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Cap. I- INTRODUÇÃO 

 

 

Ter feito parte de um tão seleto grupo de músicos durante a minha estada na Escola 
de Música da UFRJ foi sem dúvida, até então, a minha maior realização profissional. 
Em todas as oportunidades que tive nesse tempo tanto no ato de discutir diferentes 
tipos de música em diferentes espaços, sendo eles em sala de aula ou em mesas de 
bar, nos momentos mais descontraídos com amigos próximos sempre foram 
gratificantes, mas confesso que à medida que o tempo passava e nos 
aproximávamos do término do curso, onde tivemos uma preocupação musical e 
pedagógica, nos víamos um tanto apreensivos quando alguém tocava no assunto 
TCC. Questionávamos uns com os outros sobre o título de seus trabalhos, sobre o 
objeto de estudo que cada um pretendia elaborar e embora alguns demonstrassem 
alguma indecisão, sempre surgiam ideias e essas ideias amenizavam um pouco 
esse sentimento de inquietação de todos.  

 

Ao ingressar no curso superior em música da UFRJ me senti lisonjeado por fazer 
parte de uma instituição que revelou e continua revelando tantos nomes pro Brasil e 
para o mundo e, sobretudo por em 2007, junto com Tiago Cosmo da Silva, amigo 
querido, sermos os primeiros representantes da Orquestra de Cordas da Grota 
(OCG) a cursar Música num nível superior. Naquelas conversas informais com 
colegas, amigos ou em reuniões com professores/orientadores deixava claro minha 
vontade em compartilhar as experiências vividas como aluno, professor e 
posteriormente como Regente, nesse ambiente de ensino cada vez mais 
representativo na nossa sociedade atual, as ONGS. E compartilhando esse olhar 
que inevitavelmente assume um caráter autobiográfico, pretendo não apontar 
conclusões ou respostas, visto que assim como cada indivíduo possui sua 
singularidade e possibilidade de cursar um caminho próprio através de suas 
escolhas, e cada local possui sua própria cultura, esses espaços também são 
moldados levando em consideração suas idiossincrasias, e uma vez tendo 
observado essa realidade busco nesse trabalho levantar reflexões que julgo serem 
necessárias à compreensão desse universo de ensino de música considerado por 
muitos como sendo “informal”. Mas afinal, o que consideramos formal? Quais as 
características necessárias para que o ensino seja considerado formal ou informal? 

Num primeiro momento, apresentar um relato onde a minha atuação como aluno, 
músico e professor é o objeto de estudo me pareceu simples, mas à medida que 
questionamentos como esses surgiam, sobretudo em conversas promovidas no 
próprio Espaço Cultural da Grota pelo grupo de pesquisa da UFF que tem como 



idealizadora a Prof.ª Silvana Mendes, onde assuntos concernentes ao dia-a-dia dos 
professores e alunos do projeto são levantados e discutidos assim como 
provocações acerca das ações que poderiam promover o melhor funcionamento dos 
métodos empregados por nós no ensino de música, ou em temas que fazem parte 
do cotidiano dos nossos professores e monitores, recorrentes nesse e em outros 
projetos que lidam com o ensino de música nessa frente paralela e marginal do 
ensino, como racismo e pobreza que assumem um papel determinante para o 
desempenho em sala de aula para nós educadores. Após tantos enfrentamentos em 
sala de aula ao exercer a função de professor e consequentes estímulos à reflexão, 
diante dos problemas encontrados, pude perceber o quão despreparados, nós 
licenciandos, estamos para lidarmos com essas e outras questões que ultrapassam 
a técnica instrumental. O músico/professor ou o Educador Musical que atua nesses 
espaços é imerso num ambiente de ensino que ultrapassa as questões técnicas 
envolvidas no fazer musical. Exige que sejamos não somente músicos. Que sejamos 
músicos/professores. E isso, a meu ver, envolve a compreensão dos fatores que 
levam esses milhões de jovens que vivem em áreas periféricas em todo Brasil, que 
sobrevivem e resistem ao abandono do estado e que na descrição de Marx seriam a 
mão de obra excedente que alimenta um sistema desigual de oportunidades, num 
país que ainda tão rico como poucos em todo mundo, tanto em recursos materiais 
quanto em recursos imateriais, como é em sua cultura tão diversa, ostenta um lema 
Positivista em sua bandeira, como ORDEM E PROGRESSO, onde sugere que tudo 
aquilo que é material e que consequentemente faz o país crescer é o que realmente 
importa. Assim pude associar o quão próximo estão, a música e o músico dessa 
marginalização imposta a esses jovens, uma vez que nossa produção é imaterial, 
mas também indispensável a vida. 

Em seu livro intitulado A Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire diz que: 

“O objetivo da educação é promover a autonomia.” 

 

Noto o pouco tempo que dedicamos no decorrer do nosso curso ao pensar. Não 
incorro aqui no erro de pensar que deveríamos abandonar nossos estudos 
técnico/musicais em nossos respectivos instrumentos, uma vez que todos nós 
sabemos o quão importante é para o professor ser fluente na linguagem que se 
propõe a ensinar, uma vez que não é indicado estudar um idioma com alguém que 
não seja capaz de se mostrar eloquente, e tenha domínio da fala numa determinada 
língua, também não é natural que o músico/professor seja hesitante, inseguro ao 
tocar e ao transmitir suas lições. Mas que tenha domínio da linguagem musical.  A 
partir dessas reflexões e ao conversar com minhas orientadoras nasceu o título 
desse trabalho. Maestro ao pé da letra visa trazer ao educador musical, três ideias 
principais: 

A primeira; É de que todo professor é um regente, na medida em que se torna 
responsável pela condução do fazer musical dos seus alunos, guiando-os em 



conjunto. Promovendo gestuais (convencionais ou não) que os oriente nas variações 
do caráter musical da obra tocada, nas variações de dinâmica, nos ataques 
precisos, nos começos e terminações. 

A segunda; é que ao atuar em espaços onde se faz presente o ensino da música 
através de práticas de conjunto, o Regente deve ser didático, professor. Logo ele 
deve ensinar e orientar os alunos no seu crescimento técnico/musical. Para isso o 
aluno deve ver no seu Maestro uma referência que através da sua experiência 
musical, vai servir como mestre para ele nessa área de conhecimento. 

A terceira; é que todo regente é um líder. E liderar nunca é fácil. Em poucos 
materiais dedicados a Regência eu vi orientações a esse respeito, mas é 
indispensável ao líder conhecer aqueles que estão sob a sua orientação. Ter 
conhecimento sobre as suas realidades, de suas limitações técnicas ou pessoais. E 
saber o porquê de estar ensinando música, a ideologia por trás do método de 
trabalho e a proposta que a ONG, a escola, ou universidade tem a respeito do 
ensino da música é vital para o sucesso desse educador. 

Longe de querer insinuar que esse trabalho descreverá um perfil acerca do que seria 
um professor ideal, ou servir de manual para o professor que é responsável pela 
direção de um grupo musical composto por estudantes, esse trabalho se propõe a 
provocar reflexões recorrentes no dia-a-dia dos educadores musicais atuantes em 
espaços de educação musical não-formal1 e, sobretudo descrever o trabalho 
professor de música e condutor de grupos musicais, realizado nessa ONG na cidade 
de Niterói-RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													
1	Uso	aqui	a	expressão	“não	formal”	por	considerar	que	embora	a	ONG	em	questão	possua	fatores	que	a	
aproximem	da	formalidade,	como	um	método	que	emprega	na	educação	musical,	não	responde	ou	presta	
conta	às	instâncias	reguladoras	da	educação	brasileira	(MEC).	Ver:	Wille, Regiana Blank. As vivências 
musicais formais, não-formais e informais dos adolescentes: Três estudos de casos.	



Cap II- Uma breve visão sobre a história das ong’s 

 

Como esse trabalho se propõe a descrever a minha prática como Regente numa 
entidade que não almeja fins lucrativos, e sim atender jovens de forma gratuita 
contribuindo assim para a educação dos mesmos através da arte, e também 
assumindo que nos dias de hoje grande parte dos profissionais formados pelas 
universidades atua nesse meio, denominado também como terceiro setor, seja na 
área artística ou nos diversos enfoques que essas entidades se propõem a auxiliar o 
estado, e ainda os postos de trabalho que esse meio demanda, vejo ser de extrema 
importância para esses profissionais, músicos ou não, entender a origem dessas 
instituições e consequentemente compreender a sua finalidade. 

Como é bem descrito por Landim (1993) 2, em sua tese intitulada “A invenção da 
ONGs”, ela descreve essa vertente não governamental, que se dedicava a prestar 
serviços à população, rural ou urbana, como sendo;  
 

 
... organizações “de assessoria e apoio”, ou “a serviço dos grupos e movimentos populares”. 
 Essas organizações privadas não empresariais dedicadas à ação social no espaço público, em 
benefício de camadas excluídas da população... 

 
 
E também é descrito por Fraga (-----) 3, como sendo; 
 
  

“... um campo de práticas sociais comuns a entidades que interagiram no sentido de apoiar atores sociais 
emergentes na luta por seus direitos. Assim, tais instituições devem ser compreendidas pelas suas ações e 

atividades engendradas na esfera pública.” 
 
 
E para entender esse processo, e num primeiro momento analisarmos a criação dessa 
nomenclatura, ou designação, vemos que a palavra “ONG” ou Organização não 
Governamental, nasceu no pós-guerra e foi criada pela ONU4 para designar a associação de 
indivíduos que prestam serviços à sociedade, sem ter motivações ou fins lucrativos como 
também é descrito por Landim (1993) pág. 16. E assume grande importância no Brasil, num 
primeiro momento, por assistências jurídicas aos trabalhadores nas cidades, assim como aos 
do campo. Com o Golpe Militar, na década de 60, essas ações assumiram um papel quase 
clandestino, pois esses trabalhadores eram também estimulados a refletir sobre suas condições 
atuais, seu papel e relevância numa democracia. Sendo assim essas organizações não eram 
vistas com bons olhos pelo governo militar e atuavam sob constante intervenção, o que 
dificultava seu trabalho. Cabe lembrar que, como o diálogo com esse governo não era aberto, 
essas entidades buscavam seus recursos em agências de cooperação internacional. 
 

																																																													
2	Para	isso,	consultar:	Landim,	Leilah.	1993	pag.	5-	“A Invenção das ONGs- Do Serviço Invisível à Profissão 
Sem Nome” Tese de Doutorado apresentado ao PPGAS do Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro. 
3	Fraga,	Paulo	Cesar	Fontes.	As ONGS no Brasil, da década de 60 aos anos 90: Uma leitura.  
4	Organização	das	Nações	Unidas.	



Com a queda do regime militar na década de 80 e a consequente criação de associações e 
cooperativas, atuantes no campo e na cidade, unidas a criação dos sindicatos, as ONGs 
deixam de assumir esse papel de assessoria e passam a se dedicarem as temáticas mais 
diversas. Como dito por Fraga (2---), ao descrever:  

 
“As ONGs aos poucos foram abandonando estas temáticas, principalmente o trabalho 

com os movimentos sindicais, devido a uma nova conjuntura mais propícia às reivindicações sociais e a 
formação de sindicatos livres e de associação de moradores, fundando novos espaços de atuação.” 

 
 
Após o Estado Novo e a primeira eleição democrática no Brasil, realizada no início da década 
de 90, essas iniciativas não governamentais aumentaram em profusão por todo o país, mas 
nesse momento contando com verbas municipais, estaduais ou federais.  
 
 Vale também frisar que, embora essa nomenclatura usada para designar entidades que atuem 
no âmbito social e não tenham fins lucrativos, tenha surgido no século passado, vemos já na 
história antiga registros de suporte feito à população mais pobre, que remontam dados 
registrados desde o Egito antigo, onde haviam espécies de ajudas dedicadas ao atendimento 
dos mais necessitados. Assim como nos séculos passados esse papel foi assumido, em grande 
parte, pela igreja através da criação de escolas, hospitais e centros de doações, que atendiam 
gratuitamente aqueles que não tinham recursos para pagar por esses atendimentos. Todavia, o 
que diferencia esse atendimento prestado através dos séculos ao evidenciado, principalmente, 
a partir da última metade do século passado?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Assistência e assistencialismo. 

 

 Quando se discute a respeito de assistência e assistencialismo, é preciso estabelecer a 

diferença conceitual entre essas duas ações. Segundo Alayón (1995) citado por Lacaz 

(2012, p.73). 

 

“o assistencialismo é uma das atividades sociais que historicamente as 
classes dominantes implementaram para reduzir minimamente a miséria 
que geram e para perpetuar o sistema de exploração. Esta atividade foi e é 
realizada com matizes e particularidades, em consonância com os 
respectivos períodos históricos, em nível oficial e privado, por leigos e 
religiosos” 

 

O assistencialismo surge como uma prática filantrópica e caritativa, que oferece uma 

ajuda parcial e momentânea às camadas desfavorecidas e marginalizadas, mas sem 

que seja elaborada uma política para retirá-las dessa condição de carência. Por este 

fato, tal prática não é capaz de modificar a realidade social na qual sobrevivem as 

comunidades mais pobres, pois, para que transformações fossem possíveis, seria 

necessário que se elaborasse e realizasse projetos e políticas assistenciais de 

acordo com as necessidades de cada comunidade, ou seja, seria preciso que 

houvesse uma assistência social ao invés de um assistencialismo. 

A assistência social segundo o mesmo autor citado acima: “é assumida como direito 

inalienável da população explorada” (apud Lacaz, 2012, p.73). 

Pois, ela é um dos três componentes do sistema de Seguridade Social do Brasil, e 

está contida na constituição brasileira, nos artigos 203 e 204, regulamentada e 

sistematizada pela Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS). 

Que tem como objetivo atender às necessidades das comunidades carentes, 

atendendo seus principais problemas através de projetos e planejamentos que 

buscam evitar que ocorram exclusões sociais, riscos e vulnerabilidades. Algumas 

das características da assistência social são: a atenção, o amparo, a proteção, e o 

socorro médico a essas comunidades. Através dela é possível garantir que aqueles 



que se encontram marginalizados e desprovidos de seus direitos como cidadãos, 

possam ser assistidos através de políticas públicas promovidas pelo Estado. 

Entendendo dessa forma, que nem toda assistência prestada a esses indivíduos tem 

como finalidade corrigir essa carência. De outra parte há aquelas iniciativas que 

fornecem, através dessas políticas sociais, ferramentas para que aqueles que se 

encontram numa situação de risco social ascendam de posição na sociedade, 

através da Qualificação profissional ou outra medida não paliativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cap III- A Orquestra de Cordas da Grota. 

	

Chegando	 ao	Rio	 de	 Janeiro	 no	 ano	de	 1967,	 a	 Professora	 aposentada	dona	Otávia	 Selles	
fixou	 residência	 no	 Bairro	 de	 São	 Francisco-Niterói	 e	 em	 suas	 idas	 diárias	 a	 feira	 local	
começou	a	 criar	 vínculos	 com	os	meninos	que	ofereciam	ajuda	para	 levar	as	 compras	nas		
casas	 dos	 clientes	 que	 faziam	 suas	 compras.	 D.	Otávia	 num	esforço	 para	 ajudar	 na	 renda	
desses	meninos,	dava	pequenos	afazeres	tanto	na	vinda	com	as	sua	compras	quanto	na	sua	
casa	onde	os	orientava	na	 jardinagem.	Em	contato	com	um	morador	de	uma	comunidade	
conhecida	como	Grota	do	Surucucu,	no	mesmo	Bairro	de	São	Francisco,	que	desenvolve	a	
reciclagem	de	materiais,	e	compartilhando	seu	interesse	de	ajudar	de	alguma	forma	aquela	
localidade,	 ela	 instala,	 num	 terreno	 vazio	 nos	 fundos	 dessa	 Reciclagem,	 uma	 Horta.	 Com	
seus	próprios	recursos	D.	Otávia	constrói	uma	pequena	sala	e	uma	cisterna	e	assim	começa,	
com	os	meninos,	a	ajudá-los	no	reforço	escolar	e	também	a	formar	uma	Horta.	Assim	que	
saiam	da	escola	os	garotos	corriam	pra	“Horta”,	como	ficou	sendo	conhecido	aquele	espaço,	
e	 a	 Professora	 os	 orientava	 como	 plantarem	mudas	 e	 sementes.	 Assim,	 essa	 experiência	
tendo	 cada	 vez	mais	 significado	 tanto	 pra	 D.	 Otávia	 quanto	 para	 as	 crianças.	 Ela	 passou,	
então,	a	 compartilhar	 com	amigos	mais	próximos	esse	 trabalho,	 convidando-os	a	oferecer	
alguma	ajuda,	doando	algo	ou	fazendo	os	mais	diversos	tipos	de	oficinas.	Um	dos	alunos	de	
D.	Otávia	diz:		

	

“...	Tinha	curso	de	tudo!	Uma	vez	a	gente	aprendeu	a	fazer	sorvete!”	

	

E	 de	 fato	 fazia-se	 de	 tudo	 naquela	 casinha	 que	 começava	 a	 ficar	 cercada	 por	 plantas	 e	
árvores,	assim	como	de	gente.	D.	Otávia,	que	antes	de	se	aposentar	ensinava	Português	e	
Matemática	numa	escola	no	interior	de	São	Paulo,	no	contra	turno	escolar	oferecia	aulas	de	
reforço	para	os	meninos.	Ela	ajudava	como	podia,	e	passado	muito	tempo	desde	a	criação	
da	Horta,	 ninguém	sabe	ao	 certo	quanto	 tempo,	 já	na	década	de	90,	pediu	a	um	de	 seus	
filhos,	Musicista,	 que	 ensinasse	música	 para	 os	meninos.	 Seu	 filho,	 inicialmente,	 com	 um	
pouco	de	relutância	e	sem	saber	ao	certo	em	que	medida	a	sua	contribuição	poderia	compor	
ou	ajudar	no	trabalho	realizado	por	sua	mãe,	deu	inicio	ao	ensino	da	musica.		

Sendo	ele	e	sua	esposa	ambos	formados	em	música	e	com	especialização	em	Música	Antiga	
começaram	 a	 ensinar	 Flauta	 Doce	 aos	 garotos.	 Os	 recém-alunos	 de	 música	 quando	
receberam	 suas	 primeiras	 flautas,	 ainda	 que	 com	 o	 esperado	 estranhamento	 por	 aquele	
“novo”	tipo	de	música,	começavam	a	tocar	suas	primeiras	músicas.	Todos	com	suas	flautas	
sopranos,	 a	 princípio	 tocando	 em	 uníssono	 e	 tendo	 seu	 primeiro	 contato	 com	 outras	
possibilidades	 de	 tocarem	 juntos	 ao	 fazerem	 cânones,	 divisões	 de	 vozes	 em	 suas	 flautas	
sopranos	 foram	aos	poucos	 conhecendo	as	outras	 flautas,	 contralto,	 tenor,	baixo.	 E	 assim	



como	 novas	 flautas	 chegavam	 fruto	 de	 doações	 ou,	 ainda,	 compradas	 com	 os	 próprios	
recursos	desses	professores,	chegavam	também	novos	alunos,	aumentando	com	isso	aquele	
grupo	que	anteriormente	se	dedicava	unicamente	a	Horta	da	D.	Otávia.	Marcio	Selles,	filho	
de	 D.	 Otávia	 e	 Lenora	Mendes,	 sua	 esposa,	 que	 se	 conheceram	 em	 tenra	 idade	 quando	
numa	 Orquestra	 juvenil	 tocavam	 Violino	 e	 Viola,	 ao	 apresentar	 esses	 instrumentos	 aos	
meninos	 e	 questionados	 sobre	 a	 possibilidade	 de	 ensiná-los	 a	 tocar,	 após	 receberem	 as	
doações	 dos	 primeiros	 instrumentos	 e	 custearem	 outros,	 somaram	 às	 aulas	 de	 flautas	 o	
estudo	das	cordas	e		começaram	assim	a	formar	uma	pequena	Orquestra	de	Cordas.		

Abro,	 agora,	 um	 parêntese	 para	 deixar	 claro	 que	 esse	 início,	 embora	 inevitavelmente	
assuma	 um	 teor	 romântico	 e	 nostálgico	 para	 aqueles	 que	 a	 fizeram,	 foi,	 na	 verdade,	 um	
período	 turbulento	 em	 todos	 os	 sentidos,	 tanto	 para	 os	 meninos	 quanto	 para	 esses	
professores.	Da	parte	dos	garotos	pesava	o	fato	de	estarem	aprendendo	a	tocar	músicas	que	
eles	 nunca	 sequer	 tinham	 ouvido,	 com	 formas	 tão	 estranhas	 à	 escuta	 de	 um	 jovem	
habituado	ao	Samba	e	ao	Funk	presente	nessas	comunidades.	Quanto	aos	professores	eles	
se	 indagavam	 sobre	 a	 forma	e	quais	 os	 efeitos	 de	 sua	 intervenção	 cultural	 naquele	meio.	
Anos	 se	 passaram	 até	 que	 essas	 inquietações	 fossem	 se	 diluindo	 e	 fundindo-se	 em	 algo	
novo,	que	os	dois	lados	descobriram	ser	o	Respeito.	Respeito	ao	novo,	ainda	que	no	começo	
seja	um	tanto	assustador,	e	respeito	ao	que	é	diferente.	Mas	foi	difícil.	Lembro-me	de	uma	
conversa	 com	um	dos	meus	amigos,	músicos	do	projeto	que	estiveram	desde	o	 início	das	
aulas	 do	Márcio	 e	 da	 Lenora	 e	 antes	 disso	nas	 aulas	 de	 reforço	da	D.	Otávia,	 em	que	ele	
dizia;		

“...	todo	mundo	na	escola	me	zoava...	diziam	que	tocar	Violino	era	coisa	de	Viado!”	

		

Outros	meninos	 se	 interessaram	 pelas	 aulas	 e	 dentre	 esses	 novos	 alunos	 juntaram-se	 ao	
grupo	os	filhos	de	um	Luthier	chamado	Jonas	Caldas,	que	morava	na	comunidade	e	ouviram	
falar	 do	 trabalho	 que	 Márcio	 Selles	 e	 sua	 esposa	 desenvolviam	 no	 lugar.	 Jonas	 havia	
começado	 na	 arte	 da	 Lutheria	 quando	 era	 interno	 da	 antiga	 FUNABEM,	 após	 ter	 sido	
deixado	 por	 sua	 família,	 onde	 por	 se	 destacar	 nesse	 curso	 de	 formação	 profissional	 da	
instituição	recebeu	bolsa	de	estudos	integral	para	continuar	seus	estudos	na	Alemanha.	De	
volta	ao	Brasil	 fixou	residência	na	Grota	e	mandava	seus	filhos,	gêmeos,	estudarem	com	o	
Professor	Marcio,	e	retribuía	essas	lições	auxiliando	no	reparo	dos	instrumentos	do	espaço.		

Como	o	número	de	alunos	crescia	se	fazia	necessário,	a	aquisição	de	novos	instrumentos	e	
mais	 verba	 para	 ajudar	 na	 manutenção	 do	 espaço,	 donos	 de	 empresas	 que	 viam	 as	
apresentações	dos	meninos	demonstravam	interesse	em	fazer	donativos	projeto.	Mas	como	
essa	 iniciativa	 não	 tinha	 num	primeiro	momento	 a	 intenção	 de	 se	 tornar	 um,	 e	 para	 que	
essas	empresas	doassem	havia	a	impossibilidade	de	doarem	a	uma	pessoa	física,	foi	criado	
Instituto	Reciclarte	(2002),	para	que	a	Orquestra	recebesse	o	auxílio	de	empresas.	Com	isso	
aquela	iniciativa	despretensiosa	passa	a	se	tornar	uma	ONG.		



À	 medida	 que	 os	 meninos	 foram	 crescendo	 e	 havia	 a	 necessidade	 de	 se	 tornarem	
profissionais,	a	Orquestra	de	Cordas	da	Grota	passou	a	formar	um	sistema	mais	didático	que	
pudesse	 dar	 conta	 desse	 grupo	 heterogêneo	 que	 se	 formava.	 Com	 isso	 criou	 um	 sistema	
para	 formação	 de	 um	 repertório	mais	 condizente	 com	 o	 tempo	 de	 estudo	 dos	 alunos	 do	
projeto,	tanto	para	receber	aqueles	que	se	juntavam	ao	grupo	e	tocavam	peças	mais	fáceis	
quanto	 àqueles	 que	 precisavam	 aumentar	 seu	 repertório	 com	 peças	mais	 complexas.	 Pra	
isso	foram	formados	quatro	níveis	dentro	do	Espaço	Cultura	da	Grota.	E	são	eles:	

Orquestra	D:	 Fazem	parte	 desse	 grupo,	 alunos	 que	 passaram	pelo	 primeiro	 ano	 de	 flauta	
doce,	 e	 no	 segundo	 ano	 entraram	 em	 contato	 com	 o	 violino,	 viola,	 violoncelo	 ou	 contra	
baixo,	através	do	método	Suzuki.	Por	tanto,	a	partir	do	terceiro	ano	eles	passam	a	fazer	essa	
primeira	vivência	com	uma	Orquestra	de	Câmara.	Eles	tocam	nesse	conjunto,	basicamente,	
um	repertório	composto	pelo	método	Suzuki	para	orquestra	e	arranjos	facilitados.	

Orquestra	C:	O	 segundo	ano	dessa	 vivência	orquestral	 se	dá	nesse	 grupo,	 onde	os	 alunos	
entram	 em	 contato	 com	 peças	 com	 maior	 grau	 de	 complexidade.	 E	 começam	 a	 se	
apresentar	em	locais	de	concerto,	na	cidade	de	Niterói	e	em	outras	cidades	ou	estados.	No	
repertório	 encontramos	 peças	 do	 Período	 Barroco,	 arranjos	 de	 musicas	 populares	 e	
facilitações	 de	 peças	 compostas	 para	 orquestras	 sinfônicas,	 tanto	 nacionais	 quanto	
internacionais.	

Orquestra	B:	Para	a	admissão	nesse	grupo	o	aluno	passa	por	uma	audição,	na	qual	toca	uma	
peça	 de	 livre	 escolha,	 pra	 avaliar	 questões	 como	 pulso,	 afinação,	 etc.	 O	 aluno	 aprovado	
recebe	 ajuda	 de	 custo	 para	 transporte	 e	 é	 exigida	 a	 presença	 nos	 ensaios,	 assim	 como	 a	
participação	 na	 Orquestra	 C.	 Faz-se	 necessário	 frisar	 nesse	 ponto	 que	 o	 propósito	 desse	
teste	 é	 o	 de	 começar	 a	 simular,	 mesmo	 que	 simbolicamente,	 o	 cenário	 encontrado	 no	
mercado	de	trabalho	(Tendo	em	vista,	 também,	o	 fato	de	que	desde	o	primeiro	momento	
em	que	o	aluno	 inicia	 seus	passos	na	música,	através	da	 flauta	doce,	em	nosso	projeto,	o	
foco	está	no	galgar	de	degraus	que	levam	à	primeira	Orquestra,	que	é	a	orquestra	A).	Uma	
vez	fazendo	parte	da	Orquestra	B	o	aluno	entra	em	contato	com	peças	de	caráter	Regional	
Brasileiro,	de	compositores	como	Carlos	Cruz	(Mestre	Vitalino),	e	também	concertos	em	que	
os	 próprios	 alunos	 são	 solistas.	 Tal	 como	 o	 Concerto	 em	 Dó	 maior	 para	 Violoncelo	 e	
orquestra	 de	 Antonio	 Vivaldi,	 Concerto	 para	 Violino	 e	 orquestra	 em	 Si	 menor	 de	 Oscar	
Rieding,	entre	outros.		

Orquestra	A:	Assim	como	na	Orquestra	B,	o	aluno	também	passa	por	uma	audição,	na	qual	
ele	 toca	um	concerto,	ou	uma	peça	de	sua	escolha	e	um	estudo	selecionado	previamente	
pela	 banca	 examinadora.	 Como	 o	 repertório	 trabalhado	 nesse	 grupo	 envolve	 uma	
complexidade	 maior,	 envolvendo	 peças	 de	 diferentes	 épocas,	 desde	 o	 Barroco	 a	 música	
contemporânea,	nas	quais	é	exigido	do	músico	um	domínio	das	posições	mais	altas	(já	que	o	
material	 desenvolvido	 nessa	 etapa	 é	 apresentado	 por	 grupos	 profissionais	 nas	 salas	 de	
concerto)	o	aluno	que	participa	desse	grupo	é	avaliado	com	mais	rigor,	sobretudo	por	estar	a	



essa	 altura	 estar	 atuando	 como	monitor	 e	 multiplicador	 no	 ensino	 da	 música	 no	 Espaço	
Cultural	da	Grota	ou	em	seus	núcleos.	

Para	que	isso	ocorra	o	aluno	deve	ao	ingressar	na	Orquestra	B,	participar	das	aulas	de	teoria	
musical,	 oferecidas	 no	 próprio	 projeto,	 com	 duração	 de	 dois	 anos.	 Aqueles	 que	 obtêm	 o	
melhor	 desempenho	 e	 demonstram	 interesse	 em	 seguir	 a	 carreira	 como	 musicistas	 são	
indicados,	no	segundo	ano	de	curso	no	espaço	cultural,	a	continuar	sua	formação	técnica	no	
Conservatório	do	Rio	de	Janeiro,	localizado	na	cidade	de	Niterói,	compondo	assim	os	outros	
dois	 anos	 num	 total	 de	 quatro	 anos	 de	 curso.	 	 Uma	 vez	 nesse	 programa	 de	 formação	 o	
jovem	estudante	recebe	uma	bolsa-auxílio	para	transporte	e	alimentação	nos	dois	anos	em	
que	estudar	no	 conservatório.	No	primeiro	ano	ele	deve	manter	assiduidade	nas	aulas	no	
Conservatório	 e	 participar	 dos	 ensaios	 de	 seu	 grupo.	 No	 segundo	 ano	 o	 aluno	 se	 torna	
monitor,	e	estagia	em	conjunto	com	um	professor	ou	um	coordenador,	em	turmas	de	flauta	
doce,	no	próprio	Espaço	Cultural	ou	em	seus	núcleos.	Ao	terminar	o	curso	de	teoria	musical	
ele	se	torna	multiplicador	num	desses	espaços,	estando	sob	supervisão	de	um	coordenador	
licenciando	ou	licenciado	em	música.	

Através	 dessas	 iniciativas	 a	 Ong	 pretende	 possibilitar	 aos	 jovens	 uma	 formação	 que	 os	
prepare	para	a	admissão	em	cursos	superiores	em	música.	E	para	que	fosse	possível,	com	o	
passar	dos	anos,	formamos	parcerias	que	possibilitaram	aos	alunos	darem	continuidade	nos	
seus	estudos.	Como	nos	programas	acima	citados	que	foram	desenvolvidos	com	o	auxílio	da	
Coorperforte,	que	receberam	as	seguintes	nomenclaturas;	

 

1) AABB-Comunidade - Mobilizando Talentos/Fundação para a Infância e 
Adolescência  

Público Alvo: crianças, adolescentes e jovens da comunidade e adjacências, a 
partir de oito anos até 15 anos.  
As	aulas	ocorrem	no	Espaço	Cultural	da	Grota	e	na	Associação	Atlética	Banco	do	Brasil-
(AABB),	 em	 Niterói,	 sempre	 no	 contraturno	 escolar.	 Os	 alunos	 são	 estimulados	 a	 dar	
continuidade	aos	estudos	formais,	e	por	isso	condiciona-se,	para	matricula	no	programa,	

a	 obrigatoriedade	 de	 frequência	 à	 escola.	 São	 oferecidas	 oficinas	 de	 iniciação	musical,	
artes	 plásticas,	 aulas	 de	 violão,	 cavaquinho	 e	 percussão,	 teatro,	 hip-hop,	 capoeira,	
educação	ambiental,	recreação	na	piscina	e	vôlei.	

	
2) Orquestra de Cordas da Grota – Público alvo: alunos que se interessam em dar 

continuidade ao estudo da música.  
Constam do projeto: (I) o aperfeiçoamento nos instrumentos; (II) básico de teoria 
musical (período de dois anos) e (III) prática de orquestra, com 183 integrantes 
distribuídos nos quatro segmentos da Orquestra – D, C, B e A. À medida que 
conseguem executar peças mais complexas, começam a galgar as diversas 
gradações até chegarem ao objetivo máximo, a “Orquestra A”. 
 



3) Monitores de Futuro – Com esse projeto, realizado há sete anos, o Espaço 
Cultural da Grota foi reconhecido pelo Ministério da Cultura como Ponto de 
Cultura sendo batizado como Ponto de Cultura Monitores de Futuro. Assume-
se o papel de dar formação técnica aos jovens integrantes da Orquestra de Cordas 
da Grota. O projeto contempla: (I) a formação em Teoria Musical, em dois anos, 
no Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro como complementação 
da formação no Espaço Cultural da Grota; (II) reuniões semanais com a psicóloga 
Yara Paes Selles Chaves para manejo de turma e cidadania; (III) prática de 
orquestra e (IV) prática de sala de aula nos núcleos de replicagem como monitores. 
 

4) Multiplicando Talentos – Replica a experiência da Orquestra de Cordas da Grota 
em outras comunidades com crianças e adolescentes em condições de 
vulnerabilidade social, adotando-se um método próprio de iniciação musical. São 
alunos da rede pública, numa parceria que se consolida junto às escolas municipais 
e estaduais. 

 
5) Jovens Empreendedores – Público Alvo: jovens da Orquestra de Cordas da Grota 

que se juntam para formar grupos musicais, como Negros & Vozes e Grupo 
Musical para Casamentos. Buscam, assim, dar um impulso em suas carreiras 
musicais. O estúdio de gravação que está sendo implantado no ECG começa a ser 
utilizado por esses jovens. 
Além disso, aos jovens que querem dar continuidade no estudo de música na 
formação universitária são concedidas bolsas de estudo integrais.    

 
  

A	Orquestra	de	Cordas	da	Grota	ainda	conta	com	um	Pré-Vestibular	comunitário,	que	desde	
2007	 está	 aberto	 tanto	 aos	músicos	 da	 orquestra	 quanto	 a	 outros	moradores	 locais.	 E	 é	
também	coordenado	por	uma	ex-aluna	da	orquestra	que	está	no	curso	superior.		

Hoje,	19	anos	depois,	a	Orquestra	 já	 se	apresentou	em	Portugal	 (2001),	a	convite	de	uma	
professora,	da	Faculdade	de	Coimbra,	e	escritora	portuguesa,	Dona	Conceição,	a	convite	da	
Brazil	Foundation	participou	do	jantar	de	gala	realizada	em	New	York-EUA	(2006),	onde	dois	
dos	nossos	integrantes	foram	contemplados	com	bolsas	de	estudos	na	faculdade	de	música	
de	Cedar	 Falls	 em	 Ioha.	 Já	 fez	 turnê	pela	América	Central	 (2008)	 a	 convite	do	 Itamarati	 e	
gravou	 quatro	 cd’s,	 sendo	 o	 primeiro	 deles	 em	 parceria	 com	 O	 Instituto	 Cooperforte	
(Cooperativa	dos	funcionários	do	Banco	do	Brasil),	em	2006.	Em	2010	a	Orquestra de Cordas 
da Grota reconhecida como patrimônio imaterial da Cidade de Niterói. E ainda	conta	com	13	
núcleos	 de	 ensino,	 em	 Niterói,	 Maricá	 e	 Friburgo.	 Mais	 de	 500	 alunos	 são	 atendidos	 no	
Espaço	Cultural	da	Grota	e	nesses	outros	núcleos	da	Orquestra.	Dezenas	de	alunos	oriundos	
do	projeto	concluíram	ou	estão	cursando	o	nível	superior,	assim	como	outros	moradores	da	
comunidade	que	frequentaram	as	aulas	em	nosso	pré-vestibular. 

			

 

 



Cap. IV- O método de musicalização na Orquestra de Cordas da 
Grota. 

 

Como falado anteriormente, a Orquestra de Cordas da Grota conta com Núcleos de 
ensino, em diversas localidades de Niterói e ainda nos municípios de Maricá e 
Friburgo, os quais mantêm os mesmos pré-requisitos para admissão dos alunos, 
assim como a metodologia de ensino que vem sendo desenvolvida nesses 19 anos 
de projeto. Cabe citar que na nossa ONG, o primeiro contato que esses alunos tem 
com a música se dá através da Flauta Doce e os professores atuantes tanto nos 
Núcleos quanto no próprio Espaço Cultural da Grota são jovens formados pela 
própria ONG, que passaram um dia pelo mesmo processo de musicalização 
oferecidos nesses centros.  

Lembramos que a orquestra de Cordas da Grota tem como finalidade promover a 
democratização do ensino da música, para crianças e jovens que sejam alunos de 
Escolas Públicas, ou bolsistas em Escolas Particulares, sendo, portanto o critério de 
admissão, o sócio econômico. Como o objetivo da ONG é ensinar música àqueles 
que não têm condições de pagar pelas aulas, é imprescindível frisar que não é 
cobrado do aluno em momento algum do processo de aprendizagem, algum 
pagamento pelas aulas, assim como o instrumento que é emprestado para o aluno 
ao entrar no projeto, que no momento em que o mesmo decide interromper as aulas 
servirá para outro aluno ingressante.  

Por contarmos com turmas que podem chegar a ter 14 alunos, e nem sempre é 
possível formá-las com indivíduos da mesma faixa etária, acordamos que ao 
ingressar no Espaço Cultural da Grota o aluno já tenha sido alfabetizado, para que 
este se adapte ao desenvolvimento dos demais. Uma vez que a leitura musical 
acontece não só através de figuras que representam a altura e duração do som, na 
clave musical, mas que começam desde o título da obra (se ela é uma dança, por 
exemplo), a compreensão do período (através da data), do compositor, através das 
indicações de dinâmicas ou agógicas, assim como compreendem também 
expressões, intensidades e articulações, o que torna dificultoso a aplicação de 
metodologias de ensino próprias às crianças e aos jovens que estudam em nosso 
projeto. Portanto a faixa etária indicada ao aluno ingressante é de oito anos de 
idade, para que esse contato com a leitura textual em conjunto com a musical não 
seja tão estranha á criança. É também requerida do aluno uma declaração da sua 
escola, no momento de sua inscrição na secretaria, comprovando que este está 
matriculado. Embora a inscrição possa ocorrer em qualquer período do ano letivo, o 
aluno deverá ser alocado em uma turma, preferencialmente, no início e no meio do 
ano. Quando normalmente as turmas para iniciantes são formadas.  

 



4.1 A flauta Doce. 

 

Uma vez matriculado na secretaria do Espaço Cultural da Grota, ou nas secretarias 
dos Núcleos da Orquestra de Cordas da Grota, o aluno é apresentado método de 
flauta doce soprano desenvolvido pelo projeto5, que conta com um apanhado de 
músicas, com níveis gradativos de dificuldade. O aluno em suas primeiras aulas em 
grupo começa a aprender sobre a postura correta ao segurar a flauta, a articulação 
indicada pelo professor (e por articulação entende-se dizer a sílaba “TU” ou “DU”, 
por exemplo, ao soprar a flauta) para que o som seja o mais homogêneo em relação 
aos demais alunos, portanto ele entra em contato desde o principio com o fazer 
musical em conjunto.  

As flautas utilizadas pelo nosso projeto, são instrumentos com a digitação barroca6 e 
as primeiras notas ensinadas aos alunos são as notas dó 4 e lá 3 (por contarem com 
apenas dois e três dedos, respectivamente, na digitação da flauta), assim como a 
altura em que são escritas na clave de sol. Fazendo uso, a principio, somente da 
mão esquerda para fechar os furos da flauta e apoiá-la, com a mão direita. Nesse 
momento todos os alunos tocam em uníssono e à medida que avançam e fixam o 
conhecimento, são introduzidas aos poucos às demais notas, a saber, ré 4, si 3 e sol 
3, ainda fazendo uso apenas da mão esquerda. Ali acontecem as primeiras divisões 
de vozes, com um grupo tocando uma voz superior e outro tocando a parte inferior. 
Posterior a isso, são apresentadas as notas obtidas através do uso da mão direita 
(notas dó 3, ré 3, mi 3 e fá 3). E em seguida aprendem as notas agudas da flauta, e 
também a escala cromática nesse instrumento. 

Após ter fixado o dedilhado na flauta soprano, o aluno é apresentado à flauta 
contralto, que embora tenha um dedilhado similar, o resultado sonoro compreende 
um intervalo de quinta inferior em relação à flauta soprano. Uma vez, tendo 
experimentado essas duas flautas, ele é apresentado às flautas tenor e baixo. Nesse 
caso os alunos menores são estimulados a ficarem na flauta soprano, por essas 
flautas, assim como a contralto, serem maiores e dificultem ou impossibilitem a 
adequação dos mesmos nesses instrumentos. 

Tendo passado por esse período de experimentações em sala de aula, o aluno é 
encaminhado ao grupo de flautas, dirigido pela Lenora Mendes, onde passa a 
compor o elenco que se apresenta em concertos dedicados a esse instrumento. 

  

  

																																																													
5	O	método	em	questão	consta	nos	anexos.	
6	Após	o	período	barroco,	surgiu	na	Alemanha	um	instrumento	com	digitação	diferente	das	utilizadas	naquele	
período.	



O violino. 

 

Após terem passado pelo primeiro ano nas aulas de flauta doce, os alunos recebem 
o violino (ou o outro instrumento, seja ele o violoncelo, viola ou contra baixo). E 
começam a ter as primeiras aulas, também em grupo, através do método Suzuki7.  
Vale nesse ponto, lembrar que no método Suzuki, o estudante num primeiro 
momento não entra em contato com a leitura musical, mas aprende através da 
memorização, ao ver e ouvir o professor tocando em sala e ao escutar o cd com as 
músicas do método em casa. Como nossos alunos já tiveram esse primeiro contato 
com a leitura musical, através da flauta doce, embora essa inicial memorização 
também ocorra, a apresentação da partitura contendo o método acontece logo nas 
primeiras peças do primeiro livro (que contém 17 músicas).  

Antes de iniciar a primeira música do método, e através de brincadeiras que tragam 
ludicidade ao processo de aprendizagem, o aluno recebe orientações a respeito da 
posição ereta da coluna, a posição dos pés ao tocar (a base), sobre a postura 
correta ao apoiar o instrumento no ombro, a maneira de segurar o arco, assim como 
o ponto de contato ideal para friccionar o arco sobre as cordas.  

A partir da primeira música do método, o aluno faz uso de apenas duas cordas do 
violino e três dedos da mão esquerda para a digitação das notas, alternadas com 
cordas soltas. Nesse ponto aluno aprende a divisão do arco em três partes, a saber, 
a primeira parte que é o talão, a segunda que é o meio do arco e a terceira, a ponta 
do arco. E nesse ponto faz uso do meio do arco apenas, movimentando assim 
apenas o antebraço.  

Na medida em que os alunos avançam no primeiro método, o professor une às 
músicas do Suzuki outros métodos para violino (ou para os demais instrumentos). 
Essa escolha a respeito dos métodos que serão aplicados, paralelamente ao método 
Suzuki, é pessoal. Embora haja consenso quanto à aplicação do método Hans Sitt, 
para violino.  

Após esse primeiro ano estudando o violino, o aluno é encaminhado à orquestra D, 
onde passada essa etapa em que tocou em uníssono com os demais colegas de 
turma as músicas do método, passa a ter a adição das outras vozes (segundo 
violino, viola, violoncelo e contra baixo), e se vê assim inserido numa primeira 
experiência com uma orquestra de cordas.  

 

																																																													
7	O	professor	Shinish	Suzuki,	desenvolveu	um	método	(composto	por	dez	volumes)	em	que	ensina	o	violino,	
fazendo	uso	sempre	de	músicas.	Num	primeiro	momento	é	composto	por	canções	populares	tradicionais	e	em	
níveis	gradativos	chega	aos	concertos	para	esse	instrumento.	Posteriormente	ganhou	versão	para	os	outros	
instrumentos	de	cordas	friccionadas.		



Cap. V- A Regência na orquestra C. 

 

Como falado anteriormente, ao chegar à Orquestra C, os alunos, na sua maioria8, 
tem três anos de projeto (três anos na flauta doce, sendo o segundo e terceiro no 
seu respectivo instrumento de cordas e o terceiro ano, que precede a sua chegada 
na C, ele participou da D) e ao chegar, num primeiro momento, é necessário 
atenção aos seguintes passos;  

1) Os lugares a serem ocupados: Para que não fiquem expostos e, 
consequentemente, não se sintam a vontade para a prática musical em 
conjunto, selecionamos os lugares que cada um vai ocupar, de maneira que 
na primeira estante da orquestra fique um aluno mais antigo no grupo, e 
normalmente um dos músicos da orquestra B, ocupando o lugar de spalla e 
ao seu lado o concertino, também da B. Nas estantes de trás os lugares são 
ocupados por esses alunos recém-chegados, que sentam sempre na parte de 
dentro das estantes, e os mais antigos na orquestra sentam-se na parte de 
fora. A mesma coisa vale pros demais naipes, a saber, segundo violino, viola, 
violoncelo e contra baixo. 
  

2) A dinâmica de grupo: Para que desde o primeiro momento os novos alunos 
se habituem a maneira de uma orquestra se comportar, seja no palco para 
um concerto, seja nos ensaios, é preciso manter a mesma liturgia ao iniciar o 
ensaio. Primeiro o spalla se levanta e, começando pelos violoncelos, e contra 
baixos, passa a afinação (lá 4) pra esses naipes. Depois passa o mesmo lá 
para as violas, em seguida segundos violinos e por fim os primeiros. Nesse 
momento vale frisar que o regente é o responsável por checar essa afinação, 
auxiliando aqueles que afinam com menos desenvoltura ou que ainda não 
conseguem afinar o seu instrumento. 
 

3) O gestual: Ainda que esses alunos tenham tido contato com outros grupos e 
formações musicais, e o gestual do regente não seja uma novidade, cabe a 
esse deixar claro, com um gestual preciso e com explicações, quando 
necessário, as variações e códigos presentes nos movimentos executados 
pelo regente a frente de um grupo. Tal como, as entradas e cortes, as 
variações de dinâmica, que compreendem movimentos mais largos das mãos 
pra sinalizar o forte e movimentos menores que indicam o piano (diminuição 
da intensidade sonora) e etc. 
 

																																																													
8	Digo	aqui	“em	sua	maioria”	por	que	alguns	alunos	que	chegam	ao	projeto	já	possuem	algum	conhecimento	
musical,	o	que	torna	necessário	um	nivelamento,	para	que	não	sejam	desmotivados	por	estarem	num	grupo	
mais	iniciante.		



4) O repertório: Nesses primeiros dias de ensaio, para que o aluno se sinta a 
vontade, são escolhidas peças que apresentem pequeno grau de dificuldade. 
Peças que apresentem divisões rítmicas que fortaleçam a percepção do 
pulso, com apoios nas partes fortes do tempo, e sem síncopes9, para facilitar 
a leitura dos alunos. Ainda sob essa perspectiva, as músicas que apresentam 
compassos binários e quaternários remetem ao conhecimento adquirido na 
flauta, o que facilita a sua execução. Sem contar o fato que na nossa cultura 
popular brasileira, as divisões ternárias de tempo ou de compasso, não têm 
presença marcante na memória auditiva de muitos. 
 

5) As divisões de arco e os dedilhados: Ainda que o repertório tenha sido 
escolhido de maneira a facilitar a leitura, e se adapte à técnica que os alunos 
estão adquirindo, é preciso estar atento às divisões de Arco nas peças. Essa 
medida poderá facilitar a execução, visto, por exemplo, que para um aluno 
iniciante, controlar a fricção do arco numa velocidade lenta se torna uma 
tarefa complexa. Por isso o regente/professor deve estar atento às notas 
longas, que podem ser desligadas. Assim como outras medidas que facilitem 
a execução do aluno. Ainda que nesse momento as peças tocadas sejam 
executadas somente na primeira posição, diminuindo as possibilidades de 
dedilhados alternativos, o regente deve optar pelo uso das cordas soltas ou 
pelas notas presas (com o uso do quarto dedo, por exemplo).  
 

6) Atenção à manutenção do pulso: Certa vez, num workshop realizado por um 
famoso violinista, chamado Shlomon Mintz, ele disse que tocar violino seria 
pensar como o equilibrista faz ao jogar diversas bolas pra cima. Uma delas 
seria a afinação, outra a postura, a forma, a articulação e assim por diante. 
Bela metáfora, a meu ver. Uma vez que se está à frente de uma orquestra e 
se torna responsável por liderar a execução de uma peça com alguma 
variação de dinâmica, ao pedir um piano, por exemplo, nota-se que os alunos 
iniciantes ao pensar em diversas questões referentes à técnica desses 
instrumentos, associam involuntariamente a dinâmica ao pulso, e dessa 
forma, o piano se torna mais lento, assim como o forte se torna mais rápido. 
Cabe ao regente intervir nesse ponto e chamar a atenção para essa e outras 
variações no andamento (pulso) da peça.  
 

7) O programa: Tão importante quanto essas questões faladas anteriormente, é 
o tempo para a preparação de um programa. É necessário que o aluno tenha 
tempo para entender e internalizar o repertório a ser executado. Que pode 
variar de acordo com a quantidade e grau de dificuldade das peças a serem 
exibidas ao público. Nesse ponto vale lembrar que nossos concertos 
assumem um caráter didático, o que ameniza a tensão por parte dos alunos e 

																																																													
9	A	síncope	se	dá	ao	ligar	uma	parte	fraca	de	um	tempo	(ou	de	um	compasso)	a	uma	parte	forte.	Fazendo	com	
isso	que	a	parte	forte	do	tempo	(cabeça)	perca	a	sua	força	e	dessa	forma	desloque	o	seu	apoio.	



ao levar a informação contida nas peças apresentadas também faz com que a 
escuta seja mais completa, por parte da plateia. 
 

Ao regente de uma orquestra estudantil, vale também refletir sobre questões que 
diferenciam esse trabalho ao realizado a frente de uma orquestra profissional. A 
primeira delas é que ao dirigir um grupo num ambiente profissional e não obter a 
sonoridade ou intenção que se deseja transmitir na obra em questão, o regente pode 
não ter sido claro no seu gestual e, portanto, por não ter-se feito entender, não 
obteve a sonoridade almejada. Ou seja, a orquestra não entendeu e por isso não o 
fez. Uma vez seguro que tenha sido claro no seu gestual, resta apenas entender que 
a orquestra não quis reagir de acordo com a sua interpretação. Nesse Caso a 
orquestra entendeu, mas não o fez. Ao lidar com grupos estudantis, surge, mais 
comumente, uma terceira situação, que é o grupo mesmo após ter entendido o 
gestual, não saber como executar o trecho ou a peça em questão, como o 
interpretado pelo regente, por limitações técnicas. Nesse caso o grupo entendeu o 
gestual, quer fazer, mas não sabe como. Nesse caso o condutor dá lugar ao 
professor, que irá mostrar como fazer. Pois ao ter domínio da linguagem musical, e 
conhecimentos técnicos pertinentes à execução musical nesses instrumentos, vai 
fornecer a melhor opção para a execução daquele trecho, corrigindo a postura ao 
segurar o instrumento, corrigir a fôrma na mão esquerda e a forma ideal para 
segurar o arco, definir as arcadas (para cima ou para baixo), rever o dedilhado em 
questão, indicar a região (no talão, no meio ou na ponta) do arco ao tocar cada 
trecho, etc. Essas medidas podem resolver problemas na execução, e dessa forma 
guiar os alunos na execução do repertório em questão.  
 
O professor também entra em questão desde o momento da escolha, e consequente 
adequação, do repertório que ao mesmo tempo em que deverá fornecer ao aluno 
uma experiência musical em grupo que seja prazerosa ao tocar, deverá também 
condizer com o grau técnico que esse estudante possui quanto fornecer estímulos 
para o seu crescimento musical, ao encontrar situações que sejam para ele como 
um degrau a subir. É importante lembrar que esses degraus precisam ser 
gradativos, e ainda que seja num primeiro momento inquietante para o aluno, uma 
vez vencido o primeiro impacto com essa limitação, através das orientações do 
professor/regente, ele as ultrapassa. Consistindo nisso, um estímulo para a sua 
vivência musical. 
 
 

 

 

 

 



Cap. VI Considerações Finais. 
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