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Figura 2: Tabela de marcação de salas Figura 1: Exterior da escola Metropolitana 

“O instrumento é a voz do indivíduo” 

 

O dia de um músico não é fácil. Aliás o músico para ter um dia rentável e criativo tem 

que acordar cedo e planear o seu dia com muito cuidado, de modo a conseguir fazer 

tudo o que deseja. Os próprios estudantes de música, nomeadamente do ensino 

superior, sentem essa pressão ao mais alto nível. A Metropolitana não é exceção.   

 

Os alunos da metropolitana acordam muito cedo para começar o dia com as aulas 

teóricas e/ou práticas, mas também para marcarem salas para estudar. Se os alunos 

aparecem na escola ao meio-dia para marcar salas, já há não salas, nem as salas 

teóricas nem as práticas, ficam assim com o resto do dia ‘estragado’. “O truque, pelo 

menos nesta escola, é chegar à escola pelas 8h30 da manhã para marcar salas para 

estudar”, revela uma aluna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, a aluna de violino do 1º ano Ana Oliveira comenta que se souberem gerir 

as coisas conseguem estudar ou na escola ou em casa. Para ela não há problema 

estudar em casa mas para outros, por exemplo os alunos de trompa, violoncelo e 

contrabaixo, “já se torna complicado estudar em casa, devido ao barulho e aos vizinhos”. 

Quando acontece aos alunos não terem sala para estudar ficam aquelas horas de 

‘braços cruzados’, perdendo o entusiasmo e as forças para estudar, tendo caras 

aborrecidas e de muito cansaço e isso nota-se nitidamente nas caras deles. 

Comentavam entre eles: “ai, eu quero estudar!”, “Porque é que não fiquei em casa?!” ou 

“devia de haver mais salas!”. Geralmente, refugiam-se na sala de alunos ou então vão 

ao exterior beber café e fumar. Na sala de alunos acontece de tudo, desde sorrisos, 

gargalhadas, brincadeiras e desabafos. É onde praticamente todos eles ‘despejam’ os 
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Figura 3: alunos na sala de alunos Figura 4: alunos na entrada da escola 

sentimentos mútuos que têm em relação à música, à escola e vários outros assuntos da 

vida deles.  

Das várias disciplinas que os alunos de música têm, desde excertos, análise, formação 

musical, história da música e etc., as mais importantes para eles, ou as que são 

consideradas os ‘pilares’ do ensino musical são o instrumento, música de câmara e 

orquestra. Os alunos, normalmente, não têm muitas aulas por dia, sendo repartidas 

pelos vários dias da semana, tendo assim muito – ou algum- tempo livre para estudar.  

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

Para a maioria deles deve-se estudar no mínimo 2 a 3h por dia, o máximo de horas de 

estudo não há, é basicamente até ter forças, pois isso é muito relativo e depende do 

grau do aluno.  

É importante durante o estudo fazer pausas, descansar o cérebro, os músculos, a 

respiração, porque “estudar durante 1h hora seguida é muito cansativo e isso depois 

afeta a continuação do estudo”, destaca o oboísta Lívio Dias. Durante o estudo há-que 

estar concentrado, ter uma postura correta, ver bem aquilo que se vai tocar, solfejar, 

tomar anotações para corrigir tempos, notas, colocar a partitura à sua melhor 

interpretação, “basicamente é colocar-se à vontade com aquilo que tem à sua frente”.  

A concentração e a postura que têm ao tocar tem que ser única e a entrega ainda maior, 

porque segundo o Professor de flauta, Nuno Inácio, “o instrumento é a continuação do 

corpo e da alma do indivíduo, é a voz do indivíduo”.  

Os alunos de música equiparam-se com os atletas. “Um atleta para ter um bom treino, 

jogo e etc. tem que aquecer, igual a um músico”, reforça a clarinetista Cláudia Varino. 

O músico tem que aquecer o instrumento, os músculos, estar relaxado e ter uma boa 

postura. Habitualmente, estudam notas longas e escalas para o aquecimento – apesar 

de os instrumentos de cordas e sopros serem diferentes, os ‘rituais’ são os mesmos.   
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Figura 5: Descanso durante o estudo Figura 6: Após 1h30 de estudo, já se nota o cansaço 

Figura 7: O trompista João Gaspar a aquecer o instrumento 
(metrônomo à sua frente).  

Um dos grandes motivos que os alunos 

passam a maior parte do seu tempo a estudar 

é para mostrar a sua evolução, criatividade e 

‘profissionalismo’ aos seus professores de 

instrumento, aos seus colegas, ao maestro na 

aula de orquestra e até mesmo a eles próprios. 

Os músicos têm como objetivo tocar mais e 

melhor a cada dia que passa. Contudo, a 

perfeição é traiçoeira. O músico tem que se 

sentir bem com aquilo que está tocar, e sim 

deve ser melhor de dia para dia, mas há-que 

manter a cabeça fria e estar consciente dos 

seus limites. O professor de violoncelo Paulo 

Gaio Lima disse à sua aluna do 2º ano, 

Catarina Koppitz que “as audições não foram 

feitas para se tocar bem”, e a aluna 

simplesmente sorriu dando razão ao 

professor. Realmente é uma frase que dá que 

pensar e ao mesmo tempo inspiradora. “Os 

professores são uns mentores para os alunos, 

uns ícones, um exemplo a seguir”, expõe o 

violinista do 2º ano Francisco Silva. 

Figura 8: O oboísta Lívio Dias a estudar notas longas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o estudo os alunos usam, quase sempre, o metrônomo para lhes ajudar no 

estudo (controlar o tempo), colocando-o a um volume para possam ouvi-lo e ouvir o som 

do instrumento. Os alunos quando se enganam no estudo fazem caras ‘feias’ falando 

para o seu umbigo: “iiiiih, credo”, “que raio de nota é essa”, “vamos a ver se agora vai”, 

voltando a tocar a mesma frase até toca-la bem. 
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Figura 9: Orquestra Sinfónica Metropolitana no CCB 

Os professores têm uma confiança com 

os alunos e os alunos com os 

professores que tudo naquela sala de 

aula torna-se mágico num ‘click’. O 

aluno escolhe o que deve tocar 

primeiro, comenta e desabafa com o 

professor o que acha da música, como 

se sente mais à vontade a tocar, as 

melhores arcadas e etc. E professor 

apenas reforça o que o aluno acabou 

de dizer. 

Figura 10: Aula de Flauta com o professor 
Nuno Inácio 

Os vários músicos e alunos da escola Metropolitana trabalham muito em orquestra, uma 

das coisas por eles considerada muito importante na vida de um músico.  

São vários os programas que a escola oferece aos alunos, o que os deixa muito 

entusiasmados, mas ao mesmo tempo em pânico. 

A pressão de ainda terem que estudar para a orquestra, para além do estudo para a 

aula de instrumento e todas as outras disciplinas que têm, torna o pouco tempo livre em 

nulo. O último concerto que os alunos apresentaram-se em orquestra foi no passado dia 

23 de novembro, no centro cultural de belém, sob a batuta do maestro Michael Zilm.  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

A aula de instrumento é o grande pilar neste mundo do académico musical. A pressão 

de tocar melhor que a última aula, mostrar ao professor a evolução, criatividade, 

otimismo estão em cada minuto no vocabulário do estudante. A maioria deles fica com 

medo antes do início da aula, comentando: “acho que não estudei o suficiente” ou “hoje 

vou ouvir um grande sermão”. O medo de desiludir os professores é tanto que chegam 

a entrar em ‘pavor’, correndo lágrimas de desilusão nos seus rostos. No entanto, isto 

não passa de uma “tempestade dentro de um copo de água”. Os alunos têm um grande 

à-vontade com os professores e os professores com os mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Orquestra Sinfónica Metropolitana é 

constituída por alunos e 

profissionais/professores da 

Metropolitana. A pressão de tocar 

bem e impressionar notava-se no 

rosto deles, mas portaram-se muito 

bem, como uns verdadeiros 

profissionais. Os alunos salientam 

que a metropolitana é das poucas, ou 

a única escola de ensino superior que 

tem a prática orquestral muito ativa.  
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Os professores olham com atenção para 

os alunos de modo a verificar se estão a 

tocar bem, nas notas certas, nos tempos 

certos, basicamente ver se o aluno está-

se a portar bem. Normalmente, o 

professor pega no seu instrumento e 

exemplifica a passagem que o aluno 

tem mais dificuldade a tocar. Dando 

vários exemplos do dia-a-dia de modo o 

aluno perceber melhor a partitura e a 

música em si. Por exemplo, o professor 

de violoncelo disse à sua aluna que ela 

não tem só uma maneira de tocar, tem 

várias interpretações, sendo também 

muito expressiva a tocar, “e isso é ótimo, 

pois cada música tem uma interpretação 

diferente!”. Referiu também que ao tocar 

de cór o aluno concentra-se mais em 

tudo aquilo que tem que fazer (som, 

postura, arco, dedos) tendo um “ouvido 

de escuta”. 

Figura 11: Aula de Violoncelo com o professor Paulo Gaio Lima 

Figura 12: Aula de trompete com o professor Rui Mirra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os professores incentivam os alunos quando eles não estão concentrados ou a fazer 

bem. Motiva-os a fazer melhor, dizendo: “sei que consegues fazer melhor que isso”. O 

professor de trompete Rui Mirra encorajava o aluno a fazer melhor do que aquilo que 

estava a fazer, transmitindo que este não devia ser muito trompetista, tinha que ser mais 

músico. “Ser muito trompetista parece que estás a tocar estudos, mas na realidade tens 

que ser melódico”, expôs o professor. Todos os alunos salientaram que escolheram a 

metropolitana por um motivo: é onde se encontra os melhores professores, as melhores 

oportunidades, onde conseguem a melhor bagagem para um futuro ‘promissor,’ e é uma 

instituição que é muito reconhecida nacionalmente e internacionalmente. O trompista do 

3º ano João Gaspar realça que é apologista do pensamento que “não é a escola que 

faz os alunos, mas sim os alunos que fazem a escola”.  

Portanto, pode-se confirmar que o dia do músico realmente não é nada fácil, muito 

menos para os estudantes de música. Apesar de chegarem ao final do dia estafados, 

aborrecidos e sem forças para fazer mais nada, têm um sorriso no interior que os faz 

querer chegar ao dia seguinte ‘frescos que nem uma alface’ para começar mais um dia 

cansativo, mas gratificante acima de tudo. “A vida de um músico não é fácil, mas sabe 

tão bem fazer parte desta maravilhosa arte”. 


