50 
anos   4,9% 9,8% 19,5%   34,1% 

Mais de 50 
anos     4,9% 24,4%   29,3% 

Total 9,8% 17,1% 24,4% 46,3% 2,4% 100,0% 
                    
 

Em termos meramente estatísticos, podemos verificar que todos os professores com 

mais de 50 anos de idade lecionam há, pelo menos, 7 anos (29,3%) e todos os professores 

com idade entre os 41 e os 50 anos têm, pelo menos, 4 anos de serviço (34,1%). 

 
         Tabela 102: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 29,532a 12 ,003 
Likelihood Ratio 32,794 12 ,001 
Linear-by-Linear 
Association 

2,419 1 ,120 

N of Valid Cases 41   
         a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12. 
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Como o valor da significância é menor do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

estão relacionadas, ou seja, a idade dos professores influencia o tempo de serviço dos 

mesmos. 

 

b) Sexo 

 
     Tabela 103: resultado dos cruzamentos da questão 9 com o sexo 

Sexo 
Tempo de serviço 

Total 
Até 3 
anos 

De 4 a 6 
anos 

De 7 a 
15 anos 

Mais de 
15 anos NS/NR 

Feminino 7,3% 4,9% 14,6% 17,1% 2,4% 46,3% 
Masculino 2,4% 12,2% 9,8% 29,3%   53,7% 
Total 9,8% 17,1% 24,4% 46,3% 2,4% 100,0% 

  
 

Os professores do sexo feminino apresentam percentagem superior aos do sexo 

masculino, no grupo de inquiridos que apresenta até 3 anos de serviço (7,3% e 2,4%, 

respetivamente), assim como no tempo de serviço entre 7 a 15 anos (14,6% e 9,8%). Nos 

restantes grupos de inquiridos (“De 4 a 6 anos” e “Mais de 15 anos”), a percentagem de 

professores do sexo masculino é sempre superior à percentagem de professores do sexo 

feminino. 

 

 
       Tabela 104: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,808a 4 ,308 
Likelihood Ratio 5,275 4 ,260 
Linear-by-Linear 
Association 

1,031 1 ,310 

N of Valid Cases 41   
a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O sexo dos professores não influencia o tempo de serviço. 

. 

 

c) Curso que frequentou 

 
              Tabela 105: resultado dos cruzamentos da questão 9 com o curso que frequentou 

Curso que 
frequentou 

Tempo de serviço Total 
Até 3 
anos 

De 4 a 
6 anos 

De 7 a 
15 anos 

Mais de 
15 anos NS/NR   

Licenciatura 9,8% 17,1% 19,5% 12,2% 2,4% 61,0% 
Curso 
Superior     4,9% 34,1%   39,0% 

Total 9,8% 17,1% 24,4% 46,3% 2,4% 100,0% 
 

 

Não existem inquiridos possuidores de um “Curso Superior” com tempo de serviço 

inferior a seis anos. 

 
        Tabela 106: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 18,793a 4 ,001 
Likelihood Ratio 22,938 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

,285 1 ,594 

N of Valid Cases 41   
      a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 

                 
 

Como o valor da significância é menor do que 0,05, podemos concluir que as 

variáveis estão relacionadas, ou seja, o curso frequentado pelos professores influencia o 

tempo de serviço dos mesmos. 
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10. Nas suas aulas alguma vez utilizou a música polifónica portuguesa dos séculos 

XVI e/ou XVII? 

  
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 
Figura 43: percentagem – utilização da música polifónica portuguesa dos séc. XVI e/ou XVII nas 
aulas 
 

 

Em relação à pergunta sobre a utilização da música polifónica portuguesa dos 

séculos XVI e XVII nas aulas, realça-se a percentagem de 87,8% obtida na resposta “Sim”. 

A percentagem dos inquiridos que responderam “não” foi de 9,8%.  

De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) 

Idade, b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste 

Qui-Quadrado, que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 

a) Idade 
 
              Tabela 107: resultado dos cruzamentos da questão 10 com a idade 

Idade 

Utilizou música polifónica 
portuguesa dos séculos XVI e 

XVII 
Total Sim Não NS/NR 

Menos de 30 
anos 

7,3% 2,4% 2,4% 12,2% 

De 30 a 40 
anos 

19,5% 4,9%   24,4% 

De 41 a 50 
anos 

31,7% 2,4%   34,1% 

Mais de 50 
anos 

29,3%     29,3% 

Total 87,8% 9,8% 2,4% 100,0% 
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A música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII foi utlizada por todos os 

professores com mais de 50 anos de idade. Este dado é importante, já que a maioria dos 

professores com 50 ou mais anos de idade frequentou um “Curso Superior”, o qual tinha 

um perfil marcadamente performativo. 

 
                      Tabela 108: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 10,836a 6 ,094 
Likelihood Ratio 8,694 6 ,192 
Linear-by-Linear 
Association 

3,430 1 ,064 

N of Valid Cases 41   
       a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. A idade dos professores não influencia a utilização da música 

polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII nas suas aulas. 

 

b) Sexo 

                    Tabela 109: resultado dos cruzamentos da questão 10 com o sexo 

Sexo 

Utilizou música polifónica 
portuguesa dos séculos XVI e 

XVII 
Total Sim Não NS/NR 

Feminino 43,9%   2,4% 46,3% 
Masculino 43,9% 9,8%   53,7% 
Total 87,8% 9,8% 2,4% 100,0% 

 

Todos os professores do sexo feminino utilizaram a música polifónica portuguesa 

dos séculos XVI e XVII nas suas aulas. 
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                     Tabela 110: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,806a 2 ,090 
Likelihood Ratio 6,712 2 ,035 
Linear-by-Linear 
Association 

1,079 1 ,299 

N of Valid Cases 41   
       a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 
 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as 

variáveis não estão relacionadas, ou seja, o sexo dos inquiridos não influencia a utilização 

da música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII nas suas aulas. 

 

c) Curso que frequentou 

 

                 Tabela 111: resultado dos cruzamentos da questão 10 com o curso que frequentou 

 
Curso que 
frequentou 

Utilizou música polifónica 
portuguesa dos séculos XVI e 

XVII 
Total 

Sim Não NS/NR   
Licenciatura 48,8% 9,8% 2,4% 61,0% 
Curso 
Superior 39,0%     39,0% 

Total 87,8% 9,8% 2,4% 100,0% 
 

 

Todos os inquiridos que concluíram o “Curso Superior” (39,0%) utilizaram a 

música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII nas suas aulas. 
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Tabela 112: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,644a 2 ,162 
Likelihood Ratio 5,385 2 ,068 
Linear-by-Linear 
Association 

,694 1 ,405 

N of Valid Cases 41   
       a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 

 

 
Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. Assim, o curso frequentado pelos professores não influencia a 

utilização nas suas aulas, da música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII. 

 

11. Se respondeu afirmativamente, descreva as atividades que desenvolveu. 

Os resultados sobre as actividades mais desenvolvidas são os seguintes: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                  

 

 

 

 
Figura 44: percentagem – atividades mais desenvolvidas 

 
 

 Nas aulas em que a música polifónica portuguesa foi utilizada, as atividades 

desenvolvidas pelos inquiridos foram muito diferenciadas. Assim, foram referidas a 
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“Leitura melódica” (14,7%), “Leituras e Análise” (11,8%), “Audição”, “Leitura e ditados” 

(8,8%, respetivamente), seguindo-se “Identificação de modos”, “Leitura a vozes”, “Leitura 

de partituras” e “Performance” com 5,9% de respostas (respetivamente). Foram ainda 

indicadas pelos inquiridos outras atividades: “Análise e ditados”, “Audição e análise”, 

“Audição e leitura”, “Audição, leitura e interpretação”, “Ditado melódico”, “Ditados”, 

“Identificação de Intervalos”, “Interpretação”, “Leitura de notas”, “Leitura melódica, 

leitura rítmica, leitura vertical, leitura a três e quatro vozes, análise” e “Leituras”, todas 

com 2,9% de respostas. 

 

12. Durante o período da sua atividade docente alguma vez frequentou cursos de 

pequena duração ou masterclasses, cujo tema tenha andado à volta da música 

polifónica portuguesa dos séculos VXI e/ou XVII? 

 

O gráfico abaixo revela que uma percentagem pouco significativa de docentes que 

frequentaram pequenos cursos sobre música polifónica: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: percentagem – frequência de cursos de pequena duração ou masterclasses 
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Durante o período da atividade docente, 17,1% dos inquiridos frequentou cursos de 

pequena duração ou masterclasses, centrados na música polifónica portuguesa dos séculos 

XVI e/ou XVII.  

De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) Idade, 

b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste Qui-

Quadrado, que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 

 
a) Idade 

 
 
                  Tabela 113: resultado dos cruzamentos da questão 12 com a idade 

Idade 

Frequentou cursos de 
pequena duração ou 

masterclasses 
Total Sim Não 

Menos de 30 
anos   12,2% 12,2% 

De 30 a 40 
anos 

2,4% 22,0% 24,4% 

De 41 a 50 
anos 

4,9% 29,3% 34,1% 

Mais de 50 
anos 

9,8% 19,5% 29,3% 

Total 17,1% 82,9% 100,0% 
                         

 

 
Nenhum dos inquiridos com idade inferior a 30 anos frequentou cursos de pequena 

duração ou masterclasses. Os professores com mais de 50 anos de idade são o grupo de 

inquiridos que mais frequentou cursos de pequena duração ou masterclasses.  
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                      Tabela 114: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,701a 3 ,296 
Likelihood Ratio 4,216 3 ,239 
Linear-by-Linear 
Association 

3,248 1 ,072 

N of Valid Cases 41   
a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,85. 

                  
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. Assim, a idade dos professores não influencia a frequência de 

cursos de pequena duração, ou masterclasses, cujo tema tenha andado à volta da música 

polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII. 

 

b) Sexo 
 

                                   Tabela 115: resultado dos cruzamentos da questão 12 com o sexo 

Sexo 

Frequentou cursos de 
pequena duração ou 

masterclasses 
Total Sim Não 

Feminino 2,4% 43,9% 46,3% 
Masculino 14,6% 39,0% 53,7% 
Total 17,1% 82,9% 100,0% 

 

 

Não existem diferenças significativas entre o sexo dos inquiridos e o facto de terem 

ou não frequentado cursos de pequena duração ou masterclasses. 
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Tabela 116: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,488a 1 ,062   
Continuity Correctionb 2,107 1 ,147   
Likelihood Ratio 3,860 1 ,049   
Fisher's Exact Test    ,099 ,071 
Linear-by-Linear 
Association 

3,403 1 ,065   

N of Valid Cases 41     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,24. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. Assim, o sexo dos inquiridos não influencia a frequência de cursos 

de pequena duração ou masterclasses, cujo tema tenha andado à volta da música polifónica 

portuguesa dos séculos XVI e XVII, durante o período da sua atividade docente. 

 
c) Curso que frequentou 

 

                            Tabela 117: resultado dos cruzamentos da questão 12 com o curso que frequentou 

Curso que 
frequentou 

Frequentou cursos de 
pequena duração ou 

masterclasses 
Total 

Sim Não   
Licenciatura 4,9% 56,1% 61,0% 
Curso 
Superior 12,2% 26,8% 39,0% 

Total 17,1% 82,9% 100,0% 
     

 
Apesar das percentagens da frequência de cusos de pequena duração ou 

masterclasses ser baixa, e as diferenças não serem significativas entre grupos de 
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professores que frequentaram Licenciatura ou Curso Superior, são os últimos que têm uma 

percentagem mais elevada (12,2%). 

 

 
 

Tabela 118: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,725a 1 ,054   
Continuity Correctionb 2,264 1 ,132   
Likelihood Ratio 3,664 1 ,056   
Fisher's Exact Test    ,089 ,068 
Linear-by-Linear 
Association 

3,634 1 ,057   

N of Valid Cases 41     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,73. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Como o valor da significância é igual a 0,05, podemos concluir que as variáveis estão 

relacionadas. Assim, o curso frequentado pelos professores influencia a frequência de 

cursos de pequena duração ou masterclasses, cujo tema tenha andado à volta da música 

polifónica portuguesa dos séculos XVI e/ou XVII, durante o período da sua atividade 

docente. 

 

13. Durante a sua formação, no ensino superior, a música deste período foi 

abordada? 

 

O gráfico mostra como é significativo o número de inquiridos que na sua formação 

abordaram a música polifónica portuguesa.  
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Figura 46: percentagem - música deste período que foi abordada durante a sua formação, no ensino 
superior 
         

Como se pode observar, a percentagem dos inquiridos que referem ter abordado música 

deste período durante a sua formação no ensino superior é muito elevada (90,20%).  

De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) Idade, 

b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste Qui-

Quadrado, que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 

 

a) Idade 
                     Tabela 119: resultado dos cruzamentos da questão 13 com a idade 

Idade 
A música deste 

período foi abordada 
Total Sim Não 

Menos de 30 
anos 

12,2%   12,2% 

De 30 a 40 
anos 

24,4%   24,4% 

De 41 a 50 
anos 

31,7% 2,4% 34,1% 

Mais de 50 
anos 

22,0% 7,3% 29,3% 

Total 90,2% 9,8% 100,0% 
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Todos os inquiridos que não abordaram a música deste período durante a sua 

formação no ensino superior têm idade superior a 41 anos (9,8%), o que corresponde à fase 

do perfil essencialmente performativo, já apontado, no que respeita às formações existentes 

na altura e que correspondem genericamente aos “Cursos Superiores”. 

 

 
                     Tabela 120: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,897a 3 ,179 
Likelihood Ratio 5,514 3 ,138 
Linear-by-Linear 
Association 

3,916 1 ,048 

N of Valid Cases 41   
         a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49. 

 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as 

variáveis não estão relacionadas, ou seja, a idade dos inquiridos não influencia o facto de 

terem abordado ou não a música deste período durante a sua formação. 

 

b) Sexo 

                        Tabela 121: resultado dos cruzamentos da questão 13 com o sexo 

Sexo 
A música deste 

período foi abordada 
Total Sim Não 

Feminino 39,0% 7,3% 46,3% 
Masculino 51,2% 2,4% 53,7% 
Total 90,2% 9,8% 100,0% 

 

 
As diferenças encontradas nos resultados não são significativas entre grupos de 

inquiridos de sexo diferente. 
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Tabela 122: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,464a 1 ,226   
Continuity Correctionb ,465 1 ,495   
Likelihood Ratio 1,505 1 ,220   
Fisher's Exact Test    ,321 ,249 
Linear-by-Linear 
Association 

1,428 1 ,232   

N of Valid Cases 41     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,85. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, o sexo dos professores não influencia o facto de terem 

abordado ou não a música deste período durante a sua formação. 

 

c) Curso que frequentou 
 

                   Tabela 123: resultado dos cruzamentos da questão 13 com o curso que frequentou 

Curso que 
frequentou 

A música deste 
período foi 
abordada 

Total 

Sim Não   
Licenciatura 61,0%   61,0% 
Curso 
Superior 29,3% 9,8% 39,0% 

Total 90,2% 9,8% 100,0% 
 
 

Todos os professores que frequentaram uma “Licenciatura” (61,0%) referem ter 

abordado a música deste período durante a sua formação.  
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Tabela 124: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6,926a 1 ,008   
Continuity Correctionb 4,377 1 ,036   
Likelihood Ratio 8,220 1 ,004   
Fisher's Exact Test    ,018 ,018 
Linear-by-Linear 
Association 

6,757 1 ,009   

N of Valid Cases 41     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,56. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

 

Como o valor da significância é menor do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

estão relacionadas. O curso frequentado pelos professores influencia o facto de terem 

abordado ou não a música deste período durante a sua formação. 

 

14. Se respondeu afirmativamente, indique o contexto: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
               
 
 
 
            Figura 47: percentagem –  a música deste período foi abordada no contexto (...) 
 

 

Dos inquiridos que abordaram este tipo de música durante a sua formação no ensino 

superior, 48,10% abordou-a no contexto da uc de História de Música, 24,1% na uc de 

Música de Conjunto, 13,9% na uc de Formação Musical, 12,7% na uc Análise/composição 
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e 1,3% no âmbito da atividade académica não letiva. As percentagens obtidas em relação à 

pergunta 14 ilustram de forma significativa como é vista a música deste período no ensino 

superior, onde prevalece a abordagem teórica, sendo pouco significativo o seu aspeto 

performativo. 

 

15. Que tipo de atividades realizou? 

 

O quadro abaixo revela como a audição é a actividade mais utilizada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 48: percentagem – tipo de atividades que realizou 

 
 

As atividades mencionadas pelos inquiridos foram bastante diferenciadas, podendo 

ser catalogadas, basicamente, em dois grupos: as que giram à volta da audição (com uma 

percentagem superior) e as que gravitam à volta da interpretação. As percentagens são as 

seguintes: “audição” (25,6%); “audição e interpretação”, “audições musicais” e 

“interpretação” (com 10,3%de respostas, respetivamente); “análise e performance” (7,7%) 

e “audição e análise” e “performance” com 5,1%, cada um. Contudo, foram ainda referidas 

outras atividades, tais como: “Análise das peças”, “transcrição”, “análise auditiva”, 

“análise e leituras”, “análise, composição, leituras melódicas e rítmicas”, “audição e 
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performance”, “aulas expositivas”, “concertos”, “ditados”, “interpretação e análise”, 

“leituras e ditados” e “transcrição” 

 

16. Na sua opinião, a música do período da polifonia portuguesa deve ser utilizada 

nas aulas de Formação Musical do ensino vocacional? 

 

A percentagem dos docentes que considera que a utilização da música polifónica deve 

ser usada no ensino especializado é significativa, como se pode ver no gráfico abaixo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 49: percentagem – música do período da polifonia usada nas aulas de Formação Musical do 
ensino vocacional 
 

 

    Para 65,9% dos inquiridos, a música do período da polifonia portuguesa deve ser 

utilizada nas aulas de Formação Musical do ensino especializado “Às vezes”. Nenhum dos 

inquiridos escolheu a opção de resposta “Nunca”. 

De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) Idade, 

b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste Qui-

Quadrado, que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 
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a) Idade 

 
     Tabela 125: resultado dos cruzamentos da questão 16 com a idade 

Idade 

A música do período da polifonia portuguesa deve ser 
utilizada nas aulas de Formação Musical do ensino 

vocacional 

Total Raramente Ás vezes 
Bastantes 

vezes Sempre NS/NR 
Menos de 30 
anos 

4,9% 7,3%       12,2% 

De 30 a 40 
anos 

4,9% 12,2% 4,9%   2,4% 24,4% 

De 41 a 50 
anos 

2,4% 24,4% 7,3%     34,1% 

Mais de 50 
anos 

2,4% 22,0% 2,4% 2,4%   29,3% 

Total 14,6% 65,9% 14,6% 2,4% 2,4% 100,0
% 

              
 

 

     Os professores com idade inferior a 30 anos referem que a música do período em 

análise deve ser utilizada com menos frequência (4,9% “Raramente” e 7,3% “Às vezes”). 

Nenhum dos inquiridos deste grupo escolheu a opção “Bastantes vezes” ou “Sempre”. 

Apenas inquiridos com idade superior a 50 anos escolhem a opção “Sempre” (2,4%). 

 

 
 

                   Tabela 126: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 11,096a 12 ,521 
Likelihood Ratio 11,055 12 ,524 
Linear-by-Linear 
Association 

,552 1 ,457 

N of Valid Cases 41   
    a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, a idade dos professores não influencia a opinião destes, 

quando questionados sobre a utilização da música do período da polifonia portuguesa nas 

aulas de Formação Musical do ensino especializado. 

 

b) Sexo 

 
       Tabela 127: resultado dos cruzamentos da questão 16 com o sexo 

Sexo 
A música do período da polifonia portuguesa deve ser 

utilizada nas aulas de Formação Musical do ensino vocacional 

Total Raramente Ás vezes 
Bastantes 

vezes Sempre NS/NR 
Feminino 7,3% 26,8% 12,2%     46,3% 
Masculino 7,3% 39,0% 2,4% 2,4% 2,4% 53,7% 
Total 14,6% 65,9% 14,6% 2,4% 2,4% 100,0% 

                 
 

    Somente os inquiridos do sexo masculino escolhem a opção “Sempre” (2,4%). A 

percentagem mais elevada (39,0%) verifica-se em inquiridos do sexo masculino na opção 

“Às vezes”, como resposta à frequência com que a música do período da polifonia 

portuguesa deve ser utilizada nas aulas de Formação Musical do ensino vocacional. 

 
 

                    Tabela 128: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,402a 4 ,248 
Likelihood Ratio 6,395 4 ,172 
Linear-by-Linear 
Association 

,822 1 ,365 

N of Valid Cases 41   
        a. 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05 (0,248), podemos concluir que as 

variáveis não estão relacionadas, ou seja, o sexo dos professores não influencia a opinião 

destes quando questionados sobre a utilização da música do período da polifonia 

portuguesa nas aulas de Formação Musical. 

 

c) Curso que frequentou 

 

            Tabela 129: resultado dos cruzamentos da questão 16 com o curso que frequentou 

Curso que 
frequentou 

A música do período da polifonia portuguesa deve 
ser utilizada nas aulas de Formação Musical do 

ensino vocacional 
Total 

Raramente Ás vezes Bastantes 
vezes Sempre NS/NR   

Licenciatura 12,2% 36,6% 9,8%   2,4% 61,0% 
Curso 
Superior 2,4% 29,3% 4,9% 2,4%   39,0% 

Total 14,6% 65,9% 14,6% 2,4% 2,4% 100,0% 
         
 

     A maior percentagem de respostas encontra-se nos inquiridos que frequentaram 

“Licenciatura” e que indicam que a música do período da polifonia portuguesa deve ser 

utilizada nas aulas de Formação Musical “às vezes” (36,6%). Apenas inquiridos que 

frequentaram o Curso Superior escolhem opção “Sempre” (2,4%). 

 
 

                     Tabela 130: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,878a 4 ,423 
Likelihood Ratio 4,705 4 ,319 
Linear-by-Linear 
Association 

,566 1 ,452 

N of Valid Cases 41   
        a. 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, o curso frequentado pelos inquiridos não influencia a 

opinião destes quando questionados sobre a utilização da música do período da polifonia 

portuguesa nas aulas de Formação Musical. 

 

17. No caso de ter utilizado música polifónica portuguesa dos séculos XVI e/ou 

XVII nas suas aulas, alguma vez obteve informação a partir das obras teóricas 

publicadas neste período? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
  Figura 50: percentagem –informação obtida a partir de obras teóricas publicadas neste período 
 

      

      Dos inquiridos que utilizaram música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII 

nas suas aulas, 47,2% nunca obteve informação a partir das obras teóricas publicadas. Dos 

inquiridos, 27,8% obteve informação a partir destas obras “Às vezes”, 19,4% responderam 

“Raramente” e 2,8% “Bastantes vezes”. 

      De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) Idade, 

b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste Qui-

Quadrado, que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 
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a) Idade 

 

Tabela 131: resultado dos cruzamentos da questão 17 com a idade 
 

Idade 

Obteve informação a partir das obras teóricas publicadas neste 
período 

Total Nunca 
Rarament

e Às vezes 
Bastantes 

vezes NA NS/NR 
Menos de 30 
anos 

7,3%       2,4% 2,4% 12,2% 

De 30 a 40 
anos 

2,4% 7,3% 4,9% 2,4% 4,9% 2,4% 24,4% 

De 41 a 50 
anos 

14,6% 2,4% 14,6%   2,4%   34,1% 

Mais de 50 
anos 

17,1% 7,3% 4,9%       29,3% 

Total 41,5% 17,1% 24,4% 2,4% 9,8% 4,9% 100,0
% 

NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P10. 
 

      

      Apenas os professores com idade compreendida entre os 30 e os 40 anos escolheram a 

opção “Bastantes vezes” como resposta a esta questão. Inquiridos com idade inferior a 30 

anos não escolheram as opções de resposta “Raramente” e “Às vezes”. A maior 

percentagem de respostas verifica-se na opção “Nunca”, em inquiridos com mais de 50 

anos. 

 

 
Tabela 132: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 20,396a 15 ,157 
Likelihood Ratio 23,687 15 ,071 
Linear-by-Linear 
Association 

6,624 1 ,010 

N of Valid Cases 41   
       a. 23 cells (95,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. A idade dos inquiridos não influencia o facto dos mesmos terem 

obtido informação a partir das obras teóricas publicadas neste período. 

 

b) Sexo 

 

   Tabela 133: resultado dos cruzamentos da questão 17 com o sexo 

Sexo 

Obteve informação a partir das obras teóricas publicadas neste 
período 

Total Nunca Raramente Às vezes 
Bastantes 

vezes NA NS/NR 
Feminino 19,5% 9,8% 14,6%     2,4% 46,3% 
Masculino 22,0% 7,3% 9,8% 2,4% 9,8% 2,4% 53,7% 
Total 41,5% 17,1% 24,4% 2,4% 9,8% 4,9% 100,0% 

   NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P10. 
   
 

     Nenhum dos inquiridos do sexo feminino obteve informação “Bastantes vezes” a partir 

das obras teóricas publicadas neste período. A maior percentagem verifica-se na opção de 

resposta “Nunca” (22,0%), em inquiridos do sexo masculino. 

 
 

Tabela 134: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,411a 5 ,368 
Likelihood Ratio 7,317 5 ,198 
Linear-by-Linear 
Association 

2,392 1 ,122 

N of Valid Cases 41   
      a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O sexo dos inquiridos não influencia o facto dos mesmos terem 

obtido informação a partir das obras teóricas publicadas neste período. 

 

c) Curso que frequentou 

 

  Tabela 135: resultado dos cruzamentos da questão 17 com o curso que frequentou 
 

Curso que 
frequentou 

Obteve informação a partir das obras teóricas publicadas neste 
período Total 

Nunca Raramente Às vezes Bastantes 
vezes NA NS/NR   

Licenciatura 19,5% 9,8% 14,6% 2,4% 9,8% 4,9% 61,0% 
Curso 
Superior 22,0% 7,3% 9,8%       39,0% 

Total 41,5% 17,1% 24,4% 2,4% 9,8% 4,9% 100,0% 
  NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P10. 
 

 

     Como se pode observar, 22,0% dos inquiridos com “Curso Superior” nunca obteve 

informação a partir das obras teóricas publicadas neste período. Nenhum dos inquiridos 

com “Curso Superior” escolheu a opção de resposta “Bastantes vezes”. 

 

 
    Tabela 136: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,911a 5 ,315 
Likelihood Ratio 8,317 5 ,140 
Linear-by-Linear 
Association 

4,492 1 ,034 

N of Valid Cases 41   
           a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05,  podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O curso frequentado pelos professores não influencia o facto dos 

mesmos terem obtido informação a partir das obras teóricas publicadas neste período. 

 

18. As composições musicais que usou eram: 

Os resultados mostram que os docentes usam fundamentalmente transcrições. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
      Figura 51: percentagem – composições musicais utilizadas: originais; transcrições; ambas 
 
     

 

      Dos inquiridos que utilizaram música polifónica portuguesa dos séculos XVI e/ou 

XVII nas suas aulas, 86,5% utilizou composições musicais transcritas, 10,8% utilizou 

igualmente composições originais e transcrições, tendo 2,7% utilizado composições 

originais. De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) 

Idade, b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste 

Qui-Quadrado, que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 
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a) Idade 

   Tabela 137: resultado dos cruzamentos da questão 18 com a idade 

Idade 

As composições musicais que utilizou 
eram 

Total Originais 
Transcriçõ

es Ambas NA 
Menos de 30 
anos   7,3% 2,4% 2,4% 12,2% 

De 30 a 40 
anos 

2,4% 14,6% 2,4% 4,9% 24,4% 

De 41 a 50 
anos   29,3% 2,4% 2,4% 34,1% 

Mais de 50 
anos   26,8% 2,4%   29,3% 

Total 2,4% 78,0% 9,8% 9,8% 100,0% 
    NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P10.               

                  
 
    Apenas professores com idade entre os 30 e os 40 anos utilizaram composições 

originais. A maior concentração de respostas encontra-se em inquiridos que utilizaram 

transcrições, com idade entre os 41 a os 50 anos (29,3%). 

 

 
                     Tabela 138: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,660a 9 ,569 
Likelihood Ratio 8,104 9 ,524 
Linear-by-Linear 
Association 

2,852 1 ,091 

N of Valid Cases 41   
         a. 13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 
 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05 (0,569), podemos concluir que as 

variáveis não estão relacionadas, ou seja, a idade dos professores não influencia o tipo de 

composições musicais utilizadas. 
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b) Sexo 

 
                        Tabela 139: resultado dos cruzamentos da questão 18 com o sexo 
 

Sexo 

As composições musicais que utilizou 
eram 

Total Originais 
Transcriçõ

es Ambas NA 
Feminin
o   41,5% 4,9%   46,3% 

Masculi
no 

2,4% 36,6% 4,9% 9,8% 53,7% 

Total 2,4% 78,0% 9,8% 9,8% 100,0
% 

                     NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P10.                             
 

     As composições musicais originais só foram utilizadas por inquiridos do sexo 

masculino (2,4%).  No entanto, os inquiridos do sexo feminino utilizaram mais as 

transcrições do que os inquiridos do sexo masculino (41,5% e 36,6%, respetivamente). A 

percentagem de inquiridos que utilizou originais e/ou transcrições é igual para ambos os 

sexos. 

 
                      Tabela 140: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,932a 3 ,177 
Likelihood Ratio 6,837 3 ,077 
Linear-by-Linear 
Association 

3,715 1 ,054 

N of Valid Cases 41   
        a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, o sexo dos professores não influencia o tipo de 

composições musicais utilizadas. 
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c)  Curso que frequentou 
     Tabela 141: resultado dos cruzamentos da questão 18 com o curso que frequentou 

Curso que 
frequentou 

As composições musicais que utilizou eram Total 
Originais Transcrições Ambas NA   

Licenciatura 2,4% 41,5% 7,3% 9,8% 61,0% 
Curso 
Superior   36,6% 2,4%   39,0% 

Total 2,4% 78,0% 9,8% 9,8% 100,0% 
                     NA = Não se aplica, inquiridos que respondem “Não” na questão P10.                             
 
 
    Nenhum dos professores com “Curso Superior” utilizou composições musicais 

“Originais”. Assim, as composições musicais originais foram utilizadas apenas por 2,4% 

de inquiridos, todos com “Licenciatura”. 

 
Tabela 142: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,359a 3 ,225 
Likelihood Ratio 6,111 3 ,106 
Linear-by-Linear 
Association 

2,778 1 ,096 

N of Valid Cases 41   
      a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 

 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, o curso frequentado pelos professores não influencia o tipo 

de composições musicais utilizadas. 

 

19. Dos compositores que conhece, indique o nome de dois que considera 

representativos deste período. 

 

      O quadro abaixo mostra os nomes de alguns dos compositores considerados mais 

representativos deste período. 
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                     Figura 52: percentagem – compositores representativos deste período 
     

     Os cinco compositores mais referidos pelos inquiridos são Duarte Lobo (16,4%), 

Manuel Mendes (13,7%), Manuel Cardoso (12,3%), Filipe de Magalhães (11%) e Pedro de 

Cristo (8,2%). Os nomes que mais vezes são citados aparecem nas publicações da 

Portugaliae Musica, a saber: Duarte Lobo e Filipe de Magalhães. Para além dos já 

referidos, foram ainda referidos os seguintes compositores: 

 
% % 

Duarte Lobo 16,44% Mateus de 
Aranda 

2,74% 

Manuel Mendes 13,70% António 
Fernandes 

1,37% 

Manuel Cardoso 12,33% António Lucas 1,37% 
Filipe de Magalhães 10,96% António 

Pinheiro 
1,37% 

Pedro de Cristo 8,22% Estevão 
Morago 

1,37% 

Estevão de Brito 5,48% João Alves 
Frovo 

1,37% 

Palestrina 5,48% Manuel Rebelo 1,37% 
Carlos Seixas 4,11% T. Luis de 

Vitória 
1,37% 

Manuel Rodrigues 
Coelho 

4,11% NS/NR 1,37% 

António Ferro 2,74% Total 100,00% 
Manuel Tavares 2,74%   

 
Figura 53: percentagem – compositores mais referidos pelos inquiridos 
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20. Conhece alguma obra teórica deste período? 21. Se sim, qual ou quais? 

 

      O gráfico revela uma percentagem significativa de inquiridos que não conhecem obras 

teóricas sobre a polifonia portuguesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                

Figura 54: percentagem – conhecimento de obras teóricas deste período 
 

 
    Apenas 24,4% dos inquiridos conhece alguma obra teórica deste período. Foram 

indicadas as seguintes obras: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 55: percentagem – identificação da obra ou obras teóricas 
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De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) Idade, 

b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste Qui-

Quadrado, que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 

 

a) Idade 
 

                            Tabela 143: resultado dos cruzamentos da questão 21 com a idade 
 

Idade 
Conhece alguma obra 
teórica deste período 

Total Sim Não 
Menos de 30 
anos 

2,4% 9,8% 12,2% 

De 30 a 40 
anos 

12,2% 12,2% 24,4% 

De 41 a 50 
anos 

4,9% 29,3% 34,1% 

Mais de 50 
anos 

4,9% 24,4% 29,3% 

Total 24,4% 75,6% 100,0% 
 

      A  percentagem mais elevada de professores que não conhecem qualquer obra teórica 

deste período (29,3%) tem idade entre os 41 e os 50 anos. Nos professores com idade entre 

os 30 e os 40 anos, a percentagem (12,2%) é igual para indivíduos que conhecem e que não 

conhecem obras teóricas deste período.  

 

 
Tabela 144: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,772a 3 ,189 
Likelihood Ratio 4,390 3 ,222 
Linear-by-Linear 
Association 

1,216 1 ,270 

N of Valid Cases 41   
         a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,22 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. A idade dos inquiridos não influencia o conhecimento dos mesmos 

em relação a obras teóricas deste período. 

 

b) Sexo 

                         Tabela 145: resultado dos cruzamentos da questão 21 com o sexo 

Sexo 
Conhece alguma obra 
teórica deste período 

Total Sim Não 
Feminino 9,8% 36,6% 46,3% 
Masculino 14,6% 39,0% 53,7% 
Total 24,4% 75,6% 100,0% 

                         
 

     As diferenças nos resultados apresentados, na tabela acima, entre os inquiridos de sexo 

diferente,  não são significativas.  

 

 
Tabela 146: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,214a 1 ,644   
Continuity Correctionb ,010 1 ,922   
Likelihood Ratio ,215 1 ,643   
Fisher's Exact Test    ,727 ,463 
Linear-by-Linear 
Association 

,209 1 ,648   

N of Valid Cases 41     
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,63. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O sexo dos inquiridos não influencia o conhecimento dos mesmos 

em relação a obras teóricas deste período. 
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c) Curso que frequentou 

 

               Tabela 147: resultado dos cruzamentos da questão 21 com o curso que frequentou 

Curso que 
frequentou 

Conhece alguma obra 
teórica deste período Total 

Sim Não   
Licenciatura 19,5% 41,5% 61,0% 
Curso 
Superior 4,9% 34,1% 39,0% 

Total 24,4% 75,6% 100,0% 
    
 
 
      Podemos observar que a percentagem de professores que frequentou “Licenciatura” e 

conhece alguma obra teórica deste período é mais elevada (19,5%) do que a percentagem 

de professores que frequentou um “Curso Superior” (4,9%). 

 
 
Tabela 148: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,012a 1 ,156   
Continuity Correctionb 1,093 1 ,296   
Likelihood Ratio 2,154 1 ,142   
Fisher's Exact Test    ,265 ,148 
Linear-by-Linear 
Association 

1,963 1 ,161   

N of Valid Cases 41     
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,90. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O curso frequentado pelos professores não influencia o 

conhecimento dos mesmos em relação a obras teóricas deste período. 
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22. As obras teóricas publicadas neste período são fundamentais para a interpretação 

da música polifónica portuguesa dos séculos XVI e/ou XVII? 

     Os dados contidos no quadro abaixo mostram em que medida os inquiridos consideram 

as obras teóricas para a interpretação da música polifónica. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: percentagem – inquiridos que consideram as obras teóricas publicadas neste período 
fundamentais para a interpretação da música polifónica 
 

 

     Como se pode observar, 34,1% dos inquiridos não concorda nem discorda da 

afirmação, 24,4% discorda em parte, 19,5% concorda em parte, 17,10% concorda em 

absoluto e 4,9% discorda em absoluto. É possível que a dificuldade no acesso a obras 

teóricas deste período tenha tido reflexo na percentagem dos inquiridos que respondeu 

“Não concordo nem discordo” (34,1%). 

De seguida, são apresentados os cruzamentos desta questão com as questões: a) Idade, 

b) Sexo e c) Curso que frequentou, e as respetivas tabelas de resultados do teste Qui-

Quadrado, que nos diz se as variáveis estão relacionadas ou não. 
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a) Idade 

Tabela 149: resultado dos cruzamentos da questão 22 com a idade 

Idade 

As obras teóricas publicadas neste período são fundamentais 
para a interpretação da música polifónica portuguesa dos séc. 

XVI e XVII 

Total 

Discordo 
em 

absoluto 
Discordo 
em parte 

Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
em parte 

Concordo 
em 

absoluto 
Menos de 30 
anos 

2,4% 2,4% 7,3%     12,2% 

De 30 a 40 
anos   7,3% 7,3% 4,9% 4,9% 24,4% 

De 41 a 50 
anos   9,8% 7,3% 9,8% 7,3% 34,1% 

Mais de 50 
anos 

2,4% 4,9% 12,2% 4,9% 4,9% 29,3% 

Total 4,9% 24,4% 34,1% 19,5% 17,1% 100,0% 
 
 

     Nenhum inquirido com idade compreendida entre os 30 e os 50 anos discorda em 

absoluto da afirmação, assim como nenhum inquirido com idade inferior a 30 anos 

concorda em parte ou em absoluto com a afirmação. A percentagem mais elevada de 

respostas encontra-se em inquiridos com idade superior a 50 anos, que nem concordam 

nem discordam da afirmação (12,2%). 

 
 

             Tabela 150: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,938a 12 ,708 
Likelihood Ratio 10,700 12 ,555 
Linear-by-Linear 
Association 

,812 1 ,368 

N of Valid Cases 41   
a) 20 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24. 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, a idade dos professores não influencia a opinião dos 

mesmos sobre a importância das obras teóricas deste período serem ou não fundamentais 

para a interpretação da música polifónica portuguesa. 

 

b) Sexo 

 

   Tabela 151: resultado dos cruzamentos da questão 22 com o sexo 

Sexo 

As obras teóricas publicadas neste período são fundamentais 
para a interpretação da música polifónica portuguesa dos séc. 

XVI e XVII 

Total 

Discordo 
em 

absoluto 
Discordo 
em parte 

Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
em parte 

Concordo 
em 

absoluto 
Feminino 2,4% 12,2% 17,1% 7,3% 7,3% 46,3% 
Masculino 2,4% 12,2% 17,1% 12,2% 9,8% 53,7% 
Total 4,9% 24,4% 34,1% 19,5% 17,1% 100,0% 

 
 

    A percentagem de professores que concorda com a afirmação é superior em inquiridos 

do sexo masculino, porém esta diferença é reduzida. 

 

 
Tabela 152: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 

 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,426a 4 ,980 
Likelihood Ratio ,429 4 ,980 
Linear-by-Linear 
Association 

,218 1 ,640 

N of Valid Cases 41   
        a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93 
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    Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas, ou seja, o sexo dos inquiridos não influencia a opinião dos mesmos 

sobre a importância das obras teóricas deste período serem ou não fundamentais para a 

interpretação da música polifónica portuguesa. 

 
c) Curso que frequentou 

 

Tabela 153: resultado dos cruzamentos da questão 22 com o curso que frequentou 

Curso que 
frequentou 

As obras teóricas publicadas neste período são fundamentais para a 
interpretação da música polifónica portuguesa dos séc. XVI e XVII Total 

Discordo em 
absoluto 

Discordo 
em parte 

Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
em parte 

Concordo 
em 

absoluto 
  

Licenciatura 2,4% 17,1% 17,1% 14,6% 9,8% 61,0% 
Curso 
Superior 2,4% 7,3% 17,1% 4,9% 7,3% 39,0% 

Total 4,9% 24,4% 34,1% 19,5% 17,1% 100,0% 
 

    Ao cruzarmos esta questão com o curso frequentado pelos inquiridos, podemos observar 

que as percentagens de professores que “Não concordam nem discordam” da afirmação é 

semelhante, quer em inquiridos que frequentaram uma “Licenciatura” quer em indivíduos 

que frequentaram o “Curso superior”. Esta percentagem é igualmente semelhante à 

percentagem de inquiridos que frequentaram a “Licenciatura” e “Discordam em parte” da 

afirmação. 

 
                     Tabela 154: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,857a 4 ,762 
Likelihood Ratio 1,890 4 ,756 
Linear-by-Linear 
Association 

,001 1 ,973 

N of Valid Cases 41   
        a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,78 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O curso frequentado pelos professores não influencia a opinião dos 

mesmos sobre a importância das obras teóricas deste período serem ou não fundamentais 

para a interpretação da música polifónica portuguesa. 

 

23. A peça polifónica, anexa ao questionário, foi composta por António Pinheiro 

(ca.1550-1617), primeiro mestre de capela português da Capela de Vila Viçosa. 

Depois de fazer a sua leitura, refira os aspetos que considere mais relevantes. 

 

A partir das respostas obtidas, cujas expressões essenciais se coligiram abaixo, 

verifica-se que uma parte significativa dos inquiridos utilizaram uma linguagem mista na 

análise do salmo. Neste exercício, a perspetiva tonal prevaleceu sobre a abordagem modal. 

Isto pode ser visto a partir do vocabulário utilizado, que justifica claramente a abordagem 

realizada. Vejam-se alguns exemplos: “cadência picarda”, “alternância entre maior e 

menor”; “utilização da sensível”, “equilíbrio harmónico” e “estrutura assente em acordes”.  

!
            Tabela 155: Expressões retiradas da análise feita pelos inquiridos ao salmo  
 
 

Âmbito bastante "confortável" 

Âmbito equilibrado 

Aspetos modais: formas cadenciais; texto musical; 

Baixo como elemento estruturante 

Cadência Picarda; homorritmia 

Cadências com retardo 

Cadências e utilização de dissonâncias com grande equilíbrio 

Cadências Picardas 

Coerência entre o texto musical e litúrgico 

Contraponto homorítmico 

Contraponto muito simples 
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Contraponto simples; equilíbrio texto musical 

Contraste rítmico entre vozes 

Dificuldade de identificar o modo 

Dissonância utilizada geralmente no final de cada secção 

Diversidade e contrastes rítmicos entre as diferentes vozes; imitação; métrica 

contrastante (Gloria); 3ªs picardas; utilização da sensível; alternância entre maior e 

menor. 

Equilíbrio formal 

Equilíbrio harmónico 

Equilíbrio melódico 

Escrita em cantochão com coro 

Escrita imitativa; 

Escrita marcadamente vertical 

Escrita no modo de lá 

Estrutura assente em acordes 

Estrutura assente numa lógica cadencial 

Evidente relação texto música 

Frases curtas 

Genericamente o mesmo tipo de cadência 

Homofonia 

Linha do baixo como suporte 

Melodia alterna entre soprano e tenor 

Melodia do baixo sugere plano tonal 

Melodia inicia no baixo 

Melodias com âmbito curto 

Modo de lá; utilização de cadências com sensível; ritmos simples 

Modo menor (Eólio); cadência picarda; linhas melódicas horizontais; Mudança de 

textura; 

Multiplicidade rítmica 

Música adequada ao texto 

Música de acordo com o texto; escrita no modo de lá; com 3 secções; cadência final 

a Lá 

Obra polifónica pré-tonal 

Paradigma modal 

Peça pré-tonal 

Peças com elementos repetitivos (cadências; dissonância, intervalos etc...) 
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Pouca variedade rítmica e melódica 

Regularidade das cadências 

Relação entre as vozes 

Retardo de 4º por 3ª 

Ritmo cordal 

Ritmo harmónico repetitivo 

Salmo assente em cantochão 

Singularidade no Contraponto 

Soprano e tenor suportado pelo baixo 

Submissão da música em relação ao texto 

Textura fechada 

Textura transparente 

Uniformização das cadências de acordo com o texto 

Uso da dissonâncias apenas nas cadências 

Uso de cadência picarda no final da frase 

Utilização da dissonância no final dos versículos 

Utilização de sensível 

Utilização dos mesmos motivos melódicos e rítmicos 

Vínculo do texto à música 

 

Análise percentual, cruzamento de dados e aplicação do teste qui-quadrado da 

questão P 10 com a questão P12 e P10 com a questão P13. 

 

a) Cruzamento e teste Qui-Quadrado da questão “P10. Nas suas aulas alguma vez 

utilizou a música polifónica portuguesa dos séculos XVI e/ou XVII?” com a questão 

“P12. Durante o período da sua atividade docente alguma vez frequentou cursos de 

pequena duração ou masterclasses, cujo tema tenha andado à volta da música polifónica 

portuguesa dos séculos XVI e XVII?”.  
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Tabela 156: resultado dos cruzamentos da questão 10 com a frequência de cursos de pequena  
duração ou masterclasses 

 

  

Frequentou cursos de 
pequena duração ou 

masterclasses Total 

Sim Não 
Utilizou música 

polifónica 
portuguesa dos 

séculos XVI e/ou 
XVII 

Sim 17,1% 70,7% 87,8% 
Não   9,8% 9,8% 
NS/NR   2,4% 2,4% 
Total 17,1% 82,9% 100,0% 

  
 

Apenas os professores que frequentaram cursos de pequena duração ou 

masterclasses utilizaram música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII nas suas 

aulas. 

 
Tabela 157: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,172a 2 ,556 
Likelihood Ratio 2,010 2 ,366 
Linear-by-Linear 
Association 

,223 1 ,636 

N of Valid Cases 41   
         a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17 

 
 
 

Como o valor da significância é maior do que 0,05, podemos concluir que as variáveis 

não estão relacionadas. O facto de os professores terem ou não frequentado cursos de 

pequena duração ou masterclasses cujo tema tenha andado à volta da música polifónica 

portuguesa deste período não influenciou a utilização de música polifónica portuguesa dos 

séculos XVI e/ou XVII nas suas aulas. 
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Cruzamento e teste Qui-Quadrado da questão “P10. Nas suas aulas alguma vez 

utilizou a música polifónica portuguesa dos séculos XVI e/ou XVII?” com a questão 

“P13. Durante a sua formação, no ensino superior, a música deste período foi 

abordada?”. 

 

Tabela 158: resultado dos cruzamentos da questão 10 com a utilização  
de música deste período nas   aulas 

 

 

A música deste 
período foi 
abordada Total 

Sim Não 
Utilizou música 

polifónica 
portuguesa dos 

séculos XVI 
e/ou XVII 

Sim 78,0% 9,8% 87,8% 
Não 9,8%   9,8% 
NS/NR 2,4%   2,4% 
Total 90,2% 9,8% 100,0% 

 

 

Tal como se pode observar no quadro acima, 9,8% dos professores respondeu que 

durante a sua formação, no ensino superior, não abordou a música deste período, no 

entanto utilizou-a nas suas aulas. 

 

 
                      Tabela 159: Qui-Quadrado, com a indicação da relação entre as variáveis 
 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,616a 2 ,735 
Likelihood Ratio 1,099 2 ,577 
Linear-by-Linear 
Association 

,117 1 ,732 

N of Valid Cases 41   
        a. 5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,1 
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Como o valor da significância é maior do que 0,05 (0,735), podemos concluir que 

as variáveis não estão relacionadas. O facto de os professores terem ou não abordado a 

música deste período durante a sua formação não teve influencia na utilização de música 

polifónica portuguesa dos séculos XVI e/ou XVII nas suas aulas. 

 

 

6.6. Análise dos dados – o inquérito por entrevista 

 

Os professores entrevistados lecionam Formação Musical em cada uma das três 

instituições de ensino superior politécnico, são os responsáveis pela uc e pela elaboração 

dos programas.  

No percurso académico dos docentes, o contato com a música do período em causa 

foi realizado em diferentes contextos. A este propósito, a docente da ESMAE afirmou: “Os 

estudos que aqui realizei nunca abrangeram esse período, com exceção da disciplina de 

História da Música e Coro”. A docente da ESML referiu ter tido pouco contacto com a 

música polifónica portuguesa enquanto estudante, dizendo que: “A minha formação foi no 

conservatório, uma formação fundamentalmente performativa, onde a música polifónica 

portuguesa quase não teve lugar”. O docente da ESART fez uma aproximação mais ampla 

à música polifónica portuguesa tendo em conta o seu percurso académico (Ciências 

Musicais), concretamente nas uc História da Música e Análise Musical. 

O percurso académico dos docentes tem grande repercussão na sua actividade 

profissional. A este respeito, uma das docente das docentes afirmou: “não tenho formação 

nessa área e por isso não me sinto preparada para abordar a música desse período”. Uma 

outra docente disse que utilizava poucas vezes a música deste período nas suas atividades. 

Apontou concretamente dois aspetos que lhe parecem importantes para o desenvolvimento 
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dos alunos, afirmando que: “gosto de trabalhar música deste período, não só para que os 

alunos a conheçam e a interpretem, mas também como exercício, uma vez que na 

transcrição há aspectos como a mudança constante de compasso e a mudança métrica que 

ajudam a desenvolver a capacidade de leitura (...)”. Uma vez que o docente referiu, 

algumas vezes, o nome de Manuel Morais quando apontou as atividades em causa, estava 

provavelmente a referir-se à publicação “Vilancetes, Cantigas e Romances do século XVI” 

da coleção Portugaliae Musica ou ao “ Cancioneiro Musical d`Elvas”, da mesma coleção, 

obras que possuem as características apontadas anteriormente pela docente. Esta última 

publicação contém transcrições para edição moderna de música não religiosa.   

Um outro docente, em relação à sua prática, fez as seguintes considerações: 

“Considero importante a abordagem da música deste período nas aulas de Formação 

Musical, sobretudo para realizar actividades de escuta musical (...) mas como os livros 

académicos utilizados não contemplam os autores portugueses deste período, são os 

compositores italianos aqueles que acabam por ser previligiados (...) as publicações anglo-

sáxonicas além de conterem as partitura contêm pequenos textos alusivos aos autores e 

composições musicais e são acompanhados de discografia, o que torna qualquer estudo 

mais simples”. 

Em relação aos programas da ESML e da ESMAE, embora os professores tenham 

referido a importância da música polifónica portuguesa na formação dos alunos e tenham 

assumido que utilizam a música deste período nas suas aulas, não se encontra qualquer 

evidência nos programas. Como refere uma das docentes, o programa “está elaborado 

fundamentalmente de acordo com as necessidades dos nossos alunos, ou seja, entre Bach e 

Bartok”. A preferência por este período, que abarca cerca de 300 anos de produção 

musical, é análoga ao que se passa no ensino especializado de música. A justificação dada 

por outra das docentes assenta no facto de no ensino superior politécnico se olhar a música 
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instrumental como mais relevante na formação dos alunos. A valorização da música 

instrumental deve-se, provavelmente, ao facto de as escolas superiores de música 

formarem sobretudo instrumentistas.  

Assim, embora se considere importante a música portuguesa dos séc. XVI e XVII, 

esta é remetida para o seio da história da música ou para a classe de coro.  

Em todas as entrevistas foi referido que  abordagem da música deste período 

pressupõe conhecimentos particulares. Neste sentido, a docente da ESMAE refere que é 

necessário “uma formação específica, não basta querer ou gostar”. Também foram 

invocados outros problemas que, do ponto de vista dos entrevistados, condicionam a 

abordagem desta música. Os mais referidos foram a escassa oferta de publicações ou a 

dificuldade em as encontrar, a inexistência de cursos ou formações de pequena duração e a 

dificuldade em adquirir discografia portuguesa deste período. 

 Os docentes entrevistados afirmaram que as disciplina de coro ou história da 

música podem ser contextos previligiados para o estudo da música deste período. 

 Em relação à obra, oportunamente recebida pelos entrevistados, as leituras foram 

diversas e realizadas de acordo com o que cada um explicitou ao longo da entrevista. Uma 

das docentes embora não tenha realizado a peça nas aulas de Formação Musical, fez 

algumas considerações sobre a mesma. Referiu o modo em que está escrita, falou da 

relação entre o texto e a música e da harmonia entre outros aspetos. Grande parte da sua 

análise foi feita a partir do paradigma tonal.  

Uma outra docente manifestou estranheza e curiosidade em relação à obra. Não 

empreendeu nenhuma atividade musical já que considerou não estar preparada para fazer 

uma leitura daquela música.  

Um dos docentes fez uma interpretação do salmo com os alunos e fez uma análise 

relativamente a alguns elementos fundamentais, como por exemplo: a relação entre as 
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vozes, a relação entre texto e a música, as cadências e o modo em que a música está 

escrita. O docente explicou aos alunos o modelo de transcrição utilizado e falou de alguns 

aspectos relacionados com a edição crítica.  

 Fica claro que a utilização da música deste período nas aulas de Formação Musical 

está, em primeiro lugar, totalmente dependente da formação académica dos docentes. É 

evidente que alguns fatores prosaicos, como o acesso mais ou menos fácil à música de 

determinados compositores, determinam aqueles cuja música é mais ou menos utilizada. A 

área principal de estudos dos alunos é um fator importante na selecção de repertório que é 

abordado nas aulas.  
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6.7. Conclusões do estudo 

 

Em primeiro lugar, apresentam-se algumas conclusões do estudo sobre a utilização 

da música portuguesa dos séculos XVI e XVII na unidade curricular de Formação Musical 

nas Escolas Superiores de Música portuguesa. Quando se observam os dados recolhidos 

nos programas das unidades curriculares, nas entrevistas aos docentes e nos inquéritos por 

questionário realizados aos alunos, a primeira conclusão que se pode tirar é a seguinte: a 

música do período citado quase não tem lugar nas atividades realizadas na unidade 

curricular de Formação Musical.  

Só uma pequena percentagem (12%) dos alunos inquiridos assumiu ter tido 

contacto com a música polifónica portuguesa nas aulas de Formação Musical. No entanto, 

pode colocar-se a hipótese de que nem todos os estudantes deste grupo tenham 

verdadeiramente contactado com a polifonia portuguesa, já que uma grande percentagem 

(ca. 70%) não conhece qualquer compositor e em relação às obras teóricas, a mais referida 

foi o tratado de Rameau, não havendo alusão a qualquer obra do período em causa. A 

análise dos programas e das entrevistas aos docentes sustentam esta hipótese. 

A leitura atenta dos programas não permite efetivamente concluir que a música 

polifónica portuguesa (e mesmo de outras geografias) é utilizada em atividades na 

Formação Musical.  

Como já se referiu, a formação académica dos docentes entrevistados determina 

quase totalmente que a música polifónica portuguesa não esteja presente nas aulas de 

Formação Musical. Quando são realizadas algumas atividades, como afirmaram alguns 

docente, elas incidem fundamentalmente sobre aspetos de identificação ou leitura melódica 

e rítmica ou outros aspectos considerados complexos.  
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Quando é utilizada música do período em causa, por norma são previligiados 

compositores divulgados através de livros académicos publicados por editoras estrangeiras 

(que, na maioria dos casos, são acompanhados por partituras e gravações). Esta situação 

foi sublinhada sobretudo pelo docente da ESART. A dificuldade de aceder a partituras de 

compositores portugueses foi referida pelos outros docentes. 

Quando a Formação Musical não é uma disciplina nuclear do curso (como acontece 

nos cursos da ESMAE e nos cursos de instrumento da ESML e ESART), o repertório 

abrangido começa invariavelmente no período Barroco.  

Não podemos esquecer também que fazem parte dos planos de estudo unidades 

curriculares como História da Música, Análise Musical e Coro. Nestas unidades 

curriculares, também pode ser estudada a música polifónica. A questão é saber em que 

medida e de que maneira o estudo dessa música é feito e se a música portuguesa ocupa 

algum lugar.  

Talvez fizesse sentido, no desenho dos programas das unidades curriculares citadas, 

especificar concretamente  os repertórios utilizados. Isto não é uma sugestão para anular a 

autonomia pedagógica dos docentes mas é, sobretudo, uma chamada de atenção para que 

não se insista na perpetuação de cânones no que à escolha de repertório erudito diz 

respeito. 

Em relação ao Ensino Especializado de Música, os dados recolhidos sobre a 

utilização da música polifónica portuguesa na disciplina de Formação Musical revelam, do 

ponto de vista quantitativo, alguns aspectos interessantes. Os programas consultados não 

apresentam qualquer menção à música polifónica portuguesa, sendo que 83% dos docentes 

inquiridos participaram na elaboração dos programas de Formação Musical.  

Apesar de 74% de estudantes de ensino superior que indicaram ter tido contacto nos 

estudos prévios com música polifónica portuguesa, somente 11,5% o fizeram na disciplina 
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de Formação Musical. A percentagem de professores do ensino especializado de música 

que indicou já ter utilizado música polifónica portuguesa foi de 87,8%. Quando se poem 

em paralelo estas duas percentagens, parece haver aqui uma contradição. No entanto, 

temos de ter presente que os dois grupos de agentes inquiridos poderão nunca ter tido 

contacto entre si.  

No que diz respeito à formação académica dos professores, uma grande 

percentagem (90%) mencionou que na sua formação teve contacto com música polifónica 

portuguesa. No âmbito da formação contínua dos professores não foi referida a 

participação em qualquer ação onde estivesse presente a música polifónica dos séculos 

XVI e XVII.  

Cerca de 80% dos professores entende que a música polifónica portuguesa dos 

séculos XVI e XVII deve ser utilizada nas aulas de Formação Musical. Contudo, não se 

pode olhar somente do ponto de vista quantitativo para a percentagem elevada dos 

professores que a utilizaram e para os que entendem que a música polifónica portuguesa se 

deve utilizar nas aulas de Formação Musical. Este aspecto é sumamente importante, já que 

as atividades realizadas e o seu número não se podem confundir com um uso interessante 

da música polifónica portuguesa. 

A análise dos textos produzidos pelos professores sobre um dos salmos de António 

Pinheiro mostra claramente a dificuldade que os professores têm na leitura da música em 

causa. Mesmo que se depurem os textos de todas as partes que nada têm que ver com a 

composição de António Pinheiro, o resultado é uma listagem de frases com conceitos 

vagos, ambíguos e muitos deles aplicados à música tonal. 
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CAPÍTULO 7 

PROPOSTA ANALÍTICO-INTERPRETATIVA 
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7. Proposta analítico-interpretativa 

  

7.1. Introdução e objetivos  

 

O entendimento de que a polifonia portuguesa da segunda metade do século XVI e 

início do século XVII deve fazer parte dos conteúdos curriculares da Formação Musical, 

quer do ensino especializado da música quer do ensino superior de música, é corroborada 

pelos resultados dos inquéritos aos professores do ensino superior e secundário de música e 

pelos dados colhidos nas entrevistas. Tais resultados impulsionaram a construção de uma 

proposta analítico-interpretativa, revelando a riqueza musical da polifonia portuguesa nos 

salmos de António Pinheiro. 

A proposta toma de empréstimo a obra de António Pinheiro, a partir da qual se 

pretende fornecer alguns conhecimentos de âmbito geral, de forma a permitir uma 

abordagem das obras deste período, quer do ponto de vista interpretativo quer analítico. 

Em 7.2. 7.3. e 7.4. procurou-se, a partir também das obras teóricas publicadas na época, 

justificar as opções e os critérios que conduziram à presente proposta.  

Considerando que um dos principais objetivos a ter em conta no ensino da 

formação musical é dotar o aluno de uma visão cosmopolita da música, torna-se necessário 

partir das suas experiências musicais para, paulatinamente, influenciar o gosto musical. Em 

simultâneo, procura-se que o aluno desenvolva mecanismos que lhe permitam ter uma 

visão crítica sobre o que ouve e sobre a sua própria performance.  

Neste sentido, a influência do gosto musical insere-se num processo de 

aprendizagem e ampliação do conhecimento musical, que vai para além da experiência 

estética. Este processo de aprendizagem é determinante para os alunos que frequentam o 

ensino especializado de música e deve ser tido em conta, ainda que o mesmo não dependa 
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exclusivamente do ensino, pois sofre influência de inúmeros fatores: o meio envolvente, os 

pais, a escola, os professores de música, a família, os media, etc.  

A enorme capacidade dos media não pode ser ignorada ao escrever sobre a forma 

como se pode influenciar o gosto musical. Para o ilustrar basta referir que autores como 

Brown, Campbell e Fisher (1986) estimam que jovens entre os 14 e 16 anos chegam a 

ouvir música mais de sete horas por dia. Ainda em relação aos media e segundo Gembris e 

Davidson (2002, pp. 17-30), a influência cada vez mais forte dos meios de comunicação 

tende a homogeneizar e a massificar o gosto musical. É importante refletir sobre a 

perspetiva destes autores, sobretudo por se acreditar na probabilidade destas experiências 

musicais acontecerem em contextos informais, gerada por iniciativa própria ou por grupos 

de pares e assentes num clima emocional agradável. Cabe à escola proporcionar diferentes 

experiências, podendo de forma isomórfica criar ambientes com igual nível de “conforto” 

e interesse em sala de aula, contribuindo assim para uma melhor e maior recetividade de 

diferentes géneros musicais. 

Os sistemas de educação são, pois, essenciais para o desenvolvimento musical, ou 

seja, eles são capazes de dotar os indivíduos da capacidade de fruição de diferentes géneros 

musicais (Hargreves e North, 2001, pp. 14-18). A presente proposta analítico-interpretativa 

tem como finalidade, a partir de um conjunto fundamental de conhecimentos teóricos, 

contribuir para uma escuta e interpretação mais esclarecida da música polifonia 

portuguesa.  

A prática musical é um elemento determinante e deve ser uma referência 

obrigatória para todos os subsistemas de ensino. Nesta proposta, quando direcionada para 

os alunos do ensino especializado, a prática musical não visa desenvolver capacidades 

analíticas, mas tem como objetivo proporcionar experiências musicais completas, a partir 

de atividades como performance, leitura e audição das obras. No que respeita aos alunos 
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do ensino superior, a proposta tem como objetivo desenvolver a capacidade de 

interpretação, como resultado da conjugação da leitura dos textos musicais assente nas 

indicações expressas nas obras teóricas ibéricas, publicadas desde o final do século XV até 

à segunda metade do século XVII.   

 

 

7.2. A pontuação clausular: tipologia das clausulas 

De acordo com a proposta analítico-interpretativa explicitada na introdução deste 

capítulo, a análise aqui apresentada tem como propósito fornecer informação que permita 

uma escuta, leitura e interpretação de acordo com a estética do período em estudo, em 

sintonia com o texto musical.  

Há aspetos teóricos de sistematização e classificação que têm de ser abordados, 

mas o enfoque irá sempre no sentido da performance e não de um estudo histórico-

musicológico das clausulas.  

Para tratar esta problemática, optou-se em primeiro lugar pela utilização de uma 

abordagem émica, ou seja, procurou-se olhar as peças musicais a partir do seu tempo, a 

partir das fontes primárias de teoria musical que se consideraram fundamentais, para 

depois se tipificarem as referidas clausulas. Um dos problemas que se teve prende-se com 

o facto das teorias émicas tenderem a exemplificar diferentes configurações clausulares 

sem as designar com um termo específico, facto que levou à atribuição de uma 

terminologia anacrónica. Do ponto de vista émico, alguma da terminologia aqui referida 

foi encontrada nas obras teóricas espanholas impressas, publicadas desde o final do século 

XV até ao início do século XVII.69  Em relação a Portugal, os dois compêndios impressos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 As obras caracterizam-se pela qualidade enquanto instrumentos didáticos. Centram-se na prática, 
afastando-se da especulação teórica (característica das obras medievais). O seu conteúdo está dirigido para 
um ensino prático em detrimento de uma tradição que olhava o músico como um teórico e uma história da 
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no século XVI, da autoria de Mateus de Aranda, foram os únicos que chegaram até nós e 

cujo conteúdo compreende uma súmula da teoria musical de então70. No que diz respeito 

ao século XVII, a Arte de Música de António Fernandes e a Arte de Mínima de Manuel 

Nunes da Silva foram as duas obras impressas deste século incluidas neste estudo. Apesar 

da tentativa de recorrer ao máximo a uma nomenclatura émica, é evidente que esta não 

pode ser realizada na sua totalidade, não sendo possível evitar alguns anacronismos. A 

atribuição de nomenclatura, embora anacrónica, é contudo compreendida, devido ao seu 

uso adptado no seio da musicologia e por isso se contou com o contributo de literatura 

secundária e com trabalhos de investigação, entre outros, o de Lopes (1996), Leon (2001), 

Oliveira (2002), Freitas (2003) e Castilho (2009). 

Tal como refere Lopes (1996), “O papel primordial de pontuação métrica e 

semântica desempenhado pelas cláusulas nas obras polifónicas, encontra-se amplamente 

reconhecido pelos principais representantes da Teoria musical Ibérica e italiana dos séculos 

XVI e XVII” (p.150). Na verdade, quer as publicações ibéricas da primeira metade do 

século XVI quer as da segunda metade dedicam boa parte ao estudo da formação e uso das 

clausulas. Sem deixar de lado nenhuma das publicações ibéricas deste período, as obras 

teóricas que sustentarão, genericamente, a classificação proposta neste trabalho para as 

clausulas contrapontísticas são: Libro llamado arte de tañer fantasia de Santa Maria e El 

melopeo y maestro […]71 de Cerone, por se entender que constituem as principais súmulas 

teóricas do conhecimento musical ibérico de então. 72 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
música baseada em teóricos ou compositores. O pequeno formato (impresso), a brevidade e o facto de 
usarem a língua vernácula contribuiu para a sua divulgação e generalização (Manzuela-Anguita, 2012, 
p.100). 
70 As únicas duas publicações portuguesas que chegaram até nós, do séc. XVI, o Tractado de canto llano 
(1533) e Tratado de canto mensurable (1535) de Mateus de Aranda, são duas publicações que apresentam 
pequenas sínteses da teoria musical, com um objetivo eminentemente didático. No entanto, não são incluídas 
estas obras neste estudo. 
71 El melopeo y maestro [...], publicado em Nápoles em 1613, representa uma obra fundamental da música 
ibérica. Segundo Hudson (2002), Cerone terá escrito em espanhol, em parte para agradar a Filipe III e ao seu 
patrono de Nápoles o vice-rei espanhol. Composta por XXI livros, trata de todos os aspectos da música do 
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Como se referiu atrás, não foi escolhida nenhuma das obras teóricas portuguesas do 

século XVI por terem, enquanto sínteses da teoria musical de então, fundamentalmente no 

domínio didático, um acentuado conservadorismo, expresso nas palavras de Nery e Castro 

(1991): “ (...) depara-se-nos um quadro de inegável estagnação, em que as normas de 

contraponto quinhentista e o sistema dos oito modos gregorianos [...] transitam de forma 

quase imutável de tratado para tratado, independentemente da qualidade pedagógica 

indiscutível de alguns destes manuais (p. 76). 

O termo clausula foi escolhido para ser usado neste trabalho. A sua escolha deve-se 

ao facto de ser esta a terminologia utilizada nas fontes teóricas ibéricas.  

O que é uma clausula? A explicação deste artifício de composição é dada por 

diversos autores. Santa Maria (1575) refere-se à clausula da seguinte maneira: “Es de 

saber que la cláusula es conclusion, o fin, o remate de obra, o de passo, la qual se forma y 

componde de três puntos, assi como re, ut, re.” (p. 62 v.). Cerone (1613) diz que a 

“Clausula se forma y compone de tres puntos, assi como Re ut re” (p. 744). As palavras de 

Santa Maria não deixam dúvidas de que clausula tem como função pontuar as obras e que 

essa pontuação terá diferente efeito conclusivo. Para além desta informação, os autores 

dão-nos indicação da sua estrutura quando se referem aos tres puntos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
seu tempo e reflete o modo de pensar e de sentir dos músicos dos séculos XVI e XVII. Ainda segundo o 
mesmo autor, Cerone reflete o seu gosto, mais conservador, nunca referindo compositores contemporâneos 
tais como Monteverdi, Gagliano ou Gesulado. Embora tenha escrito e dirigido a sua obra ao universo 
espanhol, escreveu desdenhosamente dos espanhóis em detrimento dos italianos. A sua obra acabou por 
exercer uma profunda influência sobre a teoria ibérica do século XVII, como se pode ver, entre outros, por 
Andrés Lorente (1672) ou Manuel Nunes da Silva (1685), (Hudson, 2001, vol. 5, p. 380). 
72 Tal como se pode ler no frontispício e no prólogo da Arte de tañer fantasia [...], esta foi publicada em 
1565 em Valladolid, depois de examinada e aprovada pelos organistas reais, António e Juan de Cabezón. 
Aparentemente, iniciada em 1541, a obra foi licenciada pela primeira vez em 1557, no entanto, a sua 
publicação foi adiada por falta de papel. A nova licença data de 1563 e foi finalmente publicada em 
Valladolid em 1565. A obra é sem dúvida produto de uma educação escolar do autor, isso pode ser visto a 
partir da clareza e organização da mesma. Embora não seja referida por muitos dos seus antecessores, ela 
serviu de inspiração e fonte a muitas das obras teóricas posteriores, como por exemple Cerone ou  Fernandes 
(Howeel & Roig-Francoli, 2001, vol. 16, p. 447). Segundo Cabral, a obra constitui-se como uma síntese da 
teoria e prática musicais referente à primeira parte do século XVI (Cabral, 1996).!
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Cerone descreve com grande detalhe as figuras musicais que fazem parte da 

clausula, o movimento do compas (  )73, o momento em que ocorre a dissonância (D) e 

a consonância (C). O exemplo 13 resume o esquema apresentado por Cerone (1613): 

 

[...] quel primer punto (formado verbi gracia Clausula menor) ha de ser semibreve, y en 

segundo Minima, mas el terceiro pude ser qualquiera figura de las ocho. La tercera cosa es, que el 

sobredicho semibreve sempre se ha de hazer al alçar del compas, es a saber sincopado. La quarta 

cosa es, que la dicha Semibreve sincopada ha de ser compuesta y ordenada con la parte dissonante 

en el dar del compas: la qual assi mesmo pude ser todo dissonante. La quinta es, que la Minima que 

imediatamente se sigue despues de la Semibreve, ha de baxar de grado, y luego subir tambien de 

grado (p. 744). 

 

 
 

Ex. 13 : Mecanismo da clausula apresentado por Cerone 

 

Sobre a estrutura da clausula, Nunes da Silva (1685) escreveu o seguinte: 

 

Clausula he o fin de qualquer obra; em canto chaõ he subindo hum ponto , & 

descendo outro; & em canto do Orgaõ descendo hum ponto, & subindo o outro. Destas 

duas se ordena a clausula em contraponto, que tem quatro partes, a saber, Prevençaõ, que e 

espécie boa; Disculpa que he espécie mà; sptima, ou segunda, & suas compostas; Disculpa, 

ou abono de ligadura, que he espécie perfeita [...] (p.27). 

 

As palavras dos dois autores não deixam qualquer dúvida de que a clausula se 

integra num contexto compositivo, contrapontístico, formado por uma progressão que 

caminha da dissonância para a consonância. Esta progressão realiza-se no contexto de uma 

textura polifónica modal, numa lógica de condução melódica de diferentes vozes, num 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Por forma a ilustrar o movimento do compas, recorreremos, quando necessário, ao uso de setas nos 
exemplos deste trabalho. 
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plano horizontal. As partes em que se divide a clausula, tendo em conta diferentes autores, 

como por exemplo Silva (1685, fol. 29), podem ser vistas genericamente da seguinte 

forma: preparação, dissonância, consonância imperfeita e consonância perfeita. A 

ilustração de cada uma destas partes, conforme exemplo 14, assenta em três princípios: o 

compas como elemento sincronizador das diferentes partes da textura polifónica, a 

existência em todas as clausulas, com excepção da plagal, como se irá ver mais à frente, 

de uma nota sincopada74 (I-VII-I) à qual se lhe contrapõe uma outra voz (II-I ou II-III). 

Assim, a primeira parte da clausula, “preparação”, forma na posição superior do compas 

um intervalo consonante, prologando-se para a parte inferior do compas. Aqui, na segunda 

parte do movimento, forma um intervalo dissonante com a nota que se lhe contrapõe. De 

seguida, na posição superior do compas, forma-se uma “consonância imperfeita” por um 

intervalo imperfeito de 3ª. menor, introduzido pela nota que sucede na síncopa. Por fim, na 

posição inferior do compas, surge a “consonância perfeita”, em uníssono sobre o grau 

modal em que se “fecha” a clausula. 

 

 

            Ex. 14: Mecanismo do movimento de formação e resolução da dissonância numa clausula 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Tomamos o termo “sincopa” a partir das palavras de Lopes. Este autor refere, a este respeito, o seguinte: 
“O prolongamento de uma figura de mensuração desde a posição superior do tactus [compas] até à sua 
subsequente posição inferior pode ser legitimamente considerado como um efeito de sincopa, tendo em conta 
a definição de Síncopa dada por Zarlino” ( Lopes, 1996, p. 164).  
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É necessário ter presente que se vai utilizar o termo clausula com dois significados. 

Tal como refere Freitas (2003, p.120), o termo clausula, de acordo com a teoria musical do 

século XVI, também pode ser aplicado a fórmulas cadenciais individuais. Estas fórmulas 

cadenciais são designadas por: clausula cantizans (I-VII-I); clausula tenorizans (II-I ou II-

III); clausula altizans (V-V) e clausula bassizans (V-I). Estas designações são referidas 

por Oliveira (2002, p 654) a partir da explicação que Zarlino apresenta para a morfologia 

das cadências. Por exemplo, a configuração da cadência perfetta (clausula vera na tabela 

160) é constituida pela progressão de duas vozes (cantizans e tenorizans) que se 

movimentam contrapontisticamente a partir de uma sexta maior, na penúltima, em direcção 

à oitava. Neste tipos de clausula a fórmula cantizans é entoada acima da tenorizans.  

Segundo Oliveira (2002), são três os elementos de interacção musical que 

fundamentam a cadência (clausula) renascentista: o elemento melódico-linear; a 

progressão intervalar e a sincopa (aspecto rítmico). O movimento melódico-linear 

manifesta-se pelo movimento melódico de todas as clausulas ou fórmulas, mas sobretudo 

pelo movimento, por graus conjuntos (I-VII(#)-I), da clausula cantizans; a dimensão 

intervalar, cujos movimentos já foram referidos, revela que à volta de 1600 as clausulas ou 

cadências são vistas pelos teóricos como configurações contrapontísticas e o elemento 

rítmico da clausula é vinculado pelo perfíl sincopado da clausula cantizans.  

Como podemos ver na tabela já mencionada (160), estes elementos estão presentes 

na classificação destas clausulas contrapontísticas. Na sequência do que já referimos, a 

classificação apresentada resulta quase exclusivamente da relação entre as linhas 

melódicas representadas pelas clausulas ou fórmulas cantizans e tenorizans, no processo 

de formação e resolução de dissonâncias, com exceção da clausula plagal. Importa 

também referir que as clausulas ou fórmulas cadênciais podem ocorrer em qualquer voz, 

excepto na bassizans, que está reservada somente para a voz mais grave. 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 315 
 

Para além da morfologia da clausula, o seu efeito varia consoante a nota ou punto 

em que é realizada, ou seja, o seu posicionamento face à escala modal determina, no 

discurso musical, diferentes efeitos conclusivos, originando assim uma taxonomia das 

clausulas segundo diferentes categorias. O grau visado pelo movimento clausular repousa 

numa única nota, não podendo ser associado a qualquer conexão acórdica. A dimensão 

clausular está ainda profundamente ligada à teoria modal. A este respeito, Cerone (1613, p. 

883) identifica as clausulas da seguinte forma: clausulas finales que “usamos en el proceso 

y fin de las obras, y con todo esto se llama finales, por razon que se hazen los Signos, en 

que los Tonos fenecen”, as clausulas intermedias que são onde  “los tons demedeian” e 

clausulas de paso que “hemos de usar pocas vezes, por razon de no ser proprias ni 

naturalles à los Tonos”. Cerone presta-nos, desta forma, uma informação clara de como 

hierarquiza e classifica as clausulas, em função do grau da escala modal em que se 

realizam. 

Em relação à questão da semitonia nas clausulas finales e intermedias, Cerone dá 

uma indicação precisa para todos os Tonos75 bem como para as clausulas de passo. A 

semitonia, tal como refere Rubio (1956) “constituye uno de los problemas más espinhosos 

y delicados en la transcripción de la polifonia antigua. No obstante la minucidad de reglas 

que nos transmiten vários tratadistas […].” (p.56).  

Segundo Leon (2001), os teóricos ibéricos ao longo do século XVII, no que diz 

respeito à aplicação da semitonia, foram evoluindo no sentido da clausula sostenida, para 

praticamente todos os tonos. Este facto está bem patente quando confrontamos, por 

exemplo, as obras de Tovar (1510), Santa Maria (1565) e Cerone (1613).  

Ainda a este respeito, Santa Maria e Cerone classificaram as clausulas como 

remissas ou sustenidas. Santa Maria escreveu o seguinte: “Asi mesmo la clausula se hace 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Todas são sustenidas com exceção do terceiro, quarto e nono que são remissas. 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 316 
 

de dos maneras, la una es remissa, y la otra sostenida. La remissa se hace sempre con 

tono, asi como mi, re, mi. Y a sostenida con semitono, asi como fa, mi, fa”. ( Santa Maria, 

1565, 1ª parte, p.63). 

A tabela abaixo resume a taxonomia a utilizar para a classificação das clausulas 

contrapontísticas. Estas clausulas assentam num plano cadencial concebido em grande 

parte como extensão a quatro vozes do modelo melódico-contrapontístico a duas partes 

(constituído pela progressão das fórmulas cantizans e tenorizans) e derivado da teoria do 

discantus medieval e reassumida por Zarlino (Oliveira, 2002, p. 164). Uma vez que 

António Pinheiro escreveu poucas clausulas harmónicas nos salmos em estudo, serão, por 

isso, analisadas individualmente.  

Como vamos poder observar, há incisos em que António Pinheiro utiliza 

aparentemente clausulas que fogem à norma. Contudo, uma análise mais detalhada revela 

antes que esta decisão é um gesto de autonomia e de livre expressão do compositor. 

Teóricos como Zarlino (1573, III, 51, fol. 152) referem claramente a possibilidade de 

“fuggire la cadenza”, mostrando a dificuldade de uma classificação exaustiva.  

Porque a semelhança ao nível da estrutura das melodias e clausulas utilizadas é 

muito evidente, optou-se por analisar apenas a doxologia do primeiro salmo De profundis  
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Tabela 160 – Modelo adoptado para a classificação das clausulas contrapontísticas 

Clausula vera 

Movimento contrapontístico convergente de duas vozes: 

Cantizans – I-VII-I (lá-sol(#)-lá) - movimento por meio-tom 

Tenorizans - II-I      (si-lá)  

 

Ex. 15: morfologia da clausula vera 

 
Clausula vera invertida 

Versão invertida da clausula vera 

Tenorizans - II-I      ( si-lá) 

Cantizans – I-VII-I ( lá-sol(#)-lá) - movimento por meio-tom 

 

Ex. 16: morfologia da clausula vera invertida 
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Clausula vera incompleta 

Cantizans – I-VII-I (lá-sol(#)-lá)- movimento por meio-tom 

Tenorizans - II-III      ( si-dó)  

Nota: quando a tenorizans estiver numa voz mais aguda que a 
cantizans, designa-se por Clausula vera incompleta invertida. 

 

Ex. 17: morfologia da clausula vera incompleta invertida 

 

Clausula vera alterada 

Cantizans – I-VII-I ( lá-sol(#)-lá)- movimento por meio-tom 

Tenorizans- II-I      (si-lá)  

(ausência de dissonância entre I e II; articulação conjunta de VII e II na 
posição superior do compas 

 

Ex. 18: morfologia da clausula vera alterada 
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Clausula frígia 

Cantizans – I-VII-I (mi-ré-mi)- movimento por tom 

Tenorizans - II-I  (fá-mi) - movimento por meio-tom 

Nota: Progressão de meio-tom II-I (tenorizans) ao mesmo tempo 
progressão por tom I-VII-I (cantizans), ocorrendo sempre este 
movimento em posição superior à clausula tenorizans. 

 

Ex. 19: morfologia da clausula frígia 

 

Clausula plagal 

Voz mais grave da textura – IV-I mais raramente VII-I.  

Qualquer outra voz – retardo do 3º. grau pelo 4º. 

 

 

 

Ex. 20: morfologia da clausula plagal 
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Salmo De profundis 

 

Para o salmo De profundis, António Pinheiro escreveu música sem grandes 

artifícios. Com exceção do hemistíquio do segundo verso, todos os outros momentos de 

cesura, que correspondem aos hemistíquios e conclusão dos versos, têm clausulas, ainda 

que no final do primeiro verso e no hemistíquio do terceiro a proposta de classificação não 

coincida com a tabela acima. 

Antes de se analisar individualmente cada uma das clausulas utilizadas, note-se que 

o autor utilizou sempre a clausula vera para concluir os versos, com excepção do primeiro.  

Em relação à excepção referida no primeiro parágrafo, o compositor apenas 

colocou nos dois últimos compassos uma dissonância, um retardo do 3º. grau pelo 4º. na 

voz do alto (comp. 14), tendo as restantes vozes permanecido na mesma nota, concluindo 

simultaneamente com uma pausa (ex. 21). Embora não tenha utilizado nenhuma clausula 

convencional, o compositor provocou musicalmente um efeito de repouso, quer pela 

manutenção da mesma nota em cada voz quer pela pausa em todas as vozes, esta 

pontuação musical é sentida claramente quando se interpreta o salmo.  

 

 
Ex. 21 : Salmo De profundis (comps. 13-15) 

 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 321 
 

O hemistíquio do primeiro verso é pontuado por uma clausula cuja voz mais aguda 

realiza o movimento da fórmula cantizans (I-VII-I) com ornamentação (ex. 22) . No 

entanto, prolonga a conclusão da clausula, uma vez que são utilizados dois movimentos 

consecutivos do compas, ou seja, a sua conclusão dá-se em torno de duas posições 

inferiores e consecutivas do movimento do compas. Assim, classificou-se como uma 

clausula frígia harmónica prolongada. Tiveram-se em conta os seguintes aspectos: a 

progressão por intervalo de um tom da fórmula cantizans por oposição ao intervalo de 

meio tom da clausula tenorizans e ainda porque a fórmula cantizans se realizou na voz 

mais aguda.  

 

 

Ex. 22 : Salmo De profundis (comps. 3-5) 

 

No final do primeiro verso (ex. 23), encontramos uma clausula que pode ser vista 

da seguinte forma: a voz superior concretiza-se através do retardo do 3º. grau pelo 4º, a voz 

do baixo realiza o movimento II-I ( fórmula tenorizans) e a voz do alto o movimento VII-I 

(fórmula cantizans). Esta estrutura clausular não se enquadra na classificação exposta na 

tabela 160; há uma progressão homorítmica na duas posições consecutivas do compas; 

verifica-se a coincidência entre VII e I formando consonância perfetita; não se verifica o 
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intervalo dissonante entre II e I porque António Pinheiro prescindiu de um dos percursos 

melódicos (I-VII-I). Assim, consideramos ser uma variante da clausula harmónica   

 

 

Ex. 23: Salmo De profundis (comps. 9-10) 

  

No final do segundo verso, encontramos uma clausula vera com ornamentação na 

fórmula cantizans (ex. 24). A diferença em relação à tradicional clausula vera reside na 

referida ornamentação, a qual não permite a simultaneidade da resolução da clausula com 

o movimento inferior do compas. 

 

 
Ex. 24: Salmo De profundis (comps. 20-21) 
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O hemistíquio correspondente ao terceiro verso é pontuado por uma clausula 

“suspensa”. Esta designação encontrou-se em Oliveira (2002, p. 682), a qual considerou 

que a clausula “suspensa”, em sentido linear-contrapontistico, é aquela cujos movimentos 

clausulares, em direcção ao último movimento, ficam interrompidos. Ainda segundo 

Oliveira, o intervalo realizado entre a fórmula bassizans e cantizans no penúltimo 

movimento é de uma terceira ou décima maior. Esta é a morfologia da clausula abaixo, na 

voz do cantus (fórmula cantizans), o último movimento não se realiza, ficando por isso 

suspenso, sendo seguido por uma pausa. O mesmo acontece na voz do baixo (bassizans) e 

alto (tenorizans). 

Esta clausula, na medida em que não atinge a sua conclusão, seja pela oitava seja 

pelo unissono, revela um carácter não conclusivo ou de transição musical. 

 

Ex. 25: Salmo De profundis (comps. 27-28) 

 

O verso conclui com uma clausula vera, que se encontra abundantemente nos 

salmos e que conjuga as formulas cantizans e tenorizans com a fórmula bassizans, 

conferindo o reforço do I na parte mais grave da textura, por meio do movimento V-I.  
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Salienta-se um outro aspecto: a voz correspondente à fórmula cantizans (I-VII-I) 

não se inicia com o levantar do compas (ex. 26). 

 

Ex. 26: Salmo De profundis (comps. 31-32) 
 

Ainda no que diz respeito à clausula vera ilustrada no exemplo 26, Santa Maria 

refere-se a este tipo de configuração clausular do seguinte modo: “ Esta clausula es la mas 

usada y mas frequentada que ay en la música” (Santa Maria, 1565, 1ª parte, fol. 78). 

No último verso, António Pinheiro utilizou uma clausula frígia harmónica 

prolongada (ex. 27), com a tradicional dissonância entre I (cantizans) e o II (tenorizans) e 

dando-se a conclusão em duas posições inferiores e consecutivas do compas. 

 

Ex. 27: Salmo De profundis (comps. 35-36) 
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O salmo termina com uma clausula vera (ex. 28), com reforço do baixo, o que lhe 

confere um maior efeito de repouso e uma maior força conclusiva. Encontra-se em Santa 

Maria a descrição desta clausula, da seguinte forma: 

 

Quando el contrabaxo hiere la onzena, en la segunda mitad del semibreve de la clausula, (la 

que solamente puede ser sostenida) se a de dar en esta segunda mitad del semibreve de la cláusula, 

quinta, a la parte superior y otra quarta en medio, la una quarta se da desde el tiple al contralto, y la 

otra quarta desde el mesmo conta alto al Tenor, y la quinta desde el mesmo Tenor, al contrabaxo, 

loqual ençiera quatro dissonâncias que son las sobredichas dos quartas y una septima y una onzena, 

la septima seda desde el Tenor al Tiple, y la onzena desde el mesmo Tiple el contrabaxo [...] ( Santa 

Maria, 1568, 1ª parte, fol, 78).  

 

 
Ex. 28: Salmo De profundis (comps. 42-43) 

 
 

Tal como já se referiu, a análise das clausulas referentes à doxologia (menor) só 

terá lugar no presente salmo. O texto Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto não está 

musicado, pelo que se deduz que fosse cantado em cantochão ou recitado e o restante texto 

está musicado em polifonia. A relação texto/música apresenta-se aqui como um ponto 

muito interessante devido aos procedimentos musicais empregues pelo compositor. O texto 

musicado polifonicamente está dividido em três partes. 
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Nos exemplos musicais abaixo incluiu-se o texto da doxologia, porque a escrita 

musical, especificamente nas clausulas, terá sido determinada em grande medida pelo 

conteúdo do texto e para o sublinhar. 

O exemplo abaixo mostra que o último movimento clausular é caracterizado pela 

progressão homorrítmica e consonante das suas partes vocais em duas posições 

consecutivas do movimento do compas, ou seja,  pela ausência de dissonância, uma vez 

que as fórmulas cantizans e tenorizans se realizam em simultâneo. Esta morfologia, pouco 

utilizada por António Pinheiro, incorpora ainda o movimento V-I na voz mais grave. Trata-

se de uma clausula harmónica, cujo efeito musical de tensão-repouso está bem patente na 

progressão das últimas duas harmonias. 

 

 

                   Ex. 29: Salmo De profundis (comps. 44-46) 

 

A segunda frase da doxologia começa unicamente com a voz do tenor, já que as 

outras vozes têm pausas (ex. 30). Esta secção está escrita num contraponto livre enquanto a 

anterior está escrita num contraponto fundamentalmente de nota contra nota, 

homorritmico. A voz do alto e do baixo são praticamente iguais. A secção conclui com o 

uma clausula “suspensa”, tal como a referida no ex. 25. A sua configuração clausular é a 
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seguinte: a voz do cantus, que realiza o movimento cantizans (I-VII) bem como a do baixo 

e do alto, que realizam o movimento bassizan (V) e tenorizans (II) respetivamente, ficam 

suspensas não realizando o último movimento da clausula. No entanto, depois de uma 

pausa em todas as vozes, a harmonia é aquela que resultaria se o movimento das vozes não 

tivesse sido suspenso antes da pausa em todas as vozes. Este caráter interrompido torna-a 

num instrumento de continuidade musical, uma vez que inicia a frase seguinte pelos graus 

não atingidos pelos movimentos clausulares.  

 

  

Ex. 30: Salmo De profundis (comps. 48-50) 

 

A última secção começa depois de uma pausa em todas as vozes e tem uma escrita 

predominantemente homorritmica (ex. 31). Há um movimento para-candencial76 já que o 

canto da palavra Amen tanto se inicia no final do referido movimento para-cadencial como 

antes e depois deste terminar. O salmo finda com uma clausa vera com reforço do baixo. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 A designação para-cadencial nomeia uma situação em que a articulação da clausula não coincide com o 
texto. 
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Ex. 31: Salmo De profundis (comps. 50-56) 

 

 

Salmo Beatus vir 

 

Na pontuação dos hemistíquios deste salmo, António Pinheiro só escreveu uma 

clausula no terceiro hemistíquio dos versos, não tendo, nos outros, utilizado qualquer 

clausula. Contudo, às cesuras do texto correspondem musicalmente momentos de tensão-

resolução, sem a utilização das clausulas tradicionais. A forma escolhida para pontuar os 

hemistíquios dos versos reveste-se, por isso, de alguma originalidade. 

Nos hemistíquios dos dois primeiros versos (ex. 32 e 33) há uma semelhança muito 

grande na forma como pontuam. A dissonância, por intervalo de quarta com resolução na 

terceira, confere um efeito de tensão-resolução sem, no entanto, realizar qualquer clausula. 

A utilização da dissonância produz, ainda que de forma pouco evidente, um efeito 

conclusivo. Conforme se pode observar nos exemplos 32 e 33, os movimentos das vozes 

são muito semelhantes, o que provoca um efeito auditivo análogo. 
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Ex. 32 Salmo Beatus vir (comps. 4-5) 

 

 

Ex. 33: Salmo Beatus vir (comps. 14-15-16) 

 

Repare-se como no hemistíquio do terceiro verso (ex. 34) se configuram as 

melodias das vozes do cantus, tenor e baixo por forma a estabelecer um momento de 

repouso. Salientam-se a progressão homorrítmica, a ausência de dissonância, a 

consonância imperfeita entre II-VII na parte superior do compas e o movimento V-I na 

parte mais grave da textura. A fórmula cantizans não aparece com as características que 

lhe são conferidas: não possui a sequência I-VII-I, embora, na voz do tenor, o movimento 

conduza para a finalis. Tendo em conta a progressão homorrítmima e consonante da última 
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fase da clausula nas duas posições consecutivas do compas, entende-se que se trata de uma 

variante de clausula harmónica. Note-se que o movimento V-I da parte mais grave da 

textura reforça a polarização modal da clausula. 

 

           Ex. 34: Salmo Beatus vir (comps. 29-30) 

 

Na pontuação do último hemistíquio (ex.35), Pinheiro escreveu um trítono no 

baixar do compas entre as vozes do altus e tenor, criando assim um efeito de tensão-

resolução. A dissonância no baixar do compas conduz o movimento das vozes para um 

agregado sonoro onde a nota dó suporta o referido agregado, que tem uma função de 

repouso.  

 

Ex. 35 Salmo Beatus vir (comps. 45-46) 
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As clausulas utilizadas no final dos versos são todas vera. As primeiras três 

concluem com uma clausula vera com reforço do baixo. Dado que possuem a mesma 

morfologia, só se ilustra a que encerra o primeiro verso (ex. 36). 

 

 

 Ex. 36 Salmo Beatus vir (comps. 9-10) 
 

A última clausula do salmo (ex. 37) é uma clausula vera sem reforço do baixo, 

seguida de um retardo do 3º. grau pelo 4º. É interessante constatar o efeito que produz a 

nota fá 3, presente na voz do alto. Esta nota é o elemento expressivo que direcciona a 

clausula para o seu resultado final. 

Esta morfologia, mesmo sem o recurso à fórmula bassizans permite, em conjunto 

com o retardo, uma sensação de plenitude sonora no final do salmo.  
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Ex. 37: Salmo Beatus vir, comps. 49-51 
 

 

Salmo Beati omnes 

 

Em relação ao salmo Beati Omnes, Pinheiro utiliza cinco tipos de clausulas, de 

acordo com a importância que cada uma ocupa no seio do salmo.  

Os hemistíquios são pontuados com dois tipos de clausulas: harmónica prolongada 

e vera incompleta invertida. 

Os hemistíquios do primeiro e terceiro verso possuem uma clausula harmónica 

prolongada, única categoria das clausulas harmónicas que pode encerrar um mecanismo 

de formação e resolução de uma dissonância. A ênfase é dada pelo efeito vertical da 

clausula na sua conclusão, proporcionado pela acção conjunta das suas partes vocais, nas 

duas posições inferiores e consecutivas do movimento do compas (ex. 38 e 39).   

No exemplo 38, o movimento melódico na voz do alto é interrompido por uma 

pausa de semínima, mas a nota si é retomada pelo soprano, realizando assim o referido 

movimento. O movimento cantizans, na voz do tenor, I-VII-I possui um ornamento.  
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Ex. 38: Salmo Beati omnes (comps. 7-8-9) 

 

 

           Ex. 39: Salmo Beati omnes (comps.31-32) 
 

 

O exemplo abaixo refere-se ao hemistíquio do segundo verso, onde António 

Pinheiro pontuou com uma clausula vera incompleta invertida (ex. 40). Esta morfologia é 

descrita por Santa Maria com grande detalhe: 

 

Quando la calusula se hiziere a quatro vozes y la hiziere el Tenor, se puede hazer de cinco 

maneras [...] en la qual el contrabaxo tambien hiere quarta del Tenor, en la segunda mitad del 
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semibreve de la Clausula, el Tiple a de herir novena del tenor, y el contralto quinta del mismo Tenor 

y quinta del Tiple y demas desto el contrabaxo y el Tiple, an de herir dozena. Esta es la segu[n]da 

manera de Clausula de Tenor de las cinco”(Santa Maria, 1565, 1ª parte, fol. 82) 

 

 

Ex. 40: Salmo Beati omnes (comps. 20-21) 

 

Em relação às clausulas que concluem os versos, são todas principales, segundo a 

terminologia empregue por Cerone.77 

No final do primeiro verso, o autor usa uma clausula frigia com retardo final, do 3º. 

grau pelo 4º. na voz do cantus (ex. 41). Santa Maria descreveu também esta morfologia 

clausular da seguinte maneira: 

 

Quando la Clausula se hiziere a quatro vozes y la hiziere el contra alto, se puede hazer de 

seys maneras [...] Quando en esta segunda mitad del semibreve de la Clausula que haze el contralto, 

el Tiple hiere quarta el cõtrabaxo a de herir septima, o su compuesta o novena del contralto. Quando 

el contrabaxo hiriere la septima, este cõtrabaxo y el Tiple han de herir dezena, o dezisetena, y 

quando el contrabaxo hiriere la novena, este contrabaxo y el Tiple han de herir dozena.”(Santa 

Maria, 1565, 1ª parte, fol. 79 v.) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 “Las clausulas principales seran las mesmas del Tercero, es asaber Elami y Lamire, en las quales se acaba 
sentencia" (Cerone, 1913, p. 889). 
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Ex. 41: Salmo Beati omnes (comps. 13-14) 
 

 

No final do segundo verso, António Pinheiro fecha com uma clausula frigia 

seguida de plagal (ex. 42). Esta designação foi tomada de autores como Leon (2001) 

quando refere “Clausula perfecta seguida de plagal” (p. 415), ou  Castilho (2009), quando 

na obra de Manuel Tavares, classifica da seguinte forma: “clausula vera com ornamento 

Plagal” (p. 184).  

 

 

Ex. 42: Salmo Beati omnes (comps. 25-27) 
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No final do salmo, António Pinheiro utilizou uma clausula plagal (ex. 43). Nesta 

clausula, o efeito musical é um pouco diferente do sugerido na taxonimia proposta. 

António Pinheiro fez coincidir o início do retardo do 3º. grau pelo 4º com o baixar do 

compas.  

Um outro aspecto que se salienta na conclusão deste salmo é a dissonância entre o 

tenor e o baixo, que está no baixar do compas e não no levantar. Esta dissonância ocorre 

sem preparação, o que é uma novidade na escrita de Pinheiro.  

 

 
 

Ex. 43: Salmo Beati omnes (comps. 41- 44) 
 

 

Salmo Laetatus sum 

 

António Pinheiro escreveu oito clausulas neste salmo: quatro veras,  três plagais e 

uma clausula que não resolve. Das oito clausulas, sete foram realizadas sobre a finalis (lá) 

e uma sobre o 3º grau do modo (dó), no hemistíquio do primeiro verso (ex. 44). O autor, 

como vamos poder observar, pontuou o final dos versos com clausulas cujo conteúdo 

provoca um efeito mais conclusivo, ou seja, clausula vera sempre com reforço do baixo 

(V-I) e a plagal com movimento IV-I ou VII-I na parte mais grave da textura  
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A clausula vera que pontua o primeiro hemistíquio não possui o reforço do baixo 

(V-I). 

 
  

  Ex. 44: Salmo Laetatus sum (comps. 2-3) 
 

O primeiro verso fecha com uma clausula plagal, cujo movimento da voz do baixo 

é VII-I (ex. 45). Salienta-se que esta morfologia clausular só foi utilizada uma vez em 

todos os salmos.  

 

 

Ex. 45: Salmo Laetatus sum (comps. 8-9) 

 

    O hemistíquio do segundo verso termina com uma clausula plagal (ex. 46). O efeito 
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conclusivo da clausula é acrescido pelo facto de possuir na voz do baixo um intervalo de 

oitava, seguido de uma quarta.  

 
Ex.46: Salmo Laetatus sum(comps. 15-16) 

 

O segundo verso fecha com uma clausula vera com reforço do baixo, conforme 

exemplo abaixo (ex. 47). 

 

Ex. 47: Salmo Laetatus sum (comps. 23-24) 

 

O hemistíquio do terceiro verso é pontuado por uma clausula vera com uma 

morfologia igual à do primeiro hemistíquio (ex. 48). Note-se que António Pinheiro 

retardou a nota da harmonia final na voz do tenor.  
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Ex. 48: Salmo Laetatus sum (comps. 30-32) 

 

A primeira parte deste salmo encerra com uma clausula vera com o movimento V-I 

na voz do baixo (ex. 49) .  

 

 
Ex. 49: Salmo Laetatus sum (comps. 37-38) 

 

Na segunda parte deste salmo, quando se dá a mudança da textura para SI-SII-A-T, 

António Pinheiro utiliza no hemistíquio deste verso uma clausula (ex. 50) semelhante à 

encontrada nos exemplos 25 e 30 do salmo De profundis. A morfologia encontrada é a 

seguinte: a fórmula cantizans é interrompida por um silêncio no último movimento 

clausular, a fórmula tenorizans está completa (II-III) possibilitando a audição da última e a 
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fórmula bassizans fica interrompida no último movimento. Este tipo de clausula pode ser 

vista a partir do que Zarlino (1573, III, 52, fol. 254) descreve como “Il modo de fugir le 

Candenze”. O efeito estético é de um extremo enfraquecimento clausular, uma vez que só 

uma das vozes conclui o último movimento clausular, sendo que todas as outras ficam 

interrompidas por uma pausa. 

 

 
 

Ex. 50: Salmo Laetatus sum (comps. 48-51) 
 

O final do salmo tem um caráter fortemente conclusivo por terem sido compostas 

duas clausulas: clausula vera seguida de plagal (ex. 51).  
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Ex. 51: Salmo Laetatus sum (comps. 55-58) 

 

 

Salmo Lauda Jerusalem 

O salmo Lauda Jerusalem, tal como o salmo Laetatus sum, possui duas partes, 

tendo em conta a textura, ou seja, as vozes em que foi escrito. Na primeira parte do salmo, 

António Pinheiro utilizou três clausulas: vera, plagal e plagal harmónica. Na segunda 

parte, o hemistíquio do verso é pontuado por um clausula “suspensa”, cuja morfologia já 

se identificou nos exemplos 25 e 30 do salmo De profundis. 

O primeiro hemistíquio é pontuado com uma clausula vera (ex. 52) 

 
 

Ex. 52: Salmo Lauda Jerusalem (comps. 4-5-6) 
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 O verso termina com uma clausula plagal (ex. 53) 

 
 

Ex. 53: Salmo Lauda Jerusalem (comps. 10-11-12) 
 

Em relação ao hemistíquio do segundo verso, Pinheiro não escreveu nenhuma das 

clausulas contidas na tabela 160. Neste ponto da composição, temos uma clausula plagal 

harmónica (ex. 54). Como podemos observar, o movimento da voz do baixo é IV-I, 

característica das configurações plagais harmónicas. Uma outra particularidade desta 

clausula é a progressão de agregados sonoros homorrítmicos, bem como a ausência do 

retardo de 3º. grau pelo 4º. 

 
Ex. 54: Salmo Lauda Jerusalem (comps. 18-19) 

 

O segundo verso e o hemistíquio do terceiro fecham com uma clausula vera com 
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reforço do baixo, conforme exemplos abaixo (ex. 55-56). 

 

 

                                   Ex. 55: Salmo Lauda Jerusalem (comps. 22-23) 

 

 

Ex. 56: Salmo Lauda Jerusalem (comps. 27-28) 
 

A primeira parte do salmo encerra com uma clausula plagal (ex. 57) 
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Ex. 57: Salmo Lauda Jerusalem (comps. 33-35) 
 

No hemistíquio da segunda parte do salmo, o compositor escreveu uma clausula 

“suspensa” (ex. 58) muito semelhante às já referidas nos exemplos 25 e 30. Esta clausula 

possui as três partes determinantes na sua formação, ou seja, o movimento I-VII na voz do 

tenor, o II correspondente à fórmula tenorizans e o V da fórmula bassizans.  

 

 

Ex. 58: Salmo Lauda Jerusalem (comps. 42-43) 
 

O salmo conclui com uma clausula plagal (ex. 59). 
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Ex. 59: Salmo Lauda Jerusalem (comps. 47-51) 
 

 

 

 7.3. Os sinais de mensuração utilizados nos salmos 

 

 Os sinais de mensuração utilizados por António Pinheiro têm fundamentalmente a 

função de revelar qual a figura que preenche o compas e qual o andamento com que se 

interpreta o texto musical (movimento do compas).  

O termo compas, segundo Valle (2006) aparece na segunda metade do século XV, 

no seio da relação entre mensura e directo mensurae. Originalmente, através do vocábulo 

latino “compassus”, sucedendo-se o vocábulo castelhano “compas”. Ambos aparecem nos 

tratados de música ibérica na segunda metade do século XV, relacionados já com as 

funções atrás referidas. Provavelmente terá sido na obra de Guillermo de Podio Ars 

Musicorum que se utilizou pela primeira vez o vocábulo latino: “Quod saltem necessarium 

erat set tamtum ut figure ipse terne pro singulis co[m]passibus accipi valea[n]t” (Podio, 

1495, fl. 57 v.). O termo castelhano compas aparece pela primeira vez escrito na obra de 

Domingos Marcos Durán, Comento sobre Lux bella, publicada em 1498, em Salamanca. 

Entre muitos exemplos, veja-se aquele que segue o significado da direção musical do 
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movimento de duração: “Todos canten en un compás por no tardar mas en un punto que en 

otro” (Duran, 1498, fl. IV). A generalização do termo compas chegou aos tratados teóricos 

ibéricos dos séculos XVI e XVII  

António Pinheiro utilizou nos seus salmos os sinais de mensuração  e . Estes 

são identificados por Durán da seguinte forma: “compás llano o entero [  ] e en partido 

o compasejo [  ]  (Durán, s.d., apud Tello, 1991, p. 495). O sinal , tiempo imperfecto, é 

designado pelos autores ibéricos por compasete ou compasejo (Bermudo, 1550, fol. 20 v; 

Santa Maria, 1565, fol. 9 v.e; Duran, s.d.; fl. IVb, Cerone, 1513, p. 498) e indica que a 

figura que preenche um compas é a semibreve. O sinal de mensuração , tiempo perfecto, 

é designado pelos autores ibéricos por compas llano o entero (com o significado de integer 

valor), cabendo nele o dobro das figuras que cabe no anterior, ou seja, a figura que 

preenche o compas é a breve.  

Em relação a estes sinais e tendo em conta as obras teóricas coevas, António 

Pinheiro não seguiu, aparentemente o que nelas vem estabelecido no que respeita à figura 

que deve preencher cada compas, tendo em conta o sinal de mensuração. No entanto, 

Rubio (1956) chama-nos à atenção para o facto destes sinais não terem um significado 

absoluto: “La distincion entre el tiempo imperfecto sim partir y el partido (diminutio) és 

más teórica que prática, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI. La prática común 

era el uso del segundo, pero com el valor de las notas del primero” (p.27).  Esta situação 

pode ser facilmente observada na música deste período78.  

À partida, podemos colocar como hipótese que a escrita num ou noutro sinal de 

mensuração parece não ter sido motivo de confusão para os compositores e intérpretes 

deste período.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 A situação referida pode ser vista por exemplo no salmo Credidi, propter quod locutus sum de Pedro 
Talésio (em depósito no AMFCB, com a cota AM-A5) 
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 Como se pode constatar nos salmos de António Pinheiro, a ambiguidade pode ser 

colocada nos seguintes termos: (a) numa composição, o  indicava que cada figura 

musical deveria ter metade do valor que teria se estivesse escrita em , ou simplesmente 

indicava que as figuras deveriam ser algo mais curtas? (b) os compositores escreviam 

algumas vezes com o sinal  , ocupando, contudo, a semibreve  um compas, ou a 

interpretação é que era feita no sentido da semibreve valer um compas? 

 Este problema é referido por alguns teóricos da segunda metade do século XVI, 

quando chamam a atenção para práticas interpretativas que se desviavam das normas. Por 

esta razão, o estudo da música da segunda metade do século XVI obriga a uma análise 

cuidadosa dos sinais de mensuração, como elementos da notação musical estreitamente 

relacionados com a prática musical. Sem este cuidado analítico, não é possível uma 

interpretação historicamente informada da música de um período tão rico na escrita e 

prática musicais, na Península Ibérica. 

 No âmbito curricular, esta matéria interessa tanto àqueles que fazem um estudo de 

cariz mais teórico (histórico-estilístico, analítico) como àqueles que a transformam em 

matéria sonora através da prática coral e instrumental. 

   Para estudar o que aqui se designa por problemática do compas (termo ibérico 

para tactus), procuraram-se explicações em diversos tratados ibéricos e analisaram-se 

alguns textos musicais de António Pinheiro. Autores como Duran (s.d.; 1498), Santa Maria 

(1565), Cerone (1613), Bermudo (1555), António Fernandes (1626) e Nunes da Silva 

(1685), entre outros, deixaram alguns dados que nos permitem um estudo numa perspetiva 

contemporânea da própria música. No entanto, deve considerar-se que nenhum autor teve a 

preocupação de escrever extensivamente sobre todos os tópicos que dizem respeito à 

presente discussão.  
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 A análise das composições de António Pinheiro vistas à luz dos teóricos permitiu 

focar o problema. O processo analítico socorreu-se sobretudo de dois elementos 

estruturantes das composições: o movimento do compas e a sua relação com a consonância 

e dissonância. 

Os sinais  e , como já foi referido, fornecem informações respeitante à relação 

de valor entre as figuras e indicam o número que entra em cada compas:  “En el compás 

llano o entero [ ] si está el canto señalado de por mey-tad passamos quatro mínimas por 

un compás, e las otras figuras al res-pecto de ellas […] en el compás partido o compasejo [ 

C ] passamos dos minimas por un compás, e los otros puntos al respecto de ellas” (Durán, 

s.d., apud Tello, 1991, p. 496). 

O compas serve também de elemento sincronizador das várias partes de um texto 

polifónico e permite identificar o andamento da obra.  

Na prática musical, o que é o compas? Consistia num movimento da mão ou do pé 

feito na vertical: . O intervalo de tempo decorrido entre um golpe em baixo e o 

seguinte determinava a sua duração.  

Durán explica detalhadamente a divisão do compas em duas partes exatamente 

iguais. A duração de tempo gasto no movimento de cima para baixo é igual àquela que se 

gasta no movimento de baixo para cima. Veja-se o que escreveu:  

 

     Pártese el compás en dos partes yguales: porque no tardamos más de una a otra, que de otra a 

otra. La primera comienza en dando el golpe simul tempore et dura hasta que queremos alçar la 

mano. La segunda comiença en començan-do a alçar la mano simul tempore et dura hasta que da el 

golpe et en dando simul tempore comiença otro compas (Duran (s.d.), apud Tello, 1991, p. 496). 
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Para além da referência à duração igual dos movimentos das duas partes do 

compas, Santa Maria acrescenta que para ser bem marcado deve-se parar em baixo e em 

cima até se esgotar o tempo de cada metade do compas. O teórico apela ainda à 

manutenção do mesmo andamento durante a interpretação de uma peça.   

No que diz respeito aos sinais de mensuração, o compas e o valor das figuras, os 

textos são muito claros. Ao tratar da matéria do compas, Cerone escreve:  

 

[...] el tiempo mas usado de todos quantos ay, es el de Compassete: y la señal que nos da a 

entender que cantemos à Compasete, ò como dizen otros, à Compasillo, es el medio circulo en esta 

forma C. En este Tiempo pues sin linea atravessada, [...] la Semibreve un compas [...] (Cerone, 

1613, p. 498).   

 

E mais à frente diz: 

 

[...] el mesmo medio circulo, siendo con una linea ò raia atravessada, causa otro diferente 

efecto, en quando al dar el valor à las figuras ; y es llamado Tiempo de por meio, Compas de la 

Breve, ò Compas entero. La señal deste Tiempo, digo que es medio circulo cortado y atravessado cõ 

una raya, ansi C (cortado)     La qual nos advierte que la Maxima vale quatro Compases [...] y la 

Breve un Compas [...] (Cerone, 1613, p. 498).  

 

 Cerone diferencia os dois “tiempos”: um tem o valor da semibreve e o outro o valor 

da breve. Para este autor, no compas à breve, as figuras têm metade do valor das figuras no 

compas à semibreve. 

Ainda assim, coloca-se a seguinte questão: os sinais  e , que indicam à partida 

o compas à semibreve e a proporção dupla (compas à breve), respetivamente, mantêm essa 

diferença ou têm o mesmo significado prático? Santa Maria é o autor que melhor espelha a 

problemática que teria emergido já no seu tempo: 
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[...] la señal que nos da a entender que cantemos al compasete, es medio circulo desta 

figura seguiente C aun que agora este medio circulo con una raya atravesada, que es este que se 

sigue  de muchos tambien es llamado compasete, el qual tomado en rigor, haviamos de cantar por 

el a compas entero, que es un breve o dos semibreves, [...] por compas y con todo esso se usa del, 

como del de medio circulo sin raya atravessada, de suerte que por el uno y por el otro se usa agora 

cantar al Compasete. En este tiempo que en rigor es llamado compasete, que es medio circulo sin 

raya atravessada, [...] vale [...] el semibreve [...] un compas, [...] (Santa Maria, 1565, p. 9v.). 

 

A partir dos salmos de Pinheiro, escolhemos um exemplo escrito em  (figura 58) 

e outro em  (figura 60). Podemos observar que, no baixar e no levantar do compas têm-

se, por norma, consonâncias. Quando há uma dissonância no baixar, ela resolve no levantar 

com uma consonância. Podemos resumir da seguinte maneira as quatro partes que 

constituem a progressão do compas em articulação com a clausula. Sobre estas partes, 

veja-se a figura 57: (a) no levantar do compas temos uma consonância; (b) no baixar uma 

dissonância; (c) levantar a resolução da dissonância com uma consonância imperfeita; (d) 

baixar com uma consonância perfeita.  

 

 
Figura 57: As quatro partes que constituem a progressão do compas 

 

Os exemplos abaixo (ex. 59 e 60) foram escolhidos a partir dos salmos em estudo e 

correspondem ao modelo encontrado nas obras teóricas e performativas deste período. 

O exemplo 59, em conjunto com a figura 60, ilustra o que atrás referimos, ou seja, 

o movimento do compas   em articulação com o movimento da clausula (I-VII-I) e a 

sua correspondência vertical em relação à consonância e dissonância.  
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Este esquema indica-nos que a figura que representa o compas é a semibreve, o que 

está de acordo com o sinal de mensuração , colocado no início do salmo Beatus vir. 

 

Escrita em  :  

 

 
Figura 58 : Incipit do salmo Beatus vir (superius) 

 

 
                          Ex. 60 : Salmo Beatus vir (comps. 9-10) 
 

 

 
            Figura 59: Movimento do tactus ou compas igual à semibreve 
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Escrita em  :  

 
                       Figura 60 : Incipit do salmo Laetatus sum (superius) 

 

 

 
 

Ex. 61: Salmo Laetatus sum (comps. 37-38)    
 

 

Como se pode ver na figura 60, retirada do salmo Laetatus sum e na transcrição de 

uma das clausulas (ex. 61), embora António Pinheiro tenha colocado o sinal de 

mensuração , o qual indica que a figura que representa um compas é a breve, o 

compositor escreveu como se o movimento do compas correspondesse à semibreve ou seja 

.  

Tendo em conta o que escreveu António Pinheiro, e para melhor ilustrar esta 

problemática, construiu-se a figura abaixo (61), na qual podemos ver o movimento do 

compas tendo em conta o sinal de mensuração  (fig. 61 - I) e o movimento do compas 
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tendo em conta o sinal de mensuração  (fig. 61 - II). Em I, as quatro secções (a, b, c, d) 

articulam com o movimento do compas e da clausula, correspondendo ao esquema atrás 

referido. Já em II, nada coincide com o esquema referido: o movimento do compas não 

articula com o movimento da clausula e os momentos de consonância e dissonância não se 

verificam nos momentos determinados.  

A análise da estrutura desta última clausula torna evidente que o compas é 

representado pela semibreve, apesar do sinal de mensuração que aparece na partitura ser  

. 

 
           Figura 61: Movimento do compas ou tactus igual à semibreve (I) e igual à breve (II) 
 

Partindo do que observámos no salmo Laetatus Sum, podemos concluir que 

algumas vezes os compositores escreviam com o sinal  como se estivessem a escrever 

com  , isto é, sendo a semibreve o valor que preenchia o compas.   

Em relação a esta problemática, há autores que referem que os cantores são os 

principais responsáveis pelo desvio interpretativo, ou seja, mesmo estando escrito o sinal 

de mensuração  os cantores interpretavam a partir do . As palavras de Bermudo 

ilustram a forma como este problema era visto no seu tempo:  

 

[…] Algunos cantores en España que estos tiempos de por meio cantan a compasete; dan a 

las figuras tantos compasetes como siestuviessen en ti[em]pos enteros: ercepto, que en los tiempos 

de por medio va el compas mas apressurado. Voluntad es de cantores aunque no se silo fue del 
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componedor. De quaquier manera que se cante pude yr; pero no quedara cõn tanta graciosidad; si el 

cantor no siegue la voluntad del componedor. […] ( Bermudo, 1550, fol. 20 v.). 

 

E Santa Maria escreveu o seguinte: 

 

 […] Destas figuras trataremos cõforme a lo que valen cantadas al compassete, el qual 

agora comunmente de todos vsado, por[que] quiemn conforrme a este tiempo las supiere bien 

cantar, con facilidade las cantara en todos tiempos. La señal que nos da a entender [que] se 

cantemos al compassete, es medio circulo desta figura [ C ] aun que agora este medio circulo cõ 

raya atravessurada, que es  este que se siegue [  ] de muchos tambien es llamado compassete, el 

qual tomado en rigor aviamos de cantar pro el compas entero. (Santa Maria, 1565, fol. 9 v.).  

 

No que diz respeito aos sinais de mensuração referidos, Bermudo e Santa Maria 

referem que os cantores interpretavam as obras notadas com o compas llano como estando 

em compassete.  

Um último aspeto a apontar tem que ver com a relação destes sinais de mensuração 

com os andamentos das obras. Esta questão pode ser encontrada nos tratados de vinhuela 

espanhóis, editados na primeira metade do século XVI, os quais dão pela primeira vez 

indicações em relação ao tempo/andamento. Assim, os sinais de mensuração passaram não 

só a significar medida, mas também andamento. Segundo Toscano (2009), a obra El 

Maestro de Luis de Milan, impresso em 1536 e dedicada a D. João III, contém as mais 

antigas indicações expressas de andamento de que há conhecimento na música Ocidental. 

Ainda segundo este autor, Luis de Milan utiliza diversas vezes, ao longo da sua obra, 

expressões como: “quanto mas se tañera con el compas apressurado mejor parecera” ou “el 

cantor ha de cantar llano y la vihuela ha de yr apriessa” ou “el cantor puede hazer garganta 

y la vihuela ha de yr muy a espacio” (Milan, 1536, apud Toscano, 2009, p. 73). 

Em relação aos tratados consultados, o primeiro autor a referir-se a este aspeto foi 

Durán. As suas palavras indicam claramente como tomar a música com um ou outro sinal 
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de mensuração: “ca tanto tardamos en compás llano en yr reposado: como en dos 

compasse - jos en yr apresurado” (Durán, s.d., apud Tello, 1991, p. 496). Já a partir de 

meados do século XVI, encontramos, nas obras teóricas, diferentes indicações de como 

levar o compas. Bermudo, na sua Declaracion de instrumentos Musicales, faz referências 

detalhadas sobre como “llevar el compas” : “[…] mudan el compass, no de apressurado en 

tardio: sino de compassete lo hazen proporcion. […] un mesmo compass que vaya de 

espacio, ya de priesa: no se usara entre cantores” (Bermudo, 1555, fl. 18 a).  

Estes princípios devem ser tidos em conta na interpretação da música deste período, 

no entanto, o verdadeiro significado da escrita musical com um ou outro sinal continua a 

ser um desafio para os musicólogos e intérpretes atuais.  

O maior perigo na abordagem da música em causa, levando a interpretações 

artificiais, é a generalização no que concerne aos aspetos particulares de notação. Como se 

pretende mostrar, as informações pertinentes encontram-se nos textos teóricos coetâneos e 

nas próprias composições musicais. Da confrontação dessa informação é possível delinear 

uma área segura, onde a recriação musical faz sentido. 

 

 

7.3. A identificação dos Modos ou Tonos 

 

Em relação às obras em estudo, não é possível determinar com exatidão a altura em 

que foram compostas. Apenas se sabe que foram compostas entre 1576 e 1605, período 

relativo à passagem de António Pinheiro por Vila Viçosa. A referência ao período em que 

foram compostas prende-se com uma prática comum a muitos dos compositores 

portugueses (ibéricos) em que, no que respeita aos ambitus modais das vozes, foram muito 
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para além do que estava estabelecido. Segundo Freitas (2003) e Castilho (2009), este 

procedimento encontra-se com frequência nas obras dos compositores do século XVI, 

sobretudo nas vozes do baixo e tenor. Esta heterodoxia levanta alguns problemas na 

identificação dos modos, quer do tipo plagal (discípulo) quer do autêntico (maestro). Em 

relação aos salmos em estudo, é sobretudo na voz do baixo que Pinheiro ultrapassa o que, 

regra geral, estava determinado para cada um dos ambitus modais das vozes. Assim, para a 

voz do baixo, no contexto da textura SATB, a amplitude de uma oitava era considerada 

normal, podendo ultrapassar, quer num quer noutro sentido (ascendente ou descendente), 

um ou dois tons. O ambitus excedentário do baixo encontra-se nos seguintes salmos: De 

profundis (fá 1- si 2) e Beati omnes (sol 1 - dó 3). No que respeita às vozes soprano, alto e 

tenor, considera-se ambitus excedentário quando ultrapasse em uma nota (ascendente ou 

descendente) o intervalo de oitava. Assim, encontrou-se ambitus excedentário somente no 

salmo De profundis: tenor (ré 3 - fá 4). Em relação às outras vozes, o ambitus manteve-se 

dentro da oitava, sendo que num ou noutro caso ultrapassou em um tom.  

Dos cinco salmos em estudo, três foram escritos nos modos de lá e de dó. Embora a 

utilização destes novos modos se possa encontrar em muitas das obras compostas em 

Portugal, sobretudo na segunda metade do século XVI, não se encontra correspondência 

nas obras teóricas que chegaram até nós. Apenas na primeira metade do séc. XVII, em 

1626, na Arte de Musica (...) de António Fernandes se reconhece a existência dos doze 

modos, o autor apenas teoriza sobre os oito modos. Só no final do século XVII, na Arte 

Mínima (...) de Manuel Nunes da Silva, publicada em 1685, foram finalmente 

reconhecidos os doze modos. Apesar de nas obras teóricas portuguesas só encontrarmos os 

doze modos a partir de Nunes da Silva (1685), os compositores, como já se referiu, faziam 

uso deles. A explicação deste fenómeno é assim dada por Nery e Castro: 
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O aspecto evolutivo da nossa Música seiscentista tardia, que pelo menos tem sido discutido 

é o uso cada vez mais heterodoxo do sistema modal tradicional, em contraste aberto com a 

formulação imutável de que este é objecto de manuais escolares. Essa heterodoxia começa por se 

manifestar, designadamente, no emprego dos modos de Lá e de Dó introduzidos em meados do 

século XVI por Glareano e nunca explicitamente reconhecidos pelos nossos tratadistas (Nery e 

Castro, 1991, p.77). 

 

Os doze modos aparecem discutidos pela primeira vez no tratado Dodekachordon, 

de Glareano (1488-1563), publicado em Basileia, em 1547, onde são apresentados como os 

novos modos, conforme se pode ver na figura abaixo.  

 

 

                    Figura 62: Frontispicio da edição do Dodekachordon (1547) 

 

No universo ibérico, a primeira obra que expressa a utilização dos doze Tonos ou 

Modos é o El Melopeo y Maestro de Cerone, publicado em 1613. Cerone, no libro 

Deziseseno, no Discurso en qual e muestra claramente el numero de los XII Tonos, 

fornece uma explicação detalhada dos doze modos e ilustra-a de acordo com quadro 

abaixo: 
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         Figura 63: Os XII Tonos ou Modos, Cerone (1613, p. 876) 

 

Cerone mostra que conhece a obra de Glareano; veja-se o que refere a este respeito:  

 

 Tambien Glareano escritor latino, antiguo y muy singular Musico hitorico, compuso un 

tractado de Musica intitulado DODECACHORDO; en qual muestra com vivas razones à los 

compositores práticos, los quales ya comencavan à tener lod Tonos solamente en el numero de ocho 

[...] prueva digo, que los tonos som doze. [...] pues vean y lean à este libro, y hallaran que no son 

nuevos, sino muy antiguos: y que no son mas que doze, ni tampoco son menos. ( Cerone, 1613, 

p.880). 

 

Também em relação a este aspeto, esta obra, a par com a Arte de Tañer fantasia 

[...] de Santa Maria, terá servido de fonte inspiradora para as obras teóricas publicadas em 

Portugal no século XVII.  

 Para identificarmos o modo, recorre-se às indicações fornecidas por Rubio (1956), 

Cerone e Santa Maria (1565, 1ª parte, p.70) e conjuga-se a Arte de Tañer fantasia com o 

conteúdo do libro deziseseno do Melopeo y Maestro de Cerone, que trata, como o autor 

escreve, de los doze Tonos, asi naturales como accidentales, usados en Canto de Organo 
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(Cerone, 1613, p. 873). No que diz respeito ao modo, a regra que Santa Maria aponta é a 

seguinte: “el qual [tiple] de tal manera rige todas las otras voces, que las hace que no 

salgan de los limites y términos del tono” (Santa Maria, 1565, p. 63). Rubio (1956) sugere 

uma maneira fácil para identificar os modos, embora com uma linguagem anacrónica: 

 

Si la voz más aguda recorre las notas de una escala desde su tónica a la octava superior, la 

pieza es de modo autentico; si las recorre de su tónica a la quinta superior y a la cuarta inferior es 

plagal (p.52). 

 

Ainda em relação ao Tiple, Santa Maria reforça, dando indicação de que a voz do 

Tiple é a que rege a solfa e que por isso não vai para além do âmbito do modo (Santa 

Maria, 1565, 1ª parte, p.761). A mesma coisa é dita por Cerone, mas transfere para o tenor 

o papel de guiar as vozes dentro do modo (Cerone, 1613, p.882). No que diz respeito às 

clausulas, e tendo em conta o que escreve Oliveira (2002, p. 640), é a nota final da 

“cadência” que continua a determinar o modo. Da mesma forma, Rubio (1956) afirma que 

é a nota do baixo, do último agregado sonoro, o meio mais eficaz para a identificação do 

modo. Para além dos aspetos referidos, teve-se em conta os Avisos y reglas particulares 

para componer Salmodias referidas por Cerone. A sua importância pode ser vista a partir 

da classificação apontada por Cerone: clausulas principales e de paso. Com a conjugação 

destas variáveis iremos determinar o modo de cada uma das peças.  

Assim, observando as regras estabelecidas para a identificação do modo, o salmo 

Laetatus sum está escrito no noveno tono (lá). É um dos poucos salmos em que não se 

encontra indicação do modo em que está escrito. A clausula final repousa sobre a nota lá. 

Trata-se de uma clausula plagal antecedida de uma clausula vera na voz do superius II. As 

quatro clausulas que pontuam o final dos versos realizam-se todas sobre a nota lá. Em 

relação ao âmbito das vozes salientam-se dois aspectos: pela regra estabelecida por Rubio, 



La polifonia portuguesa de los siglos XVI y XVII en la formación musical 

José Filomeno Martins Raimundo 360 
 

o modo é autêntico (cf. voz da soprano); o âmbito das vozes do baixo e do tenor 

identificam claramente o referido modo. 

Em relação ao salmo Beati omnes, há uma indicação no frontispício do manuscrito 

de que se encontra escrito no quarto tono. Olhando para as clausulas que pontuam o final 

dos versos e que a que conclui o salmo (plagal), verificamos que todas assentam sobre a 

nota mi (finalis). Tendo em conta as palavras de Cerone e as clausulas compostas por 

António Pinheiro quer no final dos versos quer nos hemistíquio dos mesmos, pode-se 

concluir que o salmo está escrito no quarto modo. Como escreve Cerone, “As clausulas 

principais seran las mesmas del Tercero, es a saber Elami y Alamire” (Cerone, 1613, p. 

898). Em relação a estas clausulas, como já referimos, pontuam o final de todos os versos. 

Sobre a nota lá pontua o hemistíquio do primeiro verso. No hemistíquio do segundo verso 

(nota sol), temos uma das duas clausulas referidas por Cerone“Otras dos tiene que son de 

passo passo, y son las dos passadas del terceiro, Gsolreut y Befabemi”(Cerone, 1613, 

898). Em relação à clausula sobre a nota dó, hemistíquio do primeiro verso, Cerone 

considera que se pode escrever no quarto modo, mas adeverte para a dúvida que encerra a 

sua utilização. Veja-se o que escreveu: “La Clausula de Csolfaut , à causa se usa en el 

terceiro Tono, algunos la hazen tambien en el Quarto, por ser su compañero: peró no se yo 

si aciertan del todo en hazer esto” (Cerone, 1613, 889). 

A voz do superius, como referiu Rubio (1956) “si las recorre de su tónica a la 

quinta superior y a la cuarta inferior es plagal.”, indica por isso que está escrito no modo 

plagal. No que respeita à solfa, o desenho da sua melodia gira à volta da nota si.  

No frontispício do salmo De profundis vem escrita a identificação do modo em que 

foi composta: 6º. Toni. No entanto, o bemol que está colocado na armação de clave 

levantou dúvidas sobre o modo em que está realmente escrito o salmo. De acordo com as 

palavras de  Cerone, o salmo está escrito no XII modo:  
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Finalmente digo, que de ordinário el Dozeno Tono se transporta una quinta en baxo: cuyo 

termino es c y C, dividido de la cuerda F: sus principales Clausulas son F faut y csolfaut: y las de 

passo, Alamire, Befabemi y G solreut: su cuerda final sera la mesma del onzeno, que es F faut: el 

Tiple tendra la Clave de C solfaut en la primera regla que es mas baxa: las demas partes tendran las 

suyas como aqui se vee. 

 

 

 
             Figura 64: Exemplo retirado da obra Melopeo e el Maestro (1613, p. 876) 

 
Y este exemplo es sempre Dozeno Tono, y nunca Sexto por b mol, como dizen algunos 

Praticos: mas qual sea verdadeiro sexto por b mol, se mostro arriba: porque tomando qualquiera 

Tono por b mol, ha de corresponder con lo de be quadrado (Cerone, 1613, p. 912). 

 

Ainda encontramos em Cerone mais informação sobre a problemática à volta do 

sexto tom. Veja-se o que escreve: 

 

Muy pocas composiciones se hallan del Sexto Tono verdadeo; la causa e la mesma se dixo 

del quinto su Maestro: y es que sempre le componen por be mol, y casi nunca por be quadrado: por 

causa de que componen Dozeno, y no Sexto Tono; de modo que el effecto viene à ser diverso de la 

intencion: Y si vemos y o oymos cantar en Canto de Organo muchos Psalmos, con el letreiro y 

entonacion del Sexto y por b [...] esto acontece por[que] no tuviendo el Dozeno Tono particular 

entonacion, entre las entonaciones de los Psalmos (estando que los Ecclesiasticos, y esto no fim 

mysterio, ordenaron solamente nueve variedades y diferencias de cantar Psalmos en la Yglesia de 

Dios  [...] Y teniendo alguna correspondencia con la salmodia del sexto, por esto le dan el nombre 

de Sexto [...] (Cerone, 1613, p. 895). 
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Resumindo, podemos dizer que Cerone aponta duas razões para justificar por que 

razão está grafado no frontispício do salmo a indicação 6º. tono. A primeira é porque o 

modo dozeno está transposto uma quinta abaixo, razão pela qual Pinheiro colocou um 

bemol na armação da clave; a segunda porque, tal como refere Cerone (1613) “no tuviendo 

el Dozeno Tono particular entonacion, entre las entonaciones de los Psalmos [...] Y 

teniendo alguna correspondência con la salmodia del sexto, por esto le dan el nombre de 

Sexto [...]” (p. 895). 

Toda a organização das clausulas, a colocação das claves e a estrutura da solfa 

correspondem à figura 64.  

Também em relação ao salmo Beatus vir, a identificação do modo, feita a partir do 

modelo estabelecido, não coincide com a indicação inscrita no manuscrito: 3º. Toni, na 

primeira página do texto79. 

A análise ao salmo permite concluir que todas as clausulas que pontuam os versos 

estão escritas sobre a nota lá. Um outro aspecto importante tem que ver com a primeira 

nota da melodia que realiza a solfa (lá), a qual coincide com a nota em que assenta o 

primeiro agregado sonoro do salmo e simultaneamente com a nota em que repousa a 

clausula final.  

Neste sentido, confrontámos a informação colhida com o que Cerone escreveu 

sobre o 3º. tom. Como vamos ver, Cerone  dá uma justificação para que se possa identificar 

como estando escrita no tom registado no manuscrito. Cerone (1613) esclarece a utilização 

deste tom nos seguintes termos: 

 

Avisos y reglas particulares para componer Psalmos./ [...] dos maneras de Clausulas 

próprias y principais se hallan en el Tercer Tono: la una que sirve para las Composiciones de los 

Motetes, Missas, lamentaciones, Y Madrigales; y la otra que sirve solame[n]te para los Psalmos y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Cf. anexo 2  
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Canticos. Assimesmo diremos que tiene dos finales, una e Elami que sirue à los Motetes, Missas, y a 

todo lo demas que no es Psalmo; y otra en Alamire, que sirve solamente à los Canticos y Psalmos 

que siguen Saeculorum. (Cerone, 1613, p. 887-888). 

 

O frontispício do salmo Lauda Jerusalem não contém nenhuma indicação expressa 

sobre o modo em que está escrito. No final dos quatro versos musicados, pontuados sobre a 

nota lá, António Pinheiro utilizou dois tipos de morfologias clausulares: uma clausula vera 

e três clausulas plagal. Com exceção do hemistíquio do quarto verso, pontuado por uma 

clausula plagal que repousa sobre a nota ré, todos os outros assentam sobre a nota dó, 

através de duas clausulas vera e de uma harmónica plagal.  

De acordo com as palavras de Cerone, as clausulas sobre a nota lá e sobre a nota 

dó, são clausulas principais. A que se realiza sobre a nota ré é de passo.  

 

Sus clausulas principales son alamiré, elami, y csolfaut con sus octavas; en las quales se 

puede terminar período. La de Alamire, es intermedia y final; adonde ha de acabar la obra; las otras 

dos, son intermedias: verdade es que en la e Elami se puede hazer terminar una primera parte, como 

de los demas tonos se dixo: la de csolfaut, enquanto principal, hase de usar pocas vezes. 

De transito y passage puede hazer cláusula en otros lugares, que son Dlasolre, Ffaut, y 

Gsolreut: como se puede ver en las sobredichas obras, compuestas sobre deste Tono (Cerone, 1613, 

p. 900). 

 

O agregado sonoro com que começa o salmo repousa sobre a nota lá. Esta mesma 

nota coincide com a clausula final do salmo. Em relação ao âmbito da voz do baixo é a 

seguinte: lá 1 e dó 3, o que permite confirmar o modo em que está escrito.  

 

Ainda de acordo com Cerone, as claves estão colocadas nas linhas respeitantes ao 

noveno tono: “Tenra el Tiple la Clave de Gsolreut en su lugar ordinário: las demas vozes 

tenran la Clave de Gsolfaut, pero à diferencia; que el alto la tiene en la segunda, el Tenor 

en la tercera, y el Baxo en la quarta regal [...] “(Cerone, 1613, p. 900). 
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Figura 65: Posição das claves no noveno tono (Cerone, 1613, p. 876) 

 

Assim, de acordo com os dados recolhidos, o salmo está escrito no modo de lá 

(noveno).  

Tal como se escreveu na introdução deste trabalho, o estudo dos salmos de António 

Pinheiro serviu para manifestar as questões concernentes às características desta música e 

avaliar qual terá sido o lugar que estas obras ocuparam na música do seu tempo.  

Assim, a transcrição e análise dos salmos de António Pinheiro permitiu observar 

alguns aspetos considerados relevantes na escrita deste compositor. 

 A escolha do efetivo vocal para a composição dos salmos foi realizada a partir de 

dois tipos de textura a quatro partes vocais, constituída por Cantus (ou Superius), Altus, 

Tenor e Bassus ou Cantus I, Cantus II, Altus e Tenor. Este estilo vocal, a capella, disposta 

a voce piena80, como refere Freitas (2003 p. 76), corresponde a um modelo praticado até à 

segunda metade do século XVI, mas que terá chegado até ao século XVII, assumindo a 

designação de stile antico.  

Um aspeto comum em todos os salmos de António Pinheiro é a presença da 

semibreve como unidade silábica dominante. O movimento do compas é preenchido por 

uma semibreve81 ou duas mínimas, a que correspondem geralmente sílabas diferentes, ou 

uma mesma sílaba. Este princípio de organização silábica, associado ao uso de texturas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Esta designação significa que as quatro vozes “cujas tessituras se estendem e intersetam de modo a cobrir 
uma extensão sonora de 2,5 oitavas aproximadamente. A tessitura de cada voz corresponde sensivelmente à 
oitava (com exceção, designadamente do Tenor e do Baixo, que excedem frequentemente o seu ambitus) 
(Meier, 1988, apud Freitas, 2003, p.76).  
81 Na transcrição os valores encontram-se reduzidos para metade. 
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homorrítmicas, vem contribuir para a inteligibilidade do texto. A utilização de outro tipo 

de contraponto, que não o de nota contra nota, aparece associado a uma divisão do texto 

neumática ou melismática, e coincide geralmente com a clausula final ou com o termo da 

doxologia. Para além destes momentos, há secções nos salmos Beatus vir, Laetatus sum e 

Lauda Jerusalem que foram alvo de uma escrita contrapontística mais elaborada, 

verificando-se a circulação de material temático entre as diversas partes vocais, assim 

como o recurso ao contraponto imitativo.82 Estas secções parecem destinadas a obter 

efeitos de variação e contraste.  

 As características modais dos salmos de António Pinheiro, já reportadas aquando 

da sua identificação, são detetáveis logo a partir do exordium. No entanto, não pode deixar 

de se mencionar como um dos aspetos mais interessantes, o facto de utilizar em dois dos 

seus salmos um dos modos “novos”, o de lá. Deve por isso considerar-se uma inovação. 

Compositores contemporâneos como Duarte Lobo, Frei Simão dos Anjos, Roberto Tornar 

e Predro Talésio, entre outros, utilizavam com frequência estes “novos” modos, 

progressivamente adotados na praxis polifónica. A este aspeto mais inovador contrapôs-se 

a escolha, em dois dos cinco salmos, do modo deuterus, porventura aquele que foi 

considerado o mais “arcaico” para a nova conceção pré-tonal seiscentista.  

Uma das características já referidas, mas a que importa voltar, tem a ver com a 

forma como António Pinheiro manipulou o ambitus das vozes. Assim, apenas no salmo De 

profundis, o compositor apenas ultrapassou, na voz do tenor, a amplitude (cerca de uma 

oitava), mantendo-se por isso dentro dos preceitos modais, ao não extravasar as amplitudes 

habituais das vozes na textura polifónica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Não no sentido literal do termo, ou seja, Pinheiro não realiza a exposição completa do tema ou motivo em 
todas as vozes.!
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No mesmo salmo, o recurso à bemolização na “armação de clave” leva a concluir 

que contribuiu para a hipótese de que a distinção entre o sexto e o onzeno caminha para a 

sua diluição no sentido modal, ou seja, para a não distinção prática entre estes dois modos. 

No domínio da polifonia vocal, o plano clausular torna-se um instrumento de 

manifestação da estrutura linguística, pela relação que se estabelece entre os diversos 

níveis de articulação musical e a disposição sintática do texto. Neste contexto, António 

Pinheiro utilizou clausulas contrapontísticas e clausulas harmónicas, revelando com isso a 

sua participação no processo de transformação ocorrido no final do século XVI e durante 

todo o século XVII. Este processo consistiu em passar de uma estrutura clausular 

contrapontística, de formação e resolução de dissonâncias entre linhas melódicas 

horizontais, para uma estrutura clausular assente em agregados sonoros verticais. Ainda no 

plano clausular, António Pinheiro não fez corresponder em todos os momentos de cesura, 

no discurso textual, a correspondente clausula (tradicional). No entanto, utilizou outros 

recursos por forma a expressar a maior ou menor força conclusiva da pontuação textual. É 

também no plano da pontuação clausular que os salmos de António Pinheiro sublinham a 

importância da relação texto-música. É evidente que, à semelhança de tantos outros 

compositores, António Pinheiro utilizou meios musicais que lhe permitiram tornar clara a 

estrutura do texto, adequando a música às palavras, contribuindo assim para mostrar o seu 

caráter. Esta adequação pode também ser vista nas alterações da técnica de composição, 

tendo em conta os conceitos expressos pela palavra, quer pela pontuação clausular, quer 

pela utilização de um estilo polifónico imitativo ou horizontal, ou pelo uso de um estilo 

homófono ou vertical, ou ainda pela combinação dos dois. 

O movimento melódico do baixo apresenta-se como a voz de referência 

contrapontística das outras vozes, sem que os agregados sonoros possam ser vistos 

exatamente como acordes. Esta voz é um dos elementos estruturadores do discurso 
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musical. Embora não se possa dizer que se apresentem como acordes, ou seja, com a 

função de condução harmónica, o que se observa é que a maioria significativa destes 

agregados se encontra na posição “fundamental” tendo a raíz no baixo. Observando-se os 

agredados sonoros que concluem todos os versos e as respetivas doxologias, verifica-se 

que seis não possuem o intervalo de terceira, apenas a oitava e a quinta.  

É difícil emitir um juízo fundamentado e definitivo sobre António Pinheiro a partir 

das obras analisadas. De qualquer forma, sem que se possa considerar genial, podemos 

concluir que os salmos revelam um conhecimento e domínio técnico por parte do 

compositor. 

Em síntese, o estudo desenvolvido (capítulos II, III, e VII) permitiu evidenciar o 

relevo da obra de António Pinheiro no universo da formação musical dado que, ao mesmo 

tempo, se constitui enquanto recurso com interesse didático quer para professores (e 

músicos) quer para alunos, particularmente e neste caso, para os alunos do ensino superior. 
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Reflexão final 

 

O conhecimento que temos sobre a música portuguesa dos séculos XVI e XVII 

encontra-se repartido por diversas fontes, particularmente as obras musicais e os estudos 

realizados a partir dessas obras. O valioso património musical desses séculos, disperso por 

diversos arquivos portugueses, evidencia a existência, ao tempo, de uma vida musical 

intensa. Embora ao longo do século XX, sobretudo a partir da segunda metade, se tenha 

vindo a desenvolver e a alargar o estudo e publicação da música daquele período, muito 

desse património musical ainda está por conhecer. Para esta situação tem contribuído o 

tipo de divulgação de muitos dos trabalhos realizados que circulam, sobretudo, no meio 

académico. 

Não é só neste âmbito que se torna importante enfatizar a excelência da música 

polifónica portuguesa mas também situar a sua utilização no domínio da formação musical. 

A passagem da música polifónica portuguesa para a esfera da educação tem de ter em 

conta a importância da escola paralela no que diz respeito à formação musical dos 

estudantes. A música que é divulgada pelos diferentes suportes de divulgação e que é 

escutada pelos estudantes não é aquela de que aqui se trata. Por outro lado, a música 

erudita mais escutada é a que pertence ao cânone, isto é, à música dos séculos XVIII e 

XIX. 

O quadro que decorre da pergunta inicialmente formulada nesta investigação 

mostra sobretudo que a polifonia portuguesa é praticamente desconhecida dos agentes 

educativos que foram questionados. Se considerarmos que a música em causa é não só de 

enorme qualidade como também faz parte de um património inestimável, temos de fazer 

uma pergunta simples: o que fazer com esta música no contexto da educação musical 
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formal? Entendemos que o espaço educativo é um lugar privilegiado para a preservação e 

divulgação das produções artísticas que constituem o património nacional.  

Do ponto de vista da aprendizagem, a Formação Musical deve contribuir para que 

os alunos adquiram uma visão universal da música que lhes permita ter consciência da 

cultura portuguesa. Contudo, existe um espaço problemático que envolve diferentes 

questões, como sejam a escolha dos textos musicais e dos períodos históricos a abordar. 

Uma vez que estes não estão explicitamente assinalados nos programas das disciplinas, 

dependem da valorização que lhes é dada por parte dos professores, nomeadamente no 

modo e na forma como é feita a transmissão do conhecimento. Os professores são os 

agentes do sistema de ensino cuja ação é determinante na escolha do repertório a utilizar 

nas atividades didáticas. Contudo, a sua ação está condicionada pela própria formação 

académica e pelas diretrizes programáticas. Um outro fator importante a ter em conta (e 

que está ligado à sua formação e aos programas da disciplina) é o leque de materiais 

didáticos disponíveis. 

O estudo realizado junto dos professores revela que há, sobretudo, a intenção de 

utilizar a música polifónica portuguesa, porque a esta é atribuído um valor artístico 

intrínseco. No entanto, a realidade mostra que é fácil prescindir desta música já que para 

estudar alguns dos conceitos, alegadamente relacionados com a música deste período, os 

professores podem socorrer-se de outras fontes musicais coetâneas, sobretudo composições 

italianas (invariavelmente presentes nas antologias que acompanham os manuais 

didáticos).   

O sistema parece debater-se com um dilema que é traduzido pela convicção de que 

se deve utilizar a música polifónica portuguesa na Formação Musical e, ao mesmo tempo, 

pela sua quase ausência. No que diz respeito ao ensino especializado de música seria 

necessário, em primeiro lugar, decidir que música deve ser utilizada. Depois, a criação de 
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manuais seria duplamente útil; estes tornariam mais fácil o trabalho do professor e dos 

alunos e contribuiriam para a divulgação do património musical português.   

Como se referiu na introdução, este trabalho teve como primeira intenção 

aprofundar conhecimentos já obtidos em estudos anteriores, ainda que em diferentes 

perspetivas. Pretende-se também que seja um contributo para futuros trabalhos realizados à 

volta da problemática central aqui tratada. Há claramente a assunção, neste trabalho, de 

que a música polifónica portuguesa dos séculos XVI e XVII não deve ficar confinada aos 

arquivos, e, consequentemente, aos estudos académicos e a interpretações esporádicas. 

Neste sentido, pretende-se sobretudo contribuir para uma reflexão fundamentada sobre a 

utilização de música portuguesa de um particular período, no ensino de música, 

nomeadamente nas aulas de formação musical do ensino especializado e superior de 

música.  
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