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exige um conhecimento sobre o modo como se processa o desenvolvimento cognitivo, para que se 
defina, na medida do possível e salvaguardando as variações existentes das características individuais, 
aquilo que o aluno está de facto apto a aprender. O programa oficial da disciplina de contrabaixo pelo 
facto de não ter acompanhado as sucessivas reformas aos planos de estudos do ensino especializado 
da música, carece de orientações fundamentadas e adequadas às características dos alunos que agora 
iniciam o estudo do instrumento por volta dos 9/10 anos de idade. No âmbito do relatório de estágio 
conducente ao grau de mestre pela Universidade do Minho, foi elaborado um estudo sobre a 
adequação/desadequação dos conteúdos técnicos e musicais previstos no programa oficial em vigor e, 
seguindo essa linha condutora, elaborada uma proposta de reformulação das orientações curriculares 
dirigidas ao 1º e 2º graus do ensino especializado da música, através de exercícios compilados num 
manual que pretende aliar a abordagem técnica do instrumento à teoria musical. 
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Resumo: Esta comunicação tem como objetivo principal compreender a questão da música que se faz 
dentro e fora do âmbito escolar. Pretende-se explorar este aspeto considerando que a existência de 
outras tipologias de ensino de composição musical nos conservatórios públicos de música em Portugal, 
a inclusão de outras tipologias musicais e das novas tecnologias possam potenciar o prosseguimento de 
estudos na área da composição. A procura de conhecimentos ligados a outras linguagens musicais, por 
parte dos jovens nas escolas especializadas de música, é uma realidade nos dias de hoje, se bem que 
essas mesmas escolas tardam em encontrar soluções para responder às exigências. A metodologia 
pedagógica tradicional, centrada na dita música erudita ocidental, a consequente relação dos jovens com 
outras músicas do mundo (a música que se ouve em casa), e a total ausência de outras tipologias 
musicais na escola de música especializada, podem estar na origem da desmotivação, por parte dos 
jovens, por uma carreira no âmbito da composição musical. Esta dicotomia, entre a música que se faz 
na escola e a música que se ouve em casa, abrange diferentes tipos de saberes e pode condicionar as 
aspirações de jovens compositores. 
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