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RESUMO
Nos últimos anos assistimos a uma “troca” de poder ou de influência, das comunidades locais ou 
das nações para a arena global. Na música, e nas artes em geral, este processo é especialmente 
visível, tendo implicações importantes ao nível da educação. Cada vez mais as crianças e jovens 
conhecem a música de outros povos, principalmente de culturas dominantes como a inglesa e 
a norte-americana e desconhecem a música dos artistas da sua comunidade. Ao nível político, 
esta questão tem sido debatida, tendo sido defendida a importância de espaços de resistência de 
identidade ao nível regional. A nossa abertura aos mercados culturais dominantes sem introdu-
ção de barreiras e sistemas de protecção tem contribuído aparentemente para destruir a cultura 
local. Neste contexto, a educação, e de forma mais específica o currículo deve ser um instrumento 
privilegiado de defesa da cultura local e um dos sistemas de proteção cultural mais combativos. 
Através do currículo deve-se promover os artistas da região e o património local, de modo a valo-
rizar estes perante os alunos. Esta não é uma tarefa fácil como comprova a experiência do projeto 
de regionalização do currículo de educação musical realizado na Madeira pelo Gabinete Coor-
denador de Educação Artística, projeto atualmente designado de “Iniciativas da Componente 
Regional do Currículo”. Ao longo dos últimos anos o Gabinete publicou mais de uma dezena de 
obras direcionadas para as escolas, organizou debates e deu formação aos seus professores. Mui-
tas destas atividades contribuíram para sensibilizar alunos e professores, mas esta é uma batalha 
complicada de vencer. 
Palavras-chave: Globalização; Património Musical; Currículo; Gabinete Coordenador de Edu-
cação Artística. 

ABSTRACT 
In the last few years we have seen an “exchange” of power or influence from local communities or 
nations to the “global arena”. In music, and arts in general, this process is especially visible, with 
important implications for education. More and more children and young people know the mu-
sic of other countries, especially the dominant cultures such as the English and American music 
and are unaware of their community musicians and artists. Politically, this issue has been debated 
and has been advocated the importance of spaces of identity resistance at the regional level. Our 
openness to markets without introducing barriers for the dominant cultural and protection sys-
tems has contributed apparently to destroy the local culture. In this context, education, and more 
specifically the curriculum should be an instrument for defense of local culture. Through the cur-
riculum we should promote local artists and local heritage. This is not an easy task as evidenced 
by the project experience of regionalization of the curriculum of music education held in the 
Madeira Coordinator Office for Artistic Education Project, currently designated “Regional Initia-
tives Component of the Curriculum.” Over the past years the Office has published more than a 
dozen works directed to the schools, organized debates and trained their teachers. Many of these 
activities contributed to sensitize students and teachers, but this is a difficult battle to win.
Keywords: Globalization; Musical Heritage; Curriculum; Coordinator Office of Artistic Educa-
tion.
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N os últimos sete anos, o Gabinete Coordenador de Educação Artística da Madeira (GCEA) 
tem desenvolvido um trabalho de investigação interdisciplinar com o principal objetivo de 

defender os músicos e o património musical madeirense. Neste projeto têm participado personalida-
des de áreas distintas tais como historiadores, musicólogos, antropólogos, docentes, decisores políti-
cos ou especialistas em iconografia.

Inicialmente designado de “Regionalização do Currículo de Educação Musical”, este projeto sur-
giu como uma reação à atual desvalorização das obras musicais madeirenses e dos artistas por parte 
das crianças e jovens da região da Madeira, num mundo em que o processo de globalização ameaça 
seriamente as indústrias criativas locais.

O GCEA assumiu este projeto por ser um organismo público que se encontra numa situação 
privilegiada para agir neste contexto de necessidade de defesa do património musical regional. Esta 
singularidade deve-se à supervisão pedagógica que esta instituição realiza a mais de 200 docentes da 
área de educação musical em diferentes ciclos de ensino, colocando-a assim numa posição privilegia-
da para agir.

Deste modo, neste artigo realiza-se um estudo de caso em estilo de ensaio sobre um projeto de 
defesa do património musical regional através da educação, procurando-se mostrar como numa re-
gião insular ultraperiférica se tem reagido, em termos culturais e educacionais, à globalização.

MENTO DE PROTECIONISMO CULTURAL

«[…] quando a imagem de Nelson Mandela nos pode ser mais 
familiar do que a do vizinho que mora na porta ao lado da nossa, 
é porque qualquer coisa mudou na nossa vida corrente» (Giddens 
2006: 23). 

Assistimos atualmente a uma “troca” de poder ou de influência das comunidades locais ou das 
nações para a “arena global“ (Giddens, 2006). Na música, e nas artes em geral, este processo é espe-
cialmente visível, tendo implicações importantes ao nível da educação. Cada vez mais as crianças e jo-
vens de regiões ultra-periféricas como a Região Autónoma da Madeira conhecem a música de outros 
povos, principalmente de culturas dominantes como a inglesa e a norte-americana e desconhecem a 
música dos artistas da sua comunidade.



AS ILHAS E A EUROPA
A EUROPA DAS ILHAS 260

Ao nível político, esta questão tem sido debatida, tendo sido defendida a importância de espaços 
de resistência de identidade ao nível regional. Por exemplo, no II Encontro de Professores de Educação 
Musical, realizado no Funchal em 2004, o Secretário Regional de Educação deu orientações para se 
regionalizar 30% do Currículo da disciplina de educação musical no 2.º ciclo, de modo a promover os 
artistas locais através do currículo.

Uma das ideias políticas centrais neste domínio é a crença de que os municípios já não têm di-
mensão para serem os únicos defensores da cultura local, sendo necessária uma concertação ao nível 
regional, como referiu recentemente o atual presidente do Governo Regional da Madeira, o Dr. Alber-
to João Jardim (Jornal da Madeira, 11/8/2009):

«As novas tecnologias, nomeadamente as de Informação e as acessibilidades, 
desde o universal ao local, estreitaram o mundo, tornaram-no mais pequeno, mais 
próximo. Mas também empurram para uma inevitável globalização […] e para uma 
massificação que se traduz na imposição de Ideias pelos mais fortes.
A Região é assim a necessidade de um novo espaço de Resistência da Identidade a 
que cada povo tem Direito, um verdadeiro espaço de defesa das Liberdades e valores 
dos povos, reforçada pelas respectivas bases municipais. As quais estas, sozinhas, já 
não têm dimensão para tal assegurar». 

A Europa desenvolveu nas últimas décadas, no espaço da União Europeia, uma política de pro-
tecionismo económico e agrícola, por exemplo, e que tenha defendido que «a abertura de um país, 
ou apenas parte dele, ao comércio sem barreiras pode destruir a economia local de subsistência» 
(Giddens 2006: 27). Infelizmente, no domínio das artes não se tem assistido ao mesmo protecionismo 
ao nível europeu, acontecendo exatamente o oposto se nos centrarmos exclusivamente no caso portu-
guês. Assistimos a uma abertura aos mercados culturais dominantes sem introdução de importantes 
barreiras e sistemas de protecção dos artistas nacionais, situação que se agrava ainda mais ao nível 
regional. A piorar esta situação, as poucas barreiras legais que existem parecem não ser ainda apli-
cadas na realidade, principalmente no domínio dos direitos de autor1 e das quotas defendidas para a 
promoção dos músicos nas rádios.

O facto de sermos a primeira geração a viver nesta sociedade cosmopolita tem feito com que 
reajamos tarde e de modo pouco articulado. É neste contexto que o currículo assume uma especial 
importância como elemento de defesa e produção de uma identidade regional, de modo a corrigir as 
desigualdades promovidas pelo mercado cultural. Por outras palavras, a educação, e de forma mais 
específica o currículo pode e deve ser um instrumento privilegiado de defesa da cultura local e um dos 
sistemas de protecção cultural mais combativos. Através do currículo é possível promover os artistas 
da região e o património local, de modo a valorizar estes perante os alunos e assim permitir corrigir a 
pouca presença destes na generalidade dos media.

Uma opinião algo similar é defendida pelo professor e investigador António Flávio Moreira, que 
defende a importância do currículo como instrumento de «produção de identidades culturais»:

1 O Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março de 1985, é por vezes mais difícil de im-
plementar no domínio da música, quer por várias razões históricas, quer por alguma falta de inspeção, que tem vindo a ser corrigidas nos últimos 
anos, mas principalmente devido à pirataria facilitada pelas novas tecnologias.
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«Num mundo que se globaliza […], é importante enfatizar o papel desempenhado 
pelo currículo, entendido como instrumento de produção de identidades pessoais, 
sociais e culturais» (Moreira 2006: 7-8).

2. O GABINETE COORDENADOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E AS “INICIATIVAS 
DA COMPONENTE REGIONAL DO CURRÍCULO”. 

Ao longo dos últimos anos o Gabinete Coordenador de Educação Artística tem realizado um 
conjunto de ações promotoras da cultura regional no currículo. Entre estas ações destacam-se as se-
guintes:

A publicação de mais de uma dezena de obras direcionadas para as escolas (professores e 
alunos);
A organização de debates e conferências;
A realização de formação aos professores nesta área carenciada;
O incentivo à prática de instrumentos e géneros musicais regionais.

Todas estas ações têm como principal objetivo contribuir para o fortalecimento da Identidade 
regional, embora a experiência destes anos tenha vindo a demonstrar que esta não é uma tarefa de 
concretização simples. De forma clara e direta, pode-se concluir que a defesa da cultura local pelo 
currículo é uma atividade complexa e que tem tido várias resistências, como comprova a experiência 
do projeto de regionalização do currículo de educação musical realizado na Madeira pelo Gabinete 
Coordenador de Educação Artística – um projeto atualmente designado de “Iniciativas da Compo-
nente Regional do Currículo”. 

Embora a generalidade dos docentes concorde com a importância da defesa dos artistas e das 
obras de arte locais, na prática tem sido difícil passar da teoria à prática, existindo vários motivos que 
dificultam esta defesa do património musical regional através do currículo. Por exemplo, a ausência 
de conteúdos regionais nos manuais de educação musical nacionais, juntamente com práticas pedagó-
gicas enraizadas nas últimas décadas no 2.º ciclo, complica a alteração de rotinas ao nível do ensino e 
dificulta a mudança para um paradigma de ensino que inclua uma forte componente regional. 

Além disso, a seleção de obras musicais regionais e de exemplos de personalidades de referên-
cias também não são questões de fácil consenso entre a classe docente. Neste contexto, uma primeira 
questão de cariz teórico tornou-se incontornável para este projeto: o que se entende por identidade 
regional? 

Para a generalidade dos docentes, a identidade regional está extremamente conotada com um 
conceito de identidade rural e tradicional, de cariz arcaico e algo romântico. Para esse efeito, muito 
tem contribuído o excelente trabalho realizado por algumas associações dedicadas ao património 
musical tradicional, mas que infelizmente tem tido como consequência um conceito de identidade 
regional muito conservador, pouco dinâmico, de cariz romântico, além de muito desligado do patri-
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mónio musical atual.
Ao longo deste projeto de defesa do património musical através do currículo tem-se assim pro-

curado demonstrar que a identidade regional vai muito além do conceito de «música tradicional». 
Entende-se assim Identidade regional como um conceito complexo influenciado «por distintas dinâ-
micas da vida social» e que mistura elementos variados como religião, género, tradição, modernidade, 
étnico (Moreira 2006: 12).

Em suma, tem-se procurado desmistificar um conceito de identidade musical conservador e pou-
co diverso, substituindo-o por um conceito que mistura variedade e mudança. Ou seja, um conceito 
de música regional não “cristalizado” e que não confunda cultura tradicional com identidade regional. 
De qualquer modo, muitos docentes continuam a achar que o conceito de música regional é uma es-
pécie de objeto que se coloca dentro de um frasco e se “conserva em clorofórmio” e que não pode por 
isso ser alterado.

Talvez por esse motivo, em 2004, quando comecei a trabalhar neste projeto de regionalização 
curricular ouvi recorrentemente os docentes de educação musical dos 2.º e 3.º ciclos a defender a opi-
nião de que era  impossível “regionalizar” o currículo, porque os alunos estavam afastados ao nível do 
gosto deste tipo de música, leia-se música tradicional. Além desta crença de que um projeto de regio-
nalização era defender uma música rural, argumentava-se também com outras ideias de resistência: a 
inexistência de partituras regionais, a ausência de conhecimentos com dados biográficos de músicos, a 
falta de atividades didáticas e recursos pedagógicos, a falta de gravações de obras madeirenses e a pró-
pria falta de formação dos docentes neste domínio. A estes argumentos acrescenta-se, a título pessoal, 
a falta de sensibilidade dos docentes para o problema da identidade e do seu papel central na defesa 
do património musical local e regional.

Neste contexto, pareceu evidente na altura que seria essencial realizar primordialmente um tra-
balho de investigação histórica e musicológica de suporte. Assim, ao longo dos últimos anos:

1. Criou-se uma base de dados com 3500 Partituras Históricas Catalogadas;
2. Transcreveu-se 450 partituras madeirenses em edição moderna;
3. Angariou-se e catalogou-se 600 Imagens com músicos, instrumentos ou situações musicais;
4. Gravou-se em Estúdio 50 peças históricas madeirenses;
5. Realizou-se 100 Biografias de Músicos Madeirense, a maioria delas disponibilizadas online 

para apoiar os trabalhos de investigação dos alunos.

Este trabalho histórico e musicológico decorreu em simultâneo com outros trabalhos de cariz 
interdisciplinar com docentes, os quais deram origem a várias edições e à realização de ações de for-
mação directa aos docentes de educação musical. No total, realizaram-se 15 edições, muitas delas 
com várias atividades pedagógicas criadas pelos próprios docentes. Editaram-se CDs multimédia com 
gravações de obras históricas (Fig. 1), um livro com biografias de músicos madeirense (Fig. 2), 2 ma-
nuais com atividades sobre obras madeirenses (Fig. 3), um manual para o ensino de um instrumento 
tradicional (Fig. 4), além de uma obra de cariz organológico com os instrumentos musicais utilizados 
na tradição popular madeirense (Fig. 5).
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Além do trabalho interdisciplinar, realizou-se – e está a realizar-se –várias parcerias institucio-
nais com o propósito de exponenciar o impacto das investigações realizadas, através da criação de 
sinergias. Entre estas destacam-se as parcerias: com a RTP-Madeira, principalmente na realização de 
documentários biográficos sobre histórias importantes da música na Madeira (Fig. 6); com a Direção 
Regional dos Assuntos Culturais na recuperação de composições históricas madeirenses dos séculos 
XIX e XX; e a parceria europeia com o governo de Galiza, através do programa Comenius Regio, que 
reúne um total de sete instituições da região espanhola e da Madeira. Todas estas parceiras contri-
buem para valorizar o património musical na comunidade educativa mas também perante a comuni-
dade madeirense em geral.

O balanço deste projeto é positivo mas tem encontrado vários obstáculos que nos obrigam a des-
cobrir ou inventar soluções criativas. Primeiro, o acesso fácil às melhores produções musicais mun-
diais faz com que os alunos nem sempre estejam abertos à cultura local, a qual, por comparação, 
poderá parecer menos atraente em certas circunstâncias. Neste domínio, a criatividade dos docentes 
é naturalmente essencial e é positivo observar a existência de alguns casos em que os professores têm 

Fig. 5 Fig. 6
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criado atividades dinâmicas a partir de obras musicais regionais.
Outro obstáculo advém de alguma inércia e pouca motivação por parte de alguns docentes. Seria 

talvez de esperar que caberia aos professores o papel de abrir os horizontes dos alunos e de tornar 
atrativo o património musical regional, mas parte importante destes não é sensível à defesa do patri-
mónio artístico local. Assim, muitas vezes, com a desculpa do “gosto dos alunos”, os docentes opta, por 
desvalorizar o seu papel neste processo. Mais uma vez, a solução passará possivelmente pela perseve-
rança da Direção Regional de Educação e pela procura de partilha de boas práticas em reuniões gerais 
incentivadas pelos decisores políticos.

De qualquer modo, apesar de algumas dificuldades, é possível concluir de forma satisfatória que 
a situação mudou bastante desde o início do projeto em 2005, como se pode observar no seguinte 
quadro.

Quadro 1 - Comparação das situações do património musical na educação (2005-2011)

2005 2011

Desconhecimento do paradeiro de partituras 
históricas da Madeira 

Recolha de várias Colecções de Música e sua 
catalogação em software especializado de bib-
liotecas 

Desconhecimento quase completo de obras de 
autores madeirenses anteriores a 1950 

Conhecimento e edição moderna de mais de 
400 obras-chave da música madeirense 

Conhecimento de uma lista de nomes de músi-
cos, quase sem dados biográficos 

Biografias de 100 músicos madeirenses ou 
influentes na Madeira 

Imagens dispersas sobre a música na Madeira Base de dados de imagens de Músicos 

Poucas edições sobre a música na Madeira 
15 Edições especializadas sobre a música na 
Madeira 

Para terminar, sugere-se que é imprescindível maior vontade política e maior trabalho interdis-
ciplinar na definição dos currículos regionais. Por um lado, é essencial força política que defenda a 
formação de professores e o cumprimento das componentes regionais do currículo. Por outro lado, é 
essencial trabalho interdisciplinar na criação destas componentes regionais, envolvendo investigado-
res, professores e decisores políticos.

Salienta-se que não se pretende a defesa de uma cultura local anti-cosmopolita. Pretende-se uma 
cultura insular local como ponto de partida para participar de forma criativa e singular nesta socie-
dade cosmopolita global e não a alternativa vigente onde se defende de forma inconsciente, absurda e 
algo provincial a mera imitação de modelos estrangeiros como símbolo de modernidade e vanguarda.

 Assim, perante a experiência adquirida nos primeiros anos deste projeto, defende-se que os 
atuais desafios são os seguintes:
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Mais apoio para produção de materiais pedagógicos;
Mais apoio para investigação de conteúdos;
Mais apoio para programas que levem artistas às escolas;
Mais eventos de valorização de artistas locais;
Mais formação para docentes com cariz obrigatório;
Aumentar o número de documentos digitais disponíveis na internet;
Convencer os musicólogos portugueses a estudarem a música na Madeira; 
Sensibilizar toda a comunidade para o rico património madeirense.

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85 de 14 de Março 
de 1985.
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