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Comosabem,o Tunalidadesé um espaçodeinformaçãoe opinião,abertoa todosossóciosda
TAUC e que sai quando calha. Algumas famílias pedem uma publicaçãomais regular mas
infelizmentea lista dos interessadosem escreverumaslinhas parao nossoTunalidadescontinua
inalterada– sempreos mesmoscromosa escrevinharumascoisas.Como pseudo-directordeste
boletim,é minhaobrigaçãorelembrarqueestamosdebraçosabertosparapublicarosvossosartigos,
com "assuntosmusicais"ou outros relativos aos vários aspectosda vida do organismo.Não há
censura,deixamostudoà consciênciadosintervenientes.Bastatrazero texto digitalizadoe alguém
trata do resto.

Destavez vou escreverashabituaislongase demoradaslinhas,divagandosobreum aspecto
queconsiderofundamental(reparem,euescrevifundamental!) … Nadadistoé novo,mashácoisas
que é necessário escrever, quanto mais não seja para evitar o frete de as dizer tantas vezes…

O DÉFICE TEÓRICO NA TAUC - INTRODUÇÃO

Já há algum tempo- depoisde me ter libertado,provisoriamente,dasquestõesexistenciais
últimasqueparadoxalmentetambémconsideroalienantes- colocoincessantemente,a mim mesmo,
estapergunta:o que faço na TAUC, o que queroda TAUC e o quequeremos actuaissóciosda
TAUC?… …Tocar, cantar,conviver, aprender?Divertir-se, trabalhar?Usufruir, produzir?Passar
tempoou investir?Alienar-se,reflectir, amadurecer?…[Se alguémcolocouou colocaalgunsitems
de parte, faz mal, pois todos e só todos, bem misturados e em doses moderada, são a resposta certa.]

Qualquerreflexãoquepossatersidofeita nos5 últimosanos– tantoquantoouço,vejo e sinto
– não passoualém de uma fina camadasuperficial de pensamento.Parece-meque quando
confrontados com esta pergunta (incómoda?) os objectivos geralmente mais invocados,
fundamentame justificamsóasacçõesimediatase por issocreioqueé necessáriorelançarasideias
de fundo e com alcanceno futuro pois semelasos projectosartísticosnão têm alicercesparase
afirmarem e muito menos perdurarem.

Temosdereafirmara TAUC comoum espaçoamploe polivalente- eminentementecultural -
de formaçãoe realizaçãohumana.Não podemospermitir queaspessoasexternasao organismoe
muito menos os próprios sócios, encaremesta instituição como mais uma das ditas "tunas
académicas"ou comoum mero conjuntode 5 gruposmaisou menosdesarticuladose umaescola
que serve não se sabe bem para quê.

Reflectir porqueexistee existiu até agora,e sobrequaisas orientaçõesquea trouxeramaté
aqui(?),quefuturo (?),etc.,sãoreflexõesquepedemactualizaçãoconstantepoisarealidadeé ultra-
dinâmica.Creioqueestasreflexõesdevemapoiar-seno conhecimentodo passadodainstituição,daí
a necessidadederevisitarcontinuamenteo passadoe consequentemente,a necessidadederegistara
actividade.Os registos,paraalémde fonte de estudoe inspiração,servemparacriar o necessário
substrato onde se poderão alimentar e enraizar o conhecimento da dimensão cultural da instituição, o
espírito crítico e a dedicação de qualquerfuturo sócio destecentenárioorganismoacadémico.
Estudare investigaro passadodo organismo,equivalea estabelecerum diálogocomoutrasgerações
e tirar proveito dos seus conhecimentos, das suas experiências e da sua produção. 
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ORIENTAÇÕES TEÓRICAS PARA A TAUC 

As circunstânciasreúnemaspessoas;aspessoasfazemos ambientes;aspessoascriamnovas
circunstâncias e outros ambientes, etc., etc. … as pessoas…

a) OBJECTIVOS TEÓRICOS DE CADA GRUPO
Váriasvezestenhodito e escritoquedeveríamoselaborare passarparao papel(valhao que

valer) um planodeorientaçãoteóricaquecontenhaumadescriçãosumáriadosobjectivosde fundo
a tentaralcançarpor cadaum dosprojectosartísticos(grupos)quenascemno seiodaTAUC. Várias
vezeso tenhoreferidoporquemuitasvezessentiessasimplesnecessidade:a existênciadeum papel
ondeestejamescritosquaissão afinal os objectivosartísticos(e outros)de cadagrupo. Mas na
loucura do dia-a-dia ninguémouve realmente.!?É ilógico no contextogeral da nossavivência
académica fazer parte de um grupo e não saber o que fazemos no grupo ou o que pretendemos. Aliás
esseé umdosaspectosmaisdramáticosdeumapessoa:nãosabero quequer,nãosabero queé,não
saberondese situanosdiferentesplanosda existência.Mas o maisdramáticoé aperceber-seque
ninguémtem ideiasclarase definidassobrea naturezae o rumo artísticode um grupoe tudo anda
ao "Deus dará"! Há caloirosque quandoconfrontadossubitamentecom a questão,descobremà
pressaalgunsdessesobjectivose quasesemprena ânsiade dizer os importantesnão vêem os
essenciais - enfim, visões integradas não se geram à pressa!

Poismuitasvezesmepareceuqueoscarrosandamà frentedosbois,ou seja,constituem-seos
gruposmasnão existemexpressosou tácitos os objectivosdos mesmos,ou entãopior que isso
retomam-seos grupospor "tradiçãode continuidade"masos objectivosteóricosquepresidiramà
formação e à instituição nunca foram levantados, analisados, discutidos e aceites.

Os grupo constituem-se,levam espectáculosa público, tudo funcionalindamentee portanto
nãoé necessáriofilosofar ou reflectir sobrea actividadee produçãodo grupo?Errado!A TAUC - e
particularmentea orquestraqueclaramenteseassumecomoo fio condutorhistóricoe maisdo que
issocomoo grupoqueé o rostovisível do organismoe portantoao qual estáintimamenteligado a
designaçãoTAUC - logo que surgiu teve definição de intenções,de fins, que cedo foram
estatutariamentedefinidos.Houveportantofins quepresidiramà suacriaçãoe quejustificam a sua
existênciae continuidade.Nós, como corpo da TAUC, não podemossimplesmenteter como
justificaçãoda existênciao «darcontinuidadeao velhinhoorganismo».Isto depoisde dito parece
muito óbvio, nãoduvido.A questãoé quenãoestáescritonemno papel,neminscritonasacçõese
decisõesdaspessoaspoisseestivessetodosostunosteriamum papelmaisinterventivonadefinição
e concretizaçãodosobjectivosdo grupo.Assim, têm um papelpassivoe alienado,e limitam-sea
abordarem superficialidadedeterminadosaspectoscomo sejamo reportório (a sua importância,
pertinênciae adequabilidade)e a qualidadedosexecutantese do grupoem geral.Nãosepodepois
esperarque pessoasnovas e em início de formação tenham discernimento,sensibilidadeou
iniciativa para abordarou levantarestasquestõese teremossemprede confiar estesaspectosa
pessoascom formaçãosuperior,paraque estasgarantamnãosó a qualidadeartísticae técnicado
grupomastambéme especialmente,traceme ponhamempráticaorientaçõesteóricasde fundoque
cumpram de modo mais perfeito os fins desta instituição. 

b) O VERDADEIRO PAPEL DOS DIRECTORES ARTÍSTICOS
Aos gruposacadémicosespontaneamenteformados,falta regrageralessadefiniçãode fins ou

simplesmenteincapacidadedeos atingir. O panoramasó mudacomo amadurecimentodaspessoas
queconsequentementeconduzema umamelhoriada qualidadeda produçãoartística.Tal acontece
em qualquer grupo de Homo sapiens: só depois de suprir as necessidadesbásicas,adquirem
preocupaçõesestéticas,elaborama suaorganizaçãosociale consequentementea suacultura.Numa
análisemaisrestrita,nosgruposacadémicosmusicaisverifica-seo mesmo:sódepoisdereuniremas
condiçõesmínimase venceremasprincipaisdificuldades,podemter maiorescuidadose exigências
artísticas e portanto aspirar a maiores realizações,com consequenteintensificação do seu
significado e valor cultural.

A vida daTAUC, assimcomoa de tantasoutrasassociações,caracteriza-sepor altose baixos
- a típica estruturada lâmina do serrote.Provavelmente,a TAUC sofre hoje mais do que nunca,
dessa falta de orientação que periodicamente afecta instituições deste tipo. Este défice teórico resulta
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do "esvaziamento"súbitode pessoasquenumnaturalambientede transiçãoteriamdeixadooutras
pessoas com alguma experiência e formação a assegurar a continuidade, sem nunca ir bater no fundo
ou deixar a pairar a ameaçade extinção.Ciclicamenteas coisasrecompõem-see atingemnovos
pontosdeequilíbrio.Asseguraro funcionamentobaseé aparentementemuito importante. É defacto
importante masdepoisé precisodar um passomuito maisdifícil: avançarparaprojectosartísticos
ou produçõesartísticasmais ambiciosas.Ora isto é difícil - especialmentese considerarmosas
grandesdificuldadesque advémda "naturezaacadémica"destesorganismos- e sem a tal dita
«orientaçãosuperior»,asseguradapor directoresartísticoscompetentese empenhados,não me
parece verdadeiramente possível!

Resumindoa minha posiçãopessoal:achoque existeum grandedéfice teórico, que resulta
essencialmenteda inexistênciade «orientaçãosuperior».Falta orientaçãosuperior ao nível dos
projectosartísticose ao nível da política do organismocomo um todo (orientaçãoartística e
orientaçãopolítica paraa concretizaçãode fins). As orientaçõesque têm existidonestesúltimos 7
anospermitemapenaso "funcionamentocorrente"quevisamanterosgrupos,a estruturaorgânicae
as infra-estruturas.Orientaçõesteóricase definiçãodo papelartísticoe cultural paracadaum dos
grupos,assimcomo o seuenquadramentono contextosocio-musicale perspectivasde futuro, só
têm sido rara e minimamenteabordados.Abordagensessasclaramenteinsuficientespois doutro
modoosgruposseriammaisdinâmicos.À actualTAUC faltamreferênciase directrizesteóricas.Eu
acreditoque isto é consequênciade uma descontinuidadena orientaçãoartística,pois em vários
momentosao longoda históriadaTAUC houveclarase sólidas(e manifestas)intençõesteóricas-
fruto inequívocoda maturidadedaspessoasquedirigiram artisticamenteos grupos. Actualmente,
tambémnão seráabsolutamentealheio a estepanorama,o desinteressede várias entidadesque
poderiamter um papelmaisactivo, garantindoapoiosconstantesao nível da direcçãoartística,ao
nível da política de produção e divulgação cultural e claro ao nível financeiro.

A travemestraem queassentaestainstituiçãoe outrascongéneres,é o interesseemproduzir
algo com qualidade,aproveitandoestaenergiagratuitada juventudequeé tal comoa do sol: flui
todososdiasmassenãofor sabiamenterecolhidae canalizadanãoproduztrabalho(fis.). A TAUC
quandosabiamentegerida,sobos pontosde vista artísticoe humanoe tambémeconómico(gerida
com visão integradora)pode fazer grandesapostase partir para grandesrealizações.Em certos
momentossalta à vista a necessidadee/ou a possibilidadede criar projectosartisticamentemais
ousados…masnestaáreada músicainstrumentalorquestral,mesmocom «orientaçãosuperior»as
coisasnãodeixamde serdifíceis.Precisamosde mestresquenosorienteme ensinem.Precisamos
delesparapegarnaspontasdestabandeiracaídae enterradanestelodo demarasmo.Precisamosdos
seusconhecimentos,dassuasvisões,concepçõese ideias.Tudoo queosactuaissóciosdescobriram
ao longo destesúltimos 7 anosnadaé novo. Tudo é incrivelmentevelho. Velhíssimo!A história
repete-se.Mas infelizmentenão temosum livro ou um softwarecom as ideias,conhecimentose
fórmulas que nos permitampor um lado pôr a funcionar imediatamentetodasas fórmulas que
resultame por outro lado permitamfazeros ajustese adaptaçõesàs novasrealidadese contextos
sociais,musicais,educativos,… As pessoasque pela suaexperiênciapodiamser livros abertos,
afastam-sedevido às contingênciasda vida e com elas as ideias e os ideais, no meio desta
mundanice necessariamente egocêntrica.

CULTIVAR A ARTE MUSICAL  [ACTIVIDADE EXTRACURRICULAR?]

Os fins da TAUC estãodesdelonga data suficientementebem definidos: cultivar a arte
musical e dramática* (estaúltima parecemais fácil; bastareconhecerque têm aparecidomais
fingidorese "dramatizadores"do quebonsmúsicos).Paracumprir estefim - vastoe abrangente- a
principal forma é a criaçãoe manutençãode gruposcom qualidadeartísticaquepossamfuncionar
como instrumentosde divulgaçãocultural, de incentivo à formaçãomusical e que possameles
próprios funcionar como um espaço de prática e aprendizagem musical (escolas). 

Admitindo quea nossavivênciaé comparávela um grandelaboratórioexperimentalem que
se experimentama interacçãosocial e a realizaçãopessoal,a TAUC, tal como muitas outras
instituiçõesdasquaisfazemosparte,integra-senestegrandelaboratórioe no seuseio ensaiam-se
tambémessasinteracçõese realizações.Por outraspalavras,na Universidadeda Vida, a TAUC é
mais uma escola,e como qualquerescoladá o seu contributo para o cumprimentode um fim
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principal e comum: formar pessoasnuma perspectivamais lata. Todos os fins da TAUC se
condensamnaquela frase* pois cultivar a arte musical e formar pessoassão objectivos
indissociáveis - a arte pressupõe pessoas.

MATÉRIA EXTRACURRICULAR
Considerandoa crónicaincapacidadeformativada universidade(agravadapelamassificação

crescente),osorganismosacadémicos(sérios)quepromovema aprendizagem,divulgaçãoe criação
de manifestaçõesculturais,deveriamentrarnoscurrículosuniversitários.Deveriamter os bons,os
melhoresprofessorescatedráticoscomo orientadores.As actividadesextracurricularesdeveriam
estarrealmenteinseridase articuladascom todasas transmissõesde conhecimentose culturaque
eventualmenteacontecemnas salas da Universidade. Mas para isso acontecer,uma certa
mentalidadeteria de ser expurgadada super-estruturauniversitária(particularmentedocentese
funcionários):aquelaque encaraas actividadeextracurricularescomo hobbiesou ocupaçãode
temposlivres que têm uma dimensãode enriquecimentona formaçãodos indivíduosporventura
negligenciável.

ESTRATÉGIAS PRÁTICAS E TEÓRICAS PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA TAUC
Desdea sua fundação,em 1888, semprese manifestaramintençõesde continuidade.As

pessoas,pela paixão com que se entregamaos projectos,desejamardentementeque os mesmos
encontremcontinuadorese por essarazãosemeiamelementosde continuidade.Mas a natureza
inconstantee transitória de qualquerorganismoacadémico,coloca grandesdificuldadesa estas
pretensõesou intenções.Por exemplo,a escolade música(cujo papele importâncianãoconvém
subestimarnem sobrevalorizar)sob determinadospontosde vista, é uma pálida, débil e ineficaz
forma de assegurara continuidadedo organismo.Serve apenaspara garantir que este não se
esvazia…e afinal… funciona?Sim, francamentesim! Mas mais uma vez paraque uma escola
funcione precisa de mestrese pedagogos,pessoascom empenho,visão crítica e iniciativa
pedagógicacriativa,emduaspalavrasprecisade"orientaçãosuperior".Forma-seassimum círculo
que precisade orientaçãosuperiorpara ser geradoe continuadocom os mínimos de qualidade.
Todos sabemosque a inconstânciada vida das associaçõesacadémicasé o principal factor
responsávelpelasflutuaçõesnaqualidadedaproduçãoartística.Paraassegurarníveisartísticosmais
ou menosconstante,semos dramáticosaltose baixos,é fundamentalqueexistammecanismosque
garantam a permanente disponibilidade dessa «orientação superior».

RESUMO DO LEQUE DE POSSIBILIDADES QUE OFERECE O " ESPAÇO TAUC (1999)"
OU O QUE DEVE SER A TAUC

Um espaçodetrabalho,deaprendizageme práticamusical,dediscussãoe convívioemtorno
da cultura musical,um espaçopara produçãode coisas“sensíveis”,um espaçopara apostarna
realizaçãopessoal.Em suma,um espaçode formaçãohumanaque assentae gira em torno dessa
poderosalinguagemuniversal:a MÚSICA - linguagemà qual nemos surdosficam absolutamente
indiferentes.Estassão as directrizesou os pontoscardeaisque eu (re)expressopara orientar a
idealização e concretização, presente e futura, deste espaço que existe há já 111 anos.

111 A.C.
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