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PREFÁCIO
Lígia Ferro*

A educação de qualidade, desde o nascimento até à morte, é um
direito humano fundamental. A Agenda das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável 2030 destaca a educação como plataforma
privilegiada de promoção da interculturalidade, da cidadania e da igualdade de oportunidades para todas e todos (Abrantes et al., 2019). A educação artística, baseada no uso de diversas linguagens, conﬁgura-se como
uma ferramenta valiosa no desenvolvimento de uma educação de qualidade. Através do trabalho artístico, é possível manejar ideias e conceitos,
ultrapassando barreiras culturais e contribuindo para o estabelecimento
de laços sociais, tão centrais para o desenvolvimento pessoal e social de
qualquer indivíduo.
O reconhecimento internacional do papel da aprendizagem artística
neste processo de desenvolvimento e na negociação de conﬂitos e consensos
nas sociedades contemporâneas tem levado a um crescimento do interesse
cientíﬁco sobre as práticas de educação artística e cultural em variados
contextos e comunidades. A abordagem destas realidades tem sido, muitas
vezes, feita com recurso à etnograﬁa, como metodologia de conhecimento
“de perto e de dentro” (Magnani, 2002) dos fenómenos que se pretendem
analisar a partir de um paradigma construtivista e compreensivo.
Os artistas têm vindo a revelar-se como interessados no uso da etnograﬁa e no estudo aprofundado destas realidades. O campo académico
das ciências sociais apresenta-se atualmente como um espaço vibrante de
trabalho interdisciplinar, procurado por muitos destes artistas que trazem
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consigo, frequentemente, um saber prático da intervenção artística e uma
sede de saber teórico-metodológico, no alinhamento da investigação
baseada nas artes (Leavy, 2019). Conjugando experiências e interesses, algumas pesquisas protagonizadas por investigadores com formação artística
prévia têm produzido relevantes contributos para pensar sociologicamente
as artes e a cidadania, como o livro que agora irá ler.
Atores da educação musical. Etnograﬁa nos programas socioculturais
El Sistema, Neojiba, Orquestra Geração, da autoria de Alix Didier Sarrouy,
resulta do trabalho de pesquisa realizado para a sua tese de doutoramento
em Sociologia das Artes, agora transformada num livro capaz de apelar a
um público tanto académico como não académico.
O texto enquadra-se claramente no âmbito da investigação sociológica, no que diz respeito à problematização e à reﬂexão teóricas, assim
como aos instrumentos metodológicos de recolha e análise de dados.
Adicionalmente, coloca em diálogo múltiplos contributos disciplinares a
propósito do papel da educação artística e cultural em espaços urbanos
desprivilegiados e, em particular, da música como ferramenta de educação,
emancipação e cidadania, no domínio de um processo de “transformação
pessoal e social”, como refere o próprio autor.
O projeto El Sistema, fundado na Venezuela, conta agora com mais de
quatro décadas de existência, depois de resistir a vários tumultos e regimes políticos no país. O poder inspirador deste projeto à escala global é
inegável: um pouco por todo o mundo existem iniciativas que o invocam
mais ou menos diretamente. Neste texto poderemos conhecer diferentes
experiências Venezuela (El Sistema), no Brasil (Neojiba) e em Portugal
(Orquestra Geração).
Para além de preencher uma lacuna empírica, relacionada com a falta
de conhecimento comparativo sobre a implementação de projetos inspirados no El Sistema em diferentes países, esta publicação vem suprimir
a escassez de estudos etnográﬁcos na literatura internacional, no âmbito
das iniciativas de educação cultural e artística (Creech, 2016).
A propósito do estudo da música como ferramenta de transformação
e mudança social, este texto constrói pontes teórico-metodológicas entre
a Sociologia e a Antropologia, seguindo a tradição da Escola de Chicago.
O autor convida-nos a uma viagem entre escalas de observação e análise micro, meso e macro, insistindo na importância de ampliar os casos
de estudo.
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Com uma escrita e uma argumentação muito claras, o autor oferece
um itinerário de reﬂexão teórica para a construção do objeto de estudo: as
dinâmicas sociológicas presentes nos três casos de estudo selecionados, a
partir de uma perspetiva fortemente inﬂuenciada pela escola de Chicago
e pelo interacionismo simbólico na esteira de Blumer (1986).
O texto vem ocupar um lugar especial no campo cientíﬁco português,
pois parte da tradição disciplinar da Sociologia e da Antropologia, das suas
práticas e usos no que à etnograﬁa urbana diz respeito, trazendo o seu
contributo original, nomeadamente no que toca ao método comparativo
e à triangulação de dados. Em Portugal, podemos encontrar um número
considerável de pesquisas com caráter comparativo, especialmente no
campo da Sociologia e da Antropologia urbanas com as quais este livro
se relaciona.
Há uma apresentação cristalina do desenho da investigação que transporta e envolve o leitor no processo de pesquisa. Desde logo, os critérios
estabelecidos para a escolha dos três casos de estudo são muito evidentes,
e na própria leitura encontramos uma grelha de descodiﬁcação da teia
complexa de relações e interdependências estabelecidas entre os distintos
contextos de investigação.
A estratégia metodológica é robusta, soﬁsticada e exigente. A abordagem etnográﬁca e multisituada aﬁgura-se como uma das metodologias
mais desaﬁantes, pois convoca o investigador de modo muito intenso e
prolongado, exigindo-lhe um grande investimento cientíﬁco e proﬁssional,
ao mesmo tempo que solicita uma gestão das relações e das emoções no
terreno. A investigação de Sarrouy resulta de um longo período de trabalho
de campo que lhe permitiu recolher um manancial de informação vasto,
apenas possível devido à versatilidade do autor, enquanto investigador
e interventor no campo da educação e da mediação cultural e artística.
O leitor poderá aceder neste livro a uma diversidade de dados de grande
qualidade, recolhidos e analisados aprofundadamente na linha da tradição etnográﬁca.
A riqueza dos dados recolhidos em diferentes contextos nacionais,
incluindo Portugal, servem uma reﬂexão comparativa complexa, enraizada
em dados provenientes de distintos territórios e atores sociais nos mundos
da educação musical. Este é um livro que não apenas ouve as palavras dos
protagonistas da pesquisa, mas também os vê nos seus espaços quotidianos e os dá a conhecer ao leitor através dos mapas e plantas apresentados.
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As plantas dos espaços do trabalho de campo complementam as palavras
ditas pelos atores da pesquisa.
A problematização e a análise do papel da educação musical nos três
casos de estudo em contextos socioeconomicamente desfavorecidos servem como alavanca para as conclusões deste trabalho, também elas pontos
de partida para novos trajetos de investigação.
O livro de Alix Sarrouy não só é um contributo de elevada qualidade
para analisar cientiﬁcamente a educação artística em meios sociais desprivilegiados, como possui também um grande potencial de impacto ao nível
da intervenção social e da arte comunitária, pelo facto de trazer dados de
grande relevo para o desenho de projetos nestes domínios. Este é um livro
não apenas para investigadores, mas para proﬁssionais que trabalhem ou
se interessem pela intervenção social com jovens e crianças, quaisquer
que sejam as suas linguagens e ferramentas artísticas.
O conceito de mediação e as suas implicações na prática a partir de
processos de conhecimento aprofundados sobre as realidades em questão
perpassam todo o texto, por vezes de uma forma muito límpida e direta,
outras de modo mais implícito. A leitura do livro oferece pistas muito concretas para a implementação de processos de mediação cultural através
da educação artística, proporcionando conhecimento cientíﬁco sólido e
estimulando, assim, a reﬂexão sobre a mediação cultural e social na prática.
O livro de Sarrouy busca compreender em profundidade a diversidade e complexidade socioculturais dos processos e contextos do ensino-aprendizagem da música e da cidadania. Este livro suscitará o interesse de investigadores e estudantes das ciências sociais e humanas, dos
mediadores culturais, artistas e técnicos das áreas social e artística, bem
como do público em geral e de todos aqueles que buscam estimular a sua
reﬂexão sobre as dinâmicas da educação artística e cultural em contextos urbanos relegados espacial e socialmente. Sarrouy presenteia-nos,
assim, com um excelente contributo para a investigação e a intervenção
na área da educação cultural e artística em territórios urbanos objeto de
“desqualiﬁcação social” (Paugam, 2003). Será, com certeza, um texto que
abrirá portas para novos e promissores caminhos nas ciências sociais, na
educação e nas artes.
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À arte de educar, atenta aos contextos
de aprendizagem dos seres humanos.

INTRODUÇÃO

Pre-texto
Janeiro de 2015, Maracaibo, Venezuela: conversa com uma jovem de
14 anos e aluna de viola-d’arco, no pátio de uma escola de música
do El Sistema.
– Você é francês?
– Sou.
– É verdade que lá vocês pensam no futuro?
– Uhmm, sim, uhm, por exemplo, neste momento estou aqui para
fazer uma pesquisa universitária que me permitirá obter um diploma,
graças ao qual espero, no futuro, poder ter um bom emprego.
– Uhmmm… para mim o que conta é o ahora, el hoy!

Duas semanas depois da minha chegada ao campo de pesquisa na
Venezuela, uma violetista de catorze anos vence a timidez e vem ter comigo
no pátio da escola para colocar uma questão que lhe provoca uma certa
curiosidade – você pensa no futuro? Foi preciso eu fazer 7000 km até à
Venezuela para que uma jovem me coloque esta questão de ordem metafísica, desequilibrando assim as minhas convicções pessoais e sociais, supostamente reconfortantes. A aluna tem a sua própria resposta – é o ahora
que conta! Quanto à minha, tentei encontrar pontos de apoio. Ficámos
os dois no espanto, surpreendidos. Os olhares procuram soluções, um no
outro. Durante alguns segundos as minhas escolhas de vida e a própria
investigação sociológica são postas em causa. É apenas na minha estrutura
cultural que elas fazem sentido. O adulto ocidental tenta reestabelecer a
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sua caminhada intelectual depois de a jovem aluna o ter desviado do seu
caminho, traçado antecipadamente e através do qual pensava alcançar o
horizonte. Mas que horizonte? Parece ser mais próximo para ela, possível
de tocar com a ponta dos dedos. O seu horizonte vai sendo também construído quotidianamente, mas com a viva consciência de o ter atingido ao
longo do dia, com pragmatismo. O horizonte do investigador será apenas
uma redução de tudo o que viveu, viu e construiu ao longo do seu caminho
pessoal e cientíﬁco nos campos da pesquisa etnográﬁca.
Esta conversa ocorreu num dos núcleos de Maracaibo, a segunda maior
cidade da Venezuela. Um núcleo é um espaço físico, como uma escola, onde
os alunos têm aulas gratuitas de música sinfónica, seis dias por semana,
quatro horas por dia. É também a unidade-base de um vasto programa
de educação sociomusical venezuelano, o mundialmente conhecido El
Sistema. Em mais de quarenta anos de existência, o El Sistema criou uma
rede de núcleos por todo o país. Em 2015, durante a minha estadia, existiam
cerca de quatrocentos, para seiscentos mil alunos e nove mil professores.
A jovem que me interpelou no pátio é aluna de viola-d’arco no núcleo
Santa Rosa de Agua. Foi criado em 1995, no centro de Santa Rosa de Agua,
um bairro muito desfavorecido socioeconomicamente, com má reputação
devido a casos de delinquência e pobreza recorrente. O primeiro objetivo
deste núcleo é ocupar as tardes das crianças com um ensino de música sério
e música tocada em orquestras sinfónicas e populares. De uma forma muito
pragmática, a música serve para retirar as crianças das ruas, ocupá-las em
grupo, dar-lhes responsabilidades e objetivos educativos.
A questão que me foi colocada é ainda mais surpreendente porque
educar também é pensar no futuro, é preparar-se e melhorar as suas
hipóteses de “ser bem-sucedido” num percurso social e proﬁssional. Mas
devo contextualizar as origens culturais da jovem para perceber a sua
valorização do presente. A aluna é de origem añú – índios autóctones do
Noroeste da Venezuela, um povo de pescadores que vive sobre a água, em
casas palafíticas. Setenta por cento da população do bairro de Santa Rosa
de Agua são de origem añú. As típicas casas continuam a existir porque o
bairro se situa na berma do maior lago da América Latina – o Maracaibo.
Os Añú vivem em função do que é necessário no presente. Por exemplo, o
mais importante é pescar para ter que comer hoje; e depois recomeça-se.
As artes da observação e do repouso são-lhes muito importantes, por isso
têm fama de serem ﬂojos (preguiçosos).
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A transcrição desta conversa relata um caso peculiar, mas serve para
dar conta das principais questões que vão estruturar a minha investigação
sociológica. A jovem violetista revela a sua cultura na pergunta que me fez
– para quê pensar no futuro? No entanto, ela está inscrita no núcleo e tem
diariamente aulas de música. Será que os professores fazem um esforço
para compreender quem são os seus alunos, as suas culturas, as suas histórias de vida, os seus percursos? Será que encontram técnicas de ensino
que permitem aos alunos atingir resultados no quotidiano? Como preparar
um futuro sem o enunciar, concentrando-se apenas na ação prática ahora?
Qual a importância do objeto que é o instrumento musical para que haja
uma vinculação ao núcleo?
Surgem então as questões ligadas à música como instrumento de
“transformação pessoal e social”, tal como o enuncia o El Sistema. A música
parece ter uma função importante, mas qual? Como é que os professores
ensinam? Para atingir que resultados? A música como instrumento (no
presente) ou como objetivo a atingir (no futuro)?
O núcleo é um espaço no qual circula um grande número de adultos: membros da direção, professores de música, auxiliares de educação,
empregadas de limpeza, seguranças à porta, mães de alunos que aí passam
as tardes à espera dos seus ﬁlhos. Qual o papel de todos estes atores no
equilíbrio frágil das relações humanas no núcleo? Que tipo de ambiente
de vida e de trabalho é criado num núcleo? Qual a inﬂuência do contexto
do bairro, marcado pela violência e a delinquência, nas ações individuais
e coletivas de todos os tipos de atores do núcleo?
Paradoxalmente, através da sua questão, que foi por mim primeiramente interpretada a nível metafísico, a aluna añú fez-me “voltar à terra”.
O núcleo torna-se então a unidade de análise, o espaço concreto no qual me
situo enquanto etnógrafo. O trabalho que se segue “leva a sério” os atores
dos núcleos, no que dizem e no que fazem. Focalizo a investigação na ação
coletiva de todos os atores dos núcleos, tendo também em consideração
os objetos que os rodeiam. Partindo dessa base, abrirei o olhar sociológico
ao ambiente institucional que envolve o núcleo. Tomarei em consideração
os fatores culturais, no seu sentido antropológico, mais vasto, para melhor
contextualizar as ações do conjunto de atores presentes nos núcleos.
Usando múltiplas lentes da sociologia, o objetivo é partir de um trabalho
etnográﬁco aprofundado em três campos de pesquisa, para fazer emergir
uma explicação ﬁna sobre as ações dos seus atores na educação musical.
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1. Sociologia das artes nos mundos da educação musical
Este livro tem a sua origem no meu doutoramento em Sociologia das Artes
(2013-2017), mas resulta de nove anos de investigação, tendo como temas
transversais a música, as populações socioeconomicamente desfavorecidas,
o encontro entre culturas e as suas interações sociais.
O programa de educação musical El Sistema esteve incluído nos meus
primeiros trabalhos de jovem estudante universitário em 2009, quando
colocava a questão da função da música na interculturalidade contemporânea (Bouchard & Taylor, 2008; Demorgon, 2004). Ao El Sistema, que
se serve da música como uma ferramenta de educação para a cidadania
e o desenvolvimento social, juntei um olhar sobre a West-Eastern Divan
Orchestra, fundada em 1999 pelo intelectual palestino Edward Saïd e pelo
maestro israelita Daniel Baremboïm. Aproveitando a música tocada em
orquestra sinfónica, a Divan Orchestra é um projeto sociocultural que tem
por objetivo unir diferentes culturas do Médio Oriente.
El Sistema e West-Eastern Divan Orchestra são dois projetos concretos
que têm resultados pragmáticos e com percursos igualmente simbólicos:
o primeiro pretende a educação musical gratuita para todas as crianças,
qualquer que seja a sua classe social; o segundo visa mostrar que é possível,
para povos em desconﬁança mútua, tocar música juntos num espírito de
entendimento e respeito. Em ambos os casos a música serve de instrumento para atingir ﬁns que a ultrapassam: chegar a um entendimento
entre as culturas do Médio Oriente; educar socioartisticamente os jovens
cidadãos da Venezuela.
A fundação do El Sistema data de 1975. A sua origem, bem conhecida, adquiriu um carácter que se aproxima de um mito crístico: o fundador, o maestro José Antonio Abreu, reuniu onze músicos à sua volta,
numa garagem em Caracas, para aí fundar o El Sistema. Foi uma espécie
de Última Ceia invertida: uma primeira união que fez nascer a “ideia
louca” de um projeto que iria (trans)formar venezuelanos através da
música sinfónica.
Até essa data os petrodólares pagavam generosamente músicos estrangeiros de alto nível para que constituíssem as principais orquestras do
país, nomeadamente a de Maracaibo, considerada na época como uma das
melhores da América Latina. Há mais de quarenta anos que o El Sistema
existe. De 1975 a 1999, o programa evoluiu de forma contínua, fortiﬁcando
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o seu trabalho na Venezuela, mas sem que houvesse ainda um vasto reconhecimento internacional1.
O ano de 1999 é crucial para o El Sistema: o trabalho que foi sendo
feito ao longo de 25 anos começa a dar frutos importantes. Um deles é o
jovem chefe de orquestra, Gustavo Dudamel, que, aos 18 anos, é escolhido
como diretor musical da Orquestra Simón Bolívar B em Caracas2. Nesse
mesmo ano, Hugo Chávez é eleito Presidente da Venezuela. Todo o seu
discurso de campanha é baseado na ideia de “inclusión” (Chacín, 2009),
palavra repetida incansavelmente para uma população que, na sua maioria, está numa situação de exclusão. A “inclusión” vai no sentido do que
o El Sistema, à sua escala, vem fazendo desde 1975. O novo Presidente
decide aumentar o ﬁnanciamento do El Sistema, de forma a alargar a sua
capacidade de “cambio social” aos inúmeros bairros pobres do país, onde
habita a maioria da população (Bolivar, 1995).
Em 2002, quando o El Sistema está numa fase de ascensão exponencial, Hugo Chávez sofre um golpe de estado. O El Sistema resiste às perturbações políticas. Aliás, essa resistência é uma das características que o
deﬁne, já que em quarenta anos de existência viu passar dez Presidentes da
República e vários golpes de estado (Kornblith, 1996)3. As dotações ﬁnanceiras aumentam ao longo das quatro décadas, passando por várias tutelas,
nomeadamente o Ministério dos Assuntos Sociais e o atual Ministério da
Presidência4. O ﬁnanciamento é na sua grande maioria público, mas o
estatuto jurídico de Fundación permite ter uma gestão privada e autónoma
quanto à escolha dos funcionários, às opções artísticas e à pedagogia5.
O maestro José Antonio Abreu, fundador e diretor do El Sistema, foi
sempre a ﬁgura de proa até ao seu falecimento, em 2018. Outra ﬁgura
1. José Antonio Abreu, fundador e diretor do El Sistema desde 1975, foi Ministro da Cultura de 1989 a 1995 e também
diretor do Conselho Nacional de Cultura (CONAC).
2. A Orquestra Simón Bolívar é a mais importante da Venezuela. Está dividida em duas orquestras: a Simón Bolívar
A, constituída pelos músicos fundadores do El Sistema; e a Simón Bolívar B, que faz as famosas turnés internacionais, constituída pelos melhores músicos da Venezuela com idade até 40 anos.
3. O diretor do El Sistema, José Antonio Abreu, era Ministro da Cultura quando Hugo Chávez fez o seu golpe de
estado falhado contra o Presidente Carlos Andrés Pérez Rodrigues em 1994.
4. Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela. Disponível em: www.elsistema.org.ve.
5. Fundación Musical Simón Bolívar (FundaMusical Bolívar), sob a tutela do Ministerio del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
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marcante é a do carismático Gustavo Dudamel, atualmente com 40 anos,
jovem superstar da direção de orquestras, com uma forte carreira internacional. O terceiro “cartão de visita” do El Sistema é a sua principal orquestra
nas turnés mundiais: a Orquestra Simón Bolívar B.
Para que tenhamos noção das dimensões atingidas pelo El Sistema em
quarenta anos de trabalho na Venezuela seguem alguns números: ﬁnanciado em cerca de 80% pelo Estado e com o dinheiro resultante do petróleo
nacional; 634 000 alunos; 8829 professores; 416 núcleos; 1340 módulos em
escolas; 372 coros infantis e juvenis; 1210 orquestras pré-infantis/infantis/
juvenis; 15 programas com índios autóctones; 15 programas de Educação
Especial (alunos com deﬁciências psicomotoras); 1 programa penitenciário6. O sucesso do El Sistema, mundialmente reconhecido nas duas últimas
décadas, motivou várias organizações fora da Venezuela a criar projetos
nele inspirados. Há atualmente cerca de 60 países que desenvolvem o seu
próprio programa de educação musical em contextos socioeconomicamente desfavorecidos; têm diversos graus de parceria com o El Sistema,
mas mantêm a sua independência.
O desenvolvimento do El Sistema passou, portanto, do nível nacional
ao nível internacional. Cerca de metade dos programas nele inspirados
tem menos de dez anos de existência. Naturalmente, o sucesso do programa incentivou a curiosidade dos mundos mediáticos e académicos,
surgindo trabalhos de investigação sobre o El Sistema, com áreas de foco
muito variadas: educação, pedagogia, musicologia, direito, política, gestão, entre outras.
O website americano sistemaglobal.org é um dos principais comunicadores do El Sistema no mundo. Glenn Thomas, o seu fundador, teve a
iniciativa de encomendar uma revisão de literatura sobre o El Sistema a
nível internacional. A primeira edição foi publicada em 2013, e a segunda
em 20167. Ambos os trabalhos foram realizados por uma equipa de investigadores internacionais sob a direção da Professora Doutora Andrea
Creech, do Institute of Education da Universidade de Londres. É uma
revisão exaustiva, com mais de uma centena de documentos, desde livros
a artigos cientíﬁcos, passando por relatórios de avaliação das orquestras,
dissertações de mestrado e artigos de imprensa (Creech, 2016). Dando
6. Informações fornecidas por Fundamusical em fevereiro de 2015, durante o 40.º aniversário do El Sistema.
7. 6LWHRǧFLDOGR6LVWHPD*OREDOZZZVLVWHPDJOREDORUJUHVHDUFK

Introdução

25

conta das principais vias de investigação sobre o El Sistema e debates mais
recorrentes, é um trabalho em profundidade que não pretendo substituir
aqui em poucas páginas. No entanto, antes de partir para o trabalho de
campo, pude reter duas das principais constatações feitas pelos responsáveis desta revisão:
1.

2.

No geral, o nível cientíﬁco das fontes recolhidas para a revisão é baixo, tanto
em quantidade quanto em qualidade. Na sua maioria são trabalhos individuais,
relatórios ou dissertações. A ausência de ﬁnanciamentos faz com que não haja
suﬁcientes pesquisas aprofundadas no campo das orquestras, sobretudo na
Venezuela. Há igualmente uma carência de pesquisas etnográﬁcas que tenham
uma metodologia rigorosa e nas quais os investigadores se possam apoiar.
Não existe distância temporal face aos projetos estudados porque, na sua
maioria, foram realizados depois de 2010. Só o El Sistema tem mais de quatro
décadas de existência. É por isso difícil avaliar os métodos, a consistência do
trabalho e os resultados. São orquestras que estão ainda na sua fase de iniciação, de pilot, como dizem os autores. Segundo estes, faltam investigações
longitudinais que acompanhem as evoluções pedagógicas, educativas, de
gestão e de direção dos programas.

A maioria dos trabalhos recolhidos na revisão de literatura foi feita
a partir de métodos qualitativos, mas partindo de amostras pequenas,
com pouco tempo e com meios escassos. Tendo em consideração essas
diﬁculdades, há trabalhos aprofundados e que são eﬁcazes na sua metodologia. Seguem alguns exemplos que me marcaram em 2013: Evelyn
Rojas, da Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (VZ), a partir
do conceito de “aprendizagem organizacional”, de Peter Senge, e da teoria
das “inteligências múltiplas”, de Howard Gardner, apresenta um estudo
aprofundado sobre o estilo de gestão do El Sistema no estado de Lara, na
Venezuela (Rojas, 2010); Michel Uy, da Universidade de Oxford, escreveu
em 2012 um artigo cientíﬁco de referência sobre o tema da interação do
El Sistema com as populações, no qual opera o conceito de praxis (Freire
& Ramos, 2003) como um recurso de base para a criação de elos sociais
(Uy, 2012); o trabalho de Lauren Silberman, da Universidade de Oregon,
sobre o desenvolvimento do El Sistema através do mundo permite compreender como funciona o programa, a partir de que modelo e com que
diﬁculdades (Silberman, 2013).
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À parte alguns trabalhos de fundo, a literatura sobre o El Sistema ainda
apresenta um claro déﬁce de investigação sociológica em profundidade.
O trabalho a que me proponho neste livro pretende contribuir para o preenchimento dessa lacuna. Para isso “levo a sério”8 os campos de pesquisa e os
seus atores, através de metodologias qualitativas que deles me aproximam.

•
Desde 2004 que o El Sistema beneﬁcia de um reconhecimento internacional graças a um conjunto de fatores. Neste ano Gustavo Dudamel
ganha o prémio internacional Mahler para jovens chefes de orquestras e
passa a ser “abençoado” por grandes maestros, tais como Claudio Abbado
e Daniel Baremboïm. É também um prémio que reforça a orquestra dirigida
por Dudamel, a Orquestra Simón Bolívar B. Músicos e maestro têm sucesso
em todos os palcos que pisam. O estilo não ortodoxo mas de qualidade que
têm a orquestra e o seu chefe fascina.
Em paralelo, a comunicação e os média sempre ﬁzeram parte dos trunfos do El Sistema. Em 2006 é estreado o documentário Tocar & Luchar,
título que reproduz o slogan do El Sistema (Arvelo, 2006). Três anos mais
tarde é lançado um documentário com muito sucesso internacional: El
Sistema: Music to change life (Smaczny & Stodmeier, 2009). As redes
sociais e o YouTube participam fortemente numa divulgação imparável.

8. A questão de “levar a sério” (prendre au sérieux RVVXMHLWRVGHHVWXGRQRVHXVHQWLGRHWQRJU£ǧFRHSUDJP£WLFR
«VDOLHQWDGDSRU$QWRLQH+HQQLRQVRFLµORJRGDDUWHQR&HQWUHGH6RFLRORJLHGHOš,QQRYDWLRQTXDQGRGHǧQHRVHX
posicionamento metodológico e teórico. Hennion defende a importância de “levar a sério”, fazendo referência
aos “amadores” e aos “objetos” na sociologia do gosto e da arte. Seguem duas citações, que também revelam o
humor provocador de Hennion: (1) “Mas é claramente o meu próprio programa de investigação que evoco agora:
fazer (refazer até) uma sociologia do gosto. Como falar do amor da arte, ou do vinho, de tal objeto ou de tal prática,
levando a sério esta questão, sem mostrar que não se trata do que parece mas de outra coisa… Antes disso, mais
uma observação sobre este período, para ilustrar os momentos da evidência comum que apercebemos melhor
quando saímos deles e dos seus consensos datados, aqueles que traçam a arena das temáticas pertinentes.
Neste caso, ultrapassam largamente o próprio Pierre Bourdieu: de acordo ou não com as suas teorias, ninguém,
ao ler o titulo L’Amour de l’art em 1966, teria pensado que a obra iria efetivamente tratar do amor pela arte. Será
outra coisa – um jogo negado de diferenciação social, etc.; não volto agora à sua tese, quero apenas sublinhar a
permanência de uma agenda de interrogações próprias a um tempo: ora bem, não levar a obra a sério seria cair
na estética e deixar-vos enganar pelo discurso dos atores, participar na crença em vez de mostrar o mecanismo,
etc. Pois bem, levar a sério o amor pela arte é exatamente o meu projeto” (Hennion 2013, Refaire une sociologie du
goût à partir des amateurs); (2) “É provavelmente necessário dar um passo para um lado e para o outro para que a
sociologia leve mais a sério os objetos dos atores e, para além disso, renuncie a acreditar na autonomia possível
GHXPDH[SOLFD©¥RSHORVRFLDOTXHDǧORVRǧDVHWRUQHUHDOPHQWHHPS¯ULFDTXHWDPE«PHODVHWRUQHLQYHVWLJDdora, em vez de fazer do empirismo mais um problema teórico” (Hennion 2013, Capítulo: Des objets qui obligent).
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Paralelamente, o maestro José Antonio Abreu recebe numerosos prémios
internacionais que reforçam a legitimidade do El Sistema. Em 2009, Gustavo
Dudamel é nomeado diretor musical da Los Angeles Philarmonic. Com
estes três “embaixadores” (maestro Abreu, Gustavo Dudamel e a Orquestra
Simón Bolívar B), o El Sistema torna-se numa enorme máquina de soft
power artístico que, como todas as grandes instituições, tem os seus aﬁcionados e os seus detratores.
Face a esse momento de auge, a grande maioria das opiniões estava
maravilhada com o programa e as ações do El Sistema na Venezuela. Em
2014, porém, levanta-se uma voz crítica num livro que marcou os espíritos mais sensíveis, devido, entre outras razões, aos ângulos de ataque, à
escolha das palavras para deﬁnir o programa e caracterizar as ﬁguras e as
ações do El Sistema (Baker, 2014). As críticas feitas por Baker ao El Sistema
têm um tom violento, com adjetivos e comparações com capital simbólico
bastante negativo. Isso surpreende porque o autor é também professor
e musicólogo, vindo do mundo académico, onde, habitualmente, tudo é
exprimido com mais nuances e subtileza, permitindo uma maior complexiﬁcação. As suas críticas ao poderoso El Sistema ressoaram nos meios
de comunicação, ávidos de superlativos e títulos chamativos. Baker é
ulteriormente apoiado por Lawrence Scripp, professor do New England
Conservatory. Scripp entrevistou um ex-aluno do El Sistema, violinista
da Orquestra de Ballet da Pensilvânia, que subscreve algumas das acusações (Scripp, 2015).
São poucos os autores que criticaram o El Sistema e as suas ﬁguras
tutelares, mas os ataques acabam por ter repercussões. Alguns ﬁnanciadores e mecenas dos programas fora da Venezuela perdem a conﬁança na
qualidade dos projetos socioculturais que nele se inspiram. É a mesma regra
de base que sustém a estabilidade positiva dos mercados ﬁnanceiros: os
mundos da cultura e da educação precisam de garantir a “conﬁança” dos
seus “acionistas” privados e públicos.
Alguns aﬁcionados internacionais defendem o programa, muito mais do
que o próprio El Sistema. De facto, há representantes internacionais muito
ﬁéis, de que se destacam os americanos Tricia Tunstall e Eric Booth (2016)9

9. Os dois são editores das newsletters mensais The Ensemble e The World Ensemble, a propósito do El Sistema e
GRVSURJUDPDVTXHQHOHVHLQVSLUDPHPWRGRRPXQGRZZZWKHHQVHPEOHQHZVOHǶHUVFRP
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e o inglês Marshall Marcus10, antigo diretor musical do Southbank Center
de Londres. São atores importantes no “movimento internacional do
El Sistema”, nomeadamente através da publicação de livros e artigos e
da realização de conferências sobre as ideias e os atores do projeto. Há,
portanto, duas correntes opostas face ao El Sistema. As visões são contrastantes, passando da crítica superlativa à hagiograﬁa devota.
O meu interesse no El Sistema e na educação musical precedia todo
este aparato. Nenhuma das duas visões me interessava como ponto de
partida para o estudo sociológico a que me propus. Tenho tendência a
desconﬁar dos extremos. Procurei o meu próprio posicionamento face a
este tema, mantendo claro o que me parece ser essencial aqui: este trabalho de natureza sociológica pretende ter rigor cientíﬁco; não serve para
justiﬁcar nem para condenar, pois o posicionamento a favor ou contra é
limitativo para a investigação, sobretudo antes de partir para o trabalho
de campo. As escolhas metodológicas são então essenciais para evitar os
posicionamentos ideológicos ofuscantes. Parece-me, por isso, essencial
voltar à base que são os núcleos e os seus atores, ﬁcando, ao mesmo tempo,
aberto às complexidades das ações coletivas e estruturais.
O El Sistema continua a ser um tema mediático. Em 2021, Gustavo
Dudamel é nomeado Diretor Musical da Opéra National de Paris. As opiniões fazem correr muita tinta e alimentam numerosos fóruns de discussão, mas há um déﬁce no que toca à palavra dos atores que constituem
os núcleos na Venezuela. Ponho de parte as altercações que dividem e
escolho dirigir-me ao cerne da questão – o núcleo, como unidade-base
do El Sistema.
Proponho começar por relatar o discurso e as ações daqueles que
constituem quotidianamente os núcleos: professores, alunos, diretores,
auxiliares de educação e encarregados de educação. Parto do princípio de
que as suas palavras e atos serão a base sobre a qual poderemos construir
uma análise mais complexa. Rapidamente surgem as primeiras questões
derivadas da opção de investigar as atividades concretas e quotidianas nos
núcleos: quais as razões por que os vários atores estão nos núcleos? O que
fazem nos núcleos? O que inﬂuencia as suas ações? Como é estruturada a
educação musical? Quais os resultados das suas ações?

10. Nesse período, Marshall Marcus comunica através do seu blogue: www.marshallmarcus.wordpress.com.
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Não pretendo fazer uma análise que tome partido quanto ao fundo
ou à forma do que é feito pelo El Sistema. Em vez disso, pretendo entrar
no espaço deﬁnido dos núcleos para tentar compreender o que aí se faz
individual e coletivamente. Porém, tomo partido quanto ao quadro teórico
que envolve o meu pensamento sociológico e a metodologia de pesquisa
a aplicar no campo. Há escolhas a fazer, embora nem todas tenham sido
conscientes na altura e tenha demorado anos para as compreender e enquadrar em esquemas teórico-metodológicos. No entanto, desde o início, foi
para mim claro que a visão socioﬁlosóﬁca pragmatista permitiria insistir
nas “experiências” dos atores (Dewey, 2011), nomeadamente para revelar as
“vinculações” desenvolvidas dentro dos núcleos (Hennion 2004). Também
quis estar muito atento às “interações” (Goﬀman, 1974) das “ações coletivas” nos núcleos (Becker, 1974; Blumer, 1966); elas faziam parte dos meus
enquadramentos de base, mas era evidente que a intensa pesquisa etnográﬁca multi-situada seria determinante para sair dos dualismos redutores.

2. Cinética do enquadramento teórico
A questão colocada pela jovem violetista de origem añú sobre pensar o
futuro, de forma quase metafísica, desequilibrou-me. Durante um curto
período de tempo, foi como se o tapete dos meus habitus me tivesse sido
retirado. Hesitei um pouco na resposta, mas voltei à minha estrutura cultural, àquilo que me faz agir quotidianamente para tentar construir um
futuro. A questão, tal como foi colocada pela jovem aluna de feições exóticas, num núcleo em pleno bairro venezuelano de má reputação, ﬁcou-me
incrustada na mente. Muito me passou pela cabeça: relativismo; pôr tudo
em questão; carpe diem!
As diferenças culturais entre nós são evidentes, cada uma com o seu
fundamento, a contextualizar no espaço e no tempo. Mas o que primeiramente é percebido como uma questão desestabilizadora torna-se extremamente concreto e presente. A solução que a jovem aluna dá baseia-se
no ahora. Nota-se no povo añú uma necessidade de prática que permita
atingir resultados próximos no tempo e no espaço. O processo é tão importante quanto o resultado a partilhar em grupo.
Esta conversa, que aconteceu duas semanas após a minha chegada a
um núcleo no Noroeste da Venezuela, acabou por conﬁrmar a necessidade
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de me basear num enquadramento teórico alargado e com múltiplos pontos de apoio. Era necessário manter-me ﬂexível aos imprevistos teóricos
e metodológicos para que a obtenção de um determinado resultado premeditado e idealista não se impusesse. Era-me essencial manter os “pés
na terra”, com os olhos nos interlocutores, de ouvidos bem abertos aos
discursos e aos sons que orientam a vida nos núcleos.

•
A corrente pragmatista no campo da ﬁlosoﬁa e, mais tarde, no campo
da sociologia também teve a sua origem na metafísica. Foi a partir do chamado Clube Metafísico, que integrava os eminentes ﬁlósofos americanos
Charles S. Peirce e William James, que nasceu a ﬁlosoﬁa pragmatista. Estes
dois autores contribuíram para a emergência progressiva de um pensamento pragmatista, desde os anos 187011 até à década de 1940. A morte
dos principais fundadores, a Segunda Guerra Mundial e a omnipresença
da ﬁlosoﬁa analítica conduziram a corrente pragmatista ao esquecimento.
Contudo, desde os anos 1980 que o pragmatismo americano tem ressurgido, exercendo a sua inﬂuência a nível mundial (Bernstein, 2010; Putnam,
1995; Rorty, 1982, 1989).
Peirce, inﬂuenciado pelo seu percurso de químico e matemático em
pleno século XIX positivista, vê a criação de uma ﬁlosoﬁa pragmatista
como um método que clariﬁca as ideias e os grandes conceitos. Mas as
suas propostas não têm eco nos corredores do pensamento americano
até que, em 1898, o seu colega William James pronuncia uma conferência sobre os princípios do pragmatismo intitulada Conceções ﬁlosóﬁcas e
resultados práticos. O título da conferência de James dá conta da união
entre o pensamento ﬁlosóﬁco e a valorização do concreto, dos resultados:
“o método pragmático […] é a atitude que consiste em desviar-se das coisas
primárias, dos princípios, das categorias, das necessidades supostas, para
nos dirigirmos às coisas ﬁnais, aos frutos, às consequências, aos factos”
(James, 2007, p. 120).
As correntes de pensamento são um assunto que também vive das
vicissitudes do ser humano. A epistemologia revela que os intelectuais
não escapam às divergências de carácter, às más interpretações e às novas
deﬁnições para seu benefício. Cada ﬁlósofo da corrente pragmatista acabou
11. O primeiro artigo de C. S. Peirce a esse propósito foi How to Make Our Ideas Clearb  
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por seguir a sua própria via. Peirce afastou-se de James e criou aquilo a que
chamou “pragmaticismo”, um método para clariﬁcar as ideias ﬁlosóﬁcas
(que James, em referência ao trabalho de Peirce, tinha designado como
“praticalismo” na sua conferência de 1898). James, por seu lado, seguiu
com o “pragmatismo” como metodologia ﬁlosóﬁca para a busca da “verdade”, seu principal tema de investigação. Ao contrário de Peirce, James
não acredita no universalismo dos resultados das experiências. Pensa
que é necessário contextualizar constantemente as experiências e evitar
generalizações. Por esta razão, é considerado um empirista radical: “Se o
olharmos de uma certa maneira, o mundo é indubitavelmente uno; mas,
se o olharmos de outra forma, é indubitavelmente múltiplo. É simultaneamente uno e múltiplo – adotemos um tipo de monismo pluralista […],
a verdadeira ﬁlosoﬁa é um determinismo que reconhece o livre-arbítrio”
(James, 2007, p. 91).
A esta busca de posicionamentos ﬁlosóﬁcos por parte de Peirce e de
James, juntam-se vários dos seus contemporâneos, como John Dewey,
um dos principais pensadores e divulgadores da corrente pragmatista
no século XX. Partindo da importância da experiência sensível, Dewey
escolhe um campo ainda não estudado pelos seus colegas: a estética nas
artes. Começa por servir-se da corrente pragmatista para se demarcar do
kantismo omnipresente, aquele que isola a obra de arte dos processos
de criação e de receção. Os temas que Dewey tratou ao longo da sua vida
centenária são vastos, mas dois livros, que têm títulos reveladores, são
particularmente importantes para a estruturação do meu pensamento e
da minha atitude face à investigação sociológica: Art as Experience (1934)
e Experience and Education (1938).
A minha forma de ver as propostas feitas pela corrente pragmatista
é em si pragmática, no sentido em que retenho como prioritários certos
princípios que vivenciei ao longo da minha própria vida. O sociólogo é,
também ele, um “animal social”. Esta visão pessoal não pretende diminuir
o valor da ﬁlosoﬁa pragmatista; pelo contrário, é uma forma de a aplicar e
de incorporar os seus princípios.
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Comecemos pelo elo entre vida e arte, defendido e promovido por
Dewey12. Esse elo dá uma profundidade à criação artística, contextualizando-a
num processo de ação a situar no tempo e no espaço. Dewey recorre ao
conceito de experiência, operando-o de forma a “ter em consideração”
(prendre en compte)13 a espessura das ações. O conceito faz parte da corrente pragmatista baseada no empirismo. A própria palavra “empírico”
deriva do grego empeiria, correspondente a “experiência”.
Partindo desta base, interesso-me pela importância que Dewey dá à
contextualização de cada ação: motivações; profundezas; tudo o que permita compreender. Isso mesmo leva o autor a desenvolver um profundo
respeito pela arte dita “popular”. A tomada em consideração do contexto,
nomeadamente o que corresponde à criação das obras artísticas, é-lhe
essencial: “Quando, devido ao seu distanciamento, os objetos que as pessoas cultas reconhecem como obras de arte parecem anémicos ao comum
dos mortais, o apetite estético deste último poderá preferir o que é vulgar
e de má qualidade” (Dewey, 2010, p. 34).
A arte resulta da vida em sociedade: “trata-se de restaurar a continuidade entre estas formas reﬁnadas e mais intensas da experiência que são as
obras de arte e as ações, sofrimentos e eventos quotidianos universalmente
reconhecidos como elementos constitutivos da experiência” (Dewey, 2010,
p. 30). A noção de “continuidade” é particularmente importante no estudo
qualitativo que proponho sobre os núcleos. Surgem então várias questões:
Será que existe uma continuidade entre as ações dos diferentes atores dos
núcleos? E com os atores que estão fora dos núcleos? Que impacto podem
ter os outros grupos de pertença para a continuidade de aprendizagem
dos alunos de música?
Um outro ponto interessante e que resulta da noção de “experiência”,
tal como a opera Dewey, diz respeito à possibilidade de evitar os dualismos

12. No livro L’Art comme expérience  -RKQ'HZH\UHǨHWHVREUHRHORFRQW¯QXRHQWUHDUWHHYLGDQRPHDGDPHQWHDRRSHUDURFRQFHLWRGHţH[SHUL¬QFLDHVW«WLFDŤ'RLVǧOµVRIRVSUDJPDWLVWDVFRQWHPSRU¤QHRVSURORQJDP
RVHXSHQVDPHQWR5LFKDUG5RUW\GHǧQLQGRDQR©¥RGHţYLGDHVW«WLFDŤH5LFKDUG6KXVWHUPDQGHǧQLQGRR
FRQFHLWRGHţVRPDHVW«WLFDŤFHQWUDGDQRSDSHORFRUSRTXHWHPSDUDREHPHVWDU &RPHǶL5RUW\
2008; Shusterman, 1992).
13. Segundo Hennion, “prendre en compte” (ter em consideração) é uma forma de respeitar e, por isso mesmo, de
“levar a sério”. É também um dos fundamentos da corrente pragmatista: “O pragmatismo não é uma teoria da
prática, é ter em consideração as coisas, o que é muito diferente” (Hennion, 2013, Chapitre – Critiquer Bourdieu
ou le généraliser?).
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fraturantes. Dar o justo valor aos processos permite revelar as movimentações dos factos sociais. A tomada em consideração dos elos entre as
múltiplas experiências num núcleo, por exemplo, torna visível a união
entre as ações no tempo e no espaço. Não pretendo justiﬁcar o sentido
das experiências, mas sim compreendê-las14.
Não é, portanto, uma forma de pensar que permita raciocínios simplistas, frios e descontextualizados. Tudo se torna complexo. O estudo
sociológico dos núcleos onde o aluno aprende a tocar música sinfónica
revela-se exigente: “Ao deﬁnir a arte como uma experiência, adquirimos
os meios pelos quais damos a estes contextos a atenção que merecem, em
vez de fechar a estética num formalismo estreito” (Dewey, 2010, p. 19).
No fundo, tudo é experiência; mas, no sentido que lhe dá Dewey, uma
“experiência” é aquela que acontece até à sua conclusão e da qual temos
consciência. Torna-se então uma “experiência estética” (Dewey, 2010,
p. 113). A originalidade do trabalho deste autor está na demonstração de
que a estética não é algo que se junta a nós no ﬁnal de uma experiência;
pelo contrário, é parte integral de todo o processo. Permite aprofundar a
experiência, ao mesmo tempo que se nutre dela no desenrolar da ação
in vivo. Dewey escreve sobre a possibilidade de “compor uma experiência”
(2010, p. 80). É exatamente sobre os seus elementos de composição que
proponho dirigir o interesse a propósito do trabalho musical nos núcleos.
Ao levar a sério a experiência, Dewey também corta com a oposição
ﬁlosóﬁca entre “carne e espírito”, inserindo o corpo no centro da experiência, na sua capacidade de ação e de sensação: “Porque sentimos desgosto
quando os grandes feitos das belas-artes são associados à existência quotidiana e ordinária, a esta existência que partilhamos com todas as criaturas
vivas?” (2010, p. 56). A educação musical que pretende atingir a excelência
precisa de ter em consideração o conjunto de fatores quotidianos, de rituais
14. “Explicar já é uma forma de desculpar”, pronunciou o Primeiro-Ministro francês Manuel Valls num discurso
RǧFLDODSURSµVLWRGDVH[SOLFD©·HVGDGDVSHODVFL¬QFLDVVRFLDLVVREUHDVRULJHQVGRVWU£JLFRVDWHQWDGRVGHMDQHLUR
e novembro de 2015 em Paris. O Primeiro-Ministro revelou o seu fraco conhecimento das ciências sociais: para os
investigadores, “explicar” surge depois da tentativa de “compreender”; essa compreensão dos fatores sociais que
OHYDPXPVHUKXPDQRDDJLUGHXPDFHUWDIRUPDQ¥R«XPDWHQWDWLYDGHţMXVWLǧFD©¥RŤPXLWRPHQRVXPDIRUPDGH
“desculpar”. O nosso trabalho é criar métodos de investigação e conceitos que nos permitam desconstruir ações
sociais, quaisquer que elas sejam. Os resultados dessa busca radical da compreensão podem depois contribuir
SDUDHYLWDUFHUWRVDWRVGHVWUXWLYRVHLOHJDLV(PUHVSRVWDDR3ULPHLUR0LQLVWURIUDQF¬VDFRPXQLGDGHFLHQW¯ǧFD
francesa uniu-se: cf. “La sociologie, ce n’est pas la culture de l’excuse!”, de Frédéric Lebaron, Fanny Jedlicki et
Laurent Willemez. Le Monde.fr 03/03/2016.
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simples, e de tudo o que motiva a ação. Um aluno de música também é legitimado pelos seus pais, amigos e professores. O seu corpo faz frente a um
instrumento: deve segurá-lo, produzir notas, face aos olhares dos colegas
e do público. O corpo é posto em ação de uma forma muito pragmática,
repetitiva e igualmente estética. Incorporam-se experiências marcantes
nos alunos e nos que os rodeiam. Para os pragmatistas, saber quer dizer
fazer, pôr o corpo em ação. Ou seja, não é estar afastado, reﬂetindo à distância, no conforto de uma certa passividade ﬁlosóﬁca.
À tomada em consideração do papel que tem o corpo humano, Dewey
associa a função do corpo inerte – o objeto. Inerte sim, mas resultando da
cinética dos corpos e dos espíritos humanos: “Uma conclusão não é algo
de isolado ou de independente; é a coroação de um movimento” (2010,
p. 85). O objeto expressivo é “aquele que nos diz algo” (2010, p. 152), numa
relação de troca contínua. Quanto ao mundo das artes plásticas, a obra é
ﬁxa, mas o seu criador perde o controlo a partir do momento em que está
terminada e exposta. É, no fundo, um nascimento depois de uma gestação criativa. Cabe ao espectador continuar a fazer viver a obra, a deixar-se levar por ela, projetando o seu Eu. A “vida da obra” depende daqueles
que a envolvem, dos atores dos “mundos da arte” (Becker, 2010). Mas, ao
contrário do que sucede na pintura, na música não se cria um objeto ﬁxo.
A música depende de novas experiências, é sempre preciso tocar de novo.
É uma forma de arte da qual as ondas sonoras estão sempre a escapar.
Dewey situa a música como uma “obra de arte”, por oposição a um “produto da arte” (2010, p. 273), na medida em que exige dos músicos a criação
constante de experiências coletivas, o “pôr em obra”.
Partindo desta visão aberta da arte, Dewey faz um paralelo com certos
mundos da educação cujo aspeto estático e passado critica: “A educação
deve ser dinâmica e no presente, mas voltada para a preparação de um
futuro que será diferente do que imaginamos” (2011, p. 461). A educação é
uma experiência, e é preciso ter consciência do que a compõe e de quem
são os alunos. Esta consciência vai diferenciar a qualidade da experiência
educativa. Esta experiência deve ter a capacidade de criar outras, deve
produzir um encadeamento democrático de experiências, cada vez mais
complexo e complementar (Dewey, 2011, p. 173).
Dewey propõe dois princípios estruturantes daquilo que pode ser uma
ﬁlosoﬁa da experiência que enquadre a educação: interação e continuidade (2011, p. 485). Estes dois princípios são fundamentais no meu olhar
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sociológico sobre os núcleos. Surgem então mais interrogações: Que tipo
de interações existe num núcleo? Será que há continuidade entre elas?
Como é que os atores do núcleo integram o que os envolve fora dele? Que
tipo de continuidade existe entre o núcleo e a sua extensão social?
Os princípios de interação e de continuidade são igualmente visíveis
na história das ciências sociais. No ﬁnal do século XIX há um elo de inspiração entre o positivismo das ciências naturais (nomeadamente a biologia
de Darwin), a ﬁlosoﬁa, a psicologia e a sociologia. O ﬁlósofo pragmatista
William James trabalhou longamente na área da psicologia, acabando por
juntar as várias ciências, tal como Marcel Mauss veio a fazer com a sua
ﬁsio-psico-sociologia em Técnicas do Corpo (1950).
Os sociólogos Robert Park e Ernest Burgess inspiraram-se nos ﬁlósofos
pragmatistas para fundar aquilo a que James designará como Escola de
Chicago. James e Dewey, que se conheciam, escreveram artigos cientíﬁcos
que ﬁguram num livro imponente, Introduction to the Science of Sociology,
editado por Park e Burgess para a University of Chicago Press (1921).
Dois pragmatistas vão ter um impacto particularmente forte e contínuo no departamento de Sociologia da Escola de Chicago: o já referido
John Dewey (1859-1952) e George Herbert Mead (1863-1931). O primeiro
junta-se à Universidade de Chicago em 1894 para ser professor e dirigir a
Faculdade de Educação, criando uma escola primária onde poderá testar
a sua visão da educação. Quanto a Mead, é considerado o fundador do
interacionismo simbólico, uma das marcas da Escola de Chicago, e o seu
trabalho será posteriormente desenvolvido por Herbert Blumer (1986) e
Erving Goﬀman (1974). O interacionismo simbólico vem clariﬁcar e insistir
na importância de “levar a sério”15 os atores dos campos de pesquisa. É um
prolongamento, com ﬁneza e detalhe, da atitude pragmatista, centrada nos
atores e nas suas experiências.
Progressivamente, instala-se na Universidade de Chicago uma corrente
de pensamento inspirada no pragmatismo e desenvolvem-se metodologias

15. A expressão “levar a sério” (prende au sérieux) é também usada pelos sociólogos Daniel Cefaï e Edouard
Gardella, na introdução do livro L’Urgence sociale en action. Ethnographie du Samusocial de Paris: “Este livro descreve a urgência social em ação, analisando os dilemas e os paradoxos em que ela se enreda, e levando a sério o
seu projeto moral e politico, sem que seja entendida como uma obra de caridade com conotação religiosa, nem
FRPRXPDGRPLQD©¥RVREUHRVGHVFODVVLǧFDGRVRXXPDJRYHUQDQ©DGRVFRUSRVXPFRQYLWHDROKDUGHPDLV
perto, para compreender melhor, no momento em que a forma de política da pobreza extrema que é a urgência
social é posta em causa” (Céfaï & Gardella 2011, p. 42).
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qualitativas de ordem empírica e compreensiva. A observação participante
é uma das metodologias aplicadas pelos investigadores (Whyte, 1993),
que se interessam por novos campos de pesquisa, pelos atores que os
compõem e suas experiências sociais. Esta corrente é também inﬂuenciada pelos métodos desenvolvidos na antropologia, particularmente por
etnógrafos, propondo algo de diferente das investigações quantitativas e
das ﬁlosoﬁas especulativas, ambas afastadas da vivência quotidiana nos
campos de pesquisa.
No início do século XX, simultaneamente a estas interações entre
investigadores e correntes de pensamento, Chicago é uma das principais
cidades americanas de imigração vinda da Europa e do êxodo das populações afro-americanas do Sul dos EUA (Rolland-Diamond, 2016). A Escola
de Chicago vê a cidade como um grande laboratório de pesquisa, onde é
possível aplicar metodologias qualitativas de forma a compreender melhor
o que aí se passa e, se possível, contribuir para o seu melhoramento.
Aproveitando o seu estatuto de outsider (Lannoy, 2004), Robert Park
escreve um artigo no qual faz sugestões sobre o estudo do comportamento
humano na cidade (1915). É o início de um período de investigações feitas
sobre o que é urbano.
Em 1925, Park e Burgess dirigem a edição do livro The City, que coroa
a união de forças e de temas de investigação (Park & Burgess, 1925). Entre
os autores, Roderick Mckenzie tem um impacto particular no meu trabalho, nomeadamente através do seu artigo “The ecological approach to the
study of the human community” (Capítulo III, de Park & Burgess, 1925), no
qual introduz duas noções que me são fundamentais: ecologia humana e
posicionamento. A primeira enquadra o pensamento criado sobre este novo
campo que é a cidade. O autor deﬁne a ecologia humana como “o estudo
das relações espácio-temporais dos humanos, afetadas pela distribuição
seletiva e acomodatícia das forças do ambiente” (1925, p. 63). Quanto ao
“posicionamento”, é um ponto essencial na ecologia humana porque a
posição dos atores no espaço e no tempo tem um papel determinante nas
relações das pessoas à comunidade e às instituições. Numa mesma cidade,
os humanos estão distribuídos consoante um conjunto de fatores que terão
um impacto no seu desenvolvimento pessoal e coletivo. Os sociólogos
fazem um paralelo com o mundo das plantas e dos seus ecossistemas: as
condições de desenvolvimento não estão igualmente distribuídas; assim
como há terras mais férteis, com sol e água, também há bairros com mais
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transportes públicos, mais segurança e ofertas de emprego. A ecologia
humana aprofunda a importância de ter em consideração os contextos
de vida para melhor compreender os atores.
Duas outras noções resultam do campo da ecologia humana: nicho ecológico e ecossistema. São dois conceitos que vou operar para estruturar esta
investigação. Um núcleo pode ser pensado como um “nicho ecológico”, ou
seja, um espaço físico que tem condições especíﬁcas de vida, em constante
diálogo com o seu “ecossistema” social e institucional. Surgem numerosas
questões: Qual é a relação entre o núcleo e o bairro que o envolve? Será
que o bairro desfavorecido socioeconomicamente pode ser um território
de riquezas humanas das quais o núcleo beneﬁcia? Quais são as especiﬁcidades do ensino junto das jovens populações vindas destes bairros?
Constato novamente o surgimento de mais um conjunto de questões.
Emergem graças à abertura da corrente pragmatista, baseada nos processos
de ação e de experiência nos núcleos. Este sobrevoo epistemológico que
propus nesta secção, das origens da ﬁlosoﬁa pragmatista à inﬂuência que
teve no desenvolvimento da Escola de Chicago, permite revelar a continuidade na evolução do pensamento na sociologia que me guia. Pretendo
prolongar esta linha ao nível teórico e metodológico, nomeadamente ao
explorar as complementaridades das práticas de investigação.
Ao longo dos parágrafos anteriores, o meu objetivo foi clariﬁcar uma
postura, diria até, uma atitude face à investigação sociológica. A corrente
pragmatista e as metodologias que derivam da Escola de Chicago estruturam a base do meu trabalho. É um primeiro enquadramento que se quer
largo e ﬂexível, de forma a melhor contextualizar as escolhas teórico-práticas que vão ser utilizadas ao longo do trabalho de campo e da análise
dos dados recolhidos.

3. Em busca de casos para estudo
Até agora, a análise reﬂexiva e o enquadramento teórico permitiram levantar numerosas questões a propósito do El Sistema e dos núcleos, mas sem
que haja uma problemática cientíﬁca centralizadora. Esse foco, conscientemente indeﬁnido, terá o núcleo como unidade de análise.
O núcleo é simultaneamente o sujeito e a problemática da investigação.
Tudo decorre dele e nele. É o espaço físico situado no tempo, onde a ação
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socioeducativa do El Sistema se desenvolve. A diversidade dos pontos de
vista dos seus atores permite complexiﬁcar e aprofundar os temas que vão
surgindo. Neste livro não pretendo responder a uma questão especíﬁca, do
género: Será que a pedagogia ativa é eﬁcaz junto dos alunos do núcleo X
na Venezuela? Em vez disso, preﬁro tomar o núcleo no seu todo, procurando dele extrair o máximo de dados que permitam descrever o que aí se
faz, identiﬁcar as dinâmicas interacionistas e compreender os resultados
a que conduzem.

•
Tendo escolhido o núcleo como “caso” (Ragin & Becker, 1992), como
ponto de partida desta investigação, e não o El Sistema como um todo, uma
das primeiras escolhas metodológicas foi fazer um estudo comparativo.
A comparação é possível graças à delimitação dos núcleos no espaço e no
tempo, e as diferenças entre eles suscitam questões essenciais.
Escolhi núcleos de dois outros programas que se inspiram no El
Sistema: Neojiba, em Salvador da Bahia, Brasil; e Orquestra Geração, em
Lisboa, Portugal. Estes dois programas foram criados em 2007, beneﬁciam
de parcerias com o El Sistema, mas são independentes.
O Neojiba, acrónimo de Núcleos Estaduais de Orquestras de Juvenis e
Infantis da Bahia, é um dos principais programas socioculturais de Salvador
da Bahia. Em 2007, o Governador do estado propõe ao pianista baiano
Ricardo Castro, uma referência internacional, a criação deste novo projeto.
Desde então, o programa tem evoluído exponencialmente: dez núcleos de
Prática Orquestral (NPO); dois núcleos de Gestão e Formação (NGF), que
formam os futuros professores; apoio na formação musical para uma rede
de projetos orquestrais em todo o estado da Bahia; 1406 alunos; 31 professores; 75 monitores16. O Neojiba é ﬁnanciado a 60% por dinheiro público.
Depois de ter sido suportado pela Secretaria da Cultura, está atualmente
sob tutela da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento
Social. Esta mudança permitiu aumentar o ﬁnanciamento, obrigando
contudo a manter o aspeto social do projeto. O seu estatuto público-privado garante ao projeto o controlo sobre a gestão ﬁnanceira e as escolhas
artísticas e pedagógicas. Os públicos-alvo são as populações jovens dos
bairros mais desfavorecidos, tendo como mediadores as instituições locais.
16. Dados referentes a 2015. Desde então o programa tem continuado a desenvolver-se.
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São frequentemente bairros muito pobres, resultantes de um processo de
“invasão” das terras devido ao êxodo rural massivo a partir dos anos 1980
(de Carvalho, Souza & Pereira, 2004).
Quanto à Orquestra Geração, em Portugal, é um programa de educação
musical fundado em 2007 na região de Lisboa, sob a direção de António
Wagner Diniz e Helena Lima. Conta com 980 alunos, dos 6 aos 21 anos,
repartidos por 17 núcleos em todo o país. Os alunos têm sete horas de aulas
coletivas por semana17. O ﬁnanciamento é misto: 85% do Ministério da
Educação; 15% das Câmaras Municipais e do sector privado. Em nove anos
de existência, a Orquestra Geração conseguiu crescer de forma exponencial
e assegurar a formação de uma primeira Orquestra Juvenil, a Orquestra A,
que toca anualmente nas principais salas de concerto de Portugal18.
A Orquestra Geração tem uma particularidade importante quando comparada com os dois outros programas da Venezuela e do Brasil: os alunos
em situação socioeconomicamente desfavorecida que beneﬁciam do programa português são, na sua maioria, oriundos dos processos de migração
nos últimos cinquenta anos: imigrantes ou descendentes de imigrantes das
ex-colónias portuguesas (Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e
Príncipe, Guiné Bissau), mas também dos países do Leste da Europa, do
Brasil e das comunidades ciganas portuguesas historicamente excluídas
(B. Padilla & Ortiz, 2012). É um contexto que exige tomar em consideração a sua “superdiversidade” (B. Padilla, Azevedo & Olmos-Alcaraz, 2014;
Vertovec, 2007), de forma a encontrar os bons métodos de investigação.
Foco-me, portanto, em três programas de países diferentes: El Sistema,
na Venezuela; Neojiba, no Brasil; Orquestra Geração, em Portugal. Em
cada um destes programas um só núcleo foi escolhido para aí realizar a
investigação qualitativa19:
1.

Núcleo Santa Rosa de Agua, Maracaibo, Venezuela: inaugurado em 1995, dispõe
de um local novo desde 2013. Tem 21 professores de instrumentos sinfónicos
e tradicionais (para música Llanera e Gaita Zuliana); 263 alunos, dos 3 aos 25
anos; horário ﬁxo das 14h00 às 18h30, de segunda a sexta-feira, e das 9h00

17. Dados referentes a 2016. Desde então o programa tem continuado a desenvolver-se.
18. Em 2017 foi publicado um importante livro sobre este projeto, tendo por título Crescer a tocar na Orquestra
Geração, sob coordenação de Graça Mota e João Teixeira Lopes (Lopes & Mota, 2017).
19. Dados referentes a 2016.
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às 13h00, ao sábado. Os alunos têm aulas na escola de ensino curricular de
manhã e passam as suas tardes no núcleo;
Núcleo Bairro da Paz, Salvador da Bahia, Brasil: inaugurado em 2012, o núcleo
conta com 14 professores de música e 113 alunos (dos 7 aos 20 anos) que passam 2h30 por dia, de manhã ou de tarde, consoante os horários escolares;
Núcleo Miguel Torga, Amadora, Portugal: inaugurado em 2007, este núcleo
conta com 11 professores e 92 alunos (dos 10 aos 15 anos). Os alunos têm um
mínimo de 7 horas de aulas por semana.

Podemos reter, desde já, que a escolha dos três núcleos foi baseada no
papel cientíﬁco que pode ter a comparação no aprofundar da investigação
(Lamont & Thévenot, 2000): as diferenças entre núcleos permitirão ir
mais longe na complexidade das interações sociais, nas suas motivações
e nos seus resultados; a comparação vem provocar o olhar do investigador
para que não se limite ao primeiro acervo teórico e metodológico ao qual
tenha acesso. Para compreender o que se faz num núcleo, é preciso aﬁnar
o olhar, a escuta e o posicionamento teórico-metodológico. É isso que o
trabalho comparativo permite.
Seguindo a linha de pensamento que apresentei acima, assente numa
prática do campo e nas experiências sociais, ﬁquei aberto aos núcleos
graças à metodologia da grounded theory (Glaser & Strauss, 1967). Isso
permite fazer um trabalho de tipo indutivo, deixando o campo exprimir-se.
A opção dedutiva serviria se tivesse assumido uma posição, hagiográﬁca
ou crítica, relativamente ao El Sistema, ou então se tivéssemos uma problemática muito deﬁnida. Não sendo esse o caso, a aplicação indutiva de
uma grounded theory permite revelar as especiﬁcidades de cada um dos
três núcleos. A fusão entre a comparação e a grounded theory põe sempre
em causa as eventuais premissas do investigador face aos campos de pesquisa. Em paralelo, as triangulações possíveis entre os campos de pesquisa,
os atores e as metodologias possibilitam a veriﬁcação dos resultados. O
objetivo não é procurar “a verdade”, indomável, mas dar conta dos fatores
que a inﬂuenciam.
Através do olhar reﬂexivo sobre uma abordagem pessoal, insisto na
visão construtivista da grounded theory (Charmaz, 2006). Mantenho-me
atento às mudanças adaptativas que será necessário fazer face às particularidades de cada campo de pesquisa. O investigador tem inﬂuência sobre a
teoria que parece emergir dos campos de pesquisa, pois também faz parte
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da construção do social, mesmo que se limite a ser observador e entrevistador. Isto complexiﬁca o trabalho, obrigando-me a ter um olhar reﬂexivo
sobre a minha própria prática (Charmaz, 2006; Stanley & Wise, 1983).
Começar pelos núcleos e os seus atores signiﬁca partir da base para
depois a relacionar com o que a rodeia e inﬂuencia. Partindo do seu interior,
darei conta dos pontos de comunicação com o exterior: os contextos sociais,
económicos e políticos que envolvem os núcleos nos bairros e nas cidades;
os contextos institucionais dos programas de ensino musical nos quais se
posicionam. O núcleo, como ponto de partida, servirá para compreender
melhor tudo o que o rodeia. A tomada em consideração dos processos, das
alterações e das interações simbólicas vai permitir revelar a sua ontologia.
Ela é certamente mais vasta que a delimitação física do núcleo.
A vantagem da grounded theory para a investigação dos processos
sociais pode, simultaneamente, ser um obstáculo, quando se quer entrar
mais em detalhe no que é exprimido de forma muito pessoal pelos atores
dos núcleos. Procurando ter em consideração os percursos revelados por
cada ator entrevistado, sou levado, por isso, a momentos de investigação
fenomenológica. A corrente fenomenológica foi proposta por Edmond
Husserl, que, tal como Peirce, tinha feito todo um percurso nas ciências
naturais. À semelhança do pragmatismo e da grounded theory, também
a fenomenologia assenta nas “coisas”, no que é – o mundo da vida –, evitando, uma vez mais, as especulações (Husserl, 1976, 1985).
O que me interessa na fenomenologia, e que parece complementar à
grounded theory, são dois pontos: a) a abertura à reﬂexividade, já que o
investigador faz, também ele, parte do mundo que observa; b) a tomada em
consideração da subjetividade pessoal; ou seja, cada ator tem uma relação
muito pessoal com o núcleo, podendo ser complementar ou totalmente
oposta à dos outros. A análise fenomenológica permite “levar a sério”
as histórias individuais e as revelações da sua intencionalidade (Schütz,
1967). Aqui também, o objetivo é ﬁcar aberto ao campo e não teorizar de
forma dedutiva. Pelo contrário, vou tentar descrever os fenómenos para
deles extrair as explicações.
Nesta fase, ainda na linha da grounded theory e de um ponto de vista
fenomenológico, surge uma última escolha metodológica – a thick description. Partindo do que tinha escrito o ﬁlósofo inglês Gilbert Ryle (1949),
o antropólogo americano Cliﬀord Geertz aprofunda a sua aplicação prática (1973). Thick quer dizer “espesso”: isto é, para além da quantidade,
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é necessário mostrar a “profundidade” através da descrição. Esta profundidade é atingida considerando o tempo e o espaço de uma forma abrangente.
Exploro este tipo de escrita, que se revela rica, densa, pormenorizada, e
que dá valor aos “detalhes, às emoções e às redes de relações sociais que
juntam as pessoas umas às outras” (Denzin, 2001, p. 83).
Não é, portanto, uma simples reprodução das observações ou de entrevistas feitas nos campos. A thick description é espessa para que o leitor se
aproxime do campo, para que o sinta. Proponho uma reconstituição trabalhada das observações etnográﬁcas e das entrevistas semiestruturadas,
na qual o investigador deve revelar as interconexões subtis entre tudo o
que é exposto (Ponterotto, 2006). Acaba por ser um início de interpretação, de sentido, por parte dos atores e do investigador, possível graças à
profundidade dos factos e à exposição das suas ligações.

•
Há imensos trabalhos sociológicos de referência elaborados através
das metodologias mencionadas: grounded theory, fenomenologia, thick
description. São três correntes, três métodos de pensamento conectados
entre si, que tentaram deﬁnir a sua posição no tabuleiro do xadrez epistemológico das ciências sociais do século XX. Selecionei quatro obras
clássicas, com as quais me sinto em diálogo quanto aos objetivos e em
prolongamento quanto às metodologias.
O primeiro livro tem por título Street Corner Society, de William Foote
Whyte, e é uma referência importante da etnograﬁa em pleno slum (bairro
de lata) italiano dos anos 1940 nos EUA. O autor aplica um modo de investigação participante, acompanhando de muito perto os principais atores
marginais do bairro (Whyte, 1993)20.
O segundo é um livro de David Sudnow, Ways of the Hand: The organisation of improvised conduct. O autor, representante da etnometodologia,
faz uma descrição minuciosa e reﬂexiva da sua aprendizagem na arte da
improvisação jazz ao piano. É um livro que dá muita importância ao corpo,
pois, graças à prática quotidiana, as mãos do pianista acabam por desenvolver “a sua própria inteligência” (Sudnow, 1978).

20. O capítulo “Training for participant observation” (p. 299) é particularmente interessante. O autor explica
as diferentes fases da aprendizagem metodológica nos campos de pesquisa e junto dos atores que estudou.
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A terceira obra é de François Dubet (sociólogo dos subúrbios, dos
movimentos sociais e da educação) e tem por título La Galère : jeunes en
survie (Dubet, 1987). Discípulo de Alain Touraine, Dubet aplica a intervenção sociológica junto das populações que estuda nos subúrbios franceses.
Ao criar grupos de atores nos campos de pesquisa para que reﬂitam e se
exprimam sobre a sua própria condição, o autor consegue obter descrições
etnográﬁcas densas.
O quarto livro que me serve de referência tem por título Urgence sociale
en action. Ethnographie du Samusocial de Paris (Céfaï & Gardella, 2011).
O Samusocial é uma instituição pública francesa que propõe ajuda aos
sem-abrigo. É o livro do qual mais me aproximo a nível dos fundamentos
teóricos e das escolhas metodológicas. O tema é diferente do meu, mas os
debates sobre o El Sistema são similares aos do Samusocial, nomeadamente
quanto à validade (ou não) da sua existência e dos métodos que aplica junto
das populações. Também provoca muitas reações críticas ou hagiográﬁcas nos meios políticos e na opinião pública. Outro ponto que aproxima
o meu trabalho deste livro é a opção por fazer uma pesquisa etnográﬁca
aprofundada junto de todos os atores participantes. É uma pesquisa feita
essencialmente a nível micro, mas na qual os atores contextualizam tudo
no espaço e no tempo.

4. Abordar três campos e definir métodos
A matéria-prima deste livro foi recolhida recorrendo a instrumentos da
sociologia qualitativa (McNiﬀ, 2008; Wacquant, 2015; Weiss, 1994) e os três
campos de pesquisa foram essencialmente estudados através de métodos
etnográﬁcos (Cefaï, 2010; Ingold, 2014; Marcus, 1995). Para compreender
o que acontece num núcleo, é preciso estar presente e aplicar as artes da
escuta, da observação e do diálogo. Fui à procura das falas, das ações e dos
gestos dos atores nos núcleos. Detive-me a observar o que é induzido pela
presença de objetos tais como os instrumentos musicais.
A investigação etnográﬁca é musical na medida em que se tenta captar
a “ressonância” das palavras, dos gestos e das ações dos atores nos núcleos
(Katz, 2001). Na música, a ressonância depende do instrumento, mas também do espaço que o rodeia. É por isso que me parece essencial alargar o
olhar sociológico e ter em consideração os diferentes contextos em que se
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desenvolvem os núcleos. Assim como o som de um instrumento pode ser
ouvido de forma diferente consoante a sala de concerto, também a metodologia pedagógica utilizada pelos professores de música terá repercussões
diferentes em função do tipo de alunos. A sociologia tem em consideração
a “caixa de ressonância” que é a cultura, no seu sentido antropológico21.
Cada uma tem o seu próprio “tratamento acústico”. Nesse sentido, ao longo
do trabalho etnográﬁco, enquanto ouvia os entrevistados, também tentei
observar o meio que os rodeava.
Quanto às escalas de investigação escolhidas, elas são várias. A microssociologia22 permite analisar as relações entre ação e reação, seguindo
uma perspetiva tipicamente interacionista. A macrossociologia permite
compreender melhor as relações em cada instituição musical, e as relações entre instituições. Tomei igualmente em consideração as relações à
escala micro, interacionista, entre atores que estão no topo das instituições e que, por essa razão, têm um poder à escala macro (Callon & Latour,
1981). O objetivo é navegar entre várias escalas de investigação para tentar
demonstrar as articulações entre elas, procurando evitar que, “devido a
uma regra perversa que exclui os pontos medianos, desviássemos o nosso
olhar das forças intermédias que ligam o macro ao micro” (Hopper, 2003).
Através das diferentes escalas e das metodologias correspondentes, o
objetivo é compreender melhor a natureza das relações sociais existentes
nos núcleos, assim como a dependência e ressonância nos contextos que
as envolvem. Neste sentido, a resposta à questão “porquê?” é dada através
da análise aprofundada do “como”:
Colocar as questões no modo ‘Como?’ é, em geral, uma estratégia mais indicada
para obter respostas úteis à explicação. Isso permite respostas ordenadas no
tempo e com uma historicidade pessoal, enquanto o modo ‘Porquê?’ apela a
respostas formatadas nas categorias impessoais e atemporais do raciocínio
moral. (Katz, 2001)

21. 2FRQFHLWRGHFXOWXUD«SROLVV«PLFR8VRDTXLRVHXVHQWLGRPDLVODWRDQWURSROµJLFRWDOFRPR«GHǧQLGR
pela UNESCO: “Cultura considerada como o conjunto de traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais
e afetivos, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Engloba, para além das artes e das letras, os
modos de vida, dos direitos fundamentais dos seres humanos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças.”
Declaração do México sobre as políticas culturais. 26 de julho de 1982 (UNESCO, 1982). Para uma visão mais
aprofundada, ver Cuche (2010) e Warnier (1999).
22. Ou sociologia à escala micro, consoante os autores.
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Isto permite ter em consideração os processos de ação social entre os
atores que se encontram num mesmo núcleo ou numa mesma instituição musical. Mais adiante, a análise longitudinal revelará a continuidade
entre as ações, onde, paradoxalmente, os contrastes e as oposições fazem
também parte de um movimento vasto. É um método que permite evitar
os dualismos aparentemente antinómicos. No campo de investigação, o
interesse pelo modo como se desenrolam as ações permite compreender
que tudo está estreitamente interligado. Os contrastes fortes entre certas
ações evidenciam as suas diferenças, mas revelam simultaneamente as
interdependências.

(WQRJUDǧDPXOWLVVLWXDGD9HQH]XHOD%UDVLO3RUWXJDO
A abordagem dos campos de pesquisa foi feita a partir de métodos de
investigação qualitativa e indutiva (Gioia, Corley & Hamilton, 2013).
A mesma metodologia foi aplicada nos três campos, para permitir comparar informações da mesma ordem.
Passei quatro meses em cada um dos três núcleos, cinco dias por
semana. Porque me pareceu interessante observar a chegada e a partida dos
atores do núcleo, chegava antes da hora de abertura e saía na hora de fechar.
Na maioria dos dias almocei no bairro dos núcleos. Isso permitiu passar
mais tempo com os moradores, observar os seus hábitos, escutar as suas
histórias de vida, perceber cada um dos contextos no seu dia a dia, a sua
inserção na realidade local e nacional. Comer nas cantinas improvisadas
destes bairros populares é um dos métodos para se ser aceite e para conhecer um pouco melhor a realidade dos moradores. Os pratos gastronómicos
locais também nos revelam histórias: no Brasil – o dendê (óleo de palma)
dá-nos sabores africanos, há feijão com arroz, um pouco de carne e variados sumos naturais de fruta tropical; na Venezuela – tudo é mais simples
porque o país atravessa uma grave carência de produtos alimentares; come-se à base de fritos, de peixe, de banana-pão e dos tradicionais tequeños
e patacones; serve-se sumo feito de malte, mas a inﬂuência americana é
muito forte, pelo que há sempre Coca-Cola ou Sprite; em Portugal – as
enormes sandes caseiras da loja, tipo souk, da D. Edite, no Casal de São
Brás na Amadora, marcaram as desejadas pausas para almoço.
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2EVHUYD©¥RHWQRJU£ǧFD
Em cada campo de pesquisa, o primeiro mês foi inteiramente consagrado
à observação de tudo o que se passava. É uma etapa fundamental para se
ser aceite pelos atores dos núcleos e pelos moradores dos bairros. Esta
fase de adaptação e de inserção é vital porque, caso corra mal, há o risco
de se ser rejeitado nos núcleos ou, pior ainda, de não poder entrar mais
no bairro se o eventual dono do morro assim o decidir.
Para ser bem identiﬁcado, foi-me oferecida uma t-shirt com o nome e
o logotipo de cada núcleo. Isso permite-me estar vestido como os professores e sobretudo ser reconhecido no bairro como sendo parte do projeto.
Tive o cuidado de me vestir de forma parecida aos que me rodeavam em
cada núcleo: simples e discreto, sempre de calças e sapatos, qualquer que
fosse a temperatura local. Não usei acessórios ou relógio, nem qualquer
tipo de sinal de ostentação.
Também vivi a experiência essencial de cortar o cabelo nos bairros
dos núcleos. No Brasil, por exemplo, em pleno Bairro da Paz, um jovem de
17 anos tomou a liberdade de me fazer um “corte do ghetto”: curto, com
linhas muito deﬁnidas a contornar o coro cabeludo. Pelo reﬂexo do olhar
no espelho, o cabeleireiro percebeu o meu espanto e para me acalmar disse:
“Tranquilo, você agora já pode ir a qualquer parte do bairro!” Tudo isto
enquanto se ouvia música axé aos altos berros, através das duas grandes
colunas que ele pôs em frente à loja.
Durante o primeiro mês em cada um dos três núcleos, limitei-me a
observar e a anotar tudo nos cadernos de notas etnográﬁcas. As crianças
venezuelanas deram-me o nome “El profe del cuaderno”. Estavam curiosas para saber o que escrevia, mas a minha caligraﬁa é demasiado má para
a decifrarem, o que depois me valeu a reputação de “escrever como um
médico”. Ao longo do tempo, o caderno de notas tornou-se num objeto
que os alunos respeitavam. Disputavam entre si a oportunidade de pegar
nele, ou então vinham ter comigo, com um ar concentrado, para trazer o
caderno quando o esquecia nalgum canto do núcleo.
O primeiro mês é uma fase importante para explicar aos curiosos o
que faço eu, “el gringo”, no núcleo deles, sempre a observar e a escrever.
Respondo com prazer às perguntas que me são feitas e abro o caderno de
notas aleatoriamente. Surgem rabiscos que sou o único a conseguir decifrar. Há também ﬁguras geométricas para representar as salas de aula ou a
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geograﬁa do bairro. Tudo serve de pretexto à conversa. Alguns alunos querem deixar a sua marca no caderno escrevendo o seu nome ou fazendo um
desenho. O caderno de notas tornou-se num objeto mediador para conversar
com os alunos, os pais e os professores. Embora simbolicamente carregado,
entenderam que é um instrumento de trabalho, importante e a respeitar.
A observação etnográﬁca e a tomada de notas podem ser intimidantes
para os que se sentem sujeitos ao escrutínio. Consciente disso, tive o cuidado de abordar cada local e cada cena com o maior tato possível: numa
primeira fase, as diretoras dos núcleos apresentaram-me aos professores
e aos pais numa reunião; os professores trataram de apresentar-me aos
seus alunos no início das aulas de música. Também tomei a iniciativa de
me apresentar ao resto dos atores dos núcleos que fui conhecendo progressivamente, nomeadamente os auxiliares de educação, os seguranças
porteiros e as empregadas de limpeza.
Quando observei aulas de música nas salas, escolhi sentar-me ao fundo,
atrás dos alunos, para que ﬁcassem de costas viradas para mim e pudessem
assim esquecer a presença do observador etnográﬁco. Tive de encontrar a
distância certa para que a minha comparência não incomodasse o círculo
que se cria entre o professor e os seus alunos. Quando as pessoas eram
muito tímidas ou inquietas, preferi não usar o caderno de notas, ﬁcando
apenas com a observação memorizada e tentando estabelecer um clima
de conﬁança no cruzar dos olhares. Houve momentos em que também o
meu olhar etnográﬁco se fez discreto, contando com o poder da simples
escuta, para não interferir com as relações sociais sensíveis que estavam
a acontecer. Os principais locais de observação foram as salas de aula de
música, os corredores, as salas da direção e os pátios de recreio.

Entrevistas semiestruturadas
Depois de um mês de observações etnográﬁcas, começa uma segunda
fase. O primeiro mês permite compreender onde se está, quais são os atores que constituem o núcleo e ser aceite pelos mesmos. Ao longo destas
observações surgem muitas questões. Escrevo-as no caderno de notas para
posteriormente serem agrupadas no computador. São questões de todos
os tipos: desde a logística à ﬁlosoﬁa do programa, passando por dúvidas quanto à natureza das relações sociais ou dos métodos pedagógicos.
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É nomeadamente graças a estas questões, reunidas ao longo do primeiro
mês, que vou depois estruturar as entrevistas para cada tipo de ator: alunos, professores, diretores, pais, auxiliares de educação.
A outra vantagem deste primeiro mês dedicado à observação tem a
ver com a escolha dos alunos a entrevistar. Disponho assim de tempo para
compreender a variedade de alunos no núcleo quanto a: idade, género,
etnia, nível social, proveniência, instrumentos, nível musical. Isso permite
fazer uma primeira lista de vinte alunos a entrevistar. Esta lista aponta para
a diversidade. No ﬁnal do mês, apresento-a aos diretores dos núcleos para
discuti-la. Quero ter um leque completo do tipo de alunos, evitando, por
exemplo, escolher só os rapazes adolescentes ou os melhores músicos da
orquestra. As entrevistas com os menores de idade só são feitas depois de
obter a autorização dos pais (a quem apresentei o projeto com uma linguagem simples e pragmática), e sempre numa sala escolhida pelos diretores,
deixando a porta entreaberta.
Para que se crie um clima de conﬁança, preparo uma mesa, sobre a
qual estendo um tecido colorido do Senegal que me acompanha sempre.
Trago água para os entrevistados. No Brasil e em Portugal, tive acesso a
verdadeiras salas de aulas, grandes e arejadas. Na Venezuela dispunha
de uma sala muito pequena, de 4 m2, que servia de arrecadação para instrumentos. Estávamos rodeados de caixas, cheios de calor, mas a porta
entreaberta permitia uma ligeira corrente de ar.
O tipo de entrevista variou consoante o tipo de interlocutor. Foram
semiestruturadas quando o dialogo aconteceu com adultos, mas no caso
das crianças foi mais eﬁcaz estruturar com precisão o diálogo. Com os mais
novos, entre os 8 e os 12 anos, a sua timidez ou falta de vocabulário obrigaram-me a estimular a conversa através de pragmatismo e simplicidade.
Nestes casos dei particular relevo aos silêncios e às hesitações.
As conversas foram divididas em três partes: começava por apresentar-me o mais clara e ludicamente possível, com algum humor, criando um
ambiente de conﬁança; depois colocava questões sobre o aluno, a escola,
a sua família, o seu local de habitação; só numa terceira fase entrava realmente no tema do núcleo, da música e da aprendizagem.
A diﬁculdade está na criação de um ritmo ﬂuido numa conversa em que
se quer evitar o interrogatório frio. O plano que estrutura as entrevistas só é
seguido se for realmente necessário. Progressivamente, foi-me sendo possível
abstrair de um plano rígido, deixando ﬂuir o pensamento dos entrevistados.
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Fiz no máximo três entrevistas por dia, se possível duas, porque este é
um trabalho que exige um alto nível de concentração para se estar muito
reativo. Quando eram alunos, a conversa durava em média 50 minutos,
mas quando eram adultos as frases encadeavam-se e podia durar até duas
horas. Antes de começar mostrava o gravador, explicava porque o utilizava,
garantia a privacidade e, aos mais jovens, mostrava como funcionava esta
pequena tecnologia. O objetivo era pôr o entrevistado à vontade.
A última etapa das entrevistas foi feita junto dos membros das Direções
Nacionais das três instituições musicais23. Cada instituição tem o seu organigrama; segui, portanto, a linha ascendente de poder, subindo a partir
da base, ou seja: núcleo; Direção Regional; Departamento Social; Direção
Pedagógica; Direção Executiva; Direção Geral. Estas entrevistas foram
realizadas no ﬁnal dos quatro meses de pesquisa porque era necessário
conhecer bem a realidade de cada núcleo antes de colocar questões aos
diversos membros das direções. Agendei encontros com os responsáveis-chave. As entrevistas foram semiestruturadas e gravadas. A maioria teve
uma duração próxima das duas horas. O objetivo foi tentar compreender
o elo entre cada núcleo e a Direção Nacional, tendo em consideração os
principais intermediários. Isso permitiu aprofundar a consciência do que
é um núcleo e de como se torna possível a sua existência.
A fase de entrevistas estendeu-se até ao ﬁnal dos quatro meses em
cada núcleo. Apontei para entrevistas a vinte alunos, dez professores, uma
dezena de encarregados de educação, três auxiliares de educação e os diretores. Mantendo a diversidade, procurei ter todo o tipo de instrumentistas
musicais, de todos os naipes. Isso fez um total de 108 entrevistas gravadas
e transcritas, dos três campos de pesquisa.

23. Por questões de espaço, decidi não incluir nesta publicação o capítulo sobre as entrevistas às direções dos três
programas, tal como estava no manuscrito da tese original submetida em 2017. As pessoas entrevistadas foram:
no El Sistema – Eduardo Méndez, Diretor Executivo Nacional; Andrés Gonzales, Diretor Nacional de Formação
e Desenvolvimento dos Núcleos; Ruben Cova, Diretor Regional do El Sistema Zulia; Pedro Moya, Subdiretor
Regional do El Sistema Zulia; no Neojiba – Ricardo Castro, Diretor Geral; Eduardo Torres, Diretor Musical; Joana
Angélica, Coordenadora do Departamento Social; Tansir dos Santos, Assistente no Departamento Social; na
Orquestra Geração – António Wagner Diniz, Diretor Geral; Helena Lima, Subdiretora Geral; Juan Maggiorani,
Diretor Pedagógico.
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Focus groups
Este método de pesquisa etnográﬁca só foi utilizado no núcleo venezuelano porque a logística o permitia e os atores tinham disponibilidade para
isso. Os focus groups foram realizados a partir do terceiro mês no núcleo,
para que se aprofundassem em grupo as questões que tinham surgido nas
observações e nas entrevistas.
Um primeiro focus group envolveu uma dezena de alunos do núcleo
venezuelano. Foram escolhidos por serem os chefes de naipe24 da Orquestra
Juvenil, ou seja, elementos que estão no núcleo há algum tempo e representam todas as secções de uma orquestra (sopro, cordas, metais, percussões…).
O método permitiu analisar os discursos que os alunos têm entre si, os seus
pontos de acordo e desacordo. Isso pode enriquecer o nível da matéria-prima
recolhida. Foi uma conversa de grupo semiestruturada, que colocou algumas
questões a tratar. Durou pouco mais de uma hora, durante a qual a timidez
inicial foi sendo substituída pelo humor, vozes altas e gestos amplos.
Depois organizei um focus group com professores e a diretora do
núcleo. O objetivo foi o mesmo: perceber como conversam entre si, com
que dinâmicas, qual a liberdade de discurso e a confrontação de ideias.
Permitiu aprofundar a análise e fazer emergir novas questões.
Os três últimos focus groups no núcleo venezuelano foram realizados
com os encarregados de educação, nomeadamente as mães, que, tal como
teremos a oportunidade de aprofundar, têm na Venezuela um papel particular na educação dos ﬁlhos. Passavam as suas tardes no núcleo, esperando
e vigiando os ﬁlhos, o que me permitiu organizar grupos de discussão mais
informais no pátio. Como sempre, apresentei o meu trabalho e os seus
objetivos, para que os pais compreendessem bem as razões da proposta
de conversa em grupo. Trouxe uma base de questões, mas deixei espaço
para todo o tipo de temas que surgissem. A linguagem, os sentimentos,
as emoções, as lamentações, transpareceram face ao núcleo e à situação
do país também. Estes três momentos de diálogo coletivo foram muito
importantes porque, como veremos mais em frente, a presença diária das
mães dos alunos tem um grande impacto no núcleo.

24. O chefe de naipe é a pessoa responsável por um grupo de músicos (naipe) que tocam o mesmo instrumento
QXPDRUTXHVWUD3RUH[HPSORRFKHIHGRVYLROLQRVGDVǨDXWDVRXGDVSHUFXVV·HVIUHTXHQWHTXHVHMDRţPHOKRUŤ
músico do naipe, ou o mais experiente. Deve fazer a mediação com o chefe de orquestra.
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Tratamento da informação recolhida
Após o retorno dos campos de pesquisa, as entrevistas foram todas transcritas na sua língua original. Fiquei então com três pastas, divididas por
núcleos, subdivididas por atores e por tipo de método de investigação.
Esse vasto conjunto de informações constitui a matéria-prima deste livro.
Chega então a fase de codiﬁcação da informação. A pesquisa feita nos
três campos foi de tipo indutivo, permitindo recolher material muito vasto
e a conectar. Neste oceano de informações, e ao ﬁm de muitas releituras,
algumas “ilhas” começam a ser avistadas no horizonte do olhar sociológico. É o início de um processo de codiﬁcação, feito manualmente neste
caso, sobre os documentos impressos em papel, utilizando um código
de cores. É um trabalho mental, mas também físico. O papel faz com
que me sinta mais próximo dos campos de pesquisa e das memórias que
ressurgem. Cada “ilha” de informação deve ser conectada com outras.
Tomei em consideração as similitudes, mas também as contradições e os
paradoxos num mesmo discurso. Notei as longas conversas, mas também
os silêncios, a timidez, a falta de vocabulário, os gestos e os olhares dos
interlocutores.
Esta longa fase de codiﬁcação foi acompanhada pela escuta de gravações que ﬁz dos ambientes nos núcleos: os corredores onde se podem
escutar os instrumentos ao longe, cada um na sua sala; os gritos e as corridas dos alunos nos pátios; os ensaios de orquestras antes dos concertos;
as conversas do dia a dia entre os pais dos alunos, entre os funcionários e
entre os membros da direção. Também acompanhei esta fase pela escuta
de um vasto repertório musical típico de cada região onde se situam os
núcleos: música llanera, gaita, joropo e salsa da Venezuela; música axé,
samba do recôncavo, baião e pagode do Brasil; fado, rock, kuduro, quizomba
e hip-hop de Portugal. Esta recriação sonora do ambiente ajuda a reentrar
nos diferentes contextos e a especiﬁcar alguns detalhes importantes nas
anotações resultantes da etnograﬁa.
A recolha de informações nos três campos de pesquisa foi feita no
idioma local. Por exemplo: os cadernos de notas com as observações
etnográﬁcas estão escritos em português e em espanhol. Isso permite
estar mais próximo da realidade e da forma como os atores a exprimem.
Depois vem o processo de tradução, e por isso de “traição” (Mehnert, 2015).
O investigador torna-se, também ele, um mediador quando comunica
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as suas traduções dos factos sociais. Para que o leitor possa estar mais
próximo dos campos de pesquisa e sentir as suas ressonâncias, decidi
que, ao longo deste livro, fossem inseridas palavras e expressões-chave
na sua língua de origem.

PARTE I
CONTEXTOS

CAPÍTULO I. TRÊS CAMPOS DE PESQUISA

Ao longo deste capítulo são brevemente apresentados os três núcleos.
Poder-se-á assim situá-los no espaço e no tempo, adquirindo uma primeira base sobre a natureza das relações sociais que neles se produzem.
Este capítulo inicia a thick description que facilitará depois, na análise
sociológica, o trabalho com o método “extended case” (Gluckman, 1940a,
1940b; Tholoniat & de l’Estoile, 2008).

1. Contexto 1 – Núcleo Santa Rosa de Agua, Venezuela
1.1. Barrio Santa Rosa de Agua
Santa Rosa de Agua, um dos 24 barrios do município de Coquivacoa, é
certamente o mais conhecido graças aos seus palaﬁtos (casas de madeira
sobre a água) e aos restaurantes, muito apreciados por turistas amantes
de peixe e de uma boa vista sobre o lago.
Mas tudo isso já não faz parte da realidade atual. O bairro tem muito
má reputação, diz-se que é perigoso, e os taxistas recusam-se a lá entrar.
Os habitantes explicam que até ao ﬁnal da década de 1990 não era tão
arriscado ali morar, as portas das casas estavam sempre abertas e toda a
gente se conhecia. Era a época em que havia apenas uma banda (gangue),
que controlava e protegia todo o bairro. Vinte anos depois havia nove
bandas no barrio que lutam entre si e que não garantem qualquer tipo de
segurança aos moradores. No primeiro dia em que fui dar uma volta ao
bairro com a coordenadora do núcleo, que aí cresceu, passámos em frente
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a uma rua na qual nem os habitantes do bairro podem entrar. É ali que se
faz o tráﬁco de droga, correspondente àquilo a que os brasileiros chamam
“boca”. Nas ruas de Santa Rosa de Agua, o ambiente pode ser “pesado”, os
olhares de intimidação cruzam-se, mas a nossa guia saúda todos com um
“holla!”. Já não há turistas no bairro, e os três restaurantes à beira do lago
só têm alguns maracuchos, moradores de Maracaibo, ao ﬁm de semana.

Figura 1: Vista aérea do Barrio Santa Rosa de Agua, Maracaibo – Venezuela.
2EDLUURHVW£VLWXDGRHPIUHQWHDRODJR0DUDFDLERQXPD]RQDGHPDQJXHVHWHPFRQVWUX©·HVSDODǲWLFDV
O núcleo situa-se na parte sul do bairro, junto à estrada principal, a Avenida del Milagro Norte.

Quando se entra no bairro Santa Rosa de Agua, a rua principal estende-se por dois quilómetros até desembocar numa praça. Aí encontra-se uma
igreja, uma escola e pequenas lojas improvisadas nos pátios das casas. Na
praça central as crianças jogam à bola descalças. Os mais idosos passam
o dia sentados à sombra, observando e conversando, enquanto outros
bebem Cocuy de Penca, uma bebida alcoólica muito forte. O bairro tem
graves problemas de alcoolismo e de vício do jogo (apostas). Os pais que
têm ﬁlhos no núcleo explicam que em Santa Rosa de Agua muitas mães
vivem sós, sem marido, e que algumas preferem “ver as telenovelas da
tarde a tratar dos mais novos que passam o tempo nas calles (ruas)”.
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A população continua a ser essencialmente de origem añú porque há
pouco mais de três décadas Santa Rosa de Agua ainda era uma ilha, onde
se vivia unicamente da pesca. Os Añú constituíam 90% da população no
recenseamento de 1996, mas, passadas duas décadas, devido ao êxodo
rural e à imigração colombiana, representavam 70%.

1.2. Núcleo Santa Rosa de Agua, a segunda família
Fundado em 1995, o núcleo Santa Rosa de Agua foi o segundo a ser
criado em Maracaibo. Tem origem no desaﬁo lançado a Fernanda Simán
e Hendrick González, um casal de professores, para criarem um núcleo de
raiz. Sem grandes meios ﬁnanceiros, nem um método preestabelecido, o
núcleo foi instalado no edifício do Centro de Educação Prioritária (CEP)
em pleno bairro, tendo por isso de partilhar salas com outras atividades.
A inclusão no CEP é promovida por duas outras ﬁguras importantes em
Maracaibo no campo social, cultural e de educação: Giovanni Villalobos,
atual Secretário Regional de Cultura, Yoraida Morán, sua esposa e diretora do CEP. O apelido Morán é um dos mais comuns no bairro porque a
comunidade añú é endogâmica. O segundo nome mais ouvido é Ortega,
o da coordenadora do núcleo, Nohélia Ortega.
Em 1995, o núcleo fundado por Fernanda Simán e Hendrick González
começou por funcionar sem instrumentos, e assim se manteve durante
dois anos. Para as aulas de música, inventaram instrumentos com material
reciclado, e assim, graças à persistência e vontade dos diretores, puderam
realizar concertos. O núcleo foi desde o início bem aceite pela comunidade
porque todas as crianças eram bem-vindas. A população ajudava e protegia quando era necessário, mas a ausência de espaços próprios à prática
musical tornava o trabalho muito difícil. Os alunos tinham aulas no exterior do edifício, procurando um lugar à sombra nos 40 oC constantes da
região. Faltavam instrumentos, não havia salas de ensaio, a acústica era
má, e por vezes, como conta o ex-diretor, “havia malandros (delinquentes)
que passavam a correr e aos tiros para se refugiarem nos grandes canos de
esgoto situados por baixo do CEP”.
O núcleo resistiu durante 17 anos neste local, formando, em condições difíceis, muitos músicos. Vários são os professores do novo núcleo
que começaram a aprender no CEP. Para eles, Fernanda Simán e Hendrick
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Gonzaléz “son muy especiales!”. Há um grande respeito e uma profunda
admiração por estes dois professores que, ao longo de quase duas décadas, deram um sentido musical à vida de muitos jovens. Enquanto casal,
adotaram dois alunos órfãos; um deles tem agora 24 anos e segue os seus
estudos de música na Suíça.
No entanto, decorridos 17 anos, a escassez de meios do CEP e a idade
avançada dos dois diretores obrigaram a uma mudança. Foi então proposta ao El Sistema Zulia a recuperação de um edifício abandonado, pertencente à instituição educativa jesuíta Fé y Alegria, muito presente em
toda a Venezuela e com a qual o El Sistema já assinou vários acordos. Esta
nova parceria foi conﬁrmada em 2012. As obras de recuperação do edifício permitem que o núcleo tenha o seu próprio local de trabalho. Durante
esta fase, e já com um sentimento de missão cumprida, o casal de diretores
decide deixar o lugar e propõe o nome de Oriana Silva, uma jovem “séria e
motivada”. Nascida em Maracaibo, Oriana é uma ﬂautista prodígio de 26
anos, regressada em 2013 de Caracas ao ﬁm de anos de estudos e concertos.
É, portanto, em 2013 que começa uma nova fase para o núcleo Santa
Rosa de Agua. Há novas instalações que vão sendo progressivamente reabilitadas (ainda falta a água corrente) e uma nova diretora com metodologias próprias. Oriana Silva formou um trio de mulheres para a sua equipa.
Como secretária convida Mileidy, moradora do bairro, mãe de três ﬁlhos e
antiga secretária do CEP. Como coordenadora convida Nohélia Ortega, mãe
de dois ﬁlhos e também moradora do bairro desde a infância. O futuro do
núcleo depende muito deste trio, que teremos a oportunidade de analisar
mais em detalhe.
As novas instalações situam-se na periferia do bairro (anteriormente
o CEP ﬁcava no centro), próximas de uma avenida principal, a Avenida d’El
Milagro Norte, ao lado de um ambulatorio (pequena clínica pública). Em
2015 há 263 alunos inscritos, vindos de Santa Rosa de Agua mas não só.
São trazidos pelos pais em transportes públicos (carritos1 e minibus) vindos
dos bairros circundantes: Altos de Jalisco, Puntica de Piedra, 18 de Octubre.
O núcleo tem 21 professores, cinco deles com carro particular. Têm
entre 18 e 50 anos e representam a variedade dos instrumentos sinfónicos:
violino, viola, violoncelo, contrabaixo, ﬂauta transversal, oboé, clarinete,
fagote, trompete, trombone, tuba, corno-francês, percussões. Os alunos
1. Tipo de táxi barato onde vão várias pessoas ao mesmo tempo para destinos diferentes.
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podem inscrever-se entre os 3 e os 18 anos de idade. As aulas são gratuitas e os instrumentos são emprestados ao ﬁm de alguns meses consoante
a disponibilidade e o trabalho pessoal. Os alunos têm vários tipos de
aulas: individual de instrumento; em naipe; em secção (cordas, sopros,
percussões); em orquestra (Pré-Infantil; Infantil; Juvenil); aulas de canto
num coro; e, para os mais jovens, entre os 3 e os 6 anos, aulas de iniciação
chamadas kinder musical.
O núcleo está aberto das 13h às 18h30, de segunda a sexta-feira. Ao
sábado abre de manhã, até às 13h. Durante o dia, o funcionário de uma
empresa privada encarrega-se da segurança, sendo substituído ao ﬁnal
do dia por um colega do turno da noite. Este cuidado é importante para
evitar o furto de instrumentos. A situação de insegurança é de tal forma
grave que os ventiladores do ar condicionado estão protegidos por uma
grade metálica. Aliás, todas as aberturas do núcleo, portas e janelas, têm
gradeamento, para evitar intrusões e roubos.
Durante as horas de funcionamento, o núcleo dispõe de dois utileros e
duas empregadas de limpeza, que também têm aqui os seus ﬁlhos inscritos.
Os utileros, Gabo e Abdias, são responsáveis pela manutenção e arrumação do material. Gabo, de origem añú, tem 30 anos e vive no bairro. O seu
colega Abdias, de cerca de 40 anos, foi policia e trabalhou na fronteira
com a Colômbia. Também ele tem origens indígenas, mas vive na parte
sudoeste de Maracaibo.

•
Da Avenida d’El Milagro Norte, chega-se ao núcleo dando a volta ao
ambulatorio (pequena clínica pública). Depois de passar pelo estacionamento (na Figura 2, página seguinte), há um portão grande com barras
metálicas verdes, através do qual se adivinha um pátio de recreio e um
edifício principal à esquerda. Ao passar pelo portão, cruzo-me com Alaín,
o segurança do núcleo. É um homem muito alto, magro e sorridente; veste
uma farda azul que, por ser demasiado pequena, não lhe ﬁca bem. Alaín é
simpático, coloca muitas questões e não percebe como se pode viver sem
acreditar em Deus.
Ao entrar no pátio, passo por muitos jovens de todas as idades.
Divertem-se, enquanto outros parecem fazer uma pausa para descansar
e comer. Alguns encontram um canto à sombra para tocar o seu instrumento. Antes de entrar no pequeno edifício do núcleo, vejo um grupo de
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mulheres sentadas num banco corrido. É-me então apresentada a señora
Gladys, responsável pela venda de comidas e bebidas para o lanche. Todos
os dias Gladys vem acompanhada dos dois ﬁlhos e do neto, que a ajudam
a trazer blocos de gelo, bebidas com gás, bolinhos, goiabitas, bolachas e
plátanos fritos (banana-pão). Ao chegar ao núcleo, o segurança Alaín ajuda-a, indo buscar uma estrutura metálica retirada a uma velha máquina de
lavar que serve agora de prateleira para que Gladys possa aí expor os seus
produtos. São muitos os que a rodeiam, tentando regatear algo de beber e
comer. É um canto de euforia e de convivialidade garantidas.
O edifício do núcleo tem apenas um piso, ao nível do rés-do-chão, e
para nele entrar é preciso atravessar um portão metálico que abre para o
hall. Neste hall há três cartazes: o que diz Información General tem fotograﬁas de alunos e textos que apresentam o El Sistema e o núcleo. Outro
cartaz tem informações recentes, e ao centro encontramos a seguinte frase:
Yo soy embajador nacional de buena voluntad de la UNICEF. O terceiro
cartaz tem por título Bienvenidos, Núcleo Santa Rosa de Agua, e inclui
quatro pequenos pósteres. Dois têm as fotos do maestro José António
Abreu e de Gustavo Dudamel; os outros dois explicam por palavras-chave
Nuestra Mission. À direita destes cartazes, um outro celebra os 40 anos do
El Sistema (fevereiro de 2015).

INST.

SALA 2

SALA 3

SALA 4

DIREÇÃO

PARKING

SALA 1
ENTRADA

SALA 5

GRADE METÁLICA

ENTRADA J

PÁTIO

BANCO DAS MADRES

AMBULATORIO

Figura 2: Planta do núcleo Santa Rosa de Agua – Venezuela.
No pátio, joga-se pelota de goma, uma forma de basebol muito popular entre as crianças.
O ambulatorio corresponde a um centro de saúde.

PÁTIO PARA
PELOTA DE
GOMA
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À esquerda do hall, situa-se a sala de música n.º 1, e ao seu lado a sala
da Direção. Ao fundo, há uma pequena divisão para arrumação, sem porta,
onde as empregadas de limpeza deixam os produtos; à esquerda, um compartimento de 4 m2, que, por ter uma porta metálica e um cadeado, serve
para guardar os instrumentos.
À direita do hall, ﬁca a sala n.º 5, a maior de todas, e um longo corredor que dá acesso às outras salas. Cada sala tem um cartaz na porta, com
uma fotograﬁa e um texto sobre cinco personagens importantes para o
núcleo. Segue um resumo das ﬁguras escolhidas para cada sala de música:
•
•

•

•

•

Sala 1 – Osvaldo Nolé. Nascido no Uruguai, viveu em Maracaibo; contrabaixista, interpretou desde a música de Bach até aos tangos argentinos.
Sala 2 – Gustavo Dudamel. Com 40 anos, é a grande estrela mundial do El
Sistema. É diretor musical da Orquestra Simón Bolívar B e da Los Angeles
Philharmonic e, mais recentemente, da Ópera de Paris.
Sala 3 – José Antonio Abreu Anselmi. Fundador e Diretor-Geral do El Sistema.
Foi a pessoa que acreditou desde o início neste projeto sociocultural. Começou
com 11 alunos e conta atualmente com mais de 600 000.
Sala 4 – Gregory Carreño. Um dos fundadores do El Sistema. Faz parte de uma
importante família de músicos, reconhecida por toda a Venezuela. Maestro e
diretor de núcleos. Vitima de um acidente em 1996 que o tornou paraplégico,
conseguiu, ao ﬁm de dez anos de ﬁsioterapia e de vontade psicológica, voltar
aos palcos para dirigir a Orquestra Simón Bolívar. É o principal professor de
Oriana Silva (diretora do núcleo Santa Rosa De Agua), nas aulas mensais de
gestão musical, humana e administrativa de um núcleo, que frequenta em
Caracas.
Sala 5 – Rafael Rincón González. Músico de la gaita, género musical típico
de Maracaibo. Letrista e compositor famoso.

As ﬁguras de referência que dão nome às salas de música foram cuidadosamente escolhidas pela nova diretora. Note-se que alguns pertencem
ao mundo da música clássica, outros ao da música popular e outros ainda
fazem a ponte entre ambos. Pretende-se assim valorizar estes dois mundos, frequentemente colocados em oposição no pensamento ocidental,
nos média e na literatura cientíﬁca. Em que medida é que estes cartazes
servem de mediação entre os dois mundos junto dos alunos e dos professores? A questão ﬁca no ar, mas já ﬁca claro que há neste núcleo um
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conjunto de pequenas iniciativas que podem ter um impacto positivo nas
futuras gerações.
As salas têm o piso em cerâmica e as paredes estão pintadas de azul
claro; o telhado é feito de chapas de zinco, e o ar condicionado está sempre
ligado no máximo. Estão sempre limpas e frescas, mas não têm isolamento
de som nem tratamento acústico. Nas aulas, professores e alunos ouvem o
que é tocado na sala ao lado, o que é prejudica a concentração. A saturação
sonora causa fadiga, mas os professores parecem aguentar, seguem em
diante com as aulas, aceitando as condições de trabalho. Todas as salas
têm janelas que deixam entrar a luz do sol, mas também há lâmpadas de
halogénio de luz branca no teto. Três salas servem também para guardar
instrumentos. A sala 1 é a principal por ter uma dupla porta de ferro; mas
outras duas salas guardam violoncelos e contrabaixos, deitados uns ao
lado dos outros, e algumas percussões. É na sala 5, a maior, que se fazem
os ensaios com toda a orquestra.
Terminamos esta primeira volta ao núcleo pela visita à sala da diretora, onde também trabalham a coordenadora e a secretária (Direção no
mapa). É um espaço pequeno, com 10 m2. Tem duas mesas de trabalho, um
computador, um telefone, um aparelho de ar condicionado, um bebedouro
de água, um armário grande; ao fundo, uma janela fundo protegida por
uma grade. O armário tem um cadeado porque aí estão guardados objetos preciosos, bem como pequenos instrumentos (ex.: piccolos), partes de
instrumentos (ex.: arcos de violinos) e vários acessórios (ex.: palhetas de
oboé e cordas de viola).
As duas mesas estão cheias de dossiês que entram e saem, um por um,
pelas mãos dos professores. É uma sala com pouco espaço, mas muito movimentada, pois todos os intervenientes do núcleo passam por lá. É aqui que
os utileros recebem indicações, os pais inscrevem os seus ﬁlhos e os professores se encontram para conversar. Crianças de todas as idades passam pela
sala para pedir embocaduras, um par de baquetas ou pôr resina num arco.
Além disso, única água potável que existe no núcleo é a do bebedouro
que está nesta sala da direção. Ao longo da tarde, o bebedouro atrai muita
gente, com horas de ponta durante as pausas das aulas e no ﬁnal do dia.
Depois de muitas horas a tocar sob os 40 oC de Maracaibo, este bebedouro,
rodeado de crianças, mais parece um pequeno charco cheio de feras desidratadas nas planícies do Seringeti. Saciada a sede, ressoa então o rugir
das crianças.
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1.3. Observação de uma tarde típica no núcleo Santa Rosa de Agua
Núcleo Santa Rosa de Agua – 22 de janeiro de 2015
Passo algum tempo no pátio do núcleo para observar tudo o que aí acontece.
É o local onde se reúnem os pais, os utileros, as empregadas, o segurança,
os professores e os alunos. Todos procuram uma sombra e uma leve corrente de ar para retomar forças antes da próxima missão.
Na Figura 3 podemos ver a parte interior do núcleo, onde estão as
salas, e a parte exterior, o pátio, com o seu espaço livre para que as crianças joguem pelota de goma (uma variante do basebol americano). Na zona
da sombra, estão as restantes pessoas, entre as quais a señora Gladys, a
vendedora (círculo preto).

INTERIOR
DO NÚCLEO
PELOTA

C D
B
PÁTIO

H

SOMBRA

EMPREGADAS

Figura 3: Planta do núcleo Santa Rosa de Agua, com detalhe sobre o pátio.
2WUDFHMDGRFRUUHVSRQGHDRLQWHULRUGRHGLǲFLR
O pátio corresponde às zonas de sombra e pelota.
À esquerda, junto à letra H, está o portão de entrada.

I
E

F

A
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São 11h50 quando chega a señora Gladys. Instala-se à sombra, sempre
no mesmo canto estratégico e com a melhor visibilidade. Uma parte da sua
bancada é constituída por uma mesa metálica, enquanto a outra é feita de
caixotes de cartão abertos e forrados a papel de embrulho para crianças.
Este canto, controlado pela señora Gladys, é um dos mais importantes
pontos de encontro do núcleo: tem sombra, comidas e bebidas, e a forte
personalidade humorística da vendedora. Gladys é imponente; de pele
escura devido às misturas indígenas, tem o nariz ﬁno e o cabelo pintado
de castanho quando há dinheiro para isso. É uma pessoa muito jocosa
(divertida), mas por vezes deparamo-nos com o seu mau humor num
olhar que pode ser fulminante. Gladys faz rir toda a gente, gosta de dançar
e de contar anedotas de carácter sexual (tipo de humor muito presente
em Maracaibo). Por exemplo, conta que, quando as mulheres venezuelanas passeiam pelas ruas, a maior parte delas gosta que os homens lhes
digam “hay mamacita!”, um piropo, porque querem sentir-se desejadas
(veremos mais em diante que as mulheres também são cúmplices de um
certo machismo local). Gladys tem dois ﬁlhos no núcleo: um é contrabaixista, o outro violinista. Também tem um neto, o pequeno Juan, de
quatro anos, que é tímido mas observador atento de todos os músicos
que tocam no pátio.
Estou sentado à direita da señora Gladys, num dos dois grandes bancos de parede onde se instalam as mães dos alunos. No ﬁnal do dia estes
bancos serão arrumados no interior do núcleo.
São pouco mais de 14h00. Do canto da Gladys observamos que progressivamente vão sendo colocadas cadeiras e estantes cá fora dar uma aula
ou para que os alunos possam ensaiar. Cada canto à sombra é aproveitado
(pontos A, B, C, D, E, F, H, I, na Figura 3).
As duas empregadas acabam o primeiro turno de limpeza e aproveitam
para fazer uma pausa. Trazem cadeiras de plástico e instalam-se debaixo
de uma palmeira (na ﬁgura, assinalado empregadas). São pessoas muito
discretas, ﬁcam num canto, mas daí conseguem controlar as entradas do
núcleo e tudo o que se passa no canto da vendedora.
O neto da Gladys é levado por dois alunos que vão estudar no canto A.
Um deles senta o pequeno Juan nos joelhos, enquanto o outro toca lendo
a partitura. Gladys explica-nos que ele tem aulas de ﬂauta de bisel e que
vai começar o violino em breve.
Às 14h30, há três mulheres sentadas nos bancos corridos.
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O desﬁle das crianças que passam de um canto para o outro continua;
há contrabaixistas, fagotistas, percussionistas e tubistas.
Gabo, um dos utileros, traz uma tarola e uma estante para o canto A.
Os dois utileros juntam-se no canto E com o segurança. Ao lado deles
está uma mãe com a ﬁlha ao colo a comer um gelado.
Os percussionistas mudam-se para o canto F e juntam-se aos professores, mas sem perturbar os que estão no canto A. É uma aula de iniciação: trabalham a posição das mãos com as baquetas de bateria. Tomam
consciência da função dos pulsos e dos dedos. O professor não dá nome
às técnicas que propõe; tudo é feito por observação e imitação.
Um dos alunos toca tarola, enquanto os outros, de pé, o rodeiam e
observam. No núcleo os alunos estão sempre rodeados de colegas. Será que
se habituam a estar rodeados de gente e que isso tem impacto no controlo
do nervosismo face ao olhar dos outros? De que forma é que isso inﬂuencia
o autocontrolo nas audições e nos concertos?
Dois trombonistas tocam percorrendo todo o pátio.
Um fagotista toca caminhando lentamente; está muito concentrado
e tem um olhar calculista. Mantém-se junto às paredes, roçando-as por
vezes, ao mesmo tempo que procura controlar a embocadura. Observa
aqueles com quem se cruza, mas sem nunca deixar de tocar. A sua volta
termina no ponto C, à sombra.
A señora Gladys continua as suas vendas.
No pátio apercebo-me de que os alunos estão sempre rodeados de
instrumentos muito diversos. Isso faz com que experimentem os instrumentos uns dos outros de forma muito descomplexada. Essa experiência
permite-lhes conhecer as particularidades e diﬁculdades de cada instrumento. Será que isso aumenta o seu nível de consciência e o respeito
pelo outro?
Nos cantos B e C, começa uma batalha musical entre um fagotista e
um trombonista. Um deles toca uma linha melódica, enquanto o outro
tenta responder imitando-o.
São 15h00, estão quatro mães sentadas nos bancos corridos. Chega
mais uma mãe. A sua face tem traços indígenas. Traz sempre a mesma
t-shirt cor-de-rosa e usa batom. O seu ﬁlho é novo no núcleo, tem quatro
anos e vai às aulas de kinder musical. É muito agitado e pouco obediente.
Ao lado das mães estão três meninas que brincam juntas com elásticos
coloridos. Os utileros passam por nós e saúdam as mães.
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15h15: sete mulheres estão sentadas nos bancos.
O pátio está cheio de alunos que esperam os seus professores. Alguns
já tiveram a aula individual e esperam agora a hora de começar a aula de
orquestra. Outros esperam a sua vez para uma aula com o professor de
instrumento.
O professor Freddy Gomez (responsável pelo programa de música
popular – Alma Llanera) pega no trombone de um aluno e passeia ﬁngindo
saber tocar. Não é o seu instrumento, ele toca cuatro (uma pequena guitarra
de quatro cordas, típica do estilo local la gaita); ou seja, faz má ﬁgura em
frente de toda a gente, mas sem complexos.
À sombra, no canto I, instala-se um tubista.
O professor Freddy Gomez vai até ao canto A.
15h30: dois pais juntam-se às oito mães que estão sentadas.
Vinte crianças saem de uma sala e dispersam-se pelo pátio. Têm
entre os três e os seis anos e terminaram agora a aula de kinder musical,
ou seja, de iniciação. Aí aprendem canções, ﬂauta de bisel, dançam e
trabalham a coordenação motora. Alguns deles têm ovos de percussão
nas mãos e mostram-nos com muito orgulho aos pais. Antes de voltarem
para casa, alguns encarregados de educação compram um mimo açucarado para os seus ﬁlhos, como se fosse uma forma de recompensa depois
da aula.
No canto B está um contrabaixista que toca sozinho. Pendurou o boné
na voluta, parte superior do instrumento onde são enroladas as cordas,
dando-lhe um aspeto animado, como se o contrabaixo fosse um grande
rapper.
Uma menina vem à señora Gladys comprar algo para comer. Volta para
junto das amigas e partilha a doçaria.
Há muita conversa entra as mães, que esperam pelos ﬁlhos a tarde
toda. Formaram-se dois grupos: um primeiro círculo de cadeiras é constituído em torno da señora Gladys; o segundo grupo é formado pelas mães
sentadas em linha nos bancos corridos de madeira.
Cada vez que me aproximo da señora Gladys, aprendo uma palavra
nova em maracucho (dialeto e pronúncia típicos de Maracaibo). A minha
chegada causa sempre muita curiosidade e muitos risos porque cada
palavra tem um duplo sentido em maracucho, a maioria das vezes com
um cunho sexual. As fortes gargalhadas do público ressoam pelo núcleo.
Isso permite reforçar a amizade e a conﬁança. Uma das mães explica que,
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quando viaja pela Venezuela, ninguém a compreende por causa da pronúncia e do dialeto maracuchos.
Ao ﬁnal do dia, estando no pátio, aproveito para me apresentar aos
professores que ainda não conheci. Explico quem sou, o que faço aqui e
qual o propósito do meu trabalho. A surpresa é muitas vezes a mesma:
“Você é francês? O que faz aqui neste canto tão perdido da Venezuela?”.
Quando explico que gostaria de realizar uma entrevista com cada professor,
a reação é positiva; estão curiosos e querem participar.

2. Contexto 2 – Núcleo Bairro da Paz, Brasil
2.1. Bairro da Paz, comunidade de resistência
O Bairro da Paz situa-se na periferia de Salvador da Bahia, num enclave
entre duas estradas principais que conduzem ao aeroporto, a nordeste da
cidade. Como em tantos outros casos, tem origem num processo de “invasão”, iniciado nos anos 1980. O termo “invasão” foi utilizado para este caso
porque cerca de cinquenta famílias vindas do meio rural construíram as
suas casas de madeira, os barracos, em terras que tinham um proprietário
privado. Durante muito anos houve construções e demolições sucessivas.
As equipas de demolição, chamadas derrubas, chegavam de manhã cedo,
mas no ﬁnal do dia as populações já tinham reconstruído as suas casas
com os materiais à disposição. Não havia estrada, nem água, nem eletricidade. Era uma zona de mata atlântica. Esta luta por um território de vida
acontece ao mesmo tempo que a guerra das Malvinas, entre Inglaterra
e Argentina. Por essa razão esta zona era inicialmente conhecida como
Bairro das Malvinas.
A mudança do nome só acontece passados vinte anos. Entretanto
surgem mais construções, o bairro aumenta de tamanho, mas sem controlo e sem infraestruturas de base. A pobreza reina, a miséria cria um
clima de insegurança permanente, dando uma muito má reputação ao
bairro. Desde o início da sua criação que a população é muito unida, de
forma a vencer todas as diﬁculdades. Foi durante uma reunião na Praça
das Decisões (praça central do bairro), que o novo nome, Bairro da Paz, foi
escolhido pela população. O objetivo era mudar a má imagem do bairro
e partir de uma nova base para um futuro melhor. Esta etapa coincide
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com o interesse demonstrado por parte das autoridades públicas, graças
à pressão feita pela Associação dos Habitantes do Bairro e pela Associação
de Mulheres2.
A partir dos anos 2000 há novos ﬁnanciamentos para, progressivamente, construir uma primeira estrada alcatroada e fornecer eletricidade
e água. A principal forma de pressão dos moradores sempre foi o bloqueio
das quatro vias nas duas grandes estradas que envolvem o bairro. Para
reivindicar os seus direitos, os moradores invadem as vias rodoviárias de
entrada em Salvador e queimam pneus. Hoje em dia a estrada principal
do bairro já está alcatroada, mas os moradores contam que durante vinte
anos guardavam sempre um segundo par de sapatos na mala, a ser usado
depois de saírem do bairro enlameado.

Figura 4: Vista aérea do Bairro da Paz, Salvador da Bahia – Brasil.
Em cima e à esquerda estão duas das principais estradas de Salvador.
Por baixo, um bairro novo com prédios e ao lado direito o bairro “rival” do Coqueirinho.
2Q¼FOHRǧFDQRFHQWURGR%DLUURGD3D]

As ruas do Bairro da Paz têm nomes que revelam as lutas levadas a
cabo ao longo dos anos. Assim, a rua principal, a primeira a ser alcatroada,
é a Rua da Resistência. Hoje em dia esta rua acolhe lojas de todos os tipos.
Já não é necessário sair do bairro para comprar bens essenciais. Ao fundo
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da rua ﬁca a Praça Popular, no coração do bairro. Aí existe um colégio e,
desde 2013, uma esquadra da Polícia. A imagem mediática do bairro é
ainda hoje de violência e delinquência. Os táxis só entram durante o dia
e mesmo assim não vão além da rua principal, porque algumas zonas são
expressamente interditas, sob pena de se ser recebido aos tiros.
Durante mais de trinta anos não houve presença policial neste bairro,
que tem agora cerca de 50 000 habitantes. A falta de controlo, o terreno de
difícil acesso e a pobreza foram campo fértil para o traﬁco de droga. A meio
dos nossos quatro meses de presença quotidiana, assistimos à “captura do
dono do morro” pela policia, em pleno bairro, juntamente com alguns dos
seus cúmplices. Imediatamente a população manifestou-se, bloqueando a
chamada Paralela, estrada de quatro vias que faz fronteira com o bairro; isto
porque o chefe do tráﬁco não é necessariamente mal visto pela população.
Ao contrário do que se passa em Santa Rosa de Agua, na Venezuela, onde
vários gangues lutam entre si num mesmo bairro, no caso do Bairro da
Paz há um só gangue que controla tudo e que, muito importante, garante
a segurança dos moradores.
Quando se vive o bairro no quotidiano, este é um lugar muito agradável; senti-me em segurança mesmo se, de vez em quando, ouvia tiros. No
início é necessário estar acompanhado, ser reconhecido e aceite, porque
é fácil ser confundido com um polícia. Há que usar a t-shirt do Neojiba
(Núcleos Estaduais de Orquestras de Juvenis e Infantis da Bahia) e passear
pelo bairro acompanhado de professores ou de alunos do núcleo. As pausas para o almoço são também momentos importantes para me integrar.
Como no bairro, em restaurantes improvisados e frequentados por todo
o tipo de pessoas, onde os sabores africanos da Bahia e os sumos naturais apaziguam a alma. Tudo aqui é mais barato do que na cidade porque
cerca de 70% da comunidade vivem de trabalho esporádico e informal.
É também surpreendente ver a quantidade de lugares de culto que existem:
evangélicos; testemunhas de Jeová; presbiterianos; católicos; espíritas; e
um grande terreiro de candomblé chamado Ladê Padê Mim. O Bairro da
Paz é um território de espiritualidades, de crenças profundas, onde certos
cultos exploram a miséria das populações.
O bairro evoluiu muito desde a mudança de nome e do investimento
nas infraestruturas. Antônio Carlos, presidente da Associação de Moradores
do Bairro da Paz, explica que no início dos anos 2000 só havia um jovem
inscrito na universidade em todo o bairro; agora, em 2015, são mais de
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trinta. O desenvolvimento do bairro acontece graças ao trabalho coletivo
dos moradores; contudo, segundo alguns deles, tem-se perdido o espírito
de união coletiva inicial. Todos se protegiam e se ajudavam de forma a
melhorar as condições de vida, mas hoje em dia, depois desse melhoramento, os moradores têm tendência a ser mais individualistas. Para muitos
deles, a estrada alcatroada e as lojas que a rodeiam são apenas uma vitrina
que esconde a realidade do interior do bairro, onde a lama se agarra aos
pés e as casas são levadas pelas chuvas e onde se luta quotidianamente
para ter que comer.

2.2. Núcleo Bairro da Paz, música para avançar
O autocarro que entra no bairro segue a estrada alcatroada e vai até à Praça
Popular. À direita desta praça, a duzentos metros, há uma pequena rua
onde se situa o Espaço Avançar. Pertence à Santa Casa da Misericórdia da
Bahia (SCMB), instituição que existe desde a chegada dos portugueses, há
mais de quinhentos anos3. Desde 2008 que o Espaço Avançar é um lugar
associativo no qual se realiza um grande número de atividades educativas para todas as idades. Visto do exterior é um edifício que contrasta
com tudo o que o rodeia: a fachada está pintada de um laranja muito vivo,
enquanto o resto das casas apresenta o vermelho dos tijolos empoeirados
ou cinzento do cimento.

3. $6DQWD&DVDGD0LVHULFµUGLDGD%DKLD 6&0% «XPDLQVWLWXL©¥RSULYDGDGHFDU£FWHUǧODQWUµSLFRSDUDDD©¥R
social. Tem um vasto património imobiliário e conta com 5500 funcionários. No Bairro da Paz, a SCMB tem seis
centros educativos infantis para crianças dos 3 aos 6 anos. Para além do Neojiba, o Espaço Avançar inclui cursos
GHIRUPD©¥RSURǧVVLRQDOSDUDDGXOWRV HPSDUFHULDFRPR6(1$& HDFRQVHOKDPHQWRMXU¯GLFRDQ¯YHOGRV'LUHLWRV
Civil, do Trabalho e da Família (mas não de Direito Penal).
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SALA DE AULA 1

BIBLIOTECA
SALA DE AULA 4

PÁTIO

SALA DE AULA 3

SALA DE AULA 2

ESCRITÓRIO

SALA DE FESTAS

SALA DE AULA 5

G.A.J.

CANTO DO LANCHE

HALL DE
ENTRADA

Figura 5: Planta do Espaço Avançar no Bairro da Paz, Salvador da Bahia – Brasil.
As salas de aula de música são cinco no total, mas a maior parte do trabalho faz-se na sala 1, exclusiva do
Neojiba. Nas outras salas, são ministradas outras aulas do Espaço Avançar: Desenho; Informática; Cabeleireiro;
debates e encontros para discussão. À entrada do Espaço Avançar, do lado esquerdo, situa-se um gabinete de
apoio jurídico (G.A.J.) para os moradores.

Ao entrar no Espaço Avançar, a primeira pessoa que vejo no hall é o
senhor Djalma, porteiro e segurança, com o seu sorriso acolhedor. Chegou
ao bairro no início dos anos 1990 com os seus nove irmãos. Viveu as
diferentes etapas do bairro, conhece as famílias e as “histórias secretas”.
O senhor Djalma tem a função de controlar a entrada e a saída dos alunos:
não podem entrar se não tiverem vestida a t-shirt do Neojiba; se quiserem
sair durante o horário de estudo no núcleo, já não poderão voltar nesse dia.
A primeira vez que cheguei ao núcleo Bairro da Paz, os alunos estavam surpreendidos pela minha presença, por ver uma cara nova com um
caderno de notas na mão. Foram-me colocadas três questões pelas alunas
mais corajosas: “Você é professor de quê?” (estão sempre ansiosas que haja
novos professores para novos instrumentos); “De que marca é o seu celular?” (os jovens baianos também são muito materialistas); “Você conhece
o Ricardo Castro (diretor do Neojiba)? Ele ainda está vivo?” (a maioria
nunca saiu do bairro).
Depois de ouvir as novidades do dia, dadas pelo porteiro, entro e atravesso o pátio central, que ﬁca ao ar livre e está rodeado de bancos corridos.
No meio, dois arbustos ﬂoridos. Os primeiros sons musicais fazem-se
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ouvir à medida que avanço, mas será preciso contornar pela direita, até à
sala 1, para que surjam as caras dos que tocam os ritmos melódicos. Esta
sala é exclusivamente dedicada ao Neojiba para aulas de instrumento e
ensaios de orquestra. Tem uma pequena biblioteca de partituras e uma
grade à direita para proteger os instrumentos que aí ﬁcam. A sala tem
cerca de 40 m2, um quadro branco na parede, dois A/C (aparelhos de ar
condicionado) no teto, trinta cadeiras de plástico e vinte estantes coxas.
A porta ﬁca sempre entreaberta, e os alunos correm felizes por estarem
juntos durante algumas horas de espairecer musical.
Além desta sala principal, existem outras onde é possível ter aulas
de instrumento. As salas 2, 3, 4 e 5 não são exclusivas do Neojiba, mas os
professores têm autorização para aí dar aulas de música. São salas onde
normalmente há aulas de Cabeleireiro e de Informática. Não têm ar condicionado, mas nas paredes há ventiladores barulhentos que, no seu vaivém
de 90o, movem o ar quente o dia todo.
A parceria com o Neojiba é estabelecida no ﬁnal de 2012, através da
assinatura de um contrato entre Ricardo Castro (diretor do Neojiba) e Lise
Weckerle (vice-presidente da SCMB), durante uma cerimónia oﬁcial no
Espaço Avançar. Este acordo permite a criação de um Núcleo de Praticas
Orquestrais (NPO). A SCMB garante os espaços de trabalho e o pagamento
dos professores de música, enquanto o Neojiba deve garantir a logística e a
formação contínua. As aulas começaram de forma progressiva: durante os
dois primeiros meses só havia uma vez por semana, em que os professores
do Neojiba explicavam o que iriam fazer, introduzindo os instrumentos e
as orquestras; depois, a partir de janeiro de 2013, com a chegada dos instrumentos musicais, foi possível haver aulas três vezes por semana; é só
a partir de maio de 2013 que, face ao aumento das inscrições, começa a
haver aulas de segunda a sexta-feira.
Atualmente as aulas estão divididas em dois horários à escolha, manhã
e tarde, consoante as aulas curriculares que os alunos têm no colégio ou
no liceu. De manhã começam às 9h00 e terminam às 11h30, para que os
alunos tenham tempo de ir a casa almoçar antes de irem para a escola. De
tarde as aulas de música começam às 13h30 e terminam às 16h00, com
uma breve pausa às 15h00 para o lanche. O núcleo tem um coordenador,
uma secretária, uma assistente social, que também é psicóloga, e doze professores de instrumento. Uma das diferenças com os outros dois núcleos
que estudamos, é que no Bairro da Paz há apenas instrumentos de sopro
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e percussões. As principais razões são: a fragilidade dos instrumentos
de cordas; a possibilidade de movimento dos instrumentos de sopro (as
orquestras ﬁlarmónicas desﬁlam nas pequenas vilas de província); e a
maior disponibilidade dos professores de instrumentos de sopro vindos da
principal orquestra do Neojiba. São por isso criadas bandas ﬁlarmónicas
com cerca de trinta alunos dos seguintes instrumentos: oboé, clarinete,
ﬂauta transversal, saxofone, fagote, trombone, trompete, bombardino,
tuba e percussões. Em complemento, há também aulas de coro.
O número de alunos varia muito em função das desistências e das novas
inscrições que acontecem depois dos grandes eventos públicos. No ﬁnal
de 2015 o núcleo Bairro da Paz tem 113 alunos. Têm de estar escolarizados
e ter entre os sete e os dezoito anos. Tudo é gratuito; devem apenas vir,
usar a t-shirt do Neojiba e estudar continuamente para lhes ser emprestado
um instrumento. Alguns alunos, os mais velhos e mais trabalhadores, são
escolhidos para serem pesquisadores. São intermediários entre os professores e os alunos, o que lhes dá um certo poder para acalmar os ânimos e
resolver situações problemáticas do quotidiano. A ﬁgura do pesquisador
foi criada sob proposta do coordenador do núcleo depois de perceber que,
sem a ajuda dos alunos, seria difícil manter a ordem e a motivação para
o trabalho musical. Os pesquisadores têm a vantagem de, por serem do
bairro, conhecer as realidades sociais e familiares dos seus colegas. São
informações preciosas para prevenir e resolver problemas.

2.3. Observação de uma tarde típica no núcleo Bairro da Paz
Núcleo Bairro da Paz – 16 de setembro de 2015
Às 13h20, o hall do núcleo já conta com cerca de vinte alunos à espera da
autorização do senhor Djalma para entrar. Este é um primeiro espaço de
trocas, de gargalhadas e de danças entre os alunos. Estão entusiasmados,
alguns deles até têm os seus instrumentos musicais. Nenhum veste calças,
nem sapatos; estão todos de calções e de havaianas. A maior parte dos
rapazes tem as pernas cheias de cicatrizes por causa das brincadeiras de
rua e por jogarem futebol descalços. Para entrar no núcleo são obrigados
a vestir a t-shirt do Neojiba que lhes foi dada na inscrição. A maior parte
destas t-shirts são demasiado grandes; as meninas dobram as mangas
até aos ombros. As t-shirts do Neojiba servem para identiﬁcar os alunos

74

Atores da educação musical

e permitem que todos estejam ao mesmo nível quanto à apresentação,
como se fosse um uniforme escolar; contudo, também revelam as diferenças económicas e a falta de apoio da família, pois muitos alunos têm-nas
sujas e esburacadas.
São 13h30, é hora de entrar no Espaço Avançar. Os alunos correm
pelo pátio até chegar à sala 1, onde já se encontram alguns professores
a conversar e a usufruir do A/C. Durante um quarto de hora a sala ﬁca
muito barulhenta: os alunos entram e saem, correm uns atrás dos outros;
há gritos de divertimento e simulam-se lutas; alguns vão buscar o seu
instrumento ao fundo da sala e começam a treinar antes de a aula começar; outros tocam percussão e dançam a última coreograﬁa da moda. Há
sobrancelhas franzidas e ataques de riso.
Às 14h00 todos se dirigem para as salas de aula. O núcleo tem dois
níveis de orquestra – infantil e juvenil. A maior parte das aulas são em
grupo, mas pode haver aulas individuais de instrumento consoante os
horários e o nível do aluno. Algumas aulas são dadas sempre nas mesmas
salas; por exemplo, a aula de trombone acontece na sala 3. Mas todos
desejam ter aulas na sala 1 porque é a única que tem A/C. É, por isso, um
espaço rentabilizado ao máximo, sendo frequente assistir a várias aulas
ao mesmo tempo nesta sala, cada uma no seu canto.
Durante as pausas, os alunos reencontram-se no pátio, nomeadamente
em volta do bebedouro. Se tiverem de entregar algum documento, fazem-no
na sala da direção do Espaço Avançar. Aí trabalha, num canto em frente a
um computador, a secretária do núcleo. Há uma impressora que permite
fazer as cópias de partituras e um pequeno espaço para reuniões. Os alunos
do núcleo evitam ir a esta sala da direção do Espaço Avançar porque se
sentem intimidados, preferindo falar diretamente com o coordenador do
núcleo, com quem criaram uma melhor relação. O pátio é o local seguro
para todos os jogos, mas se houver abusos cabe aos professores e ao porteiro repor a ordem.
São 15h00, pausa para o lanche, muito esperada pelos alunos que ainda
nada comeram hoje. A pessoa responsável pelo lanche é a senhora Roselene,
baiana do Bairro da Paz, dinâmica e divertida. Roselene é muito respeitada
pelos alunos; cada um espera a sua vez para ter um prato de biscoitos e o
seu sumo de goiaba. Por vezes há café com leite e banana-pão fervida. Dois
alunos ajudam a servir, distribuem os copos e os pratos. Cada um tem o
seu, mas rapidamente começa uma forma de mercado das bolachas para
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obter mais em crédito ou para serem trocadas por sumo. As bolachas tornam-se uma moeda. Ao ﬁm de dez minutos, termina o intervalo. Não se
pode deixar nada do lanche e é tempo de voltar às salas de aula para mais
três quartos de hora de música.
São 16h00, ﬁnal das aulas; os alunos arrumam os seus instrumentos e
deixam-nos na sala 1, atrás da grade, enquanto outros ajudam a arrumar as
cadeiras de plástico. Despedem-se dos professores e juntam-se no hall do
Espaço Avançar para conversarem sobre o que fazer juntos antes de voltarem para casa. Os professores preparam-se para levados pela van (carrinha)
do Neojiba até ao centro da cidade. O Espaço Avançar esvazia-se dos seus
músicos, mas continua as suas atividades com a entrada dos adultos para
as aulas de Cabeleireiro ou de Capoeira, ou para pedir conselhos jurídicos.
No dia seguinte tudo recomeça pela manhã. A van sairá às 8h00 do centro
da cidade, esperando chegar às 9h00 ao núcleo Bairro da Paz.

3. Contexto 3 – Núcleo Miguel Torga, Portugal
3.1. Casal de São Brás, bairro de realojamento
Na zona norte de Mina de Água, freguesia do município da Amadora, situa-se o Casal de São Brás, ao cimo de uma colina. Até aos anos 1990 era um
bairro isolado, com poucos habitantes, na sua maioria de classe média e
residindo em vivendas. Tudo muda quando no ﬁnal da década começam as
obras para aí construir apartamentos de renda baixa. O objetivo destas construções era o realojamento das pessoas que até então residiam em bairros de
barracas mais abaixo, em Fontainhas, Bairro Azul e Alto dos Trigueiros. Aí
viviam maioritariamente comunidades de origem africana, dos PALOP, e a
comunidade cigana. Próximo destes bairros também se situava uma grande
lixeira que foi entretanto coberta e transformada em jardim.
No coração do Casal de São Brás existe desde 1992 a Escola Miguel
Torga. Os alunos eram os ﬁlhos das famílias de classe média que aí residiam,
até as populações dos bairros de lata serem realojadas. Ao mesmo tempo
que se construíam prédios de realojamento, também a Escola foi sendo
alargada. Criou-se então o Agrupamento de Escolas Miguel Torga, com
vários edifícios, acolhendo crianças do infantário ao ensino básico (9.º ano
de escolaridade). Segundo os professores que aí ensinaram, os primeiros
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anos foram muito difíceis para a escola e para o bairro, que ganharam má
reputação. Dos 700 novos fogos, 501 foram destinados a famílias vindas
dos bairros de lata4. Em paralelo, novos centros culturais foram sendo
criados, nomeadamente a Associação Unidos de Cabo Verde, em frente à
Escola Miguel Torga. Com o realojamento foi criado um posto de polícia
no bairro, mas apenas para receber queixas. Foi preciso esperar por 2007,
com a subida da taxa de delinquência, para que o posto se transforme
numa esquadra com polícias prontos a intervir. Esta esquadra lembra
aquela que existe no Bairro da Paz, em Salvador da Bahia, desde 2013. As
motivações são as mesmas: estar presente no epicentro do bairro e evitar
a delinquência, mesmo que, comparativamente, a escala de violência seja
bem menor em Portugal.

Figura 6: Vista aérea do Casal de São Brás, Amadora – Portugal.
Como no caso do Bairro da Paz, no Brasil (Figura 4, p. 66), também o Casal de São Brás está isolado e rodeado
de estradas. No meio, está o agrupamento de escolas Miguel Torga, onde se situa o núcleo.

O agrupamento de escolas Miguel Torga está no centro de um bairro
de torres brancas. A principal loja de conveniência é a da D. Edite, nome
da proprietária. É uma espécie de souk, com todo o tipo de bens suspensos
do teto, com preços acessíveis para a população local. A D. Edite trabalha o
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dia todo com o seu marido e duas jovens que falam crioulo com os clientes de Cabo Verde, Angola, São Tomé e Guiné. É um local de passagem
obrigatória para quem queira ser aceite e reconhecido no bairro, com a
garantia de ser sempre bem servido. Quanto a transportes públicos, só as
carreiras do serviço público aí passam. Param em frente à escola e seguem
até à estação de comboios da Amadora. É a única forma de saída do bairro.
A pé, o metro ﬁca a meia hora de distância, e a estação ferroviária a vinte
minutos. Quando se chega de carro, observam-se pequenos grupos de
jovens nas esquinas dos prédios. Aí ﬁcam o dia todo para controlar o que
se passa e para garantir uma certa segurança.
Segundo um artigo de Maria Isabel Elvas, professora na Escola Miguel
Torga, a maioria da população adulta trabalha na construção civil, na
indústria e nas limpezas domésticas. Cinquenta por cento da população
local tem entre os 10 e os 24 anos. Os problemas dos habitantes estão ligados à escolaridade baixa, instabilidade ﬁnanceira, falta de documentação
legal, desemprego, baixos salários; ou seja, todo um conjunto de fatores
que levam à exclusão social (Elvas, 2010).

3.2. Núcleo Miguel Torga, em plena escola
O núcleo Miguel Torga tem este nome porque está situado na Escola
Miguel Torga, no bairro do Casal de São Brás, Amadora. No agrupamento
de escolas há cerca de 1250 alunos, no 2.º e 3.º ciclos.
Fundado em 2007, é o primeiro núcleo português inspirado no El
Sistema venezuelano. Começa por ser um complemento a um projeto
que já existia na escola Miguel Torga, o projeto Geração, através do qual
os alunos tinham a oportunidade de desenvolver aptidões proﬁssionais
complementares ao currículo obrigatório. É por essa razão que a orquestra se chama Geração. Os cursos proﬁssionais existem graças ao apoio
da Câmara Municipal e a fundos da União Europeia (programa EQUAL).
Como explicado mais acima, o Casal de São Brás é um território isolado geograﬁcamente e com uma população maioritariamente oriunda
de um processo de realojamento nos inícios da década de 2000. Isso quer
dizer que em 2007 tudo ainda era recente, e que era preciso trabalhar com
urgência para que os mais jovens, com percursos desestruturados, pudessem aprender a construir as suas próprias vias de inserção na sociedade.
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A parceria entre o Conservatório Nacional de Lisboa e a Câmara
Municipal da Amadora permitiu fundar a Associação de Amigos da Orquestra
Geração, que tinha por responsabilidade a criação de um núcleo, ou seja:
a escolha de uma equipa de professores; o fornecimento de instrumentos
musicais; e a organização das inscrições dos futuros alunos para aprenderem
música sinfónica. A escola ﬁcou com a responsabilidade de disponibilizar
salas de aulas; ter dois funcionários de apoio à orquestra; e facilitar as questões logísticas. Foram ainda destacados dois psicólogos em permanência,
como ajuda complementar para a relação com os alunos no núcleo.
A direção da Escola propôs que as aulas de música decorressem no
edifício 2, em salas onde habitualmente havia outro tipo de aulas (ex.:
Biologia, Matemática, Educação Visual e Tecnológica…). Os horários foram
ﬁxados para a tarde, em complemento às aulas curriculares da manhã.

EDIFÍCIO 3

BAR E CONCERTOS

EDIFÍCIO 2

SALAS DE AULA

CAMPO
DE JOGOS
SALAS DE AULA

EDIFÍCIO 1

ESCRITÓRIO DA DIREÇÃO

ENTRADA PRINCIPAL
ENTRADA PARA A ESCOLA MIGUEL TORGA

Figura 7: Planta geral da Escola Miguel Torga, Casal de São Brás, Amadora – Portugal.
+£WU¬VHGLǲFLRVSULQFLSDLVFRPVDODVGHDXODVGLVWULEX¯GDVSHORVGRLVDQGDUHV1RSULPHLURHGLǲFLRHVW¥R
VLWXDGRVRVHVFULWµULRVGDGLUH©¥RGD(VFROD ¢GLUHLWD QRU«VGRFK¥RGRHGLǲFLRTXHVHVLWXDPDVVDODVGH
aulas do núcleo. As duas auxiliares de educação estão constantemente nos corredores para vigiar os alunos e
SDUDIDFLOLWDUDVTXHVW·HVORJ¯VWLFDVGLUHLWDGRHGLǲFLRHVW£REDUGDHVFRODFRPPXLWRHVSD©ROLYUHRQGH«
possível haver aulas de percussão e ensaios com toda a orquestra. À esquerda, a cinzento, há uma pequena sala
onde se arrumam os instrumentos.
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Em setembro de 2007 uma pequena equipa de professores de música
instalou-se na Escola Miguel Torga para aí começar a trabalhar. Nesse
grupo estavam Helena Lima (primeira coordenadora do núcleo e atual
assessora da Direção para a Orquestra Geração), Sandra Martins (professora de Viola e coordenadora do núcleo) e Juan Maggiorani (violinista e
coordenador pedagógico do projeto). O número de horas de música não
deveria ultrapassar as sete horas semanais por aluno, muito limitativo se
compararmos com o que se faz nos núcleos venezuelanos (até 20 horas por
semana). Partindo destas sete horas de aulas, os professores da Orquestra
Geração criaram um plano pedagógico com uma metodologia baseada no
trabalho coletivo e inclusivo.
Antes de mais, foi preciso ter alunos interessados. O objetivo de início
era conseguir trinta alunos no ﬁnal do primeiro ano. Os alunos da Escola
Miguel Torga estavam afastados física e culturalmente daquilo que o projeto
Orquestra Geração vinha propor – integrar uma orquestra para tocar música
“clássica”. Foram colocados cartazes por toda a escola e exibidos vídeos
sobre o que se fazia na Venezuela. Os pais foram convocados para que os
professores pudessem explicar a proposta. Inscreveram-se dezassete alunos,
que escolheram os seus instrumentos depois de uma breve demonstração.
Para apoiar os professores portugueses face à diﬁculdade que é ensinar
num núcleo, foi chamado um professor venezuelano do El Sistema, José
Sanglimbeni, de forma a partilhar a sua experiência e metodologia. A maior
parte dos professores portugueses vinha de Conservatórios de música ou
de Escolas Proﬁssionais e ainda não conhecia bem o El Sistema. Foi necessário um apoio para a prática de uma metodologia ainda pouco deﬁnida.
A aprendizagem e a ação estavam tão próximas, que rapidamente a equipa
de professores conseguiu construir um projeto coletivo com os alunos.
No início só havia instrumentos de cordas. Segundo Sandra Martins,
coordenadora do núcleo, os processos de evolução dos professores e dos
alunos demoravam muito tempo em comparação com o que acontece
atualmente. Mesmo assim, conseguiram convencer mais alunos a inscreverem-se e organizaram um estágio de ﬁnal do primeiro ano letivo com
uma pequena orquestra de trinta jovens.
Em 2015, o núcleo Miguel Torga conta com 92 alunos distribuídos
por secções de orquestra: cordas, metais, madeiras, percussões. Há aulas
individuais e de grupo, consoante o nível e o número de alunos, e também aulas de orquestra: pré-infantil; infantil; juvenil. As aulas acontecem

80

Atores da educação musical

à tarde, das 13h30 às 20h00, de segunda a sexta-feira. Aos sábados há
aulas das 9h00 às 14h00. Os alunos têm sete horas de aulas por semana
e os professores não podem exceder as 22 horas semanais (diretivas do
Ministério da Educação). Para que os alunos evoluam mais rapidamente
e possam integrar-se da melhor forma, é-lhes autorizado ﬁcarem o tempo
que quiserem no núcleo, mesmo que não tenham aulas. Ficam a estudar e
a treinar nos corredores da escola. É um acordo estabelecido com os pais
e a escola, tendo o apoio das duas auxiliares de educação.
As aulas de música acontecem nas salas da escola. São salas grandes,
com muita luz natural, decoradas consoante o tema da aula curricular.
Têm mesas e cadeiras para mais de trinta alunos. Os professores de música
usam o quadro preto, mas algumas salas também têm um quadro digital,
podendo assim projetar exercícios a partir do computador. As condições de
trabalho são boas se as compararmos com os núcleos estudados no Brasil
e na Venezuela. É um ambiente limpo e seguro, há material à disposição,
as salas não têm tratamento acústico, mas isolam o som, permitindo uma
maior concentração. As casas de banho também funcionam (não é o caso
no núcleo venezuelano por falta de água corrente). Os alunos têm um bar
à disposição para comprarem o lanche. Dos três núcleos estudados, este
é o único inserido numa escola pública, ou seja, os alunos passam os seus
dias no mesmo espaço. É uma vantagem, mas cabe aos professores de
música conseguir ultrapassar as ideias negativas que os alunos possam ter
sobre a escola. Não havendo um corte espacial, os alunos podem transferir o seu mal-estar para as aulas da Orquestra Geração. Inversamente, o
trabalho musical poderá ajudar o aluno a viver a Escola de outra forma e
a gostar mais dela.
O núcleo tem à disposição pelo menos cinco salas de aulas e uma sala
pequena para arrumar os instrumentos pesados (ex.: percussões e contrabaixos). É também nesta sala que se guardam as partituras e os livros de
música. Não existe uma sala que sirva de local de trabalho para a coordenadora do núcleo. No entanto, é possível utilizar a sala dos professores para
trabalhar e imprimir documentos. Sandra Martins, a coordenadora, não
tem secretária nem assistente, como nos núcleos do Brasil e da Venezuela.
A sua função de coordenadora obriga a cumprir várias tarefas: controlar a
assiduidade dos alunos; convocar reuniões de pais; ser professora de viola;
dirigir a orquestra infantil. Tudo é gerido pela coordenadora do núcleo,
que também delega funções caso seja necessário.
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No núcleo Miguel Torga, uma das formas encontradas para motivar os
alunos consiste em ter um repertório com o qual eles se possam identiﬁcar.
Os instrumentos sinfónicos e o repertório clássico podem estar sujeitos
a preconceitos, travando a participação. Por isso, o repertório escolhido
mistura o clássico com o popular, recebendo a inﬂuência dos ritmos africanos (funaná), ciganos (gipsy) e dos países de Leste.

3.3. Observação de uma tarde típica no núcleo Miguel Torga
Depois do toque que anuncia o ﬁnal das aulas do período da manhã na
Escola Miguel Torga, os alunos do núcleo vão almoçar antes de começarem
as aulas de música no edifício 2. A maioria volta para casa, no bairro, mas
alguns ﬁcam a almoçar na cantina para chegar a horas à primeira aula da
tarde. Os que aqui ﬁcam levaram o seu instrumento de aula em aula durante
a manhã. Aqueles que ainda não têm a sorte de ter um emprestado devem
pedir a uma das auxiliares de educação para que abra a porta da sala de
arrecadação onde se guardam os instrumentos.
A pausa para o almoço é um dos momentos para espairecer. Os alunos
saem das aulas a correr e a gritar, ﬁngem bater uns nos outros e riem-se
quando as auxiliares pedem calma. A ala central do edifício 2 enche-se
rapidamente de alunos que querem aceder aos cacifos. Trocam os cadernos
escolares por partituras, arcos, palhetas e baquetas de percussão. O barulho é muito e os movimentos são nervosos, mas em dez minutos tudo se
acalma e cada se encaminha para o almoço. As auxiliares de educação
conhecem bem os alunos do núcleo, relembram-lhes as horas de começo
das aulas e todo o material que não devem esquecer.
Para os que almoçaram em casa, é preciso chegar a horas às aulas de
música. Ao voltar para escola, devem passar o cartão de estudante por
um detetor para que o portão se abra. As horas de chegada e de saída de
cada aluno são registadas num computador. Este controlo impede os pais
de entrarem na escola quando querem. É preciso haver uma razão forte
ou uma reunião marcada; ou seja, é muito diferente do que acontece nos
núcleos venezuelanos nos quais os pais passam as tardes.
Depois de se terem divertido no pátio com os colegas, os alunos do
núcleo vão até ao edifício 2 para aí encontrarem o professor, que espera
conversando com a auxiliar de educação. Os alunos raramente chegam
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a horas. Alguns professores esperam nas salas, outros vão à procura dos
alunos. É necessário provocá-los com humor para os motivar a virem
para a aula.
Os horários das aulas são estabelecidos no início do ano letivo e ﬁxados
em painéis no corredor do edifício 2, em frente à secretária das auxiliares de educação, que fazem o seu melhor para garantir a ﬂuidez da tarde.
As aulas começam por volta das 13h30 e podem terminar às 20h00, mas
cada aluno deve conhecer o seu próprio horário. Pode decidir ﬁcar no
núcleo a tarde toda, mas tem de ser para estudar com o seu instrumento,
senão deverá sair da escola. É uma das regras: só ﬁca quem tem algo para
fazer. Há dias em que o aluno tem apenas uma aula, mas outros em que
tem três aulas seguidas; por exemplo: uma hora de teoria musical, outra
de instrumento, uma hora e meia de ensaio com a orquestra do seu nível.
A maioria dos alunos é de origem africana. Os adolescentes são muito
cuidadosos com a sua aparência física, ao mesmo tempo que aﬁrmam a sua
pertença social e cultural. As alunas mais radicais usam o último modelo
de ténis Nike, calças justas e até ao umbigo, uma t-shirt larga e um pequeno
blusão de ganga. A aparência física é importante para estas adolescentes.
Maquilham-se e fazem extensões de tranças no cabelo crespo, que depois
são enroladas e presas no cimo da cabeça. A estética é muito trabalhada,
designo-os como ghetto celistas. Os rapazes vestem-se mais simplesmente,
com calças de fato de treino, ténis rotos pelo futebol e camisolas que roçam
o chão quando presas às mochilas.
A roupa permite perceber que há alunos com diﬁculdades ﬁnanceiras.
Um deles tem graves problemas familiares e chega a ﬁcar dias sem ter que
comer. Uma das auxiliares de educação sabe da situação e conseguiu falar
com a direção da escola para que ele tenha sempre uma refeição gratuita
na cantina. A auxiliar explica que tem muita empatia com os seus “pequenos”, que sofre por eles e que às vezes lhes dá dinheiro para que possam
comer alguma coisa no bar da escola.
A mesa e a cadeira das auxiliares no corredor do edifício 2 são um dos
pontos de encontro importantes para os alunos e professores do núcleo.
É um lugar estratégico, a partir do qual se podem controlar todas as atividades; lembra as esquinas dos prédios onde os grupos de adolescentes
controlam toda a atividade do bairro, ou o canto da señora Gladys no núcleo
venezuelano. Durante os intervalos das aulas de música assistimos a uma
cena peculiar neste corredor do edifício 2: os músicos que tocam metais
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sopram enquanto passeiam, para relaxar os lábios e as bochechas; os oboístas e os fagotistas andam com as palhetas na boca para as humedecer; os
músicos de instrumentos de cordas passeiam exercitando os dedos da mão
esquerda no antebraço direito; e os percussionistas vão simulando gestos
no ar. É uma espécie de baile musical, mas em silêncio.
Quando os alunos ﬁcam a praticar com o seu instrumento nos corredores, todos os cantos são aproveitados. Escolhem-nos em função do
isolamento, da acústica ou da proximidade com a sala do professor para
aproveitar os seus conselhos quando este sai. Estudam a sós ou em grupo,
improvisando cantos para concertos efémeros. Enquanto estes alunos
tocam nos corredores, os alunos e professores da escola cruzam-se e
interagem com eles. Isso destabiliza os músicos, mas progressivamente
desenvolvem uma capacidade de concentração e de resposta às perguntas
recorrentes e às provocações.
Depois das aulas, os alunos voltam para casa. Alguns deles ainda têm
atividades extracurriculares ou aulas de desporto ou artes marciais. Os
alunos que moram no bairro voltam a pé com o instrumento às costas. Para
os moradores do bairro, é uma espécie de desﬁle de caixas de instrumentos, uns mais surpreendentes que outros, desde o pequeno violino até ao
grande trombone, passando pela estranha forma da caixa da trompa. Outros
alunos voltam para casa de autocarro ou então, quando já se faz tarde, os
pais vêm buscá-los de carro. Para aqueles que ﬁcam até às 20h00, os pais
podem entrar na escola e ﬁcar em companhia das auxiliares de educação.
No ﬁnal do dia o edifício 2 esvazia-se e volta o silêncio. Ficam apenas as
auxiliares e as empregadas de limpeza a preparar tudo para o dia seguinte.
Os professores de música do núcleo saem juntos, contam os episódios do
dia e combinam um local onde jantar.

PARTE II
ATORES

O corpus da Parte II resulta essencialmente das entrevistas semiestruturadas1 com os atores dos três núcleos. Os guiões foram construídos
a partir das observações etnográﬁcas feitas quotidianamente ao longo
do primeiro mês em cada núcleo. Os capítulos seguem a seguinte ordem:
Alunos; Professores; Encarregados de educação; Auxiliares de educação;
Diretores de Núcleos. Os atores dos núcleos trabalham e/ou vivem em
bairros desfavorecidos socioeconomicamente, mas trato-os como atores
e não como “vítimas desempoderadas” (Dubet, 1987; Zoungrana, 2008).
Para cada categoria de ator, proponho seguir uma lógica cronológica das
suas ações. Por exemplo, no caso dos alunos, começamos por O que leva
o aluno a inscrever-se no núcleo e acompanhamos todas as etapas até ao
Melhor momento – o concerto.
Levar a sério o que dizem os atores dos núcleos permite prestar atenção aos elos existentes entre si, bem como aos seus impactos nas relações
ascendentes e descendentes na escala institucional. É, portanto, um
novo estrato descritivo, deﬁnido a partir do campo de investigação pela
via indutiva, no qual me esforço por revelar os lugares de vida e de fala
(Ribeiro, 2017) dos atores sociais envolvidos com os núcleos de formação
musical.
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1. O que leva um aluno a inscrever-se no núcleo
Antes de integrarem um núcleo, vários dos alunos entrevistados tocavam
um instrumento musical. Essa foi uma das razões da sua inscrição. Gabriel
e Brian, dois moradores do bairro Santa Rosa de Agua em Maracaibo, e
Ronaldo, do Bairro da Paz em Salvador da Bahia, são três dos alunos nos
quais a paixão musical começou por impulso da família.
O primeiro, Gabriel, vem de uma família que toca música popular,
nomeadamente a tradicional gaita zuliana, típica do estado Zulia, na
Venezuela. Desde os quatro anos de idade que Gabriel toca percussões
(tambora, charrasca, el furro), mas sempre teve vontade de aprender um
instrumento novo. Foi aos 13 anos, quando trabalhava na rádio do Centro
de Educación Popular (CEP), onde estava sediado o núcleo anteriormente,
que Gabriel descobriu a orquestra em pleno ensaio: “Os músicos estavam
belos com os seus instrumentos”, diz.
O baiano Ronaldo tem 13 anos e é ﬁlho de um percussionista respeitado
no Bairro da Paz por ter tocado com grandes estrelas nacionais: Carlinhos
Brown, Ivete Sangalo… O jovem Ronaldo explica que o seu primeiro tapa
numa pele de percussão foi aos dois anos, mas diz ter aprendido sozinho
porque o pai não queria que seguisse o mesmo destino. Nunca teve uma aula
em casa, mas acompanha frequentemente o pai nos palcos como reforço.
No Espaço Avançar, que acolhe o núcleo, Ronaldo foi primeiramente inscrito nas aulas de desenho, e foi assim que tomou conhecimento do projeto
Neojiba. A mãe, amiga do coordenador da Orquestra, inscreveu Ronaldo
aos 10 anos e aproveitou para inscrever os dois outros ﬁlhos, mais novos.
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No caso do venezuelano Brian, o seu instrumento de infância é a bateria. Tocou pela primeira vez aos 10 anos, na igreja. Este jovem apaixonado
por música troca as aulas de bateria gratuitas pela sua presença regular
nas cerimónias religiosas. Progressivamente, passa da música que escuta
no rádio dos pais (reggaeton, vallenato, gaita) aos riﬀs de guitarra e aos
solos de bateria dos grupos de heavy metal (Iron Maiden, Slayer, Exedus).
A primeira vez que ouve falar do núcleo Santa Rosa de Agua (VZ), há um
ano, é quando o irmão, que continua a frequentar a igreja, o convida a ter
aulas no núcleo. Brian acompanha-o e assiste aos ensaios. Gosta muito
da “união perfeita do coletivo quando tocaram as Ruinas de Atenas de
Beethoven”. Fala disso com a sua mãe, mas esta ﬁca preocupada e explica-lhe que é difícil viver da música hoje em dia por causa da situação do país:
“É melhor formares-te em engenharia ou advocacia”, conta Brian. Perante
estas palavras ﬁca desmotivado, mas ainda assim decide ir ao núcleo e
seguir o seu sonho. A situação continua complexa porque tem de trabalhar
para pagar a universidade.
Este fan de heavy metal descobriu a música na sua Igreja, católica.
O mesmo sucedeu com Rita, baiana de 18 anos, que aprendeu a cantar
na Igreja Evangélica do Bairro da Paz. Já conhecia o Espaço Avançar pelas
atividades que organizava, mas teve de esperar um ano até ter um lugar
como aluna de saxofone no núcleo do Neojiba. Escolheu este instrumento
depois de ver um tio a tocar numa festa de família.
Em Portugal, desde a infância que Ana, violonista de 17 anos, assistia à missa na televisão. Todos os domingos a avó ligava o canal da missa
e, cada vez que se viam violinistas, Ana apontava com o dedo dizendo:
“Quero tocar isto!” Quando fez 11 anos, viu na escola imagens de orquestras sinfónicas em ecrãs, anunciando a criação da Orquestra Geração na
sua escola, a Miguel Torga. Ficou curiosa porque havia violinos. A auxiliar
de educação explicou-lhe: “Podes aprender um instrumento, as aulas são
em grupo e vais ter novos amigos.” Ana decidiu inscrever-se e ir à procura
do seu violino.
Como conta Ana, em Portugal a Orquestra Geração coloca ecrãs nas
escolas para anunciar o projeto. No Brasil, o programa Neojiba anuncia o
seu novo núcleo através de um carro aparelhado com colunas de som que
vai circulando por todo o Bairro da Paz.
Para além disso, a família e os amigos são outra forma de divulgação.
No caso de Catarina, clarinetista portuguesa de 15 anos, foi uma amiga que
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lhe falou da orquestra e a motivou a assistir a uma aula de teoria musical
no dia do seu aniversário. Recorda-se bem porque todos lhe cantaram os
parabéns. A amiga disse-lhe que só estava inscrita há três meses, que era
uma coisa nova e que gostava de lá estar. O que a Catarina queria realmente
era ver uma orquestra pela primeira vez. As mães das duas amigas também se conheciam, o que ajudou a convencer a mãe de Catarina a fazer a
inscrição. Tudo era novo para ela: aquele não era o seu mundo, pelo que
“caiu de para-quedas” na Orquestra Geração.
Ainda em Portugal, a trompista Bianca, de 14 anos, admite que, antes
de entrar na Orquestra Geração, cada vez que lhe falavam disso pensava
que era uma “seca”. É Igor, um primo, quem lhe leva pela primeira vez um
instrumento a casa: uma trompa. Mas também então Bianca fez um comentário que agora admite ter sido desagradável: “Se eu entrar na orquestra,
nunca tocarei este instrumento horrível.” Conta que quem a motivou foi o
pai, que um dia, ao ver da varanda de casa alguns jovens a passar pelo bairro
com instrumentos às costas, lhe perguntou porque não estava inscrita na
orquestra. Foi ele quem insistiu que Bianca se inscrevesse, mesmo se de
início ela só pretendia ﬁcar um mês. Ironia do destino, o único instrumento
que estava disponível era a trompa.
Uma outra situação que gera novas inscrições nos núcleos, depois da
iniciação musical em família, na Igreja ou com os amigos, são os concertos de demonstração. Foi por exemplo o caso para Sharon, oboísta de 14
anos, que viu um grupo de músicos vindos do El Sistema Caracas tocar no
seu colégio em Maracaibo quando estava no 5.º ano de escolaridade. Aí
começou “o chamamento da música”, sobretudo para o oboé, que estava
na primeira ﬁla no palco. A cereja em cima do bolo foi o facto de a oboísta
ser uma mulher, que tocava a música da Pantera Cor de Rosa e o Bolero
de Ravel. Sharon voltou para casa e disse: “Mãe, veio uma orquestra ao
meu liceu. Uma senhora tocou oboé e soou muito bem. Quero que me
inscrevas!” No dia seguinte as duas foram juntas ao núcleo. Quando perguntaram a Sharon o que queria tocar, ela respondeu: “Oboé!” No Brasil,
Arcanjo, tubista de 19 anos, viveu a mesma situação quando a Orquestra
do núcleo Bairro da Paz tocou no liceu durante a visita do Presidente da
Câmara. Foi nesse dia que decidiu inscrever-se, sozinho porque já era
adulto. Antes disso só escutava música quando assistia a alguns concertos populares no bairro ou quando a avó, com quem cresceu, tinha o
rádio ligado.
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Outras razões que levam as crianças a quererem inscrever-se nas aulas
de música num núcleo podem ser consideradas insólitas. Muitas vezes
estão relacionadas com a família: aos oito anos, o jovem Miguel descobriu
que existia uma orquestra perto de casa, num dia em que foi ao hospital
que ﬁca ao lado do núcleo Santa Rosa de Agua. Isso fê-lo recordar a história “mítica”, com a qual foi crescendo, sobre o primo Emmanuel, que
começou ali a aprender violoncelo e que agora estuda no Conservatório
Nacional Superior de Paris. Nesse momento o mito tornou-se real e levou
Miguel a querer inscrever-se no núcleo. No caso de Madalena, violoncelista portuguesa, os seus sete anos de orquestra começam quando, numa
reunião de pais no início do ano escolar, a mãe é informada da existência
do programa Orquestra Geração. A mãe fala-lhe da orquestra, mas o que
a motiva realmente é o facto de as aulas serem ao sábado: “Assim já não
tinha de ir dormir a casa do meu pai na sexta-feira à noite.” Esta razão,
muito pessoal, dá-lhe vontade de inscrever-se sem saber realmente o que
iria acontecer. Curiosamente, antes disso Madalena não tinha por hábito
ouvir música clássica, e a única pessoa que ouvia um disco sinfónico de
tempos a tempos era o pai.

*UDYDGRQDPHPµULDb
Depois de terem decidido inscrever-se num núcleo, os alunos passam por
uma primeira fase de experiências: descobrem um espaço novo, tentam
fazer amigos enquanto aprendem um instrumento.
Mesmo depois de vários anos de experiência em orquestra, a maioria dos alunos recorda-se com precisão do seu primeiro dia. É o caso da
portuguesa Madalena, que começou aos 12 anos. Foi no primeiro andar
da Escola Miguel Torga, no início do projeto, quando só havia 16 alunos.
A coordenadora mostrou-lhes um violino, uma viola, e depois mostrou
como se tocavam. Um outro professor explicou o que era um violoncelo e
um contrabaixo, mas, não havendo contrabaixo, o violoncelo teve de servir
para os dois. Madalena lembra-se de que, no ﬁnal da introdução, os professores lhes perguntaram o que queriam tocar. Entre os jovens criou-se
um grande debate comparativo sobre os instrumentos e o seu som. Para
Ana, o violino era demasiado agudo e o contrabaixo demasiado grave.
Estava, por isso, mais inclinada para o violoncelo ou a viola. Os professores
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explicaram-lhe que já havia muita gente em viola e que ainda havia lugares
no violoncelo. No fundo, ‘tanto fazia’, diz ela, porque não vinha com uma
ideia ﬁxa. Ana explica que, depois de alguns dias, com o violoncelo “gostei
muito, muito, do instrumento”.
A trompista Bianca lembra-se bem do seu primeiro dia na Orquestra
Geração (PT). “Foi numa quarta-feira”, diz ela, há cinco anos. Ao chegar à
escola, pede uma folha de inscrição à auxiliar de educação, mas esta diz-lhe para voltar mais tarde. Nesse mesmo dia, a coordenadora convida-a
a assistir a um estágio que vai começar no sábado seguinte. Bianca vai a
esse estágio e é aí que uma amiga lhe empresta o bocal da trompa. Bianca
diz ter sido bem-recebida pela coordenadora do núcleo, pelas auxiliares de educação da escola e pelos colegas, que já conhecia. As auxiliares
parecem-me ser atores importantes nos núcleos, tal como explica uma
das alunas da Orquestra Geração: “Ajudam-nos quando os professores
não estão cá, por exemplo, quando é preciso uma palheta nova ou uma
partitura; também nos ensinam a deixar as salas limpas e arrumadas, tal
como as encontrámos.”
No Brasil, a aluna mais nova do núcleo Bairro da Paz começou o trompete quando tinha sete anos. Explica com orgulho que foi “fundadora”, ou
seja, que fez parte do primeiro grupo de alunos no núcleo. No início havia
um professor de trompete muito simpático, mas aquele que era agora seu
professor “era duro e nunca se ria”. Na Venezuela, Sharon explica que o
primeiro dia foi muito emotivo. Desde então que a mãe lhe diz repetidamente: “É que tu nunca te cansas de ir ao núcleo!” Para Sharon, o núcleo
“é como uma segunda casa, sinto-me bem aqui”. Isso explica o facto de
também vir nos dias em que não tem aulas. O acolhimento foi igualmente
bom para Brian, o colega percussionista: “Se me tivessem maltratado, eu
não teria ﬁcado.”
Em Portugal, o primeiro dia de Ana foi há sete anos, quando tinha
10. Os professores deram-lhe um arco para que pudesse tocar nele e para
aprender os nomes das diferentes partes. No ﬁnal da aula pediu para
levar o arco para casa, mas explicaram-lhe que ainda não era possível. Foi
rapidamente admitida na orquestra, mesmo que, de início, o seu violino
soasse mal. Pensava: “Isto nunca vai funcionar.”
Alguns alunos aprendem muito depressa e são rapidamente postos
“em situação”. É o caso de Catarina, clarinetista de 15 anos, que começou na Orquestra Geração há cinco anos. No primeiro dia os alunos
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perguntaram-lhe se queria mesmo inscrever-se, mas ela não sabia o que
responder porque o seu objetivo era primeiramente ver como funcionavam
as coisas. Um dos professores convidou-a a experimentar os instrumentos.
O único que estava disponível era o clarinete, que toca atualmente. Por sorte
foi aquele que mais gostou de ver e ouvir. Catarina considera que “é estranho aprender coisas novas”, mesmo tendo bases musicais adquiridas no
ensino obrigatório até ao 6.º ano. A sua progressão foi rápida porque gosta
do instrumento e porque queria fazer parte do grupo que ia participar
num estágio quinze dias depois. Foi preciso aprender três temas em duas
semanas. Catarina explica que a novidade a incentivou a trabalhar. Todas
as noites discutia com a mãe: “– Já chega, tens de vir jantar agora. – Mas
eu quero ﬁcar a tocar para aprender isto! – Não, já é tarde. Tocas amanhã
depois da escola”. Descobrir as possibilidades do clarinete em tão pouco
tempo antes do estágio não foi fácil: “Ficava chateada por não conseguir
tocar certas coisas.”

1.2. Ter de trocar de instrumento
Quando os novos alunos chegam ao núcleo, alguns já têm uma ideia do
instrumento que querem tocar. Os outros descobrem-no durante os primeiros dias. Nos dois casos é preciso ser rápido, paciente ou sortudo para
ter o instrumento desejado.
No Bairro da Paz (BR), Arcanjo queria tocar saxofone ou clarinete,
mas o único instrumento disponível era a tuba. A sua colega Rita tentou
tocar fagote, depois oboé e ﬁnalmente saxofone, o seu preferido. Começou
por partilhar o saxofone com uma colega que acabou por não vir mais:
“É horrível ter de partilhar um instrumento”, diz Rita. O saxofone não lhe
causou muitas diﬁculdades, apenas os sons graves eram problemáticos.
Também teve diﬁculdade na forma de segurar esse instrumento pesado.
Em menos de um ano Rita integrou a orquestra principal do núcleo: “Não
sou pro, mas vou chegar lá!”, diz.
O baiano Ronaldo confessa que o início foi difícil porque queria esconder o seu talento de percussionista, adquirido por inﬂuência do pai. Tentou
tocar trompete e bombardino. Foi preciso que a sua prima dissesse ao coordenador do núcleo que Ronaldo era percussionista, para que se revelasse
o seu talento. Ronaldo explica que era por timidez, que não queria tocar
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em frente aos colegas do núcleo. A timidez é uma característica de muitos dos jovens que integram os núcleos. É o caso de outro percussionista,
o venezuelano Brian, de 18 anos. Diz ter sido muito bem-recebido pela
coordenadora em Santa Rosa de Agua (VZ) que, depois se ter cruzado com
ele na rua, o acolheu no núcleo e tratou da sua boa integração durante as
primeiras semanas. Acumula partituras desde a sua chegada, mas desenvolve uma timidez devido à diﬁculdade que tem em as ler, sobretudo
quando se compara aos mais novos que já as dominam. O que o motivou
a continuar foram as composições que exigiam tocar tímpanos, como o
Aleluia de Händel.

,Q¯FLRGLǲFLO
Os que chegam pela primeira vez ao núcleo fazem-no com um conjunto de
ideias preconcebidas sobre os instrumentos e as orquestras. Em Portugal,
Bianca inscreve-se sabendo que quer tocar um instrumento de cordas,
mas tem diﬁculdade em explicar porquê: “É aquela coisa das cordas, sei
lá…”, e admite que “não gostava dos instrumentos de sopro”. As cordas
pareciam-lhe mais fáceis que os sopros, porque “só tens de fazer fricção
com o arco e pronto”, tal como pareciam fazer dois dos primos. Bianca
não tinha uma boa imagem dos sopros, nem da música em orquestra. Os
professores convidaram-na a assistir a uma aula de trombone, mas o instrumento pareceu-lhe demasiado difícil. Diz ser muito preguiçosa, por isso
precisava de algo que não exigisse muito esforço. Esteticamente, a trompa
parecia-lhe “feia como um caracol”, mas quando a testou durante uma aula
conseguiu produzir o buzzing2 no bocal porque já tinha tentado em casa do
primo. Mesmo assim, depois deste episódio reconfortante, Bianca queria
desistir da orquestra. A hesitação demorou semanas porque queria tocar
violoncelo, mas não havia nenhum disponível. Esteve quase a desistir do
núcleo e a inscrever-se noutra orquestra ﬁlarmónica local onde poderia
tocar um instrumento de cordas, mas a coordenadora insistiu muito para
que ﬁcasse. Bianca diz saber que, se saísse do núcleo, “não teria continuado
em nenhuma atividade musical porque antes deste episódio eu já tinha
desistido de aulas de percussão e de canto”.
2. Buzzing é um som criado a partir da vibração dos lábios num bocal.
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Para Rita, saxofonista baiana, o início, aos 14 anos, foi difícil porque
não gostava de teoria musical. Inquieta por não saber ler bem, pedia ajuda
aos colegas: “Há aqueles que ajudam e aqueles que criam lutas parvas,
[…] mas aqui todo o mundo é acolhedor, a gente se ajuda.” Foi o seu primeiro professor que a motivou: “Ele era maravilhoso, participou na minha
vida, ajudou-me.”
Na Venezuela, Gabriel, trombonista, explica as diﬁculdades do início,
nomeadamente a nível dos lábios, que vibravam muito. Não conhecia
as bases: “Como soprar? Qual a técnica? Eu nem sabia segurar no trombone, e era duro chegar à sétima posição com o braço direito.” Não sabia
limpar o instrumento, nem utilizar o transpositor, nem mesmo a chave
de escape de saliva. Foi partindo do nada que aprendeu a base de várias
composições (Aleluia, Te Deum, Venezuela, Allegretto), das quais a mais
difícil era o Aleluia de Händel. A partir desse período começou a estudar
uma hora por dia, no mínimo. O tubista brasileiro Arcanjo, 19 anos, integrou o núcleo Bairro da Paz há apenas três meses. Explica que “no início
é difícil por causa do sopro, dos lábios, e porque não se podem encher as
bochechas de ar”.
A dúvida, ﬁcar no núcleo ou não, faz parte do percurso destes jovens
aprendizes em música. Mas alguns, como é o caso da violinista portuguesa Ana, dizem: “Nunca hesitei, mesmo que às vezes me sinta cansada.”
O motor da sua motivação é o som do violino, embora a maioria das amigas
toque viola.

1.4. É o som!
Nos três núcleos onde foi feito o trabalho de campo, quando se coloca a
questão do que levou à escolha de tal instrumento, a maioria das respostas
refere o “som”. Desde muito jovens, o som é a propriedade do instrumento
que mais conta para os alunos.
Em Santa Rosa de Agua (VZ), Gabriel escolheu o trombone: “Gosto
do som, não é tão agudo quanto o trompete; com o trombone posso tocar
outros estilos como o jazz, o merengue, a salsa, a guaracha e até o reggaeton e a música romântica.” A clarinetista portuguesa Catarina explica que
primeiramente gostou do som do instrumento, diferente dos outros, “nem
horrível nem perfeito, entre os dois”. A motivação era chegar ao som que o
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professor produzia. Ao início, sentia-se confortável porque a técnica não
era muito diferente da ﬂauta doce que tinha aprendido em casa. O professor começou por lhe dar as duas primeiras partes do clarinete (boquilha
e corpo superior), para que aprendesse a soprar. À medida que foi conseguindo dominar o som, o professor foi dando o resto do instrumento (corpo
inferior e campânula). O clarinete é um daqueles instrumentos nos quais
é preciso humidiﬁcar bem a palheta com saliva. Também há que raspar a
palheta para que ﬁque mais ﬁna e vibre melhor. Em casa, Catarina tem uma
palheta mais espessa para trabalhar. Em orquestra usa um modelo mais
ﬁno para poder fazer tudo o que é mais exigente tecnicamente. A procura
do som do clarinete junta todas estas fases.
Para Maria, no Brasil, o início foi com o trompete, mas depois, “quis
evoluir para a ﬂauta transversal, porque é mais leve e sensível”. No mesmo
núcleo, o tubista Arcanjo explica que gosta do som e que a tuba “é um
instrumento bonito no qual me posso ver reﬂetido enquanto toco. Assim
controlo melhor a minha técnica de embocadura”. Na Venezuela, Mélanie
fala “da forma e do som” do oboé. No início, a professora fez-lhe um teste
complicado, a embocadura do instrumento é difícil, como para o fagote.
Depois treinou numa palheta à procura de um som estável durante uma
semana. Os primeiros meses não foram calmos, aborreceu-se muitas vezes
consigo própria porque “a escala de Dó maior é muito difícil no início”.
Não conseguia chegar ao Fá grave e exclamava “Dios mio!”. O professor
respondia: “Tranquila, leva o teu tempo”.

1.5. Elo entre músico e instrumento
Quando o jovem músico já tem o seu instrumento emprestado pela orquestra, pode levá-lo para casa para praticar. De instrumento às costas, o aluno
habita as ruas do seu bairro e anda de transportes públicos. Isso provoca
reações. Quando a portuguesa Madalena passeia com o violoncelo às costas numa bela caixa, perguntam-lhe se é uma guitarra ou um contrabaixo.
Outros exclamam: “Ah, continuas na música!?”, enquanto mimam o tocar
de um instrumento. Uma vez, enquanto passava em frente a uma zona
de obras, ouviu dizer: “Aquilo é um violoncelo.” Ficou admirada porque
havia meses que ninguém acertava. Os transeuntes ﬁcam surpresos por
vê-la transportar algo tão grande às costas. De facto, o tamanho causa
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sempre problemas quando anda de transportes públicos. É preciso pedir
licença aos passageiros para passar: “Foi por isso que comprei uma caixa
rígida.” Ana conta que, quando há lugar para se sentar, instala o violoncelo num dos bancos “vestindo-o” com o casaco e o cachecol. Já lhe
aconteceu que uma senhora pedisse licença ao violoncelo pensando que
era uma pessoa.
A sua colega Bianca na Orquestra Geração (PT) passeia pela rua com
a trompa e ouve alguns comentários: “Vais de viagem?”; “Parece que tens
a casa às costas”; “Parece uma tartaruga.” No autocarro todos olham para
ela, quando procura um espaço para arrumar a trompa para não incomodar.
Mas Bianca admite que gosta de passear pelo bairro com o instrumento e
dizer que faz parte da orquestra: “Ainda hoje gosto dessa sensação.”
Na Venezuela, Denise conta que um dia, quando estava num autocarro,
um passageiro perguntou-lhe se a caixa da trompa que tinha às costas era
uma sanita transportável. Foi para ela uma situação ridícula, mas que mostra bem a que ponto estes jovens músicos podem ser tema de conversas
insólitas nos espaços públicos.
Gabriel, aluno do mesmo núcleo Santa Rosa de Agua, vive nesse bairro
dito “perigoso” desde que nasceu. Um dia, quando voltava para casa com o
trombone às costas, perguntaram-lhe se era uma bazuca. A colega Sharon
guarda uma má lembrança porque foi ao passear na rua com o oboé que
viveu um choque: a caixa abriu e o instrumento caiu. Era o primeiro dia
de férias, houve lágrimas.
Todas estas experiências a dois, aluno-instrumento, contribuem
para o desenvolvimento de uma relação especial. Há uma vinculação ao
objeto: personiﬁcam-no, dão-lhe um nome. O violoncelo da portuguesa
Madalena chama-se Ambrósio e a caixa chama-se Soﬁa. A colega Bianca
escreveu o nome da trompa na caixa e juntou um pedaço de ﬁta vermelha: “Gosto de tratar do que é meu”, diz. Na Venezuela, Sharon explica
que o personagem de desenhos animados Calamardo toca oboé e que os
amigos deram esse nome ao seu instrumento, mas ela prefere chamá-lo
Fabiansito II. O imaginário destes jovens pode ser a primeira motivação
para a escolha de um instrumento. É por exemplo o caso de Denise, que
escolheu o instrumento graças à série Barney, na qual o dinossauro animado toca trompa.
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1.6. Instrumento em casa
Ao ﬁm de algumas semanas ou meses, o núcleo empresta instrumentos
aos alunos para que, depois de os pais assinarem um termo de responsabilidade, os possam levar para casa.
Na Venezuela, Sharon esperou seis meses antes de ser autorizada a
levar o oboé. Chegando a casa no dia D, disse a todos os presentes que tinha
uma surpresa. A mãe estava feliz e pediu-lhe para tocar uma música, mas
ela não quis por timidez. Mesmo assim, acabou por tocar para a mãe. No
meio da emoção a mãe disse: “Soa como um pato”; “É que aprender a tocar
é muito difícil”, respondeu Sharon. A avó diz-lhe que pensava que ia escolher a ﬂauta transversal, porque achava que tinha um temperamento mais
“La la la” – imita a neta com as mãos abertas e os olhos virados para o céu.
O que Sharon também gosta no oboé é o facto de não ser muito comum, o
que “torna as pessoas mais curiosas”. Em casa ninguém está autorizado a
tocar no instrumento; só ela o pode limpar e, “quando o passo a alguém,
explico sempre qual a posição correta para o segurar”.
Vindo do mesmo núcleo de Santa Rosa de Agua (VZ), a primeira vez que
Gabriel levou o trombone para casa foi, diz ele, “espetacular”. A direção do
núcleo emprestou-lhe um trombone logo no primeiro dia porque precisavam de reforços nos metais para um concerto. Em casa, o pai perguntou-lhe
o que tinha na caixa e a família motivou-o a continuar a aprendizagem.
Foi para o quarto escutar o seu grupo favorito (Los Adolescentes), tentando
acompanhá-los. Quanto à arrumação, o trombone ﬁca no quarto de Gabriel,
onde pode “tocar, ensaiar, pegá-lo nos braços e beijá-lo”, diz rindo.
Em Portugal, Madalena não teve sorte no primeiro dia que levou o
violoncelo para casa, há sete anos: “Lembro-me bem porque parti uma das
cordas e acabei por não tocar nada.” Ainda por cima, a mãe, sempre entusiasta, estava muito desejosa de ver o violoncelo. Em casa, o instrumento
ﬁca arrumado à entrada, mas a prática faz-se no quarto, “onde tenho um
tapete fofo, uma cadeira e um espelho”. Madalena diz que a maioria dos
alunos da escola Miguel Torga não trabalha o instrumento em casa, e ela
própria não o fazia no início. Tudo é muito lento, são precisos meses para
aprender uma música simples; foi uma fase crítica na qual “muitas vezes
eu perdia o interesse”.
A sua colega Ana levou o violino para casa três semanas depois de
ter entrado no núcleo. Quando chegou a casa, começou imediatamente a
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tocar sem parar até que a mãe lhe disse que já era tarde. Havia demasiado
barulho no apartamento; “Está na hora, arruma o instrumento”, insistia
a mãe. No início, quando os amigos do pai perguntavam se ela tocava
violino, ele respondia que sim e motivava os outros pais a inscreverem os
ﬁlhos. Uma semana depois da inscrição, Catarina, clarinetista portuguesa,
volta para casa com um clarinete. Era preciso preparar um estágio: “É por
isso que eu era disciplinada quando tocava, ninguém me obrigava”. Os
pais pediam-lhe para não tocar o tempo todo, mas sentia, mesmo assim,
o apoio da família, sobretudo por parte do avô que tinha tido um irmão
clarinetista: “O meu avô estava muito feliz porque era o seu irmão favorito.”
O instrumento está arrumado no quarto que partilha com o irmão, mas
ninguém tem autorização para tocar nele.
O baiano Tauan tem 12 anos. A primeira vez que levou o saxofone
para casa “foi muito excitante!”. A família pediu-lhe para tocar um pouco.
Mostrou o que sabia fazer e o pai disse-lhe que o saxofone é um bom instrumento porque tem solos. A colega Lorrane teve de esperar um ano antes de
poder levar uma ﬂauta transversal para casa. Foi preciso fazer uma audição.
Os pais adoraram a ﬂauta, mesmo se “no início eu fazia demasiado barulho”. Durante uma fase, a brasileira Sandrine teve a possibilidade de levar
o fagote para casa, mas já há algum tempo que o instrumento tem de ﬁcar
no núcleo: “Detesto esta situação.” Mas, não podendo alterar esta regra,
Sandrine chega mais cedo ao núcleo para estudar: “Queria estar sempre lá.”
Mas o que motiva o aluno pode não ter interesse para os pais. Por
exemplo, a trompetista Raquel, de 10 anos, não teve um bom acolhimento
em casa. Os pais não ﬁzeram comentários à sua chegada com o instrumento; pelo contrário, “zangaram-se comigo porque eu não tinha feito
minhas unhas”, vaidade muito presente na Bahia, mesmo nas camadas
sociais mais pobres.

2. Aprender
Quando um aluno integra um programa de formação num núcleo, está
submetido a todo um conjunto de experiências que deve viver para evoluir
corretamente ao longo do seu percurso pessoal e musical. Comecemos
pelas salas onde acontecem as aulas. São muito diferentes nos três núcleos.
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2.1. Espaços: salas de aula, corredores e pátios
As salas de aula de violino são as mesmas que as aulas curriculares na
Escola Miguel Torga em Portugal. Ana gosta disso porque já está habituada
às salas e porque aprende coisas muito diferentes num mesmo espaço.
Uma primeira particularidade deste tipo de contextos é que nas aulas de
Matemática ou de Português tudo deve estar muito bem arrumado e alinhado, enquanto nas aulas de Música os alunos podem mexer à vontade
nas cadeiras e nas mesas. Ana explora o espaço e sente-se mais à vontade.
Madalena, a sua colega violoncelista, recorda que adorava desorganizar
a sala de Ciências antes das aulas de Música; no ﬁnal arrumava tudo de
novo. Havendo aula de trompa, Bianca, de 14 anos, apropria-se da sala de
aula: “É como se fosse o meu quarto na escola.”
Quando as salas de aula estão cheias, ou quando ainda não é a hora,
os alunos podem, aliás devem, estudar nos corredores dos núcleos. No
início Ana sentia vergonha de o fazer porque tinha de responder às questões dos colegas que passavam: “Então, o que é que estás a tocar no violino?”, “Vão-se embora”, respondia ela; “Eu não gostava de tocar quando
havia pessoas à volta”. Essa timidez acabou por dissipar-se. Bianca, colega
trompista, também ﬁcava perturbada por tocar nos corredores quando os
professores passavam e a escutavam. Acabou por habituar-se porque, como
diz, “não posso ter uma partitura e achar que vou saber tudo à primeira”.
A timidez também é sentida no Brasil, nomeadamente por Arcanjo, tubista
de 19 anos, ao ver as amigas passar enquanto toca.
No núcleo Santa Rosa de Agua (VZ) há apenas cinco salas de aulas para
mais de 260 alunos. Os músicos devem por isso treinar nos corredores e
no pátio exterior. Com uma média de 35 ºC e um céu constantemente azul,
um canto à sombra é o que há de mais desejado. O contrabaixista Miguel,
de 10 anos, explica que treina muito no núcleo porque não pode levar o
instrumento para casa. Já tem um canto à sombra, onde se encontram os
contrabaixistas para trabalhar a técnica e o repertório.
Um núcleo é uma permanente mistura de sons. Lourdes, clarinetista
no núcleo Miguel Torga (PT), explica que é difícil treinar quando todos
tocam coisas diferentes num mesmo espaço. Cada um procura um canto
nos corredores para se isolar. Depois das 17h00 tudo é mais calmo porque os alunos da escola voltam para casa, ﬁcando apenas os da Orquestra
Geração.
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Os alunos do núcleo Santa Rosa de Agua (VZ) e do núcleo Bairro
da Paz (BR) não têm essa relação com as salas, porque são exclusivas às
aulas de música. Não partilham o mesmo espaço com outras atividades
escolares.

2.2. Encontrar a sua postura
Para cada músico a relação com o instrumento começa pela aprendizagem
de uma postura correta. Nos instrumentos de sopro uma boa embocadura
é essencial para ter um som controlado. Em Portugal, Bianca, de 14 anos,
explica que a trompa obriga a trabalhar muito o diafragma e a mão direita
na campânula. O professor obrigou-a a estudar em frente a um espelho:
“Achava isso ridículo”, diz. Bianca explica que é preciso tocar sentada e na
ponta da cadeira, mesmo que não o faça sempre. Mas, quando há uma parte
difícil, senta-se corretamente porque “a postura conta para o diafragma,
não podemos tocar bem se nos esquecermos da postura”. Bianca faz um
balanço pragmático: “A trompa não é difícil, basta praticar.”
Quanto à postura, a clarinetista portuguesa Catarina explica que todos
os professores pedem que se sente na ponta da cadeira, com as costas bem
direitas, para ter um som melhor. No caso especíﬁco do clarinete, tem de
ter “os ombros relaxados, uma posição confortável nos braços, não ter as
‘asas’ muito abertas e não se podem juntar os cotovelos”. Há que encontrar
um equilíbrio próprio a cada pessoa. Ainda nos sopros, o tubista brasileiro
Arcanjo explica que é preciso estar bem direito e “mostrar ao público que
temos uma boa postura”. Desde que começou, sente que se senta mais
direito e menos de lado, como fazia antes. Em Santa Rosa de Agua (VZ),
Gabriel, o trombonista de 17 anos, explica que a postura correta deve ser
sentado na ponta da cadeira, segurando bem o instrumento, mantendo-se
direito “como um militar!”. Gabriel diz que já viu muitos músicos com má
postura, que tocam com as costas tortas, que não conseguem um bom som
no trombone porque “não se servem bem do diafragma para fazer sair o
ar”. Uma foto que está exposta no hall do núcleo faz-lhe pena porque foi
tirada enquanto estava com má postura. A sua colega de oboé, Sharon,
explica que a postura foi a primeira coisa que teve de aprender, pois “cada
instrumento tem a sua”. Para o oboé é preciso “ter a mão esquerda em cima
e a mão direita em baixo, a palheta deve estar a meio dos lábios, a cabeça
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levantada, ao contrário do clarinete”; “Houve um dia em que o professor
me pôs um lápis para que eu não baixasse o queixo”, diz rindo.
Nas cordas, Ana, violinista portuguesa, diz que as mudanças de postura foram difíceis porque começou por segurar o arco de uma forma mais
apropriada ao tamanho pequeno da mão quando tinha 10 anos, mas que,
depois, na adolescência, teve de mudar. “A forma de segurar um violino
é muito técnica.” O professor explica-lhe que não é necessário segurá-lo
com tanta tensão. O problema para ela é que, durante o trabalho coletivo
em orquestra, “os alunos desenvolvem maus hábitos que não são evitados
porque estamos atrás no naipe, por exemplo, e depois não é fácil corrigir”.
Nos percussionistas, o venezuelano Brian explica que por enquanto
o professor só lhe ensinou a base, ou seja, a posição das mãos com as
baquetas., “É preciso que eu tenha um movimento natural e que crie um
triangulo (entre o polegar e o indicador) quando seguro nas baquetas.”
E para as congas é a mesma coisa: “Todas as partes de uma pele de conga
têm um som, é preciso conhecer muito bem a posição da mão para sacar
o som certo.”
É frequente que durante as aulas os professores peçam a um aluno que
toque para que os outros observem e comentem a sua postura. Sharon,
oboísta venezuelana, explica que os alunos querem aprender uns com
os outros, pois “uma recomendação a um aluno também me pode servir
a mim”. Emanuel, colega ﬂautista do mesmo núcleo, gosta de assistir
às aulas dos outros para ver quais são as suas embocaduras na ﬂauta.
O colega Hiudov, violinista, explica que “é uma forma de agarrar a técnica;
ao observar aprendes mais coisas, preferimos ﬁcar a observar do que ir
jogar na rua”. Em Portugal, o trompetista Cristiano pensa que a observação das aulas dos mais avançados “permite saber o que se vai aprender
depois; preparamos e corrigimos antes”.
Para um músico, a postura e a aprendizagem também signiﬁcam a
criação de bolhas e de calos nas pontas dos dedos, quando se toca um instrumento de cordas; dor nas bochechas, para os que tocam instrumentos
de sopro; e mordeduras dos lábios para os que tocam oboé ou fagote. Nos
percussionistas, para além dos calos nas mãos, há pressão sobre os tendões,
e o desenvolvimento da independência de braços e pernas. Durante as
primeiras semanas de aprendizagem, o jovem contrabaixista venezuelano
Miguel, de 10 anos, diz que teve duas bolhas na mão esquerda e que isso
o impedia de tocar, mas estava cheio de vontade. Explica que a postura
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correta no contrabaixo é “estar de pé, com o contrabaixo um pouco de
lado, o cotovelo esquerdo bem levantado, a mão esquerda ﬂexível; depois
é só tocar!”.

2.3. Relação com as partituras
Para tocar música sinfónica em programas baseados num repertório, é
necessário aprender a ler partituras. As relações com esta ferramenta
essencial de mediação podem ser muito particulares. É preciso começar
por ter as partituras. No núcleo Santa Rosa de Agua (VZ) não há impressora, os alunos devem trazer uma pen USB e imprimir nalgum lado. Ou
então, podem pedir à coordenadora que lhes faça uma cópia na reprograﬁa do bairro. Não é o caso do núcleo Miguel Torga (PT), onde a auxiliar de educação tem acesso a uma impressora, nem do núcleo Bairro da
Paz (BR), onde o coordenador pode imprimir tudo no escritório da direção
do Espaço Avançar.
Madalena, violoncelista do núcleo Miguel Torga, arruma as suas partituras num dossiê, mas admite ser muito desorganizada: “As minhas partituras estão rasgadas, dobradas e sujas. O meu sistema de organização é
muito desorganizado.” A sua primeira relação com uma partitura é sempre
negativa, devido ao receio: “Uma parte do meu cérebro diz ‘oh, há muitos
pontos pretos nesta folha, nunca vou conseguir ler isto’.” Pior ainda se for
leitura à primeira vista. A colega Ana tem um dossiê para as partituras que
toca neste momento. O problema nas partituras é quase sempre o ritmo:
“Tenho de dividir tudo para encontrar o ritmo.” O professor diz-lhe para
dar as partituras de que já não precisa, mas ela prefere guardá-las. Bianca
guarda tudo num dossiê no qual escreveu “gosto muito de ti” dirigido à sua
trompa. Tem por hábito personalizar as suas partituras com cores, reescrevendo as indicações importantes como forte ou crescendo: “Ninguém
consegue ler as minhas partituras!”, diz sorrindo.
Quando Cristiano, trompetista português, acumula demasiadas partituras, prefere dá-las à auxiliar de educação para que sejam distribuídas
pelos mais novos. Quanto ao resto, “guardo tudo na mala do trompete, está
um pouco desorganizado, mas eu cá me entendo”. A violoncelista portuguesa Clara conta que, agora que faz parte da Orquestra Juvenil, há partes
das partituras que são difíceis. Às vezes pensa que nunca vai conseguir
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tocá-las: “É o caso do 1812 de Tchaikovsky, que estamos a tocar agora; no
início pensava que nunca iria conseguir. Fiquei espantada quando soube
que a partitura era um arranjo, o original deve ser ainda mais difícil.”
Quando recebe uma nova partitura, tem uma sensação estranha “porque
as partituras não são fáceis. Penso ‘oh meu Deus, não vou conseguir’, mas
depois trabalho, trabalho, trabalho até conseguir”.
Na Venezuela, Gabriel tem três dossiês para guardar as partituras que
vai acumulando há já três anos. Miguel, 10 anos, guarda as partituras num
dossiê que arruma na sua mala. É organizado; explica que “tenho [todas]
em duplicado, menos Venezuela, Allegreto, Te Deum”. Brian, percussionista de 18 anos, usa um dossiê para as partituras que têm que ver com os
seus estudos na percussão, e outro dossiê para as partituras da orquestra.
Gosta de “tentar saber cada nota que está escrita, as que são longas e as
aceleradas, e as mudanças rápidas também”. Mélanie, colega clarinetista
de 14 anos, admite que tem medo das partituras, “porque sou muito má
em solfejo”. Tem as suas composições favoritas, mas, como diz, “alguns
nem sabem o que é um ditado melódico; como aprender uma partitura se
não se sabe a teoria?”. No Brasil, a relação que o percussionista Ronaldo
tem com as partituras torna-o “feliz!” porque graças ao professor aprende
a ler e a dirigir, tornando possível a sua candidatura a uma orquestra de
maior nível – a Orquestra Castro Alves, no centro de Salvador da Bahia.

2.4. Relação com o repertório
Os jovens aprendizes são depois levados a interessarem-se por um repertório, ou seja, pelo conteúdo das partituras. Para Madalena, violoncelista
no núcleo Miguel Torga (PT), há músicas que são “uma seca total, como
por exemplo a Gipsy [Merle Isaac]”. É o problema de ter de tocar muitas
vezes o mesmo repertório, “acabamos por nos desinteressar e tocamos
mal”. A música preferida da oboísta venezuelana Sharon é o Lago dos
Cisnes de Tchaikovsky, por ter uma melodia para o oboé no início: “Ay, me
mata!”, diz com a mão no peito. Também tem repertório que classiﬁca de
“tedioso”, como por exemplo Te Deum (Charpentier): “Devo tê-lo tocado
muito lentamente, muitas vezes nas ruas, e ao sol, estava a cozer!” Foi
assim que aconteceu a sua primeira audição. Para Zed, tubista venezuelano, o repertório é bom, mas na Orquestra Infantil é sempre o mesmo:
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“Há demasiada repetição com Te Deum, Alegreto, Chamambo, Merengue;
é preciso mais diversidade.”
O colega Gabriel, trombonista, diz que, quando gosta da música, toca
bem, mas quando não gosta “não sei porquê, mas toco mal”. Rafael, violoncelista no núcleo Miguel Torga (PT), conta que há músicas do repertório que não gosta porque “são lentas ou então porque não têm nada de
interessante; mas há outras que não têm muitos compassos de espera e eu
preﬁro”. Para Sandrine, fagotista baiana, o repertório tem músicas “muito
chatas; por exemplo o Trenzinho Caipira [Villa Lobos] é ridículo, detesto;
há uma que gosto, é o Libertango [Piazzolla]”. Miguel, jovem contrabaixista venezuelano, adora tocar, prefere tudo o que mexe muito, como o
Merengue, “porque é o melhor”.

2.5. Aprendizagem individual e aprendizagem coletiva
Os núcleos têm uma metodologia de ensino baseada no coletivo, sendo o
grupo orquestral uma ferramenta de ensino. Mas nos três núcleos também
há aulas individuais de instrumento que complementam as coletivas. Esta
experiência entre o individual e o coletivo cria nos alunos a capacidade de
valorizar os dois contextos de aprendizagem e escolher o da sua preferência.
No núcleo Bairro da Paz, em Salvador da Bahia, a aluna mais nova,
Maria, 10 anos, preferiu os dois primeiros anos do núcleo quando todos
tinham aulas juntos. Atualmente a primeira fase de aprendizagem é feita
por naipes. Entre as ﬂautistas como ela, não há uma boa relação: “Uma
das meninas é muito chata.” O colega Ronaldo, percussionista, sente que
alguns músicos do naipe têm inveja dele porque pensam que o professor
lhe dá mais atenção. Outra coisa que o perturbou aconteceu recentemente
quando um instrumento se partiu e os colegas disseram que tinha sido ele.
Para Arcanjo, tubista da mesma orquestra, o facto de as aulas serem em
grupo “é o que há de melhor no núcleo”.
Na Venezuela, Miguel, contrabaixista de 10 anos, tem aulas de instrumento, de teoria musical e de Orquestra Infantil. A relação com o chefe de
naipe, que tem 18 anos, é boa. No futuro quer ser chefe de naipe e chefe de
orquestra também. O percussionista Brian, 18 anos, gosta de vir todos os
dias ao núcleo, mesmo que não tenha aulas: “Aproveito para esclarecer as
minhas dúvidas.” Tem aulas de percussão e toca na Orquestra Juvenil. As
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suas aulas de percussão são individuais, mas também em naipe. Prefere as
aulas individuais porque o professor pode corrigir melhor os seus erros,
mas diz que o naipe é uma boa equipa: “Ajudamo-nos muito, eu e o meu
amigo Yolexi, mas há alunos de outros naipes que, quando acontece um
erro na orquestra, acusam sempre o naipe das percussões.” O venezuelano
Gabriel tem aulas de trombone e de solfejo e toca nas duas orquestras
(Infantil e Juvenil). Gosta dos dois tipos de aulas, individuais e em grupo,
mas quando está sozinho com o professor sente que se corrige melhor,
tal como o colega Brian. Em orquestra, aproveita as pausas do naipe para
falar em voz baixa com os colegas, mas quando é preciso tocar “temos de
ser muito sérios”. O naipe dos metais tem a reputação de conversar muito:
“Não é permitido porque nos podemos distrair, mas é que nos transformámos numa família”, justiﬁca Gabriel. A oboísta Mélanie tem aulas de
instrumento, de solfejo, de coro, estas últimas “ajudam muito na aﬁnação”.
Também tem aulas na Orquestra Juvenil. Gosta das aulas de naipe porque
corrigem mais os erros, por exemplo, “quando tocamos um fortissimo em
vez de um pianissimo”. Houve um período em que dois músicos discutiam
muito, mas “o naipe pediu-lhes para que se controlassem”.
Em Portugal, Catarina tem aulas de clarinete, aulas de naipe de madeiras, de naipe de sopros, de teoria musical e de Orquestra Juvenil. Pensa
que são todas complementares porque primeiro trabalha com o professor,
depois tem aula de naipe e só no ﬁm aula de orquestra. O que aprendeu vai
ser aplicado em formato tutti. Gosta de trabalhar em grupo: “Isso ajuda-me
a preparar os concertos porque aprendo as partes dos outros músicos, ou
seja, acabo por saber em que momento entram na música; depois isso ajuda
a situar-me.” Segundo Catarina, as cordas e os sopros têm tendência a ﬁcar
entre si, cada um para seu lado. Ela conta a experiência que teve quando
tocou num naipe de treze clarinetistas no formato grande da Orquestra
Geração: “A dúvida de um músico deve ser a dúvida de todos.” Mas esse não
é sempre o caso, porque, “é complicado, muitas vezes há só raparigas, ou
seja, muitas hormonas juntas. Acontece haver problemas entre nós, mas
a maioria das vezes somos calmas e entreajudamo-nos”, diz.
Ana, violinista portuguesa de 17 anos, tem aulas de instrumento,
de teoria musical, de naipe de violinos, de naipe de cordas e também de
Orquestra Juvenil em formato tutti. É raro haver uma aula individual de
violino porque “as diﬁculdades são as mesmas para todos, por isso o professor ensina ao grupo”. Gosta de ter aulas em coletivo porque “os problemas
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dos outros podem ser os meus; então aproveito para me corrigir”. Por
outro lado, “é mesmo engraçado quando estamos juntos, divertimo-nos”.
Ana explica que, quando estão em grupo, o professor tem mais tendência
para falar com os alunos, enquanto nas aulas individuais o professor ﬁca
muito focalizado nos aspetos técnicos: “Em grupo falamos sobre todo o
tipo de coisas com o professor, é mais tranquilo.” Quanto às relações entre
naipes, menciona alguma tensão: “As violas sempre foram um naipe que
se achava superior, pensavam que eram as bad girls. Mas isso foi quando
éramos mais novas, no ﬁnal acabávamos sempre por tocar juntas.” Na
orquestra, Ana também sente uma competição forte entre os primeiros e
os segundos violinos: “Não é tanto para ser o melhor, é mais para conseguir tocar bem; ninguém quer errar.” Para provocar os violinos, diz-lhes:
“Bora, têm de tocar bem!” Quando tocam em orquestra, também há uma
competição a nível dos movimentos do corpo entre as cordas agudas (violinos) e as cordas graves (violoncelos e contrabaixos). Os que se movem
melhor juntos ganham.
Bianca, trompista portuguesa, tem aulas de trompa, de teoria musical,
de naipe e de Orquestra Juvenil no núcleo Miguel Torga (PT). Em complemento também teve aulas de expressão dramática para trabalhar a concentração. Aceita tocar sozinha face ao professor porque está habituada, mas
tem diﬁculdade em fazer face às outras pessoas, nomeadamente durante
os solos em orquestra: “Os maestros obrigam-me a tocar sozinha em frente
a toda a gente e eu não gosto disso, sou tímida.” Bianca prefere as aulas em
orquestra porque “são mais exigentes, é preciso estar muito concentrada
para saber onde estamos na partitura”. Nos sopros, faz-se muitas vezes
referência ao “naipe que respira em conjunto”. Segundo ela, “primeiro é
preciso saber contar os compassos, depois eu levanto o meu instrumento
para fazer um sinal ao naipe. É preciso ter os olhos colados no maestro,
no concertino e no chefe de naipe ao mesmo tempo”. A competição entre
alunos existe, mas só se “o professor ﬁzer um elogio a um aluno por ele ter
bom som ou boa embocadura”. É aí que começa a rivalidade, “se ela conseguiu, eu também quero conseguir ter um bom som”. Mas é uma competição
positiva, “não é do tipo eu sou melhor do que tu”, explica Bianca. Miguel,
o contrabaixista venezuelano de 10 anos, não sente competição com os
outros contrabaixistas, mas sim entre as orquestras do núcleo, entre a
Infantil e a Juvenil. Os mais novos querem atingir o nível dos mais velhos.
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2.6. Chefe de naipe
Vários dos alunos entrevistados têm a experiência de serem chefes de
naipe, tendo por isso uma responsabilidade musical sobre o coletivo que
representam. Cabe ao chefe de naipe ter um contacto visual constante
com o chefe de orquestra, com o concertino e com a partitura. Para além
de tocar a maioria dos solos, deve também saber responder às questões
dos colegas, deﬁnir o sentido das arcadas e criar uma respiração comum.
Gabriel é chefe de naipe nos trombones da Orquestra Juvenil do núcleo
Santa Rosa de Agua (VZ): “Quando os meus colegas não tocam bem, há que
tomar medidas; é difícil, mas eu gosto, o chefe de naipe ensina enquanto
aprende.” Gabriel explica que prefere ensaiar com o naipe de rapazes numa
sala porque, se ensaiarem no pátio, “eles vão distrair-se por causa das meninas que passam”. Em Portugal, a clarinetista Catarina já foi chefe de naipe
e teve de saber tocar os solos e as partes mais complexas: “Alguns solos são
mesmo bonitos, queremos ser nós a tocá-los.” Não gosta quando o chefe de
naipe tem uma atitude de superioridade ou de arrogância, pois “temos de
funcionar como um todo, somos um conjunto”. Mélanie, colega violinista,
tem a experiência de ser chefe de naipe dos primeiros e segundos violinos.
Neste momento está nos segundos violinos porque o professor lhe pediu.
Tem um papel especíﬁco: motivar o naipe. A sua função também é ajudar
a contar os tempos para que não se percam. “O chefe de naipe deve estar
sempre muito concentrado, mas também acontece que se perca e que seja
ajudado pelos colegas”, diz sorrindo.
Madalena, violoncelista portuguesa de 19 anos, sempre foi chefe de
naipe da Orquestra Juvenil no núcleo Miguel Torga por ser a primeira
aluna de violoncelo, tendo dois anos a mais de experiência que os outros.
Como chefe de naipe, admite que os violoncelistas devem suportar o seu
mau humor recorrente. Lembra-se de ter passado muito tempo a tentar
motivar os novos chefes de naipe para que fossem mais líderes, mas tinha
diﬁculdades porque eles eram muito tímidos: “Não era tanto um problema
musical, era mais uma questão de embaraço, de timidez.” O chefe de naipe
deve conhecer a partitura, estar seguro, tranquilo, e comunicar com precisão o que quer. Quando há indicações por parte do maestro, a chefe vira-se
para o naipe: “Digam aos do fundo que é preciso anotar na partitura, mas
a mensagem perde-se sempre; o que chega à ultima ﬁla já não é a mesma
coisa, não anotaram nada.” Madalena diz nunca ter sentido competição
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porque “há três chefes que vão rodando, motivamo-nos uns aos outros”.
Paralelamente à Orquestra Geração, frequenta uma Escola Superior de
Música. Sente que aí as relações são diferentes porque as músicas que
devem tocar também são mais difíceis: “Torna-se realmente uma pressão
ser chefe de naipe.”
Quanto ao papel do chefe, também Bianca, a colega trompista, tem
experiência. Normalmente corre tudo bem, mas “há chefes que se acham
os bosses. Eu não, porque tenho o hábito de rir muito com os meus amigos
músicos. Mas quando é para trabalhar é mesmo para trabalhar!”
No núcleo baiano do Bairro da Paz, a ﬂautista Lorrane pensa que o trabalho de naipe corre bem, que todos são unidos, mas que as divergências
também existem. É chefe de naipe e gosta dessa responsabilidade, mas
“alguns colegas metem-nos sob pressão, esperam muito de nós, acham
que devo saber tudo”. Quanto à necessidade de um espírito de grupo em
orquestra, Catarina, a colega oboísta, pensa que o coletivo é essencial,
mas que depende do individual: “Todos têm de ser bons, não serve de
nada tocar bem se os outros não o ﬁzerem, é como para os órgãos do
corpo humano.”

2.7. Aprender a esperar em orquestra
Um músico de orquestra passa muito tempo a esperar, como foi visível nos
três núcleos. Os alunos explicam que a espera se dá quando o maestro tem
de resolver os problemas musicais de uma secção, ou insistir sobre um solo,
ou pedir a um naipe para aﬁnar. As razões da espera são variadas, alguns
naipes esperam mais do que outros.
Para Catarina, clarinetista portuguesa, esperar faz parte da vida dos
músicos em orquestra. Por exemplo, “foi muitas vezes necessário que os
outros esperassem porque eu tinha questões a colocar ao Maestro; mas
depois habituamo-nos”. A sua técnica é aproveitar os momentos de espera
para estudar uma passagem da música, as posições dos dedos, o ritmo,
mas sem soprar no clarinete.
Ana, colega no núcleo Miguel Torga, diz que na orquestra o tempo de
espera “pode ser muito enervante quando os outros não estudaram”. Mas,
quando não é um problema de falta de preparação, Ana espera pacientemente porque “é preciso avançarmos todos juntos; aproveitamos para fazer
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uma revisão das passagens mais difíceis com os dedos, em pizzicato”3.
A colega Madalena, violoncelista, aprendeu com um maestro venezuelano
que, durante os momentos de espera no trabalho orquestral, é preciso saber
repousar porque se trabalha durante muitas horas seguidas e de forma
intensa. Para ela, “a espera em orquestra depende muito do maestro que
nos dirige”. Para Bianca, colega trompista, a espera não é um problema,
pois aproveita para estudar a sua parte. Além disso, “por ter escutado o que
o professor dizia aos outros, vou poder tocar melhor, vão pensar que estudei muito”. Na Orquestra Juvenil onde está, os professores não são muito
severos e os alunos podem falar em voz baixa durante os ensaios. Mas a
espera é real e longa. Em estágio já lhe aconteceu ver a secção de sopros
sem se mexer uma manhã inteira porque primeiro era preciso resolver os
problemas das cordas.
Na Venezuela, Miguel, jovem contrabaixista de 10 anos, diz que a espera
em orquestra não o chateia: “Não custa nada, nós os contrabaixistas somos
assim, somos calmos.” O percussionista Brian pensa que esperar não causa
qualquer problema porque também ele pode ser a causa da espera: “Haverá
sempre um momento em que o maestro se vai virar para mim para me dizer
que me enganei ou que abrandei em tal compasso.” Naim, colega ﬂautista
de 14 anos, explica que, “para que possamos tocar bem em grupo, é preciso
saber esperar, é preciso ser paciente para que os colegas corrijam os seus
problemas. Houve uma vez em que eu até adormeci”, diz rindo. O colega
Hiudov, violinista de 12 anos, adota uma técnica de espera: “Tenho sempre
o meu livro de solfejo Pozzoli, assim posso ﬁcar a praticar em pizzicato.
Também posso passar o tempo praticando uma música clássica mexicana
que se chama Huapango [Moncayo]”.

2.8. Teoria musical e a capacidade de guataca
A teoria musical é uma disciplina ensinada nos três núcleos. É provavelmente a disciplina menos apreciada. No entanto, os alunos veem a teoria
e a leitura como essenciais. Quando não as dominam, tocam na orquestra
graças aos poderes de escuta e de memória. Em linguagem corrente diz-se
3. Técnica utilizada nos instrumentos de cordas. Consiste em pinçar ou dedilhar as cordas em vez de usar o arco
para criar som.
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“ter bom ouvido”. É tão desenvolvida na Venezuela que há uma palavra
especíﬁca para designar essa capacidade: guataca.
Para Miguel, contrabaixista venezuelano de 10 anos, “a teoria musical
é importante, é aí que aprendo a ler as partituras”. Tem por hábito assistir
às aulas dos colegas, “porque gosto da música; e quando oiço a aula ﬁca-me no ouvido, assim poderei tocar melhor”. Gabriel, colega trombonista,
diz que as aulas de teoria musical lhe parecem fundamentais. Gosta delas
porque diz ganhar experiência: “Não sou muito bom, engano-me muitas
vezes, mas corrijo e para corrigir-me bem tenho de ir às aulas de teoria.
Mesmo que não goste muito, é para o meu bem; e tocar sem partitura é
mau, já tentei, engano-me sempre, esqueço as coisas”.
Em Portugal, a clarinetista Catarina pensa que a formação musical é
muito importante para aprender as bases, sobretudo o ritmo, e “em caso
de dúvida podemos sempre ir falar com o professor”. A violinista Ana diz
que as aulas de teoria musical são importantes porque muitas vezes os
alunos têm de preparar sozinhos um repertório. É nessa aula que podem
ter ajuda e resolver os problemas de leitura. Antecipam as questões que o
professor de violino vai colocar na próxima aula, “sobretudo a nível dos
ritmos”, diz uma aluna.
Quanto a Bianca, trompista portuguesa, a teoria musical “é muito
importante, mas um pouco chata. Há alunos que nunca estudam e a professora volta sempre atrás por causa deles”. Isso mesmo é também criticado
pela oboísta Sharon na Venezuela: “Sempre houve aulas de teoria, mas
quando os professores têm alunos novos voltam sempre atrás.”
Para Madalena, violoncelista portuguesa, há muitos alunos que não
vão às aulas de teoria musical porque nunca foram obrigatórias. Os que cá
estão desde o início não tinham aulas de teoria, ou seja, não adquiriram
com o hábito de ir e “isso cria um efeito bola de neve porque os alunos
mais novos são inﬂuenciados e também não vão”. Madalena conta que a
teoria musical pode servir de refúgio para alguns alunos, nomeadamente
para aqueles que não têm muito talento com o instrumento. Os conhecimentos teóricos permitem compensar a falta de técnica no instrumento:
“É o caso de um violoncelista que, para além de ter diﬁculdades no instrumento, também é muito tímido. Sente que há muito tempo que está
na orquestra, mas que é ultrapassado pelos outros e ﬁca na última ﬁla do
naipe. Por isso, vê a teoria como uma motivação; aí pode ser melhor que
os outros.”
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Uma outra forma de saltar os obstáculos postos pela teoria musical
é, como referimos mais acima, tocar tudo “de ouvido”. É aí que entra em
cena a arte da guataca. O trombonista venezuelano Gabriel explica que
guataquear é tocar com outros músicos “de ouvido”, sem partitura. Muitos
alunos conseguem captar tudo com o ouvido. “Isso tem coisas boas, ajuda-te a tocar com grupos de salsa, de merengue e guaracha, mas também
tem coisas más porque não desenvolves a capacidade de ler partituras; se
tiveres os dois, guataca e leitura, então és muito bom”, explica Gabriel.
Mélanie, oboísta venezuelana de 14 anos, explica que alguns alunos escutam músicas no YouTube e memorizam o ritmo. “É surpreendente”, diz ela.
Guataquear é um talento desenvolvido desde a infância nos alunos que
estão rodeados de música popular (música llanera, gaita zuliana e décima,
típica de Santa Rosa de Agua), que obriga a desenvolver capacidades de
escuta e de improvisação numa relação pergunta-resposta. São tradições
orais, cantadas até, com pouca escrita. A guataca tem vantagens claras,
mas pode causar problemas para os temerários que querem seguir os estudos nos meios académicos e proﬁssionais nos quais a leitura é obrigatória.

3. O olhar dos alunos sobre os professores
3.1. Professores nas escolas versus professores nos núcleos
Todos os alunos dos núcleos que foram entrevistados têm em paralelo
a experiência escolar. Consoante as idades, estão no ensino primário,
secundário ou, em alguns casos, na universidade. Isso signiﬁca que têm
um elemento de comparação entre as escolas e os núcleos de música.
Para Mélanie, oboísta venezuelana, é o ambiente que conta. Os professores do liceu são mais frios que os do núcleo: “Aqui tratam-me com mais
conﬁança.” Gabriel, colega trombonista, pensa que a diferença principal é
que no liceu os professores dão aulas a turmas muito grandes, enquanto no
núcleo pode haver aulas individuais que permitem ser corrigido de forma
mais eﬁcaz. Mélanie diz que no liceu os professores escrevem no quadro
e cabe ao aluno fazer o resto sozinho, enquanto no núcleo “o professor
insiste contigo até que consigas fazer as coisas bem”.
Em Portugal, Bianca, trompista, diz que também há professores da
escola que são amigos dos alunos. Depende das pessoas, “porque uns
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falam mais do que outros”, mas na Orquestra Geração “somos quase todos
iguais para o professor, não há preferências”. Para a sua colega Ana, violinista, uma das principais diferenças é que os professores do núcleo Miguel
Torga (PT) não se zangam com ela quando chega atrasada, enquanto no
liceu isso seria impossível. No núcleo as aulas são mais divertidas, “rimos
mais e as coisas acontecem sem que haja muita exigência; no liceu é tudo
muito rigoroso”. Para Catarina, clarinetista portuguesa, a diferença principal está no facto de ser obrigatório ir à escola, enquanto ao núcleo só
vai quem quer. Propõe uma explicação para os elos fortes que se criam
entre aluno e professor do núcleo: “Durante todo o ensino primário nós
tínhamos uma relação forte com a professora, ainda éramos crianças,
mas a partir do secundário isso perde-se, temos mais professores e alunos
à nossa volta.”
Madalena, violoncelista portuguesa, tem uma opinião mais vincada:
“A escola não tem nada a ver com o núcleo, um está baseado na prática, o
outro não.” Os professores da escola falam para turmas grandes, enquanto
no núcleo os professores passam muitas horas com grupos pequenos, sendo
uma relação “mais próxima, mais familiar”. Madalena continua, dizendo
no entanto que não tem a certeza de que uma relação mais próxima seja
boa para a aprendizagem porque “há alunos que trabalham melhor se sentirem pressão; quando sabem que há uma pessoa que lhes grita em cima,
isso funciona para alguns”.
No Brasil, Ronaldo, percussionista de 14 anos, explica que na escola
do Bairro da Paz os alunos são “perturbados, abusam uns dos outros e
do professor nas aulas”. Não é o caso no núcleo. Para o amigo Arcanjo,
tubista de 19 anos, um aluno de liceu só pensa nas matérias, enquanto no
núcleo “é a música, as partituras; é para sair do Brasil também”. Maria, 10
anos, explica que os professores das escolas são muito diferentes, são mais
duros, enquanto no núcleo são mais simpáticos. Na escola há 34 alunos na
sua turma, e às vezes é preciso gritar: “Por favor, o professor quer falar!”
Há chefes e subchefes de turma, “mas isso não serve para nada”. Lorrane,
ﬂautista baiana de 18 anos, gosta dos estudos, mas diz que há professores
muito difíceis: “Cada um tem a sua personalidade; não podemos aceitar
tudo, mas há que estudar para não dependermos deles; na verdade é um
problema de atitude porque alguns não têm essa proﬁssão por gosto.” No
núcleo sente mais contacto, mais respeito: “É uma das razões pelas quais
eu quero fazer carreira em música, há a facilidade de criar elos.” Sandrine,
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colega fagotista, diz que no liceu os professores só pensam na matéria,
enquanto no núcleo “pelo nosso olhar o professor sabe se há algo que
não está bem”. Para Catarina, oboísta de 19 anos, os professores do núcleo
são exigentes no que toca ao estudo do instrumento, enquanto na escola
os professores são exigentes com o comportamento. “A escola serve para
não chumbar, enquanto o núcleo serve para mudar de vida”, diz Catarina,
saxofonista baiana. E vai mais longe: “O Neojiba é uma escola de vida, a
música é a minha construção, forma o meu pensamento.”

3.2. O que é um bom professor? Perceções dos alunos
Desde muito novos que a opinião sobre o que é um bom professor se
forma no espírito dos alunos. Para Miguel, contrabaixista venezuelano
de 10 anos, o bom professor de Música é aquele que lhe dá trabalhos de
casa e que ensina muitas coisas. Gosta particularmente do seu professor
de instrumento porque “ensina a tocar contrabaixo em canções; aprendo
escalas, e toco o Te Deum. Quero que o professor me dê muitas aulas”.
Para Brian, percussionista venezuelano de 18 anos, o bom professor é
aquele que consegue encontrar uma metodologia adaptada ao aluno, que
tem “uma forma de explicar que leve a tocar bem”. A propósito do bom
professor, a oboísta venezuelana Sharon diz: “Gosto quando é exigente,
mas caloroso ao mesmo tempo, e não odioso”. A origem sociocultural do
professor não é importante, “o que conta são as recomendações feitas por
outros professores”.
Gabriel, trombonista venezuelano de 18 anos, pensa que um bom
professor é aquele que está lá para o aluno, que está atrás dele, que o
corrige constantemente e com o qual se entende bem. “Há professores
duros e há aqueles que são meio duros; eu preﬁro os duros porque te
corrigem até que faças as coisas bem, enquanto os meio duros te dizem
duas ou três vezes as coisas e depois deixam-te tocar como quiseres;
o duro explica que para tocar bem tem de ser assim, senão não tocas. Para
mim é assim que se formam músicos”, especiﬁca Gabriel. Começou aos
13 anos quando era um aluno conﬂituoso. Durante as aulas o professor
tinha uma pequena vara de madeira com a qual batia se não terminassem
uma escala. “A meu ver, deveria ser sempre assim, disciplina.” Gabriel
continua a falar de alguns problemas que teve com professores vindos de
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Caracas: “Tinham atitudes más, maltratavam-nos porque éramos maracuchos [de Maracaibo]. Gosto que sejam exigentes comigo, mas não gostei da atitude deles, foram grosseiros. Pode-se ser exigente sem ter de se
ser grosseiro.”
Em Portugal, Bianca, trompista com 14 anos, explica que o bom professor deve ser calmo, divertido, paciente. Deve saber ensinar, mas às
vezes também deve ser rígido, “não pode dar muita conﬁança aos alunos
porque alguns abusam”. Para ela um bom professor não deve ser demasiado severo, “não deve ensinar com raiva”, deve conseguir ensinar com
brincadeiras. Ana, colega violinista, pensa que o bom professor é aquele
que “é brincalhão, que ensina, mas que se zanga também”. O que conta
não é necessariamente ser o melhor instrumentista, é sobretudo preciso
que “o professor esteja sempre aqui para apoiar o aluno. Mas também é
bom saber que o professor é um violinista conhecido”. Para Madalena,
violoncelista de 19 anos, “um bom professor não é necessariamente bom
para todos”, porque também depende do aluno: será que ele percebe a
metodologia do professor? Ela pensa que há claramente maus professores, e os que são considerados bons são-no em função dos alunos. Para a
colega Catarina, o bom professor é aquele que “nos dá o que esperamos
para compreender, ou seja, deve ser exigente, mas ao mesmo tempo deve
compreender a nossa pessoa e as nossas diﬁculdades”.
No Brasil, Maria, ﬂautista de 10 anos, tem uma opinião muito pragmática. O bom professor “é aquele que é um bom proﬁssional!”. Rita, colega
saxofonista de 18 anos que está na mesma orquestra, diz que o bom professor não é forçosamente aquele que tem um diploma, mas “aquele que
sabe respeitar os alunos, que ajuda, que tem paciência; porque a minha
mãe não tem formação escolar e, no entanto, é uma excelente professora,
ensinou-me muitas coisas”. O colega Arcanjo, tubista de 19 anos, defende
que o bom professor, “deve ser amigo e ajudar nas horas difíceis”, visão
reforçada pelo colega Santos, saxofonista: “No núcleo Bairro da Paz os
professores olham para os alunos como sendo pessoas inteligentes e especiais, acho isso muito bom.” Falando dos professores e do coordenador do
núcleo Bairro da Paz, a oboísta Teresa diz: “Admiro-o, começou por querer
adaptar-se, era calmo, e depois tentou compreender-nos.”
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3.3. As “manias” dos professores
Em Portugal, Bianca, trompista de 14 anos, explica que há professores que
levantam muito os dedos dos pistões quando tocam trompa. Os alunos
imitam-nos. Isso vai complicar a sua capacidade de tocar notas rápidas,
pois “podemos acabar por ﬁcar com os tiques dos professores. Mas a mim
nunca me aconteceu porque gosto de ser original”. Madalena, colega violoncelista, explica que todos os que a veem tocar dizem logo que é aluna
de Ana Cláudia, sua professora durante seis anos. “Todos!”, insiste. Pensa
ter imitado o que havia de bom e de mau na professora: “As tensões que
ela tinha são as tensões que eu tenho.” Explica que depois de seis anos de
aulas, mesmo que haja exigência, a relação professor-aluno começa a ser
mais relaxada porque “sabes o que o professor quer e já não há diﬁculdade”.

3.4. Gostar do professor
O professor com quem os alunos passam anos a trabalhar o instrumento
é em geral o favorito. Passam muito tempo juntos, desenvolvendo uma
relação aluno-professor que acompanha toda a infância até ao ﬁnal da
adolescência. Falando da sua professora favorita, Madalena, violoncelista
portuguesa, diz gostar da sua maneira de explicar, compreensível, com
uma forma muito própria de ver a música e de dar exemplos: “Há pessoas
que funcionam por imagens ou por cores, eu vejo formas, é mesmo ver
o som!” Foi a pessoa que a formou no violoncelo, “foi a mais professora”.
Continuando em Portugal, a trompista Bianca gosta muito da coordenadora do núcleo e do seu professor de instrumento. Uma vez foi até
convidada a ir a casa dele. Do professor diz que, “é exigente, mas só o que
basta. Um professor deve ser exigente com os alunos para que avancem,
mas ao mesmo tempo deve ter a capacidade de distinguir quando as coisas não estão bem, deve saber falar com os alunos”. Ana, violinista de 17
anos, prefere o seu professor de violino, e até quando estão em estágio ou
em concertos com outros professores, é sempre a ele que recorre: “Como
faço isto? Podemos trocar para ter aula consigo?...”. Esse professor “não é
daqueles que está sempre a ralhar com os alunos, ele ajuda-nos”.
Na Venezuela, Brian, percussionista de 18 anos, diz que gosta do seu
professor, porque “é acessível e não se zanga”. Mas é muito duro com
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outro professor de percussão, porque faz chorar os alunos: “Se o aluno
se engana tem de haver uma explicação; de que serve ﬁcar furioso contra
ele?” O seu professor não é “un griton [que grita], e quando te enganas ele
toca essa parte no instrumento”. No mesmo núcleo, Santa Rosa de Agua,
o trombonista Gabriel diz que já partilhou o palco com o professor, mas
quando há audições para entrar numa orquestra o professor diz-lhe: “Se
não estudares, não vais.” Musicalmente, Gabriel deﬁne o professor como
versátil, “sabendo tocar música clássica e popular”.
No Brasil, o tubista baiano Arcanjo gosta do seu professor, mas não
aprecia o facto de só ter aula com ele uma vez por semana. Diz que, “quando
o vi pela primeira vez não acreditei, tão jovem! Gosto da sua forma de ensinar, senta-se ao meu lado e ensina-me a embocadura da tuba”. Também
Santos gosta do seu professor de saxofone, pois “é legal, traz muitas coisas
para os alunos. Os outros acham que ele é fechado, mas não, ele é animado”.
A oboísta Catarina, baiana de 19 anos, explica que a professora é muito boa
e que a apoia para as audições dizendo: “Vai, você pode conseguir!” Tauan,
saxofonista de 13 anos, fala do seu professor dizendo que “é ele que me
motiva, diz-me que, se eu quiser ser alguém na vida, devo estudar. Quero
que os meus pais ﬁquem orgulhosos”.

3.5. A troca de professor
Para os alunos que partilham vários anos com um professor de música,
a separação é dolorosa. O mesmo sucede, noutro nível de intensidade,
quando o professor não pode vir dar uma aula e é substituído.
Para a portuguesa Madalena, trocar de professor é uma experiência
perturbadora: “O que vai acontecer com o professor novo? Será que é muito
duro? Como vai ser quanto à articulação dos dedos e à entonação do instrumento? Será que vai gritar?” Para a sua colega Mélanie, violinista, cada
vez que o professor tem de faltar e é substituído, ela não gosta e prefere
tocar sozinha. Mesmo que o seu professor tenha tendência para “ralhar”,
ela prefere-o porque está habituada a ele.
Durante uma fase, Catarina, clarinetista no núcleo Miguel Torga (PT),
dizia que se o seu professor fosse embora também ela partiria. “Tinha uma
ligação forte com ele, foi ele que me ensinou tudo, ajudou-me em muitas
coisas pessoais complicadas, esteve sempre comigo.” Admite que a partida
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do professor foi um “choque” e que a adaptação foi difícil: “No início eu
não queria aceitar o professor novo porque estava habituada ao primeiro,
entendíamo-nos bem.” Com um novo professor é outro mundo, é preciso
reaprender tudo à maneira dele: “Não temos a mesma conﬁança, ainda me
estou a adaptar.” No Bairro da Paz, em Salvador da Bahia, a saxofonista
Rita explica que antes tinha outro professor, “maravilhoso, participou na
minha vida, motivou-me, queria que eu entrasse na orquestra das Forças
Armadas; foi ele que me deu as bases”. Este professor deixou o núcleo e
foi substituído: “Chorei, e ele também.”
No núcleo Santa Rosa de Agua (VZ), a oboísta Mélanie aﬁrma que
sempre achou “normal” ter aulas com diferentes tipos de professores. No
início foi um pouco difícil, mas “no liceu também há muitos tipos de professores”. O pragmatismo ajuda-a a viver melhor esta situação.

3.6. Professores venezuelanos em Portugal
Os alunos do núcleo Miguel Torga (PT) têm um professor de violino venezuelano, Juan Maggiorani, e têm um contacto pontual com maestros que
vêm preparar as orquestras antes dos grandes concertos. São várias as opiniões sobre estes professores, que têm uma outra cultura social, musical,
e também um sotaque diferente.
A clarinetista Catarina conta que no início havia uma tradutora para
que pudessem entender o que diziam os professores venezuelanos. A seu
ver os venezuelanos trabalham “com um ritmo muito mais acelerado”; “Nós
aqui temos atenção às horas de saída, eles não, se acharem que é necessário
ﬁcar mais tempo, ﬁcam”. Para a colega Bianca, trompista, os venezuelanos
têm uma forma muito acessível de falar. Madalena, violoncelista, pensa
que os professores portugueses têm mais diﬁculdade em adaptar-se ao
sistema educativo dos núcleos porque é muito diferente da formação que
receberam. Quanto aos venezuelanos, pensa que vêm a Portugal com a
sua visão das coisas, mas não funciona a 100%. “É preciso uma mistura
entre os dois”, diz. Eles têm uma maneira de estar que é mais expressiva
e que inﬂuencia os alunos: “É a forma de se mexerem, a sua presença, é
muito diferente”.
Um dos maestros venezuelanos convidados foi muito exigente com
os alunos e os professores da Orquestra Geração. O seu temperamento
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meticuloso já é conhecido pelos músicos. Bianca, trompista, explica: “Se
eu não souber as minhas partes, ele vai ﬁcar chateado, por isso treino
muito.” No entanto, ela aprecia esta dureza e exigência: “Ele puxa por nós,
e isso vale a pena porque no ﬁnal gosto muito do resultado.” A exigência
do maestro é, assim, “bom sinal, ele quer o melhor”. A sua colega Ana, violinista, não tem a mesma opinião sobre este professor venezuelano: “Foi
estranho, acho que é demasiado exigente para nós.” Sentiu que ele nunca
estava satisfeito, “que estava tudo mal e que não sabíamos fazer nada”.
Contudo, admite que “com ele a dirigir os concertos são sempre bons;
mas penso que não há necessidade de ser tão exigente para atingir estes
resultados”. Quanto ao resto dos professores venezuelanos, Ana explica
que têm uma forma de ensinar que é “mais cativante, na forma de falar e
de simpliﬁcar; percebemos logo”.
Madalena, chefe dos violoncelos, gostou do trabalho com o maestro
venezuelano, ainda que tenha sido muito difícil porque havia músicos da
orquestra que não estavam preparados e por isso foram convidados a sair.
Isso criou um grande debate sobre o propósito social do projeto e sobre a
peso da exigência. Madalena acrescenta ainda que esse maestro foi o único
que conseguiu ter o silêncio de toda a Orquestra Juvenil Geração: “Somos
cento e cinquenta, foi uma mudança radical de atitude. Ensinou-nos a tocar
mesmo bem e não a tocar apenas mais ou menos, como fazíamos antes.”
Querendo fazer o melhor possível musicalmente, tanto a nível individual
como a nível coletivo, Madalena aﬁrma ﬁcar triste quando a orquestra não
atinge os resultados esperados. Antes de voltar para a Venezuela, o maestro
disse-lhes algo que a marcou: “Eu nem trabalhei os aspetos musicais com
vocês, não houve tempo; limitámo-nos a tocar a tempo, na próxima vez que
vier vamos tocar música.” Isso mudou o espírito da orquestra: “Todos têm
uma opinião extrema sobre ele, ou muito boa ou muito má”, diz Madalena.
Ainda em relação a este maestro, a clarinetista Catarina sentiu que “ele
tinha o ritmo dele, como na Venezuela. Cabia-nos a nós adaptarmo-nos”.
Não foi fácil, mas diz que valeu a pena, pois “terminaram as nossas infantilidades, começámos ﬁnalmente a tentar conseguir; no ﬁnal das contas,
foi compensador porque pudemos aprofundar as obras que tocámos”.
O maestro venezuelano exigiu muita perfeição, e por isso “graças a ele
estávamos mais prontos”.
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3.7. Ser aluno e ensinar
Alguns alunos têm a missão de ajudar os recém-chegados nos seus respetivos instrumentos. Na Venezuela são chamados “preparadores”, no Brasil
e em Portugal são “monitores”.
A preparadora Sharon, oboísta de 14 anos, diz que tenta ser paciente
com os mais novos, “mas não é nada fácil”. Começa por dizer-lhes: “Não
vou ralhar nem vos vou comer”. Por vezes chega a perder paciência, mas
insiste no facto de ser respeitada pelos alunos. O seu colega Gabriel, trombonista, também é preparador. Diz que no início é muito difícil, pois
“podemos ﬁcar doidos se o aluno não conseguir fazer o que queremos”.
É por isso que admira os professores no núcleo: “A minha paciência tem
limites, enquanto a deles não”.
No Brasil, Santos, saxofonista de 17 anos, gosta de aprender em grupo,
já que, “se te enganares, o colega ajuda-te porque aquele que sabe deve
partilhar o conhecimento. Acho isso importante porque aqui é tudo muito
rápido, ou seja, aquele que aprende primeiro partilha com os outros”.
Para Madalena, violoncelista portuguesa de 19 anos, ser monitora
não é uma experiência fácil a nível do posicionamento porque os alunos
veem-na como uma colega de orquestra; ainda assim, têm de “viver com
os meus maus humores”. Ana, violinista de 17 anos, pensa que ser monitora “é engraçado”, e Catarina, colega oboísta de 14 anos, diz que como
monitora não ensina, pois não é professora: “Limito-me a ajudar, é totalmente diferente.”

4. O papel das famílias
4.1. Apoio
Bianca, trompista portuguesa de 14 anos, está no 9.º ano de escolaridade.
Vive com os pais e os dois irmãos num apartamento a dois minutos a pé
da Escola Miguel Torga, onde se situa o núcleo da Orquestra Geração (PT).
Os pais são o seu modelo de vida. O pai nasceu em São Tomé e Príncipe, a
mãe é cabo-verdiana. Chegou ao bairro quando tinha três anos, e por isso
“conheço todos os moradores do meu prédio e até do bairro”. Em relação
ao irmão, de 5 anos diz: “Vou obrigá-lo a entrar num núcleo porque penso
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que a orquestra é muito importante; quanto mais cedo se entra melhor,
porque estimula o cérebro.” Falando dos concertos, Bianca explica que a
mãe ﬁca muito feliz, e que às vezes lhe dá dinheiro dizendo: “Gostei muito
do teu concerto, toma.”
Madalena, violoncelista de 19 anos, está no primeiro ano de Licenciatura
em Música. Vive com a mãe num apartamento, a alguns minutos a pé do
núcleo Miguel Torga. Até Madalena ter dez anos de idade, a avó vivia
com elas. Tem meios-irmãos do lado do pai. Foi a mãe quem a inscreveu
no núcleo quando ela tinha 11 anos, e hoje continua a seguir de perto os
concertos pois considera que “é preciso apoiar esta iniciativa”. A mãe faz
vídeos dos concertos com o telemóvel, mas não vai às audições porque
Madalena não quer. O pai só é convidado nos concertos mais importantes.
Ana, violinista de 17 anos, vive com os pais e dois irmãos num apartamento não longe do núcleo. É a ﬁlha mais velha. Quando era ﬁlha única, até
aos 16 anos, a família morava a dois minutos do núcleo. A mãe é cabeleireira
e o pai é motorista na Câmara Municipal. Faz parte de uma segunda geração de cabo-verdianos nascidos em Portugal. Os pais nasceram em Cabo
Verde, nas ilhas de Fogo e Santo Antão. Ao ﬁnal do dia, quando a orquestra
acaba tarde, um dos pais vai buscá-la de carro. A família vai aos concertos
e diz-lhe que “tocam bem, como os grandes”. Há pais que choram durante
os concertos dos ﬁlhos. “É estranho”, diz Ana.
Catarina, clarinetista de 15 anos, está no 10.º ano de escolaridade.
Começou o percurso musical quando havia um núcleo numa outra escola
que fechou. Nunca foi aluna na Escola Miguel Torga, mas inscreveu-se no
núcleo porque queria estudar música. Vive longe, o que obriga os pais a
gerir a logística dos transportes. Vive com os pais, um irmão e uma irmã,
no primeiro andar de uma vivenda. Catarina sente-se muito próxima dos
pais porque sempre a apoiaram e ajudaram nas suas atividades extracurriculares, e também porque conseguiram atingir o que queriam ao longo de
muitos anos de trabalho. A mãe é empregada de limpezas e o pai é mecânico, tem a sua própria garagem, ou seja, gere os horários e assim cabe-lhe
a ele ir buscar Catarina ao núcleo. “Não tem escolha, já tínhamos falado
nisso no início”, diz sorrindo. A mãe vem assistir à maioria dos concertos
e traz a irmã. Quer que Catarina toque sempre as suas músicas preferidas.
O pai veio assistir a um único evento: “Ele não gosta muito deste tipo de
concerto, prefere ir ver os jogos de futebol do meu irmão porque é o único
rapaz.” Diz que o pai não é o tipo de pessoa que faça muitos comentários.
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Pode acontecer que diga algo como “tu consegues tocar melhor”, enquanto
a mãe é mais motivadora dizendo, por exemplo: “Muito bem, foi um bom
concerto!” É importante para Catarina sentir o apoio da família, diz que não
ﬁca nervosa quando vêm assistir aos concertos. A mãe mostra às amigas os
vídeos dos concertos que faz no telemóvel, mas Catarina diz: “Não gosto
de estar presente quando mostra os vídeos, podem vê-los sem mim: Não
sinto vontade de reviver os momentos do concerto.”
Mélanie, 14 anos, está no 9.º ano de uma escola pública venezuelana.
Mora no bairro Altos de Jalisco, junto a Santa Rosa de Agua, onde está
situado o núcleo. Não conhece o pai, mas vive com a mãe, o padrasto, a
avó e dois irmãos mais novos. A mãe não a deixa brincar na rua com as
amigas durante a semana. No início, só a avó assistia aos concertos; dizia:
“É bonito, me encanta, gosto da tua forma de tocar.”
Gabriel tem 16 anos, frequenta uma escola de Belas Artes aos sábados.
Vive em Santa Rosa de Agua (VZ) com os pais, a avó, seis irmãos e alguns
primos. Há três anos que está no núcleo. Vem de uma família que toca
música popular e sente o apoio de todos. A família vai vê-lo aos concertos:
“Fico muito emotivo quando os vejo porque toco para o público e para a
minha família.”
Miguel, contrabaixista de 10 anos, vive num bairro a um quarto de hora
a pé do núcleo Santa Rosa de Agua, com a mãe e os irmãos. O pai faleceu.
É a mãe que o traz ao núcleo a pé e às vezes de carrito (tipo de táxi barato
que transporta várias pessoas ao mesmo tempo para destinos diferentes).
A família incentivou-o a seguir um percurso musical devido à inﬂuência
do primo, que se formou neste mesmo núcleo e que está agora a estudar
música na Europa. A mãe vai ver os concertos quando lhe é possível, diz
que o ﬁlho faz boa ﬁgura. A avó diz-lhe que é uma pena que o primo não
esteja presente para ver a sua evolução, mas Miguel responde: “Não te
preocupes, ele vai ver-me quando eu for a Paris.”
Samanta, violoncelista venezuelana de 14 anos, vive com os pais. Ao
todo tem sete irmãos, mas apenas dois são dos pais. Vive a dez minutos
de carro do núcleo Santa Rosa de Agua e é o pai quem a traz todos os dias.
Foi a mãe de Naim quem lhe comprou uma ﬂauta transversal e cada
vez que ele toca em concerto, ela grava um vídeo no telemóvel. A mãe
conta que no núcleo as mães estão atentas a todas as crianças: “Uma vez
uma senhora não veio buscar o ﬁlho e as outras mães ﬁcaram preocupadas, é normal”.
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Bob, bandolinista de 15 anos, vive com os pais e duas irmãs no bairro
Santa Rosa de Agua. Sente o apoio da família. A mãe é prima da coordenadora e visita muitas vezes o núcleo. O pai foi a pessoa que o iniciou no
bandolim: “Ensinou-me a minha primeira música no bandolim, e quando
começou a haver aulas deste instrumento eu fui o único a inscrever-me.”
Em casa continua a tocar música popular.
No Brasil, o apoio dos pais não é tão evidente, diria até que é bastante
fraco, tal como teremos a oportunidade de perceber mais adiante. Alguns
alunos falam do apoio, mas são poucos.
Maria, ﬂautista de 10 anos, mora no Bairro da Paz (BR) com a mãe e a
avó. Está inscrita no núcleo porque o professor de Informática do Espaço
Avançar, onde está instalado o núcleo, é seu vizinho. Foi ele quem a motivou e convenceu a mãe. A colega Daniela é uma das raras alunas a terem
recebido um instrumento dos pais (uma ﬂauta transversal). O pai, um dos
defensores do núcleo, é uma ﬁgura muito implicada no bairro por ser o
presidente da Associação de Moradores.

4.2. Dilemas familiares
O venezuelano Brian tem 18 anos. Não está na universidade porque hesita
entre seguir música ou engenharia. Vive em Santa Rosa de Agua, com os
pais, a avó e os três irmãos. Em casa há dois quartos, e ele dorme com os
irmãos. A avó ﬁca numa casinha colada à sua. Brian começou o seu percurso
musical no núcleo há apenas seis meses. É uma das razões que levam a
mãe a preocupar-se com um futuro na música, pois não lhe parece ser uma
boa escolha. Insiste para que o ﬁlho faça estudos universitários. Os pais
nunca foram ver um concerto seu, mas Brian continua a avisar sempre que
toca ao vivo: “[A minha mãe] está muito ocupada, tem de ir ao mercado,
mas eu gostaria que viesse para ver o que sou capaz de fazer na percussão,
para ver como acompanho a orquestra, e para perceber que, se calhar, eu
consigo fazer uma carreira na música.”
Arcanjo tem 19 anos, toca tuba no núcleo do Bairro da Paz (BR) e está
no ano escolar equivalente ao 11.º português. Vive no bairro em casa da
avó: “A minha avó é como uma mãe para mim, desde os meus sete anos
de idade.” Os pais estão separados e tem um irmão. Alguns membros
da família interessam-se pelo que faz, mas o irmão diz que “estou num
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projeto que não vale nada, que não me vai levar a lado nenhum”. Arcanjo
pensa que os outros músicos estiveram na mesma situação que ele, e que
agora já estão a viajar pelo mundo fora. A avó não comenta as suas aventuras musicais. Por ser maior de idade, foi ele quem tratou da inscrição.
A família não fez comentários ao único concerto que fez fora do núcleo,
na praça central do bairro.
A sua colega Rita, tem 18 anos. Vive no Bairro da Paz desde os seis anos
de idade. Os pais estão separados, mas “não tem importância porque nunca
viveram juntos”. Tem duas irmãs por parte da mãe, quatro por parte do pai,
e um primo que foi educado pelo pai. Sempre viveu com a mãe. Quando fala
dela, vêm-lhe as lágrimas aos olhos porque, mesmo tendo uma vida difícil
como empregada de limpeza, “lutou muito por mim, e graças a Deus nunca
passámos fome”. Por razões familiares, tem diﬁculdade em manter-se no
núcleo. Agora que entrou na idade adulta, sente a pressão para trabalhar
e ajudar a mãe ﬁnanceiramente. Depois de dois anos de música no núcleo,
Rita está em pleno dilema porque passou as provas para trabalhar numa
empresa farmacêutica. Mas sair do núcleo signiﬁcaria “ﬁcar com o coração
quebrado. Já chorei várias vezes com o meu professor”. Antes de ser chamada pela empresa, escolheu vir menos vezes ao núcleo para se habituar.
Isso transtornou os seus objetivos, mas também os objetivos dos amigos e
do professor, que tentava formá-la para integrar a Filarmónica das Forças
Armadas. A empresa nunca voltou a entrar em contacto. É a vontade de
Deus, diz, “para mim a música é tudo, mas primeiro está Deus, depois a
minha mãe, depois a família e no ﬁnal a música”.
Uma situação semelhante aconteceu à colega Lorrane, ﬂautista de 18
anos, depois de ter recebido uma proposta de estágio que a obrigaria a
sair do núcleo. Foi uma fase de reﬂexão sobre o que queria fazer na vida:
“Quero ser musicista, ou não?” Esse foi o período de preparação dos exames
para entrar na universidade. Lorrane decidiu ﬁcar no núcleo tendo como
critério a paixão4 pela ﬂauta transversal, “mas tive de passar por cima do
que me dizia a família”.
A entrada na idade adulta causa uma série de questões nos alunos
do Bairro da Paz, em Salvador da Bahia, mas a pressão das famílias pode
começar muito antes, por volta dos dez anos de idade. Ronaldo tem 13
anos, é percussionista. Vive no bairro com os pais, um irmão e uma irmã
4. O conceito de “paixão musical” é desenvolvido e operacionalizados pelo sociólogo Antoine Hennion (2007).
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mais novos. Não pode tocar em todos os concertos do núcleo porque tem
de acompanhar o pai em orquestras de música popular. Outra situação
recorrente acontece a partir do momento em que as crianças são suﬁcientemente fortes para carregar coisas que se vendam junto aos semáforos das
principais avenidas que circundam o Bairro da Paz. Os 30 ou 40 reais (cerca
de 10 €) que o pré-adolescente pode fazer num dia de trabalho garantem
o feijão com arroz para toda a família ao jantar. É uma relação pragmática
com a vida, baseada nas necessidades fundamentais do presente, igualmente observada no bairro venezuelano Santa Rosa de Agua.

5. Contrastes nas relações sociais
5.1. Relação dos alunos na escola e no núcleo: o bullying
Quando os jovens músicos dos núcleos falam da diferença nas relações
entre alunos das escolas e dos núcleos, o tema que volta sempre é o
bullying. Esta palavra anglo-saxónica signiﬁca assédio, algo muito presente na vida escolar das crianças no Brasil e na Venezuela, mais do que
em Portugal.
Santos, saxofonista de 16 anos, é um dos alunos mais conhecidos do
núcleo Bairro da Paz, em Salvador da Bahia. É também cantor das suas
próprias canções de samba, bossa nova e pagode. Sofria bullying quando
era mais novo: “Não queria sair da cama de manhã porque tinha problemas
na escola. Havia um aluno que me tratava mal.” É por essa razão que hoje
em dia está muito atento às crianças do núcleo: “Há alguns que precisam
da minha atenção, muitas vezes não sabem sair de uma situação, então
eu ajudo. Chamam-me de professor; eu gosto de ajudar.” Arcanjo, colega
tubista, explica que sofreu muito com o bullying a partir do momento
em que, com 12 anos, partiu um braço, que depois não foi bem tratado.
Também sofreu por causa de um grupo de alunas da escola “que se riam
do meu cheiro”, o que acabaria por isolá-lo da turma durante todo o ano,
sem que tenha havido qualquer apoio dos professores. Os colegas da escola
chamam-no Braço Quebrado. “Não têm respeito pela diferença, nem pela
deﬁciência”, explica Arcanjo. O núcleo é o único lugar onde nunca foi
vítima de bullying. “Vamos ver até quando isso vai durar, mas eu gosto de
estar aqui.” Nos ensaios há muita provocação entre alunos, gritam muito
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e reproduzem a linguagem das ruas, “mas isso não é bullying, é só zoeira
[provocações em jeito de brincadeira]”, diz Arcanjo.
Para Ronaldo, percussionista baiano de 13 anos, a escola está cheia de
alunos “perturbados”. Também ele sofreu bullying porque o pai é devoto
do candomblé, culto afro-brasileiro. Os colegas pensam que ele também
é seguidor e que “ o candomblé é o diabo”. No núcleo não sente bullying,
mas diz que há muita zoeira por parte dos colegas sobre a sua forma de
morder a língua quando toca percussões (um tique). Na verdade, é um
músico impressionante. Assisti à sua forma de tocar sozinho todas as partes da percussão no Bolero de Ravel (tarola e bombo, uma mão em cada,
exigindo independência).
Maria, colega ﬂautista de 10 anos, sente-se bem no núcleo. Há três
anos que ali está, primeiro a aprender a tocar trompete e depois ﬂauta.
A única coisa que a perturba é “o abuso de poder de alguns pesquisadores
[alunos escolhidos para serem mediadores]; há uma delas que se acha a
mãe de todos, quer mandar”, diz de cara fechada.
Ainda no núcleo Bairro da Paz (BR), Lorrane, ﬂautista de 18 anos, sofreu
bullying quando estava no 6.º ano, na fase em que foi preciso mudar de
escola para ir estudar fora do bairro. As razões do bullying começaram
porque vinha de um bairro distante, enquanto as outras alunas vinham
todas do mesmo bairro. Também havia o facto de não se maquilhar como
faziam as colegas. “Depois criei um pequeno grupo com colegas que sofriam
pelas mesmas razões”. Lorrane explica que a sua relação com Deus e com
a Igreja Católica a ajudou muito para ultrapassar esta fase de sofrimento.
Quanto a Teresa, colega oboísta de 16 anos, sofreu bullying quando era
mais nova porque usava óculos: “Chamavam-me todos os nomes. Acho
que isso vem do facto de as pessoas quererem ser superiores, querem ser
líderes de um grupo; isso vem da televisão.”
Na Venezuela, Sebasthien, contrabaixista de 18 anos, aprende a tocar
no núcleo Santa Rosa de Agua. É uma pessoa muito calma e silenciosa,
porque “tenho medo de me enganar; por exemplo, se me perguntarem
alguma coisa eu tenho medo de responder caso os outros pensem de forma
diferente. Temos medo de não ser aceites”. Para Sebasthien, o bullying é
físico e psicológico, “é um problema muito grave nas escolas”, mas isso
também vem das famílias, já que “os pais [dos bullies] não os ensinam a
respeitar os outros. Eles não sabem que somos todos iguais.” O colega Bob
tem 15 anos, toca bandolim e também é muito reservado. Pensa que “há
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pessoas que te querem ajudar, mas também há pessoas que te querem destruir”. Houve um período em que Bob tinha medo de tocar em frente aos
colegas da escola, “porque alguns se riam de mim e diziam que a música
não leva a nada”.
Em Portugal os alunos não falaram de bullying, mas outras formas
de pressão psicológica existem e fazem-se sentir. Bianca, trompista de 14
anos, diz que a turma da escola não é muito unida e que há alunos que não
estão à vontade. “Sinto-me muito melhor no núcleo, há um bom ambiente
na orquestra”, diz. Para Madalena, colega violoncelista que em paralelo
estuda na Academia Superior de Orquestra (ANSO), o principal contraste
que sente está na diferença de atitude entre os alunos das duas instituições.
No núcleo, o simples facto de se pedir aos alunos para tocarem em grupo
“faz com que pouco a pouco estejamos mais atentos aos outros, enquanto
a maioria dos que vêm dos Conservatórios tocam bem individualmente,
mas não sabem o que é tocar em grupo ou em orquestra: ter de tocar de
outra forma, estando aﬁnado de outra forma para que haja uma articulação
no grupo”. O trabalho em orquestra obriga a estar atento às vozes sonoras
dos outros, enquanto os alunos dos Conservatórios têm tendência a estar
muito focados no trabalho pessoal, o que “cria grandes disparidades técnicas”. Madalena sente falta de unidade nas outras orquestras com as quais
trabalhou, por exemplo, “pode acontecer que haja um músico que não faça
bem o que é necessário, então os outros desistem logo e não querem fazer
um esforço… Sem falar da competição”.
Madalena vive em dois mundos musicais em simultâneo: a Orquestra
Geração e a ANSO, e escuta o que pensam os alunos de outras escolas.
Dizem: “A Orquestra Geração oferece-vos muitas oportunidades e ainda
por cima é gratuito. Porque é que vocês tocam nas melhores salas do país
e nós não? Porque há tanta gente que vos apoia e a nós não?” Madalena
considera que o facto de ser um projeto que leva os alunos a grandes lugares
da música causa fricções. As populações mais subalternizadas e da periferia urbana passam a ter acesso a espaços de legitimação e de excelência
cultural, mesmo quando as capacidades artísticas dos alunos ainda estão
em processo inicial de desenvolvimento. Madalena diz que aprende dos
dois lados. “Há muitas pessoas que criticam sem argumentos válidos; há
pessoas assim, sem interesse nenhum.”
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5.2. O núcleo e a rua
Cada um dos três núcleos está situado num bairro socioeconomicamente
desfavorecido, marcado por uma imagem de pobreza, violência e delinquência. São três contextos que têm pontos comuns, mas o grau dos problemas é diferente. Os alunos são, na sua maioria, moradores dos bairros
que envolvem os núcleos. Vivem e fazem parte do contexto.
Arcanjo, tubista brasileiro de 19 anos, diz adorar viver no Bairro da Paz,
mas não gosta “quando há violência porque a polícia causa muitos mortos,
sobretudo nos afrodescendentes; quando passeio na rua com um amigo
branco, a polícia só olha para mim”. À parte disso, no bairro faz muitos
jogos com os vizinhos. Rita, saxofonista de 18 anos, gosta de viver no bairro.
Alguns moradores dizem que o bairro mudou e que as pessoas estão mais
individualistas, mas ela pensa que “os moradores ainda estão abertos. Eu
falo com toda a gente e ninguém me acusa de ser metida”. O mais difícil
de aceitar é a situação ﬁnanceira: “Quando não se consegue, é porque tudo
gira à volta do dinheiro e há muita corrupção; quando faço provas para
empregos, o vencedor é sempre aquele que tem contactos. Perco muitas
oportunidades por causa disso.” Rita sente pessimismo nos adolescentes
que a rodeiam, pois “pensam que o mundo gira à volta deles. Mas eu digo-lhes que se não lutarmos ninguém o vai fazer por nós”. Os adolescentes
estão indecisos sobre o futuro e a maior parte nem pensa nele. Alguns só
se querem divertir, e quando Rita os interpela respondem: “Mas depois eu
vou morrer sem me ter divertido.” Rita insiste, dizendo que “há um tempo
para tudo; queres aproveitar a vida agora sem fazer esforços para atingir os
teus sonhos, mas depois já pode ser tarde”. É também nesse contexto que
intervém a sua fé em Deus. Seguidora do culto na Igreja Evangélica, cita
Isaías: “Fazei e eu te ajudarei”. “As pessoas devem fazer, não é Deus quem
faz tudo”, diz. As ruas de Salvador da Bahia são espaços sincréticos, mas
onde também existem tensões entre religiões. “Alguns pensam que a sua
religião é melhor que a dos outros, mas isso não me afeta, cada um faz o
que quer”, diz Rita, que deﬁne os baianos como pessoas que “falam alto e
são retadas [zangadas, excitadas]”.
Santos, saxofonista baiano de 16 anos, sofreu bullying na escola, mas
também nas ruas. Por causa disso ﬁcou doente e deixou de comer. Teve
uma gastrite nervosa, causada pela somatização do seu medo, sem que a
mãe percebesse porquê. Um adolescente do bairro fazia pressão sobre ele
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para que fosse aviãozinho, ou seja, transportador de droga para os traﬁcantes. Santos não queria.
Na Venezuela, Gabriel, trombonista de 16 anos, conhece bem as ruas
do bairro Santa Rosa de Agua: “Aqui, se os malandros [delinquentes] perceberem que tens medo, atacam-te; se me vierem assaltar eu dou tudo
porque primeiro está a minha vida, mas isso a mim nunca me aconteceu
diretamente. Uma vez queriam roubar o trompete de um amigo, eu disse
que não e eles bateram-me e partiram-me uma costela.” Gabriel sente
grandes mudanças no seu bairro nos dez últimos anos. Vários amigos de
infância entraram nas “máﬁas”, e nunca mais os voltou a ver. “Ninguém
sabe onde estão, tudo por causa da droga”, diz. No núcleo sente-se protegido, pois “os meus amigos apoiam-me sempre […], somos uma família”.
O jovem contrabaixista de 10 anos, Miguel, vive num bairro a um
quarto de hora a pé de Santa Rosa de Agua. O caminho “é perigoso agora,
há malandros. O meu primo foi assaltado há pouco tempo, mas eu passo
por outro lado”. Aos amigos da rua, Miguel fala do contrabaixo e incentiva-os a inscreverem-se num núcleo, “para saírem das ruas e portarem-se
bem, para tocarem um instrumento e irem aos concertos”. Na família de
Miguel a religião também é importante: “Rezo a Deus para tocar bem, é
importante, é preciso acreditar em Deus, eu rezo todas as noites.”
O seu colega Brian, percussionista de 18 anos, sofreu bullying nas ruas
do bairro por ter cabelos compridos. Sempre gostou desse tipo de corte,
ligado à sua paixão pelo heavy metal. Mas isso causou-lhe todo o tipo de
comentários: “Tens ar de maluco”; “És um pobre”; “És uma menina”. Foi
também a causa de uma luta que teve com um cliente na pequena loja
chinesa onde trabalhava. O cliente insultou-o e atirou-o de encontro a
uma porta de vidro. Depois desse episódio traumático, Brian fechou-se em
casa durante dois meses. Voltou a sair para inscrever-se no núcleo Santa
Rosa de Agua. “Todos foram amáveis, a coordenadora pôs-me à vontade.”
Para estes jovens músicos, o bairro é fonte de prazer, de jogos, de
liberdade, mas também pode causar medo, submissão, sofrimento. É por
isso que muitos pais proíbem os ﬁlhos de brincarem na rua. É sobretudo o
caso na Venezuela, onde a situação social, económica e política criou um
ambiente nefasto, tal como testemunham os pais mais adiante.
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6. Muito trabalho
Nos três contextos de pesquisa, os alunos têm o tempo muito ocupado.
Para além das aulas curriculares têm aulas no núcleo, estágios de música
e concertos. Muitos também têm outras atividades desportivas, religiosas
e familiares. Isso quer dizer que, mesmo sendo ainda crianças ou pré-adolescentes, estes alunos têm uma semana muito carregada a nível de
agenda e responsabilidades. Nos três países os alunos dos núcleos vivem
essa situação de uma forma similarmente positiva.
Gabriel, trombonista venezuelano de 16 anos, acorda às 6h00 da manhã
e começa o dia a ajudar em casa até às 8h00. Toma banho e vai trabalhar
para a rádio do bairro às 8h30. Ajuda na produção dos programas até às
12h00. Volta a casa para almoçar e às 13h30 chega ao núcleo para aí ﬁcar
até às 18h30. Depois da música, Gabriel está com os amigos antes de voltar para casa. Deita-se por volta das 21h00, a menos que tenha de ir tocar
em bailes de música popular. Quando lhe pergunto como vive este ritmo
intenso, seis dias por semana, responde que gosta, mas que também é cansativo: “O cansaço vem do trabalho, e eu sou um rapaz que gosta de fazer
as coisas. Posso criar um trio ou um quarteto, mas quando volto a casa
estou cansado porque trabalho como deve ser.” Quanto às longas horas
que passa com o instrumento, Gabriel diz que essa é a forma “como gosto
de trabalhar; tenho de conseguir fazer as coisas porque se não for assim
quer dizer que não sou um bom trombonista. Foi o professor que me disse.”
O seu colega Miguel, tem de estar pronto para a escola às 8h00 da
manhã, onde costumava ﬁcar até às 16h00. Como agora não há cantina por
falta de alimentos, sai às 13h00 e vai até ao núcleo. Aí passa as tardes, tendo
aulas e ensaios ou então treinando sozinho. Depois do núcleo, volta para
casa. Lê partituras ou surfa na internet “para ver fotos de contrabaixos”.
Às sextas, sábados e domingos à tarde, leva o guante (luva de basebol) e o
taco para jogar softball com amigos num parque. Diz que vive neste ritmo
com naturalidade – “No es mucho!” – e ainda tem tempo para “ajudar a
minha avó. Varro a entrada e a cozinha”.
Mélanie, oboísta venezuelana de 14 anos, tem de estar na escola às
8h15. Para lá chegar tem de ir de carrito, mas neste momento é muito difícil.
Os carritos são raros porque não há peças de substituição na Venezuela.
As aulas começam às 8h35 e duram até às 12h30. Depois volta para casa
para almoçar. Toma um banho e vai até ao núcleo. Gosta de lá chegar um
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pouco mais tarde porque prefere “aquecer” em casa com o oboé. Assim,
não tem de “aguentar com o barulho das percussões”, diz. Mélanie termina
as aulas de música às 17h30, mas ﬁca no núcleo durante mais uma hora
para poder estar com os amigos. Depois vai para casa, faz os trabalhos de
casa e ajuda a mãe a tratar dos dois irmãos mais novos. Não gosta de estar
sem fazer nada: “Quando estou de férias só penso em voltar para o núcleo,
quero estudar!” A propósito dos dias cheios e do cansaço que pode sentir
depois de seis dias de trabalho, Sharon cita o maestro Abreu, fundador do
El Sistema: “Para descanso, descanso eterno!”
Em Portugal, os alunos do núcleo Miguel Torga só têm sete horas de
aulas oﬁciais por semana, mas estão autorizados a ﬁcar no núcleo para
estudar ou assistir a aulas de colegas. Os alunos do ensino curricular
seguem as aulas da manhã, até às 13h00. As tardes podem ser passadas no
núcleo até às 20h00. Catarina, clarinetista de 15 anos, explica que, quando
há semanas de testes, pode acontecer que não vá às aulas do núcleo por
ter de estudar.
Para além do liceu e do núcleo, Ana, colega violinista, tem aulas de
dança e participa em espetáculos. Quanto à música, explica que “não posso
passar um dia sem praticar violino. É a mesma coisa com a matemática,
pode ser difícil, há semanas em que ﬁco cansada”. Isto também se deve à
passagem do ensino básico para o secundário: “Antes era mais fácil porque não havia tanto trabalho; foi sobretudo a partir do 10.º ano que senti
o impacto.” O ritmo aumenta de intensidade quando tem de preparar um
repertório novo: “Os primeiros dias são exigentes, temos de ensaiar muito
a mesma coisa.” Contudo, este grande investimento pessoal “é sobretudo
motivante, porque quando se gosta vai-se até ao ﬁm”. A colega Bianca diz
que não gosta da época de testes “porque não quero ter negativa. Às vezes
acumulo trabalho até à véspera e entro em pânico”.
Paralelamente ao trabalho musical no núcleo, Francisco, trombonista
de 15 anos, frequenta o ensino proﬁssional. Quando não tem trabalhos
de casa, ﬁca com tempo para ir ao ginásio ou para jogar no computador.
Não sente demasiada pressão pela quantidade de trabalho, na verdade
“é mais motivação do que cansaço”. Rafael, violoncelista português de 15
anos, explica que o ano passado foi muito duro, pois “saíamos cansados
das aulas da escola e sentia dor [no braço] de tanto escrever; depois, era
preciso ir até à orquestra para tocar, mas o braço ainda doía; de seguida ia
para a natação e continuava a doer; só tinha os domingos para descansar”.

CAPÍTULO II. ALUNOS

133

Mesmo com estas diﬁculdades, Rafael diz querer continuar: “É motivante
porque aprendemos mais coisas, e fazemos novos amigos ao participar
em muitas atividades.”
No Brasil, os horários no núcleo Bairro da Paz são dois: há o grupo
da manhã (9h00-11h30) e o grupo da tarde (13h30-16h00). Os alunos
escolhem o grupo em função do horário da escola obrigatória. Os dias no
núcleo acabam às 16h00, ou seja, mais cedo do que na Venezuela (18h30).
O trabalho é intenso e exigente para os alunos. O tubista Arcanjo diz que
“há pressão; fazemos pressão sobre nós próprios para podermos ultrapassar os nossos limites”. Para a colega Rita, saxofonista, “todo o trabalho é
motivante, mesmo que seja cansativo”. Acaba por não sair muito com as
amigas por falta de tempo. Um dia típico de Rita é acordar às 7h00, tratar
do sobrinho, estudar um pouco e ir para o núcleo tocar saxofone. Às 11h30
volta a casa para almoçar e depois vai para o liceu até às 18h00. Todas as
segundas-feiras, depois do liceu, junta-se ao seu “grupo de partilha” em
casa de moradores, para falarem sobre o “Amor de Deus”. No ﬁnal do dia,
quando tem tempo, vai ter com o namorado. Janta em casa e deita-se cedo.
Aos sábados e domingos, Rita acorda às 8h00 para ajudar a mãe em casa.
Depois toca saxofone na Igreja Evangélica e assiste aos cultos dedicados aos
mais novos. Leva os estudos seriamente: “Cada vez que saio, lembro-me
que tenho de estudar para um teste ou preparar uma atividade”.
Tauan, saxofonista baiano de 10 anos, acorda às 7h00 e tem escola até
às 11h30 no Bairro da Paz. Depois volta para casa, toma um duche, almoça
e vai para o núcleo, onde ﬁca até às 16h00. Volta a casa para fazer os trabalhos escolares, ﬁcando depois livre para brincar com os amigos na rua até
às 20h00. Vai a pé a todo o lado porque vive no centro do bairro. À noite
janta, bebe um café enquanto vê a telenovela e depois vai deitar-se. Tauan
pensa que “é muito trabalho, mas é motivante. O meu pai disse-me que
para ser alguém é preciso estudar”.
Lorrane, colega ﬂautista de 18 anos, acorda às 5h30. Apanha o autocarro
das 7h00 que a leva ao liceu, e às 11h45 volta de autocarro para o Bairro
da Paz. Chegando a casa toma um banho, almoça e parte para o núcleo.
Às 16h00 é tempo de voltar a casa para ajudar a mãe e fazer os trabalhos
escolares. Às quartas-feiras assiste à missa das 19h00 na Igreja Católica.
Tem por hábito deitar-se cedo: “Não gosto de telenovelas.”
Daniela aﬁrma que há fases exigentes e muito preenchidas: “Há uma
preparação dura antes dos concertos. Temos vontade de dar o melhor, e
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a carga horária ﬁca pesada; mas isso também é motivante, quero estudar!
Na verdade, queremos que todos toquem bem, por isso estudamos muito.”
Catarina, colega oboísta de 19 anos, sente que tem muito trabalho todas
as semanas: “Às vezes ﬁco preguiçosa, mas só pelo facto de pensar que posso
conquistar o que eu quero, a motivação volta.” Victoria, irmã ﬂautista de
17 anos, é uma das alunas que mais estudam música no núcleo. Foi por
isso que passou nas audições e entrou numa das duas grandes orquestras
do Neojiba: “Gosto de ter muito trabalho, é uma motivação; aquele que
trabalha e estuda será sempre compensado, e os meus pais apoiam-me.”
Chega sempre duas horas antes das aulas para poder treinar no núcleo.
Muitas vezes teve apenas dez minutos de aula porque o professor tinha
de dar atenção a outros alunos. Ou seja, Victoria tinha de gerir o resto do
seu tempo de aula, o que implica muita autodisciplina: “Fazíamos nós
próprios os nossos exercícios progressivos; preparávamos alguma coisa
e íamos apresentando o resultado ao professor.” Para o colega Santos,
saxofonista de 16 anos, a quantidade de trabalho obriga a organizar muito
bem os horários: “Gosto de separar as atividades. Foi a minha mãe que me
ensinou, eu dantes era bagunceiro.”

7. Desmotivações
A desmotivação e a desistência também fazem parte da vida de um núcleo.
Desde o dia da abertura que a novidade atrai e as inscrições batem recordes. Mas, pouco a pouco, os alunos apercebem-se do que isso realmente
implica. Cada núcleo tem os seus fatores de desmotivação, aos quais devemos juntar elementos contextuais: a família; o bairro e os seus perigos;
outras atividades escolares. A lista não é exaustiva, o objetivo é mostrar
que a desmotivação resulta de um conjunto de fatores internos e externos
ao núcleo.
Uma primeira razão, muito sentida em Portugal, é o preconceito que
os alunos podem ter em relação à chamada “música clássica” tocada nas
orquestras. Rafael, violoncelista de 15 anos, esteve para desistir à chegada
ao núcleo: “Para mim tudo era chato, para todos na verdade, mas os professores explicaram que ia melhorar quando estivéssemos na Orquestra
A [mais avançada].” Foram precisos dois anos para lá chegar, mas Rafael
sente que valeu a pena: “Não desisti e não tenho remorsos por estar na
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Orquestra.” Antes de entrar, Bianca, colega trompista, pensava que a orquestra “tinha um ambiente chato”. O instrumento que escolhera também a
desmotivava: “Tinha dito que se entrasse na orquestra nunca tocaria esse
instrumento horrível.”
Os primeiros meses de aprendizagem de um instrumento musical
podem ser difíceis. É preciso aprender a controlar os movimentos, o sopro,
a postura, a coordenação, a leitura, ter atenção à qualidade do som, resistir
às dores físicas do início… Há desistências devido ao esforço que é exigido.
Teresa, 16 anos, oboísta baiana da Orquestra Juvenil Bairro da Paz, diz que
nos primeiros tempos esteve quase para desistir: “A professora pedia-me
para trabalhar em casa, mas eu não conseguia fazer nada. Foi ela e o coordenador que me incentivaram depois de falarem comigo.” Foi também o
que sentiu Ísis, ﬂautista portuguesa da Orquestra Juvenil Geração: “No
início tive um período em que achava que era demasiado difícil.” Clara, sua
colega violoncelista de 13 anos, diz que “havia momentos em que pensava
que ia sair do núcleo, mas acabava sempre por ﬁcar”. No Brasil, Catarina,
oboísta do núcleo Bairro da Paz, aﬁrma que alguns colegas desistem por
causa da pressão que os alunos criam entre eles, “mesmo que no núcleo
seja só zoação”.
Muitos alunos chegam aos núcleos com uma ideia do instrumento que
querem tocar, mas nem sempre está disponível. Isso pode desmotivar: “Eu
queria tocar violino, mas só havia instrumentos de sopro. Meteram-me
no trompete, mas não gosto, é chato. Quero sair, mas o coordenador não
deixa, preﬁro a ﬂauta transversal”, diz a baiana Raquel, de 11 anos. É só
depois da entrevista semiestruturada que esta trompetista explica que
aﬁnal quer trocar de instrumento por uma razão estética a nível dos lábios
e dos dentes: tem de colocar um aparelho dentário (muito na moda no
Brasil, mesmo nas classes populares). Este aparelho vai impedi-la de tocar
trompete devido à pressão da embocadura. Por essa razão quer mudar para
a ﬂauta transversal, embocadura mais compatível com o uso de aparelho.
A colega Maria explica que foi o comentário de uma familiar que a levou
a trocar de instrumento: depois de alguns meses a aprender trompete, a
avó disse-lhe: “Estás a ﬁcar com lábios em bico de pato.” Passou então para
a ﬂauta transversal, mais suave na embocadura.
Mas, para querer desistir por causa do instrumento, há primeiramente
que ter um. É frequente que os alunos tenham de esperar meses antes que
o núcleo lhes possa emprestar um instrumento. E só mais tarde poderão
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levá-lo para casa, depois de os pais assinarem um termo de responsabilidade. Xavier, trompista baiano, diz que, quando o aluno não pode levar o
instrumento para casa, “ﬁca desmotivado. Não poder melhorar com treino
em casa é muito frustrante”.
Pode haver também desinteresse pelas aulas devido às condições de
vida dos alunos na família, no bairro ou com os amigos. Maria, baiana de
10 anos, ﬁcou mais de seis meses sem ir ao núcleo porque um primo teve
um acidente e também porque depois a avó de uma amiga faleceu: “Foi o
coordenador que me motivou a voltar.” Isto é frequente nos três núcleos por
estarem inseridos em contextos sociais onde falta estabilidade a diversos
níveis: familiar, ﬁnanceiro, pessoal, educativo, social e de amizades. Esta
instabilidade tem impacto na evolução progressiva e contínua do aluno.
Mas, para a trompista venezuelana Denisse, de 17 anos, o maior problema
é o aluno não sentir qualquer interesse pelo que faz, pois, “se o aluno quer
mesmo, as barreiras que vai encontrar não importam; ele avançará sempre”.
Segundo ela, o facto de não se ter professor não deveria ser uma razão para
desistir: “Eu não tive professor de trompa durante anos e mesmo assim
consegui, sou trompista da Orquestra Regional. Isso depende mesmo de
cada aluno.”
Um outro fator que pode desmotivar os alunos é a passagem para um
nível superior de orquestra. Pode parecer paradoxal porque subir de nível é
uma prova de sucesso, uma forma de recompensa depois de muito esforço.
Mas não é sempre o caso. Há alunos que tocam durante dois ou três anos
na Orquestra Infantil, que estão bem integrados e que vão aprendendo
progressivamente o instrumento. Parece difícil desmotivar estes alunos,
mas é o que pode acontecer quando lhes é pedido para saírem da Orquestra
Infantil e se juntarem à Orquestra Juvenil. O aluno tem de adaptar-se rapidamente a um novo tipo de exigência, mas sobretudo ao facto de já não ter
os seus amigos, aqueles com quem começou, que se entreajudavam e com
quem ele ria muito na Orquestra Infantil. Para além do afastamento dos
amigos, Madalena, violoncelista portuguesa, explica que também “é muito
desmotivante não conseguir tocar um repertório novo”.
Vários alunos, nomeadamente o contrabaixista venezuelano
Sebasthien, ﬁzeram referência à desmotivação por falta de professor ou
então pela frequente ausência deste. Se não há professor, não há evolução
musical constante para estes jovens, que querem progredir ao mesmo tempo
que os colegas dos outros instrumentos. O ritmo de trabalho que se cria

CAPÍTULO II. ALUNOS

137

entre o professor e o aluno tem de ser mantido, senão este desinteressa-se.
Alguns acabam por sair do núcleo, enquanto outros, os mais temerários,
mudam de instrumento para mudarem de professor.
A motivação é algo de muito pessoal. Como veremos mais adiante,
cada núcleo tem o seu método para tentar garantir uma motivação que
deve ser cuidada, seguida e desenvolvida. Cristiano, trompetista no núcleo
Miguel Torga (PT), de 15 anos, diz que está motivado porque gosta do que
faz: “Às vezes oiço músicas difíceis e bonitas, que têm partes que eu sei
que me vão obrigar a trabalhar muito, mas é isso que me motiva.” O seu
colega Rafael, violoncelista, sentia motivação aos 12 anos porque passava
menos tempo na orquestra e tinha mais tempo para brincar. Agora que está
na orquestra juvenil diz que “temos muitos concertos e tocamos músicas
mais difíceis, mas isso também é motivador”. Para Catarina, oboísta baiana
de 19 anos, o mais importante no início, quando se entra num núcleo, é
“o ambiente convivial”.

8. Referências para um cambio
8.1. Referências
Os alunos de música passam muitas horas por semana no núcleo, criam
objetivos e referências a seguir. Progressivamente, escolhem uma pessoa
que os motiva nas suas caminhadas musicais e que os faz acreditar que o
seu sonho é possível.
A primeira referência é muitas vezes o professor de instrumento. Para
a ﬂautista baiana Lorrane, o professor é a maior motivação “por causa do
som que tem na ﬂauta e pela sua personalidade. Foi com ele que eu comecei, aconselhou-me, compreendeu-me”. Catarina, 19 anos, queria ser como
o seu atual professor de oboé, mas sobretudo como o primeiro professor
que teve porque “tinha uma forma muito particular de ensinar, era muito
bom”. Para a irmã, ﬂautista, os modelos são o professor de ﬂauta no núcleo
e o coordenador: “Eles esforçam-se muito”. Xavier, colega trompista de 13
anos, também tem como modelo o seu professor de instrumento.
Quando a referência não é o professor de instrumento, há a tendência
para que seja o coordenador ou a diretora do núcleo. Para Sharon, oboísta
do núcleo Santa Rosa de Agua (VZ), o exemplo que quer seguir é o de Oriana
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Silva, a diretora: “Vê-se que gosta de dar aulas, que adora música, e é boa
professora.” Fora do núcleo a sua referência é a mãe, que “não terminou
a escola, mas sempre lutou e foi prà frente”. Para Arcanjo, tubista baiano
de 19 anos, o modelo no núcleo é o coordenador, porque “ele toca muito
bem quase todos os instrumentos da orquestra”. Cristiano, trompetista
português, tem como modelo o professor de violino e coordenador pedagógico da Orquestra Geração, Juan Maggiorani, “porque ganhou um prémio
nacional dos melhores jovens músicos. É isso que me motiva, também
quero ganhar esse prémio”. Fora da orquestra o modelo que quer seguir é
Cristiano Ronaldo, a estrela de futebol: “Ele trabalha muito para atingir o
que quer, e mesmo sendo uma pessoa conhecida não deixa de ser humilde.”
Há alunos que têm como referência professores que vêm do estrangeiro
para dar aulas no núcleo. Madalena, violoncelista portuguesa, tem como
modelos o maestro venezuelano Ulisses Ascanio, “por ser muito inspirador”, e o jovem maestro, também venezuelano, José Olivetti, “porque tem
muita devoção pelo projeto e pelos alunos”. Segundo ela, estes maestros
têm uma forma de tratar os alunos que no início pode parecer “muito negativa. Mas depois eles são capazes de ir ter com a pessoa e pedir desculpa.
De qualquer forma, eu ligo mais aos pontos positivos do que aos pontos
negativos, ligo ao seu trabalho mais do que à pessoa em si. Ah, e admiro
a minha professora de violoncelo porque sempre teve muita paciência
comigo”. Gabriel, 16 anos, não tem um modelo a seguir no núcleo Santa
Rosa de Agua (VZ), mas tem um em Maracaibo: o professor de trombone
Freddy Padron, uma referência regional pela forma de tocar e pela sua
atitude com os outros. “Admiro-o, é muito boa pessoa.”
Curiosamente os alunos também escolhem modelos entre os colegas.
Para Sandrine, fagotista baiana de 14 anos, o modelo no núcleo Bairro da
Paz é a colega Victoria, “porque não é uma pessoa falsa e porque estuda
muito”. Miguel, contrabaixista venezuelano de 10 anos, escolheu o seu
chefe de naipe e preparador, “porque toca muito bem”. A outra referência
é o primo, que começou a aprender no núcleo Santa Rosa de Agua e estuda
agora no Conservatório de Paris.
Madalena, violoncelista de 19 anos no núcleo Miguel Torga, tem os
seus modelos, mas também tem consciência de ser uma referência para
muitos dos colegas, sobretudo aqueles que estão no seu naipe da Orquestra
Juvenil. Volta ao núcleo para os ensaios, mas explica que pouco a pouco se
foi apercebendo de que estava a criar um sentimento de superioridade e
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que se perguntava: “Porque perco o meu tempo aqui à espera dos outros,
sabendo que têm um nível inferior ao meu? Isto sobe-nos à cabeça, mas
foi nesse momento que o meu colega Telmo, contrabaixista, me disse que
a Orquestra Geração também teve paciência comigo, que foi o núcleo que
me apoiou, que eles são a minha verdadeira família.” Madalena conclui
dizendo, “cresci e apercebo-me de que tudo é graças à Orquestra Geração”.
Em países como a Venezuela e o Brasil, onde as religiões e a mística
estão muito presentes de uma forma sincrética, não é de espantar que Deus
seja para muitos alunos “a referência a seguir”, inspirando todas as suas
ações. São países onde as crianças crescem numa mistura de crenças e de
práticas: católicas, evangélicas, batistas, espíritas, e uma grande variedade
de crenças afro-americanas com origem yoruba (da África ocidental,
nomeadamente da Nigéria). Miguel, jovem contrabaixista venezuelano
diz rezar “para que Deus me dê forças para tocar bem”.
O percussionista venezuelano Brian, não tem ainda uma referência
no núcleo porque está inscrito há apenas seis meses. Os seus modelos
situam-se fora do El Sistema, nomeadamente o baterista de heavy metal
Dave Lombardo: “Quero ser tão bom quanto ele, rápido, mas bom; há coisas
mais importantes do que a rapidez”. Outros alunos, como Santos, saxofonista baiano, dizem não ter qualquer tipo de referências motivadoras.

8.2. Cambio
Cada aluno desenvolve a sua personalidade de acordo com o que o rodeia
e o inspira. Estão conscientes disso e exprimem os diferentes tipos de
cambio (mudança) por que passaram.
A maioria dos alunos dos três núcleos fala da sua timidez, muitas vezes
ligada ao bullying de que foi vítima. O que mais mudou em Sharon, oboísta
venezuelana de 14 anos, foi justamente a sua inibição: “Ainda sou [inibida],
mas não tanto. Agora digo bom dia às pessoas, tenho mais conﬁança em
mim, mas é preciso que puxem por isso.” O colega Brian, percussionista,
sente que as múltiplas experiências vividas no núcleo mudaram a sua personalidade. “A minha timidez desapareceu quase toda; agora estou aberto
a outros estilos de música que não me pareciam bons antes – Mozart,
Beethoven –, mas vou pedir à diretora para criar um grupo de rock sinfónico.” O trombonista português Francisco sente mudanças pessoais desde
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que está no núcleo Miguel Torga: “Antes, durante os intervalos, eu ﬁcava no
meu canto ou então dava a volta à escola sozinho. Mas, quando entrei na
orquestra, os alunos falavam comigo; fui obrigado a responder e a perder
a minha timidez.” As suas escolhas musicais também mudaram: antes era
sobretudo música dos anos 1980, que os pais ouviam; agora interessa-se
pela música clássica e pelo jazz – “são estilos de música que aprendemos
a gostar, eu aprendi”.
Outra mudança constatada nos alunos prende-se com os hábitos e
as capacidades de trabalho. Victoria é uma aluna tímida do Bairro da Paz
em Salvador da Bahia, mas está muito aplicada na sua evolução na ﬂauta.
Queixa-se da sua falta de concentração, mas sente que desde que está no
núcleo está “mais focada, mais concentrada”. Stéphany, colega oboísta,
sente que mudou: “As coisas que eu pensava serem demasiado difíceis,
trabalho-as até conseguir. Foi a música que me ensinou isso; a música
muda as pessoas, até na forma de falarem. A meu ver a música une as
pessoas, é a harmonia, juntando os que tocam com os que ouvem.” Em
Portugal, Ricardo, trompetista de 15 anos, diz: “Adquiri novos hábitos de
estudo graças ao que aprendi em música”.
Para a violoncelista portuguesa Madalena, a principal mudança foi
“a quantidade de trabalho, muito puxado, desde o primeiro dia de inscrição
e sobretudo depois, quando entrei, em paralelo, numa escola proﬁssional de
música”. Quanto à sua vida pessoal, diz que não tem tempo livre e que “isso
ainda não me afeta, mas provavelmente [afetará] no futuro”. A mudança
parece-lhe normal porque cresceu muito em sete anos de núcleo. A sua
relação com os outros também se alterou: “Já não julgo tanto, aprendi a
aceitar. Foi a música que me fez mudar de visão, foi o nosso ambiente.”
Explica que foi graças ao trabalho em orquestra, porque os colegas da
escola proﬁssional são muito mais individualistas: “Eu tenho uma atitude
de música em orquestra, a minha atitude é tentar fazer alguma coisa com
os outros.”
A mudança também pode afetar a relação que os alunos têm com a
rua. Gabriel, trombonista venezuelano do núcleo Santa Rosa de Agua,
explica que “antes de estar no núcleo eu era terrível, ninguém me podia
olhar nos olhos que eu atacava logo, era muito rebelde, era outra pessoa”.
Esta atitude vinha da rua: “Chegava tarde a casa porque escapava e havia
sempre outros rapazes a perseguir-me; isso foi há três anos, sinto-me muito
melhor agora.” Miguel, colega contrabaixista de 10 anos, explica que já não

CAPÍTULO II. ALUNOS

141

passa tempo nas ruas: “Sou um bom rapaz, quero estar na orquestra e ser
o melhor contrabaixista do mundo.”
Em Salvador da Bahia, um tubista do núcleo Bairro da Paz explica que
o núcleo mudou a sua personalidade: “Eu passava muito tempo nas ruas e
estava sempre ao telemóvel, enquanto agora estou na música.”
Uma minoria de alunos, que tem provavelmente diﬁculdade em fazer
um balanço, diz que a experiência musical no núcleo não mudou nada.
São os casos da fagotista Sandrine e do trompista Xavier do núcleo Bairro
da Paz (BR), que fazem parte dos alunos mais avançados.

9. Tensão e recompensa
9.1. Avaliações
Cada um dos três núcleos abre as portas a todos os que se queiram inscrever, sem que haja teste de entrada. Também não há provas no ﬁm do
ano letivo. É, portanto, diferente dos sistemas educativos tradicionais. No
entanto, existem avaliações periódicas para testar o nível musical. Estas
avaliações, que acontecem sob a forma de audições, permitem ao professor compreender se o aluno fez progressos, onde está a ter diﬁculdades e
sobretudo qual o nível da orquestra que poderá integrar: Iniciação, Infantil
ou Juvenil.
Em Portugal, Ísis, ﬂautista de 19 anos do núcleo Miguel Torga, explica
que aprecia o facto de não haver avaliações como na escola, porque isso
descontrai os alunos, mas ao mesmo tempo pensa que são precisas audições
para que “nos motivemos a treinar mais seriamente, mesmo que, depois
da audição, tenhamos tendência a relaxar de novo”. Isis tem medo das
audições de ﬂauta, pois “se eu tremer vai soar tudo mal”. Na Venezuela, a
oboísta Sharon já fez audições para poder subir de nível: “Às vezes fazes
uma audição sem querer, eles não te dizem quando está a acontecer.” O seu
colega Naim, ﬂautista de 14 anos, conta que na primeira audição ﬁcou
muito nervoso: “Queria ir embora, mas a diretora motivou-me a ﬁcar; não
é fácil fazer uma audição sozinho, a mão toca notas que não existem na
partitura.” Com a experiência, Naim desenvolveu os seus próprios métodos: “Há que estar pronto mentalmente para pôr o nervosismo de lado,
porque se estiver nervoso não vou tocar bem.”
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Cristiano, trompetista português de 15 anos, fala da importância da
avaliação no núcleo Miguel Torga: “Queremos sempre tocar bem para
poder viajar para o estrangeiro.” Em Maracaibo, a trompista venezuelana
Denisse conta que tinha 13 anos quando fez a sua primeira audição séria
para o naipe da Orquestra Regional. O nível era muito bom porque estavam a chegar de uma turné na Itália. Preparou a audição com uma obra
complexa: “Estava nervosa, mas sentia-me preparada.” A audição era para
uma série de níveis do naipe de trompas: praticante; C; B; A; assistente;
chefe. Conseguiu ser admitida no nível B: “Fiquei muito contente porque
a maioria dos [meus] amigos entrou para o nível C.”
Ainda em Maracaibo, a jovem Emma, violinista de 9 anos, tem aulas
no núcleo Santa Rosa de Agua e também no núcleo Central, onde se situa o
Conservatório. Em 2014 participou numa audição para integrar a Orquestra
Nacional Infantil da Venezuela. Havia mais de mil candidatos para o naipe
dos violinos. Não foi aceite, mas diz: “Não há que ter medo, somos todos
iguais. Se alguém se enganar não é grave, é normal, pelo menos tentou.”
O irmão Racso é contrabaixista, tem 17 anos e faz parte da Orquestra
Regional. É também preparador5 no núcleo Santa Rosa de Agua. Diz que
as audições são difíceis porque nunca se sente realmente preparado. Sempre
que teve uma audição, foi avisado pouco tempo antes ou então o repertório mudou à última hora. Neste momento está a preparar uma audição na
Orquestra Regional porque o El Sistema quer que a orquestra suba de nível:
está no nível 3, enquanto a Orquestra Simón Bolívar B está no nível 5. A ideia
é que todos os músicos da Orquestra Regional sejam do nível A. As audições estimulam os alunos a trabalhar a música, mas servem também para
aumentar o valor das bolsas, atribuídas de acordo com o nível da orquestra.

9.2. Estágios
Os estágios foram observados, em Portugal, na Escola Miguel Torga, onde
está situado o núcleo. Acontecem durante as férias de Natal, de Carnaval,
da Páscoa e do verão. Todos os alunos da Orquestra Geração podem participar. Duram uma semana, por vezes fora do núcleo, obrigando a toda uma
logística de transportes e de dormida. Os alunos adoram os estágios, não só
5. Aluno que ensina os mais novos.
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porque podem aproveitar para viajar, mas também porque é um momento
de encontros entre todos os núcleos. É neste ambiente que, graças a um
trabalho intenso, os alunos mais se desenvolvem musicalmente.
Bianca, trompista do núcleo Miguel Torga, já teve a oportunidade
de fazer muitos estágios durante os seus cinco anos de orquestra. Gosta
da experiência porque conhece pessoas novas. No início, os alunos têm
tendência a juntar-se com os colegas das respetivas escolas. Os cruzamentos demoram o seu tempo. Bianca foi uma das alunas escolhidas
para ir a Istambul fazer concertos com a orquestra do Sistema Europa
em 2014: “Estava muito nervosa, foi a primeira vez que apanhei um avião
com a orquestra.” A experiência marcou-a: “Foi extraordinário. Durante
dez dias, as aulas eram em inglês e adorei porque havia técnicas novas,
com colegas e amigos novos. E Istambul é linda!” Estas viagens têm um
objetivo musical, mas tudo o que se passa à volta marca os alunos: “Fomos
para as ruas, é bonito; há pobreza noutros lugares também porque há pais
que metem os ﬁlhos na rua a pedir. Há coisas que não mudam de um país
para outro”, diz.
O primeiro estágio musical de Ana, violinista portuguesa de 17 anos,
durou uma semana e foi num quartel militar a vinte quilómetros de casa.
São momentos de encontro entre alunos de todos os núcleos da Orquestra
Geração: “No início é cada um para seu lado, dividimo-nos por núcleos, mas
depois, com atividades que temos de fazer, acabamos por nos misturar.”
São também momentos de “muita risada” e de dias muito cheios: pequeno-almoço às 8h00; trabalho de naipe até ao almoço; depois, orquestra até às
18h00; no ﬁnal há atividades lúdicas até ao jantar. Claro que, mesmo com
a vigilância dos professores, “havia sempre muita risada antes de dormir, e
escondíamos as pantufas dos amigos”. Para ela, estas experiências valem a
pena, pois “encontramos personalidades diferentes, e às vezes há pessoas
que não sabem reagir bem. Temos de nos habituar, acho que é uma lição
de vida”. Quando tinha 12 anos, Ana fez parte dos músicos que foram à
Bélgica: “Foi soberbo. Antes eu só viajava de carro, nunca tinha andado de
avião. Até houve amigos que choraram de medo.”
Catarina, clarinetista no núcleo Miguel Torga, adora os estágios e
deles guarda boas lembranças, sobretudo dos primeiros, quando tinha 12
anos: “Passávamos vários dias longe de casa, com pessoas diferentes, era
tudo novo.” Cristiano, colega trompetista de 15 anos, gosta de encontrar
os amigos das outras escolas: “Jogamos futebol, enquanto as raparigas
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falam entre elas.” No ﬁnal do estágio, usam as redes sociais para continuar a comunicar.
Clara, violoncelista, não gosta dos estágios em que os alunos devem
voltar para casa ao ﬁnal do dia, “preﬁro quando saímos daqui”. Isis, ﬂautista de 19 anos, lembra-se do seu primeiro estágio, pois foi a primeira
vez que dormiu longe de casa: “Conhecemos muitas pessoas, fazemos
jogos.” Mas também existem problemas de choque de personalidades: “Há
sempre rivalidades entre as raparigas que não se entendem por causa dos
namorados. E eu também me achava importante, pensava que devia ser
sempre a chefe de naipe.” No entanto, os estágios são uma das experiências
favoritas: “Gosto muito, sobretudo quando há maestros estrangeiros que
vêm. Aprendo mais e melhor”, diz a ﬂautista.
Em Portugal, os estágios também servem de preparação para os grandes concertos de ﬁnal de ano nas principais salas do país. Na Venezuela,
assisti a um estágio de preparação de uma Orquestra Infantil em Maracaibo,
com mais de trezentos músicos. Foi no período em que a Orquestra
Nacional Infantil da Venezuela estava em turné pelo país. Por passarem
por Maracaibo, os diretores regionais do El Sistema decidiram formar uma
Orquestra Regional Infantil que pudesse acolher os músicos da Orquestra
Nacional. Foram três centenas de pré-adolescentes a dirigir musicalmente
durante os ensaios, a acalmar durante as pausas, a alimentar ao almoço e
ao lanche. As logísticas do El Sistema são sempre gigantescas, mas eﬁcazes
depois de tantos anos de experiência.

9.3. Concertos
Para a maioria dos alunos que integram os núcleos, o concerto é o grande
momento, aquele que obrigou a tantos esforços pessoais e coletivos, e
uma das principais fontes de motivação. Esta é uma das razões por que
os diretores dos núcleos põem os alunos a praticar o mais cedo possível,
qualquer que seja o nível musical. Assim como a vida em coletivo faz
parte do núcleo, também os concertos fazem parte do percurso dos músicos. O concerto é um objetivo, mas a sua recorrência torna-o habitual,
fazendo parte do processo e não sendo só uma recompensa de ﬁnal de
ano. A maioria dos alunos lembra-se do seu primeiro concerto, ﬁca-lhes
gravado na memória.
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Maria, ﬂautista baiana de 10 anos, recorda a primeira vez que subiu ao
palco. Foi no Teatro Vila Velha, em Salvador da Bahia: “Correu bem. Estava
nervosa e, quando o maestro perguntou quem era o músico mais novo, eu
levantei o braço. Foi bom, até houve dança; foi preciso muita preparação,
e só os melhores lá foram.” Rita, colega saxofonista, toca na igreja desde
muito nova, mas diz que “tocar no Neojiba é diferente, é preciso ser proﬁssional, há muita preparação e controlo das emoções”.
O primeiro concerto de Tauan, saxofonista baiano de 13 anos, também
aconteceu no Teatro Vila Velha: “Foi estranho, estava nervoso e ainda
por cima tive de dançar samba. Tremia, mas correu tudo bem.” O receio
faz parte de experiência da fagotista Sandrine, de 14 anos: “Estava conﬁante, mas às vezes tenho medo, ﬁco nervosa, há angústia e toco notas
erradas.” A organização do primeiro concerto da oboísta Catarina foi “um
momento diferente. Havia um ónibus para todos, senti-me importante”.
Quando teve de subir ao palco, ﬁcou nervosa: “Estava sempre a pensar
que não me podia enganar, mas foi muito bom.” O que a ﬂautista Victoria
mais gostou no primeiro concerto foi o facto de todos terem trabalhado
o seu instrumento, o que “permitiu ter um bom som”. Diz que não ﬁcou
nervosa porque quando está rodeada de amigos da orquestra sente-se
segura: “O mais difícil é a concentração, perco-a facilmente. Mas estou a
melhorar, até na escola.” A sua colega Teresa, oboísta de 16 anos, chorou
de emoção no primeiro concerto porque havia muito público: “Depois
escrevi um texto sobre essa experiência e por isso ganhei um prémio.”
Outros, como o trompista baiano Xavier, explicam que não ﬁcam nervosos por razões pragmáticas: “O que estudou vai, o que não estudou não
vai. Só vão aqueles que sabem.”
Em Portugal, a violoncelista Madalena adora os concertos, mas conta
que, independentemente do repertório que deve tocar, o nervosismo está
lá, para ela e para a orquestra. A principal preocupação é saber o que fazer
no caso de a orquestra se decompor musicalmente em pleno concerto: “Se
fôssemos quatro saberíamos o que fazer, mas quando somos uma centena,
como saber se os outros vão reagir como nós? Quem devemos seguir? Será
que os sopros vão ver o maestro? É preciso pôr todo o nosso espírito, estar
a 100%.” Também existe o medo de estragar o que fazem os outros, “mas
essa responsabilidade estimula, é disso que eu gosto”, diz.
Nos concertos, Bianca, a trompista portuguesa de 14 anos, ﬁca nervosa, mas, quando sabe que a sala está cheia, adora. Gostou muito de tocar
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na Casa da Música do Porto, em 2015: “O público levantou-se, aplaudiu e
pediu mais uma música. Fico feliz porque quer dizer que o trabalho funcionou.” Quando há solos, Bianca também ﬁca nervosa: “Sinto uma coisa
na barriga, ﬁco muito agitada porque não sei quantas pessoas vão olhar
para mim, mas depois corre tudo bem.” A técnica para vencer o nervosismo
é pensar que está sozinha na sala, ou então que está a tocar para alguém
muito importante, obrigando-a a tocar bem para que apareça em todos os
média. A propósito do medo, diz: “Gosto de ﬁcar nervosa, isso quer dizer
que trabalhei bem. Os concertos para mim já são uma coisa normal, mas
enﬁm, há sempre uma responsabilidade.”
Catarina, colega clarinetista, não se lembra do local do seu primeiro
concerto, mas lembra-se bem do nervosismo: “Pensava que me ia esquecer
de tudo antes de tocar e que não iria conseguir ler, depois de ter passado
um ano a trabalhar aquela partitura, já nem me lembrava das posições dos
dedos!” No ﬁnal, porém, é “formidável. Fico mais relaxada depois, é como
se o peso tivesse ido embora, mas fazemos de tudo para que seja sempre
um bom concerto”. Quando o Maestro é novo para a orquestra, Catarina
diz que “a adaptação é natural, já nem pensamos nisso e ﬁcamos motivados
por ser um estrangeiro. Vamos ensaiar o número de vezes necessárias, ele
está cá para que consigamos”. Sobre o público e sobre a responsabilidade
dos músicos, considera que “só se toca uma vez para o público; por isso
temos de dar tudo, e vemos se funciona pela cara das pessoas”. Catarina
adora viajar com a orquestra “porque depois dos concertos não voltamos
para as nossas casas, podemos ir passear a algum lado”.
Em Maracaibo, na Venezuela, o percussionista Brian, de 18 anos, teve
o primeiro concerto recentemente, algumas semanas antes da nossa conversa. Foi uma boa experiência, mas sentiu-se “contraído, e enganámo-nos
muito; mas ver que o público gostou de algo que ﬁz reconforta e sinto-me bem comigo mesmo”. Como percussionista, o seu principal receio
é o momento da entrada das percussões na partitura, ou seja, o primeiro
tempo do seu primeiro compasso, no qual não se pode enganar: “Sinto
que o público pode perceber se eu me enganar, tenho medo que digam
que nós não ensaiamos bem.”
O primeiro concerto do maracucho Gabriel foi num campo desportivo
em pleno bairro Santa Rosa de Agua (VZ), onde vive: “Nunca esquecerei
porque senti muitas emoções. Não sabia se me ia enganar ou não, estava
nervoso, e ainda por cima apresentaram-me ao público depois do meu
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solo no Te Deum; quando sentimos o público, temos ainda mais emoções.”
Se tivesse de escolher o melhor momento desde que está no El Sistema,
seria um concerto na sala Lía Bermúdez, espaço mítico em Maracaibo.
Esteve presente como chefe dos trombones e tocou um solo que não
tinha ensaiado, mas que correu bem. Depois tocaram uma música que
pôs todo o público a dançar. Quando a cortina se fechou, o maestro veio
cumprimentá-lo. Tudo correu muito bem a Gabriel porque tinha trazido
uma amiga para assistir ao concerto: “Até houve fotos em coletivo, e eu e
a minha amiga começámos a namorar nessa noite!” Para Sharon, colega
oboísta, o primeiro concerto foi na mesma sala: “Estava muito nervosa,
pensava: e se estiver desaﬁnada? Oh, meu Deus! É preciso contar o tempo,
não se pode sair do tom, ah, Dios mio!”. Nessa mesma noite a Orquestra
Regional também tocava, e no momento em que o oboísta deles deu o Lá
para a aﬁnação, “foi o Lá mais bonito que ouvi na minha vida!”, diz Sharon,
sorrindo e de olhos arregalados.

9.4. O melhor momento: um concerto!
Para a maioria dos alunos dos três núcleos, o melhor momento do seu
percurso musical é um concerto, porque é muito mais do que tocar para
um público. O concerto engloba um conjunto de ações que alimentam
lembranças fortes: o transporte de uma centena de alunos; os ensaios
na sala de concertos ainda vazia; os jantares em grupo; os camarins; as
roupas bonitas; a partilha da maquilhagem pelas jovens instrumentistas
em frente ao grande espelho; a chegada do público; a voz oﬀ que anuncia
o concerto; o nervosismo; subir ordenadamente ao palco e sentar-se no
seu lugar; sentir o instrumento; observar a orquestra, o chefe de naipe, o
maestro; olhar para a sala entre dois projetores de luz; o silêncio; a respiração comum; o primeiro compasso; a música e as suas dinâmicas; os solos;
os aplausos; as saudações; a festa atrás do palco; a volta aos autocarros; o
hotel; os comentários no Facebook; as famílias que esperam no aeroporto
com cartazes dizendo “Bem-vindos de volta!”…
Para Rita, saxofonista baiana de 18 anos, o seu melhor momento no
Neojiba foi o concerto de aniversário para o qual foi escolhida para tocar
saxofone com a Orquestra Juvenil na mais importante sala de Salvador
da Bahia, o Teatro Castro Alves. Para Sandrine, foi o seu recital de fagote
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nessa mesma sala, em 2014: “Sempre sonhei tocar numa sala grande.”
Para o saxofonista Santos, o melhor momento “é quando estamos todos a
tocar, é ver o conjunto e escutar a música que criamos de uma forma que
ainda nunca tínhamos ouvido, o som é belo!”. Teresa, oboísta de 16 anos,
diz que o melhor momento foi o seu primeiro concerto, “porque todos
aplaudiram de pé no ﬁnal”.
A violoncelista portuguesa Madalena diz que o seu melhor momento
em concerto com a Orquestra Geração foi quando tocaram pela primeira
vez na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, para as ﬁlmagens de
um documentário sobre a orquestra: “Sabia o que era a Fundação, mas não
como hoje; tivemos ensaios, a sala era linda. Isto faz-nos mudar de atitude.”
Para a ﬂautista Isis, os concertos são grandes momentos: “É maravilhoso,
quando toco e oiço que os outros fazem bem as suas partes, que tudo soa
como deve ser, ﬁco com pele de galinha, a sério!”
Na Venezuela, o violonista Hiudov diz que o seu melhor momento foi
quando a orquestra ganhou um concurso regional: “Foi o melhor [concerto]
do mundo!” Para o jovem Miguel, o seu momento de êxtase foi o primeiro
concerto com a orquestra do núcleo Santa Rosa de Agua. O tio, a quem
chama “Papa”, veio assistir ao concerto e até dançou. Há apenas cinco
meses que o trombonista Andrès está no núcleo, mas o seu momento preferido já está escolhido: “Foi o meu primeiro concerto, senti-me incrível.”
Para Denisse, trompista, o melhor momento foi o seu primeiro recital como
solista, quando “tinha 15 anos. Perdi-me um pouco no início, mas correu
tudo bem, deram-me os parabéns”. Zed lembra-se que no ﬁnal do concerto a diretora lhe disse: “Bravo, a tuba é um instrumento difícil.” A colega
Samanta, violoncelista de 14 anos, viveu o melhor momento quando foi
convidada a fazer um concerto em quarteto com os mais crescidos, pois
“senti que tinha progredido”.

CAPÍTULO III. PROFESSORES

1. Percurso musical dos professores
O percurso musical dos professores de núcleos é diferente nos três contextos de pesquisa etnográﬁca. Há pontos de convergência, nomeadamente a
iniciação musical em orquestras ﬁlarmónicas ou na igreja. Mas, enquanto
na Venezuela praticamente todos os professores foram formados pelo El
Sistema, no Brasil têm uma formação mista, que começou em escolas de
música e foi complementada com o Neojiba. Em Portugal a formação musical dos professores não passou pela Orquestra Geração. O elo à instituição
que emprega tem impactos variados, por exemplo: o facto de o professor
ter sido formado pela instituição na qual se trabalha pode facilitar a compreensão do projeto e a sua devida reprodução, mas também o pode limitar
a uma certa metodologia ou à falta dela.
Para conhecer o percurso dos professores nos três núcleos, é importante atender à sua educação académica, ao tipo e nível de formação. Isso
irá permitir veriﬁcar se há uma causalidade direta entre o que é adquirido
na formação e o resultado das ações pedagógicas nos núcleos. Comecemos
estas descrições de percursos académicos e proﬁssionais por alguns casos
típicos de professores da Venezuela, do Brasil e de Portugal.
Na Venezuela o professor Angel Simon, 36 anos, começou os estudos
aos 8 anos no Conservatório de Maracaibo, onde passou a integrar o coro
infantil. Questões familiares obrigam-no a deixar a música durante alguns
anos, mas aos 14 volta, inscrevendo-se também em aulas de dança clássica.
Mais tarde, na universidade, há uma professora que repara nele durante um
ensaio do coro. Esta professora decide tê-lo “debaixo de olho” e trabalhar
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a sua voz de adulto. Angel Simon foi soprano, contralto e tenor, mas aos
24 anos sentiu-se mais confortável como barítono. Depois de três anos de
aulas na universidade e no Conservatório de Maracaibo, Angel decide partir para Madrid para estudar com os mestres Montserrat Caballé e Carlos
Chausson. O seu nível técnico subiu muito em dez anos de trabalho na
Espanha, mas decidiu voltar para a Venezuela. Ao chegar, ﬁcou perplexo
com o que o país tinha mudado: “Vindo do aeroporto de Maracaibo para a
cidade ﬁquei espantado com o que vi. Mas o que é que se passou?” Tendo
já cantado com a orquestra do núcleo Santa Rosa de Agua antes de ir para
Espanha, foi aí que procurou trabalho. Passou a ser professor de canto e
de coro neste núcleo a partir de 2013.
O seu colega Manuel Casanova, 30 anos, começou o percurso musical
aos 14, numa orquestra ﬁlarmónica de treino militar para adolescentes com
problemas de comportamento. Aos 17 anos, inscreve-se num núcleo do El
Sistema para aprender música porque “na ﬁlarmónica era só guataca”1.
A progressão não foi regular porque as responsabilidades da vida adulta se
impuseram. Mesmo assim, tocava o repertório sinfónico no Conservatório
e na Orquestra Santa Rosa de Agua ao mesmo tempo que tocava música
popular em bares, “onde aprendi a desembaraçar-me do nervosismo porque
não te podes esconder atrás de outro músico”. É professor de trombone
no núcleo Santa Rosa de Agua e toca num grupo de ska.
Maria-Grécia, 28 anos, cresceu “numa família pobre”, no bairro Santa
Rosa de Agua, com oito irmãos. Tem uma licenciatura em Ciências Sociais.
“Somos todos formados graças à família e a Deus.” O percurso musical
começou há vinte anos, desde a criação do núcleo Santa Rosa de Agua. Os
diretores sempre a apoiaram e os pais estavam orgulhosos por ela integrar
o El Sistema. Aprendeu clarinete, tocou nas orquestras locais, viajou: “Até
pude conhecer Chávez, ele transmitia muita energia.” Foi uma fase da vida
em que também sofreu por causa da exigência musical e da competição
entre instrumentistas. Problemas de saúde obrigaram-na a deixar a música.
Voltou quando foi convidada a ser professora no núcleo Santa Rosa de
Agua em 2009. Há dois anos que dá aulas de kinder musical, para alunos
dos 3 aos 6 anos de idade.
Angel Gutierrez, 31 anos, é um dos alunos fundadores do núcleo
Santa Rosa de Agua porque a mãe o obrigou a inscrever-se logo no dia da
1. Aprender e tocar de ouvido.
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inauguração, quando tinha 11 anos. A música sempre foi o seu projeto de
vida, sobretudo quando percebeu que havia bons professores no núcleo:
“Estudei música com pessoas muy ricas [muito boas]”. O vínculo é reforçado quando, aos 15 anos, ﬁca órfão e os diretores do núcleo decidem
tomar conta dele. É nessa fase que descobre que tem ouvido absoluto2, o
que também explica a sua facilidade de aprendizagem. O percurso continua com concertos em orquestras e com algumas primeiras experiências
como professor. Angel gostou do facto de serem todos iguais no núcleo:
“No início tínhamos todos os mesmos instrumentos, latas de tinta e
paus de madeira… Ninguém tinha uma lata melhor que a do vizinho.”
Foi violinista concertino na orquestra Santa Rosa de Agua e chefe das
violas de arco na Orquestra Regional. Desde que é professor, também foi
coordenador de um núcleo no sul do estado Zulia, em Santa Barbara. Em
2015 era professor de viola de arco no núcleo Santa Rosa de Agua onde
foi formado.
António, 29 anos, é ﬁlho de uma colombiana e de um venezuelano.
Viveu na Colômbia até aos 6 anos de idade, mas depois de a mãe falecer
a família repartiu os ﬁlhos e ele foi obrigado a vir para a Venezuela. É um
apaixonado por rock e por metal, e foi isso o que o levou a tocar bateria
aos 17 anos. Aos 22, uma amiga falou-lhe do núcleo Santa Rosa de Agua.
Ficou muito surpreendido quando os dois diretores lhe disseram que se
poderia inscrever: “Tendo em conta as minhas dreadlocks, as minhas
tatuagens e a minha idade, não me pareceu ser possível, mas os diretores
foram adoráveis.” Nessa altura não havia professor de percussão. Alguns
meses depois, um aluno do Conservatório, que tinha 16 anos, veio dar
aulas e foi então que António começou a aprender técnicas da percussão.
Em paralelo, era chefe de cozinha. Sendo um solitário, com poucos meios
ﬁnanceiros e sentindo-se excluído da sociedade, o núcleo tornou-se um
refúgio no qual se sentia acolhido e respeitado. Em 2013, António torna-se
professor de percussão no núcleo Santa Rosa de Agua.
No Brasil foram entrevistados sete professores do núcleo Bairro da Paz,
o que permitiu analisar os diferentes percursos académicos e proﬁssionais.
Edney, 27 anos, cresceu no Garcia, bairro popular de Salvador da Bahia
conhecido pelos seus artistas e pela boémia. Filho único, educado pela
2. O ouvido absoluto é a faculdade de reconhecer qualquer nota musical, mesmo sem ter um tom de referência.
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mãe, jogou futebol e sempre conseguiu passar de ano escolar. Mas o que
mais lhe interessava era ser músico; queria juntar-se às estrelas do bairro
e “dar felicidade às pessoas durante o Carnaval”. Começou a ter aulas com
o professor Freddy Dantas, uma referência baiana a nível do trombone e
da direção de ﬁlarmónicas. Partilhava um trombone com quatro amigos,
até ao dia em que, depois de muitas rezas e muitas lágrimas, a mãe teve a
possibilidade de comprar um trombone para ele: “Tivemos de dividir em
mil prestações no cartão dela.” Aos 16 anos já fazia parte dos sopros de uma
grande banda de samba, e aos 18 anos tocou no primeiro DVD dos Sai de
Samba. Era, portanto, uma jovem estrela da música popular quando, em
2007, se inscreveu na orquestra do Neojiba. Mas o lugar disponível era para
trombone-baixo, instrumento que ele nunca tinha tocado. Comprou um
modelo em segunda mão e uma semana depois estava presente na audição com um exercício do livro do seu primeiro professor, Freddy Dantas.
Edney tem um estilo malandro e improvisador que lhe permitiu ser aceite
na primeira orquestra do Neojiba. Era um novo mundo musical no qual
não sabia o que iria acontecer. A única garantia que tinha era uma bolsa.
O colega Filipe, ﬂautista de 23 anos, cresceu em Salvador da Bahia
com dois irmãos, todos educados pela mãe. A infância foi difícil a nível
ﬁnanceiro, porque a mãe não ganhava o salário mínimo, mas também a
nível das emoções, dada a instabilidade psicológica do pai. Esteve em
escolas públicas violentas, onde alguns alunos traziam armas, nomeadamente no bairro São Cristóvão. No 5.º ano decidiu ir para uma escola em
São Paulo que acolhia alunos num formato seminarista. Adorou esta fase
da vida, longe dos problemas de Salvador, num mosteiro bonito, muito
exigente, mas com viagens e um bom espírito de camaradagem. Foi neste
contexto, aos 14 anos, que começou a tocar ﬂauta transversal na ﬁlarmónica, em cerimónias religiosas. Aprendeu sozinho: “Era do género toma
e toca!” Dois anos depois, sai do mosteiro e volta para Salvador. Diz que
foi um choque: a liberdade total, a forma de vestir, a televisão, as amigas
adolescentes. Contra a opinião da família, compra uma ﬂauta transversal
com dinheiro que ganhou a trabalhar no McDonald’s e começa a tocar em
grupos de samba mal pagos. Aos 18 anos decide inscrever-se no Neojiba.
Filipe lembra-se de ter trabalhado muito para essa audição porque antes
disso nunca tinha realmente aprendido a tocar ﬂauta. Teve sete aulas antes
da audição. Somatizou todo o seu nervosismo ﬁcando com marcas no
corpo. Foi integrado como músico em 2010 e tornou-se professor em 2013.
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Leandro, 28 anos, nasceu no interior da Bahia, numa pequena vila
ferroviária. Filho de pais separados, cresceu em casa dos avós, rodeado
de uma grande família, “carinhosa, severa e cheia de valores”. Com um
grupo de amigos, inscreveu-se na “escola da orquestra”, mas o início foi
difícil porque era necessário fazer sessenta lições antes de poder tocar
um instrumento; e “ainda por cima o professor tinha sempre um instrumento pousado na mesa para nos dar ainda mais vontade”. No ﬁnal, foi o
professor que lhe escolheu um instrumento – o saxofone. Primeiro tocou
numa fanfarra e depois na ﬁlarmónica da vila, fundada há sessenta anos
no bairro dos “ferroviários”, ou seja, pelos funcionários dos caminhos de
ferro. Havia apenas uma alternativa, que era integrar uma orquestra militar para fazer carreira e ter um salário garantido. Aos 16 anos já ganhava
dinheiro tocando com a ﬁlarmónica local. Será preciso virem músicos do
principal curso de Música na Universidade Federal da Bahia (UFBA) para
que Leandro “tenha informação, para que eu possa ver instrumentos de
qualidade pela primeira vez, com bom som”. Fez as provas e foi admitido
na UFBA. Graças ao apoio da ﬁlarmónica, consegue ir viver para Salvador.
Fala com muita emoção da ﬁlarmónica da sua vila: “O diretor sempre
nos fez crer que éramos grandes músicos, tratava-nos como se fôssemos
seus ﬁlhos.” Estando em Salvador, interessa-se pelo Neojiba, mas a única
vaga disponível é para clarinete. Decide comprar um em segunda mão.
Na semana antes da audição treina intensamente aprendendo através da
internet. A integração no Neojiba correu bem porque, segundo Leandro,
90% dos músicos vinham das orquestras ﬁlarmónicas e de pequenas
cidades: “Tínhamos o mesmo espírito.” Quanto ao repertório, achou que
no Neojiba era tudo mais fácil comparativamente aos dobrados militares
nas ﬁlarmónicas: “São muito rápidos e técnicos.”
Em Portugal, a professora Carla Duarte, 30 anos, nasceu no Centro
do país, na cidade da Covilhã. Foi aos 11 anos que um professor lhe disse
para tocar oboé, por ter os lábios muito ﬁnos. Estava inscrita numa escola
de ensino integrado, onde havia aulas de currículo obrigatório de manhã
e aulas de música à tarde. Essa fase durou do 5.º ao 12.º ano de escolaridade. A vantagem destas escolas, fundadas nos anos 1990 em Portugal,
é a imersão total no mundo da música. Tal como acontece no El Sistema,
os alunos estudam e tocam todos os dias. O professor de oboé foi o motor
do seu percurso musical, acompanhando-a da pré-adolescência à idade
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adulta. Depois Carla integrou a licenciatura na Academia Nacional Superior
de Orquestra, em Lisboa, durante cinco anos. Quando terminou, decidiu
partir para Barcelona para tocar repertórios de ópera no Gran Teatre del
Liceu, mas rapidamente quis voltar para Portugal. Regressada, Carla integra
a Orquestra Metropolitana de Lisboa como instrumentista proﬁssional e
a Orquestra Geração como professora. Diz que ser exclusivamente música
proﬁssional não chega: “Preciso de ensinar para ser feliz.”
João Garcia, 27 anos, cresceu nos subúrbios de Lisboa, no bairro onde
está situado o núcleo Miguel Torga. Começou os estudos de música na
escola da orquestra ﬁlarmónica do bairro. Teve de fazer noventa aulas
teóricas antes de poder tocar no bombardino3. Aos 15 anos integra o
Conservatório Nacional de Música em Lisboa, sem nunca abandonar a
ﬁlarmónica. Depois segue os estudos na Escola Superior de Música de
Lisboa, onde em 2016 termina o mestrado em Ensino da Música. Em paralelo, por razões essencialmente ﬁnanceiras, decide integrar a Orquestra da
Força Aérea. Começou a dar aulas na Orquestra Geração em 2010, antes
de ter terminado a licenciatura em Música.
Vânia, 30 anos, nasceu em Gaia, junto à cidade do Porto. Aos 13 anos inicia os estudos no Conservatório de Música do Porto. Em paralelo tem aulas
aos sábados na escola de música do seu bairro. Explica que o Conservatório
tinha muitos professores próximos da reforma, com uma pedagogia fechada
e um único método de ensino. Não foi lá que aprendeu os métodos para
trabalhar seriamente o violoncelo: “Esses métodos são a verdadeira chave
para ser um bom músico.” Num período em que perdera a motivação, foi
o professor da escola do bairro que lhe deu aulas gratuitamente para que
preparasse a sua candidatura a uma especialização em música na universidade. Vânia foi aceite, partindo então para cinco anos de estudos
universitários em música numa cidade do Centro interior. Durante esse
período teve várias experiências musicais em Lisboa, “mas senti muita
competitividade na capital. Na universidade o ambiente era de muito mais
amizade, de entreajuda”. Entrou na Orquestra Geração em 2011 porque o
namorado já lá era professor e porque queria que “a música estivesse ao
serviço da sociedade. [Queria] fazer a diferença na vida dos meus alunos,
queria que houvesse um impacto”.

3. Mais ainda que as sessenta aulas do professor Leandro (do núcleo Bairro da Paz no Brasil).
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2. Professor de música no núcleo
Qualquer que seja o percurso académico dos professores, a entrada num
núcleo para aí ensinar é sempre uma experiência única para cada um.
O contexto obriga a pôr em questão a pessoa e os métodos pedagógicos
adquiridos anteriormente.
Carla Duarte, oboísta portuguesa de 34 anos, aceita o convite de Sandra,
sua colega de infância, para ser professora na Orquestra Geração, no núcleo
Miguel Torga. O primeiro ano foi essencialmente dedicado à observação das
aulas de Sandra Martins (coordenadora do núcleo) e de Juan Maggiorani
(coordenador pedagógico), para que aprendesse os métodos e pudesse ver
quem eram os alunos: “Foi um processo natural, não tive medo. Foi bom
poder construir alguma coisa, poder experimentar.” A formação pessoal
em música começou na orquestra ﬁlarmónica da sua cidade, no Centro
de Portugal. É aí que encontra uma das razões que explicam a sua capacidade de adaptação e de perseverança: “Nós, os ﬁlarmónicos, estamos
muito habituados a tocar em todo o lado, à chuva, ao sol, com partituras
muito pequenas…” No núcleo Carla sentiu-se pronta a “vestir a camisola”:
“Queria trabalhar para mudar vidas. É uma boa sensação poder dizer
a alguém que tal método vai funcionar.” Como professora de oboé na
Orquestra Geração, sentiu que o projeto estava muito direcionado para as
cordas: “Há aqueles que veem isso como uma diﬁculdade e os que veem
isso como uma oportunidade.”
O colega João Garcia começou a ensinar na Orquestra Geração em
2010. Quando chegou, sentiu-se extremamente motivado para ensinar
nos núcleos, mas as metodologias aplicadas não eram as habituais: “Eu
tinha ido às formações, mas no início não se percebe o que é a Orquestra
Geração. Foi só depois de dois ou três anos que percebi o que há de especial
aqui.” A adaptação não foi complicada porque era jovem e estava aberto
a todo o tipo de metodologias: “Deram-nos por missão mudar a vida dos
alunos, havia objetivos a atingir a curto prazo. Isso foi fácil, e tudo roda à
volta do repertório.”
Vânia, violoncelista de 31 anos, começou o trabalho na Orquestra
Geração pela observação de dois estágios. No primeiro, “tive medo de
alguns comportamentos que os alunos tinham. Não senti que para eles
fosse fantástico lá estar, pensei que não teriam muita vontade”. Isso
foi uma deceção para Vânia porque estava motivada pela ideia de que
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a música poderia ser uma ferramenta ao serviço da sociedade. Só mais
tarde percebeu que o trabalho da Orquestra Geração é “mais profundo
do que pode parecer à primeira vista”. O seu novo campo de ação era
muito diferente daquilo que tinha vivido anteriormente, e por isso teve
vontade de aprender.
No Brasil, os professores do Neojiba contam também como começaram a trabalhar no núcleo Bairro da Paz, na periferia de Salvador da Bahia.
Edney, 27 anos, deseja continuar a ser músico proﬁssional e “deixar o povo
feliz!” graças à música popular. O início como professor foi uma surpresa
vinda de uma necessidade de continuar a ganhar dinheiro, numa fase em
que os concertos da orquestra principal estão a diminuir: “Foi uma descoberta perceber que o meu trabalho de professor pode mudar vidas.” Há
alguns anos dava aulas de trombone no seu bairro. Um dos alunos fora
morto, encontrado na rua com os olhos arrancados por traﬁcantes. Marcado
por esta tragédia, Edney decide fazer tudo pelas crianças da Bahia – “com
o corpo e a alma”, diz. Há dois anos, o Neojiba propôs-lhe ser professor
no Bairro da Paz, que tinha muito má reputação: “Disseram-me que era
o inferno, mas eu falei que iria dar meu sangue”4. Quando Edney chegou
ao núcleo no primeiro dia e conheceu os alunos, olhou bem para os olhos
deles e disse: “E aí, qual foi?” Foi nesse momento que “eles entenderam
que eu também sou do ghetto”. No núcleo gosta de rir com o pessoal da
cozinha e da limpeza.
O colega Filipe, ﬂautista de 23 anos, também não tinha pensado em
ser professor. Queria concentrar-se totalmente no seu percurso de músico
proﬁssional, mas isso não foi possível no Neojiba. Acabou por aceitar o
desaﬁo de ensinar e “adquiri as ferramentas enquanto ensinava; aprendo
todos os dias”. Sente-se como uma referência e um espelho para os alunos:
“Na música eu sou o Neymar[5] deles.”
Leandro, saxofonista de 28 anos, passou para o ensino da música por
razões ﬁnanceiras, um extra no ﬁnal do mês, mas também por deceção
face à vida de músico de orquestra. Sentiu que na orquestra tudo era centralizado nos chefes de naipe, que os seus esforços não eram tomados em
conta. “Todo o ser humano precisa sentir que o seu trabalho faz diferença”,
diz. Foi através do ensino que Leandro sentiu poder fazer a tão desejada
4. Isto é, dar o seu melhor.
5. Neymar Jr., brasileiro, estrela mundial de futebol.
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diferença: “Se quisermos mudar de sociedade, devemos dar oportunidades
a todo o mundo; devemos motivar, compreender as necessidades individuais e não pensar que as necessidades de uns são as mesmas que as dos
outros.” Já tinha sido professor na ﬁlarmónica da sua cidade, no interior
da Bahia, mas na chegada ao Bairro da Paz viu uma realidade totalmente
diferente. Não havia instrumentos e “os alunos não tinham as motivações
de base ligadas ao respeito, ao silêncio e à organização”.
Na Venezuela, a maioria dos professores dos núcleos foi totalmente ou
parcialmente formada pelo El Sistema. Isso dá-lhes um bom conhecimento
da sua missão, dos objetivos e das metodologias a desenvolver. Quando
voltou de Espanha, onde estudou durante dez anos, Angel Gutierrez, 36
anos, não escolheu ser professor do Conservatório de Maracaibo porque
já não contratam: “O Conservatório era ﬁnanciado pelo Governo do estado
Zulia, mas daqui a um ano será totalmente controlado pelo El Sistema.”
Por essa razão decidiu voltar ao passado e ver o que se passava no núcleo
Santa Rosa de Agua, onde já tinha feito alguns concertos de coro. A diretora, Oriana Silva, é uma amiga de infância e, tendo em conta o currículo
que desenvolveu em Espanha, não houve qualquer diﬁculdade para que
fosse aceite como professor de canto e de coro. Mas, como nunca tinha
sido professor, os primeiros tempos de Angel foram de experimentação. Em
paralelo, foi admitido nos cursos mensais que se realizam em Caracas para
os principais jovens professores do El Sistema. Todos os meses, passa uma
semana na capital para ter aulas intensivas de ensino: canto, direção coral,
solfejo, harmonia, metodologia de ensino da música (Kodaly, Dalcroze,
Suzuki…), relação com os alunos e gestão. São seis dias seguidos, dez horas
por dia. Esta formação ajuda-o muito, porque “com os meus vinte anos de
experiência consigo resolver tudo por instinto; mas, quando é para explicar,
preciso aprender as técnicas que me permitem comunicar melhor. Agora
tenho um conhecimento mais aprofundado daquilo que faço”.
O seu colega Manuel Casanova, 30 anos, foi aluno do núcleo Santa
Rosa de Agua a partir dos 17 anos. A passagem de músico a professor fez-se
naturalmente porque foi preparador muito jovem: “Ensino por gratidão:
abriram-me as portas aqui, somos uma família, quero retribuir.” A primeira experiência oﬁcial como professor foi fora do núcleo, mas voltou
rapidamente para preencher uma vaga. “Aqui a pedagogia é diferente, tento
primeiro criar conﬁança e depois motivo o aluno, ponho-me ao nível dele.
Antes não era assim”, diz.
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Para António, 29 anos, depois de ter sido aluno de percussão no núcleo
Santa Rosa de Agua, o que o incentivou a ﬁcar como professor “foi a
inclusão. Aqui não és discriminado, não te perguntam se és branco ou
preto”. Quando foi escolhido como professor, o subdiretor regional do El
Sistema disse-lhe: “Não somos professores, mas somos professores, por
isso é preciso resolver, improvisar e desenrascar.” A experiência de lecionar ensinou-lhe que é preciso ter vários planos até encontrar aquele que
funciona para cada aluno.
Ao ﬁm de vinte anos de imersão, Maria-Grécia também é um puro
“produto do El Sistema”. Sofreu com algumas más atitudes e com a competição destrutiva em certas orquestras, mas também foi isso que a motivou a ser professora: “Ensino o amor pela música, mas sem competição
destrutiva. Eu sou uma construtivista [é formada em Sociologia] e quero
que o aluno progrida sempre com a sua criatividade.” Maria-Grécia também vai a Caracas uma vez por mês para aprender técnicas de ensino em
kinder musical (dos 3 aos 6 anos): “Ainda não tenho as técnicas todas, mas
concentro-me mais nas minhas forças do que nas minhas fraquezas.” A seu
ver, para se ser bom professor no El Sistema não se pode focalizar apenas
nos aspetos musicais: “Até podes ser muito bom musicalmente, mas, se não
tiveres a parte humana, não é El Sistema. Temos de criar seres humanos
melhores através da música.”
Angel Gutierrez, 31 anos, também foi fundador do núcleo Santa Rosa de
Agua, quando tinha 11 anos. A paixão que tem pelo núcleo e pelos diretores
deu-lhe vontade de ser professor de viola e violino. Também ele viu evolução no ensino que ali se pratica: “Antes havia algumas orquestras criadas
a punta de picareta, e conseguiam, mas eu não acredito nesse método;
penso que temos de explicar as coisas aos alunos.” Deseja continuar a dar
aulas no núcleo Santa Rosa de Agua porque foi o núcleo onde cresceu e
no qual se formou como músico e como pessoa.

3. Harmonizar o ensino da música com o contexto social
Os três núcleos têm alunos vindos de realidades sociais instáveis, que
obrigam os professores a encontrar novas formas de interação. O ensino
da música procura o seu posicionamento face a contextos socioculturais
que desaﬁam os professores nas suas atitudes e nos seus métodos.
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Na Venezuela, Angel Simon, do núcleo Santa Rosa de Agua, faz parte
dos professores que têm aulas de formação pedagógica uma vez por mês,
em Caracas. Isso permite-lhe evoluir nas suas metodologias e atingir bons
resultados em menos tempo, mas pensa que uma grande parte do ensino
tem a ver com “o instinto da pessoa; é preciso ter a capacidade de encontrar soluções para cada situação nova”. Seria provavelmente mais simples
seguir um programa já feito, mas “parece-me melhor que o professor vá
actuando com o grupo de alunos”. A relação de Angel com a formação
universitária é ambígua, pois cruza-se com diplomados que não sabem
dar aulas: “Há pessoas que têm o que é preciso para trabalhar com os alunos, não é o diploma que te dá isso.” Segundo Angel, para trabalhar no El
Sistema é preciso vocação e muito instinto porque “trabalhamos con los
dientes, as condições não são ideais a nível dos salários, das salas de aula,
do barulho, e é preciso que tudo funcione em pouco tempo”.
O colega Manuel Casanova pensa que é preciso ser exigente com os
alunos – “apertar, mas não demasiado”. Quer que entendam o porquê e
o como na relação com o instrumento. “Se o aluno não me entender, ele
vai ﬁcar frustrado e poderá, por isso, partir”, diz. Manuel aprendeu esta
necessidade de equilíbrio graças ao professor de trombone quando este
explicava a técnica e aquilo que é realmente necessário na obra a ser tocada:
“Há a técnica, mas também há a ﬁlosoﬁa, é preciso saber exprimir uma
nota para que seja bela.” Manuel tem o seu método, mistura o que aprendeu com os professores e o que vai vendo na internet.
António, professor de percussões, começou como aluno no núcleo
Santa Rosa de Agua há nove anos. Diz que hoje é professor por “pasión y
gratitud”, porque aqui sempre se sentiu respeitado e bem integrado. Foi um
tipo de integração que não sentiu noutros núcleos, nem no Conservatório,
porque “não é a mesma energia, lá não me consigo exprimir da mesma
forma; só nas aulas do Pedro”. Pedro Moya é o subdiretor regional do El
Sistema, um violonista respeitado que dá aulas aos professores usando
conhecimentos em psicologia e sociologia: “[Ele] ensina-nos a ter conﬁança
em nós.” No seu núcleo, António não sente elos fortes entre os professores
porque alguns saíram e outros entraram há pouco tempo. Os que lá estão
agora tocam em outras orquestras ao mesmo tempo, e por isso têm outras
preocupações, outros temas de conversa. António diz que alguns deles são
enchufados, ou seja, vivem à custa dos outros. Há professores que gostam
mais de se mostrar do que de ensinar, mas isso não interessa a António
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porque, quando se fala de ensino, “a relação humana é mais importante
do que a musical”.
Para Maria-Grécia, clarinetista que começou o seu percurso no El
Sistema há vinte anos, quando tinha apenas 8 anos, o primeiro objetivo
é cativar as crianças para que evitem reproduzir as atitudes violentas da
rua. Pensa que hoje em dia os alunos aprendem mais rapidamente e que
isso está relacionado com a tecnologia: “São mais dinâmicos e ativos, e
isso obriga-me a estar sempre em movimento, a inovar constantemente
porque eles aborrecem-se muito rapidamente.” Quando lhe perguntamos
o que há de mais difícil no trabalho de kinder musical (alunos dos 3 aos 6
anos), responde que nunca pensou nisso, mas acaba por dizer que o mais
complicado é a harmonia entre todas as partes do ensino: canto, gestos,
coordenação motora, objetos, melodias, etc.
O seu colega Angel Gutierrez, 31 anos, começou a estudar música
no início do núcleo Santa Rosa de Agua, há vinte anos. Desde então que
nunca deixou o núcleo porque sente que tem uma dívida moral para com
o ex-diretor Hendricks Gonzalez: “Es la persona que mas quiero en el
mundo!” São os antigos professores que inspiram a sua forma de ensinar.
Lembra-se com nostalgia da forma como a sua professora entrava na sala de
aula dizendo em voz alta “Buenas tardes!”. Para Angel, são esses pequenos
momentos que mudam um bairro. Recorda a primeira vez que deu uma
aula: o diretor teve de sair com urgência e deu-lhe a baqueta de chefe de
orquestra dizendo: “Fazes assim, 1, 2, 3, 4; e depois assim para as entradas…
Tem conﬁança em ti… Vamos niños, tchao!” Desde esse dia que continua a
fazer daquilo a que chama “paixão” uma razão para viver. “Não se deve falar
com os alunos como se fossem crianças, é preciso falar normalmente com
eles; o melhor médico é o aluno, por exemplo quando me diz: professor,
o meu cotovelo está muito levantado!? Se ele diz isso, quer dizer que vai
compreender o erro, eles têm de falar.” Angel evita subestimar os jovens
alunos. “Não devem ter privilégios só por serem crianças; eles gostam de
ser tratados como os grandes, isso funciona”.
Em Portugal, a oboísta Carla Duarte, de 34 anos, conta a sua experiência como professora no núcleo Miguel Torga da Orquestra Geração.
Sente uma diferença na relação que tem com os alunos do núcleo Miguel
Torga e com os alunos das escolas privadas onde também dá aulas. Nessas
escolas, quando por um imprevisto não pode dar aula, telefona aos diretores ou aos pais, mas, se isso acontece no núcleo, liga diretamente aos
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alunos: “Todos têm o meu número de telemóvel.” O núcleo é um meio
exigente para o professor porque é necessário ter várias capacidades: “Há
todo o tipo de alunos; tens de ser exigente e doce ao mesmo tempo, dar
constantemente o exemplo, impor regras de sociedade, e quando entras
numa sala de aulas tens de ser capaz de observá-los para saberes se podes
exigir mais deles nesse dia ou não.” Carla pensa que é importante ser-se
uma referência para o aluno, mas é também necessário mostrar-lhes que
não há modelos infalíveis: “Até a Igreja se engana porque é feita de homens;
estas crianças devem perdoar-se a si próprias, alguns carregam grandes
pesos familiares.” Face às infâncias instáveis, o ensino no núcleo obriga
os professores a saberem analisar em profundidade o contexto familiar
dos alunos. Este trabalho de análise faz-se também graças ao espírito de
grupo dos professores do núcleo. É como na Venezuela: “Nunca dizemos
a um aluno que é difícil. Se tu não lhes disseres, eles não saberão; nada é
difícil, há sempre uma porta de saída para conseguir.”
Quando João Garcia, de 27 anos, chegou ao núcleo Miguel Torga, aos 21
anos, para ensinar bombardino, estava extremamente motivado. Mas admite
não ter percebido bem qual era a metodologia da Orquestra Geração: “Não
era uma pedagogia tradicional.” João privilegia o musical ao mesmo nível
que o humano, pois “quero valorizá-los e dar-lhes conﬁança”. Durante as
aulas, gosta de tocar bombardino para os alunos porque pensa que é útil
mostrar as possibilidades do instrumento. O trabalho do professor de música
na escola parece-lhe importante porque é frequente que seja o único adulto
naquele meio que fala corretamente com o aluno, sem que seja para ralhar.
Como professora no núcleo Miguel Torga, a violoncelista Vânia compreendeu desde o início, há cinco anos, que esta era uma realidade social
e pedagógica muito afastada da sua e que, por isso, devia ter o espírito
aberto. Por exemplo, foi preciso encontrar um equilíbrio entre “falar ao
coração da criança ou então gritar; há uns anos teria sido dura, mas agora
sou paciente. É preciso perceber que em casa eles falam a gritar”. Vânia
procura o equilíbrio entre o social e o musical, mais percetível agora porque foi preciso que se adaptasse às realidades dos alunos. O El Sistema
inspira-a e teve a oportunidade de ver a Orquestra Simón Bolívar em palco.
Antes disso não tinha muita noção do que era o método. Sabia que funcionavam por imitação e que os concertos eram o objetivo principal. Depois
das férias grandes, ao ﬁm de alguns dias de volta ao núcleo Miguel Torga,
Vânia sente-se em casa: “Percebo de novo porque sou professora aqui!”, diz.
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No Brasil, o trombonista Edney fala dos primeiros tempos como professor no núcleo Bairro da Paz do Neojiba. Diz que quer contribuir para
criar uma bela história e “ver o povo feliz”. Sentiu diﬁculdades no início,
nomeadamente devido à pobreza de alguns alunos, e chegou até a dar
“o meu ticket restaurante a um jovem para que fosse comprar feijão e arroz
para a família”. Edney pensa que o ensino da música deve mudar – “Temos
de ousar muito mais” –, porque os velhos métodos “só criam robots, eu
quero formar artistas”. Com os alunos do Bairro da Paz tem de ser criativo
e dinâmico: “No meu telemóvel tenho uma aplicação com um metrónomo
que tem ritmos populares; na aula nunca devemos perder o controlo porque
os alunos desconcentram-se muito rapidamente; escrevo tudo no quadro
antes de chegarem para não lhes virar as costas durante a aula.”
É difícil ser-se professor numa comunidade como o Bairro da Paz,
porque há um déﬁce geral de educação cívica, nomeadamente por parte
das famílias. Num contexto em que há pobreza e delinquência, as ferramentas do professor são fracas comparadas com as que têm os traﬁcantes.
Uma criança de 10 anos escolhe entre a música, que exige muitos anos de
esforço sem garantias ﬁxas, e o tráﬁco, que garante dinheiro fácil, uma
arma, respeito no bairro e a admiração das amigas. Edney insiste: “Na
música tudo é lento, é preciso passar por momentos de vergonha, estar
sob pressão; poucos são leões suﬁcientemente fortes para ir até ao ﬁm.”
Como o seu colega Edney, o clarinetista Leandro também deixou
a orquestra principal do Neojiba por ter perdido a motivação e porque
“o tratamento dos diretores era muito centralizado nalguns músicos privilegiados”. Mesmo fazendo muitos esforços, sentiu-se penalizado. Não
sente que tenha sido formado para ser professor, mas soube criar uma via
inspirando-se na sua curta experiência de ensino na sua orquestra ﬁlarmónica. Quando começou, os alunos do núcleo Bairro da Paz eram muito
indisciplinados; por isso, decidiu começar pela base, tentando impor regras
de vida em grupo. O seu objetivo era tornar os alunos conscientes daquilo
que é possível fazer em orquestra: “No início só aguentavam cinco minutos,
foi preciso muito esforço e paciência. Aqui o coordenador do núcleo diz
sempre que as palavras permitem convencer, mas que as ações permitem
arrastar[6]”. O exemplo parece ser a melhor ferramenta para se ser professor no núcleo Bairro da Paz. Há que “ser amigo, ser claro na expressão
6. Fazer reagir, motivar para a ação concreta.
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das ideias, saber rir e ser sério porque nas crianças um espírito vazio é a
oﬁcina do diabo”, explica Leandro.
Para Filipe, o início como professor de ﬂauta no núcleo Bairro da Paz
foi há três anos. Na altura, sentiu-se pouco acompanhado pela direção do
Neojiba, pois “não fomos preparados para esta realidade; até o coordenador
foi aprendendo com o tempo.” Desde então, a sua relação com o núcleo
evoluiu, os professores criaram o seu próprio método, adaptando-se aos
alunos, e o coordenador tornou-se essencial: “Ele está sempre em contacto
com os pais, fala com os alunos, é paciente, é a pessoa para isso.” Quanto à
pedagogia, Filipe insiste no facto de não haver uma verdadeira formação:
“Para ensinar é preciso uma preparação. Há professores de outros núcleos
que dizem aos alunos que o som que têm é horrível; eu nunca teria dito
uma coisa dessas, é preciso entender a realidade de cada aluno.”

4. A relação professor-aluno para descrever os alunos
Uma das especiﬁcidades do ensino nos núcleos é o nível de proximidade
que existe entre o professor e o aluno. Entre outras razões está o número
de horas que passam juntos por semana, bem como a atitude pedagógica
e inclusiva que tem a maioria dos professores. Esta relação contribui para
formarmos uma imagem geral do tipo de alunos que os professores têm
nos seus núcleos.
Na Venezuela, para descrever os alunos do núcleo Santa Rosa de Agua,
o professor de canto, Angel Simon, fala de uma perda de ingenuidade e
de uma falta de valores quando os compara à sua geração. Pensa que hoje
em dia é muito difícil ensinar porque já nada surpreende os alunos, e por
isso “ﬁcam aborrecidos rapidamente e são muito irreverentes”. O respeito
pelos mais velhos parece-lhe perdido, nomeadamente devido à falta de
valores sociais. Angel nota que “hoje em dia as crianças já nascem com
tanta informação à sua volta, perderam a inocência que nós tínhamos; os
seus critérios são vastos, de tal forma que me pergunto muitas vezes se
estou a falar com uma criança ou com um adolescente”. Todos os alunos
dizem o que pensam: “Professor, esta canção é muito chata”; “Professor, a
sua forma de explicar é muito aborrecida”. Para se ensinar nestes contextos
é preciso ser-se engraçado e rápido. “Já acabou o tempo em que os alunos
se sentavam durante horas e escutavam as aulas”, diz Angel.
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Segundo a experiência do trombonista Manuel Casanova, professor no
núcleo Santa Rosa de Agua, tudo depende do interesse do aluno, a idade não
importa. Os que têm à volta de 15 anos podem ser mais “ﬂojos [preguiçosos],
porque têm outras preocupações; é preciso ainda mais devoção por parte
do professor”. A seu ver, a principal causa de desmotivação nos alunos é
a constante falta do professor de instrumento. O colega António, professor de percussão, diz que a desmotivação também existe quando alguns
pais obrigam os ﬁlhos a aprender música, por estarem obcecados com as
grandes ﬁguras mediáticas do El Sistema. A propósito dos melhores alunos,
António explica que “são os mais novos, verdadeiras esponjas”. Também
para a sua colega Maria-Grecia, professora dos mais pequenos em kinder
musical, as crianças são “esponjas”. Segundo ela, para que os mais novos
ﬁquem concentrados há que mantê-los em movimento, enquanto para os
mais crescidos há que mantê-los calmos. Maria-Grecia sempre preferiu os
alunos mais problemáticos com os quais os outros professores ralham: “Eu
penso ao contrário porque acho que se podem fazer coisas boas com eles,
mesmo que seja preciso ralhar”. No núcleo, Maria-Grecia insiste muito no
afeto porque pensa que na escola “os alunos só desenvolvem o insulto e
a agressividade”. O seu colega Albi, professor de contrabaixo, explica que
nas aulas é o aluno quem tem medo, e por isso é preciso primeiro criar
uma relação de conﬁança: “Faço de tudo para que gostem de mim como
um pai, para que tenham conﬁança, para que toquem totalmente relaxados; também quero que haja bom humor, que se sintam em aﬁnidade e se
libertem do nervosismo.”
Na relação com os alunos, o professor de viola Angel Gutierrez também defende a importância do humor. Conta por exemplo que é um
hábito em orquestra fazer troça do naipe das violas, mas que é apenas
humor: “Rimos muito e depois voltamos ao trabalho. A felicidade ajuda
a que a música soe melhor, com mais coração.” Está sempre a repetir
“Aﬁnem, pelo amor de Deus!”, mas tem cuidado no caso de haver religiões diferentes na mesma sala: “Nunca há problemas com os alunos,
é sobretudo com os pais que pode haver.” O núcleo Santa Rosa de Agua
está situado num bairro com 60% de população de origem autóctone –
os índios añú. Angel descreve-os desta forma: “São muito moles e são os
melhores seres humanos do mundo. Não são rápidos, alguns têm muito
talento e os que não têm é por falta de interesse. Podem ﬁcar sentados
em frente a sua casa o dia todo e serem felizes assim. São muito bons
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anﬁtriões, instalam-me numa cadeira no centro das suas casas. São mesmo
boas pessoas”.
No Brasil, Leandro, professor de saxofone no núcleo Bairro da Paz,
pensa que não há só um sentido na relação com os alunos: esta deve ser
uma relação de partilha, em que o conhecimento não vai só do professor
para o aluno. “Na verdade, se o trabalho neste núcleo é bom, é porque nós
mudámos, aprendemos a trabalhar com os alunos, graças a eles.” Leandro
critica a falta de abertura de alguns professores face aos núcleos e aos alunos: “Alguns [professores] do Neojiba ainda têm a ideia de neocolonizar,
como aconteceu com o Brasil. Vêm para ensinar em vez de ser para partilhar – é por isso que utilizo a palavra ‘colonizar’. Os métodos já existem, eu
não ensino, limito-me a partilhar; alguns pensam que o aluno é uma folha
em branco e que cabe ao professor escrever toda a história, esquecendo
que estes jovens já têm uma forma de aprender, já viveram coisas, têm
uma educação, uma perceção da vida e da música.” Leandro pensa que é
preciso encontrar a fórmula certa para se ser professor no Bairro da Paz e
evitar “o modelo colonizador que passa o seu tempo a olhar o outro sem
nunca se questionar a si mesmo”.
O colega oboísta Walter lembra-se dos primeiros dias como professor
no Bairro da Paz e das “terríveis lendas que se contavam sobre o bairro”
veiculadas pelos média. Este é um território de grande pobreza, no qual
os alunos querem saber o preço e a proveniência de todos os objetos que
os professores têm7. O professor Walter começou o primeiro ano pedindo
aos alunos para lhe dizerem quais os seus objetivos. Foi a partir desses
objetivos que Walter criou aquilo a que chama “contrato de trabalho”, para
que cada um consiga alcançar o que deseja. “Como foram eles a escolher
os objetivos, eu vou poder ser mais exigente a nível do trabalho individual
e dos resultados.” Para a aprendizagem da música, uma das principais
diﬁculdades no Bairro da Paz é a falta de dedicação, pois “ainda é difícil
conquistar o aluno”. A primeira fase da relação com o aluno é centrada
no fator humano: “A música é só um isco; quando a criança é ‘apanhada’,
temos de trabalhar sobre o aspeto humano.” Walter insiste na importância
de saber olhar para os alunos quando entram na sala, já que o professor
deve ser capaz de perceber se alguma coisa não está bem. “Porquê forçar
7. São materialistas: ao chegar pela primeira vez ao núcleo, um grupo de alunas mais corajosas perguntou-me
imediatamente: “Qual é o seu celular?”
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uma colcheia ou uma semínima quando o aluno acaba de sofrer uma situação familiar grave, que perturba a sua motivação e concentração? Só pelo
diálogo é que a gente se entende.” Quando se alcança o lado “humano”
do aluno, o ensino da música é feito de forma a que ele possa pensar e
encontrar as soluções sozinho. “Tento que ele faça exercícios de base, mas
explicando sempre para que servem e como se deve pensar. Para que [os
alunos] interiorizem e possam resolver os seus problemas sozinhos, têm
de ser capazes de encontrar as soluções.”
Segundo Anderson, professor de trompete, dar aulas no núcleo Bairro
da Paz é uma experiência difícil porque os alunos têm graves diﬁculdades
pessoais e familiares. Mas, a seu ver, isso não é razão para que sejam tratados como “coitadinhos”. Anderson sentiu diﬁculdades quando chegou
ao núcleo. Nunca teve medo porque “trabalho na raça[8]”, mas pensa que é
importante ser exigente com os alunos mesmo que tenham vidas difíceis.
Washington, o colega trompista, fala sobre a falta de trabalho individual
por parte dos alunos em suas casas. Segundo ele, embora estes jovens não
tenham o apoio da família, “é preciso cobrar ao mesmo tempo que se tem
em conta o contexto do aluno”.
Em Portugal, a professora de percussão Eva Santos, do núcleo Miguel
Torga, descreve a diﬁculdade de ensinar percussão a jovens alunos que se
inscrevem com a ilusão de “que numa orquestra só há baterias”. Ficam muitas vezes desiludidos com a aprendizagem da percussão, nomeadamente
quando os outros músicos tocam todas as melodias e eles só tocam uma
nota no triângulo depois de terem esperado vinte compassos. A isso junta-se uma série de preconceitos contra os percussionistas: “Alguns alunos
pensam que é muito fácil, que toda a gente pode ser percussionista.” Por
isso é preciso levá-los descobrir que “a percussão é muito mais do que se
pensa”. Eva também é professora noutros núcleos e noutras escolas. Quando
começou no núcleo Miguel Torga, compreendeu que era preciso ter outra
atitude, adaptada a esta realidade. “Nas outras escolas, limitamo-nos a
dar aulas; aqui temos de perceber se o aluno chega contente ou triste. Só
depois é que começamos a trabalhar.” Há casos complicados que impedem
um ensino regular e estável: “Tenho uma aluna que vive com a madrasta
e que é explorada, tem de limpar a casa, lavar a roupa… Isso atrasa todo o
trabalho escolar e musical. Fico doente com isso, mas não sou eu que devo
8. Com devoção e perseverança.
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denunciar.” Os alunos costumam vir sozinhos para o núcleo, sem a presença
dos pais, mas Eva tenta estar em contacto telefónico com os alunos para os
motivar e manter-se ao corrente do que se passa. A maioria dos alunos tem
diﬁculdades de aprendizagem ou inseguranças a nível social, o que tem um
impacto negativo nas suas capacidades de concentração e aprendizagem.
Não têm conﬁança, “quando lhes digo bravo!, fazem um sorriso enorme”.
Nas jovens gerações 3.0 que vivem rodeadas de telemóveis e de computadores, a paciência para uma lenta construção até atingir um objetivo
perde-se rapidamente. É o que sente José, o professor português de bombardino: “Atualmente as crianças têm tudo na mão, já não são levadas a
pensar, nem a procurar; querem chegar rapidamente ao resultado, sem que
seja difícil.” É o oposto do que se requer para se ser músico proﬁssional.
Outra diﬁculdade apontada por José é ter de dar aulas em grupo quando
os níveis de concentração são muito diferentes de aluno para aluno. A falta
de interesse é também constatada no ensino curricular porque “a maioria
dos meus alunos tem quatro ou cinco negativas; isso era impossível no meu
tempo. Digo-lhes que é muito estranho porque eles sabem tocar música
que obriga a contar um tempo, a ler partituras, e tantas outras coisas; ou
seja, também deveriam ser capazes que se safarem na escola. Mas há uma
total falta de interesse pela escola; [como] já é normal ter tantas más notas,
a escola é subvalorizada”.
A colega Vânia, professora de violoncelo, sente que o trabalho na
Orquestra Geração, e no núcleo Miguel Torga em particular, é muito mais
exigente para o professor do que em outras escolas de música, nomeadamente porque as aulas são em grupo e há muitos alunos. Os amigos que
não trabalham na Orquestra Geração perguntam-lhe o que a motiva a ﬁcar
e se os seus alunos tocam bem. À segunda pergunta responde que não,
mas explica que o vínculo está noutro lado: “Tenho alunos que trazem os
irmãos mais novos à aula porque têm de tratar deles; tenho outro aluno
que chega sempre uma hora atrasado porque teve de limpar a casa toda.”
Vânia observa que muitos dos alunos têm por modelo os alunos mais
velhos do bairro, pois “percebem que também eles poderão fazer algo com
a música, sobretudo quando não têm nada em casa”. Há alunos com muito
mau comportamento, mas quando as aulas terminam choram porque não
querem que a orquestra acabe ou porque se aborrecem nas férias.
Vítor, professor de violino, pensa que ensinar no núcleo Miguel Torga
é muito importante para o seu próprio desenvolvimento social. Explica
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que, vindo de uma família em que tudo funciona “normalmente”, não
tinha consciência do que era uma família desestruturada. Ficou particularmente surpreendido pela ligação forte e pelo apoio entre irmãos
de famílias disfuncionais: “Têm uma forma bonita de se defenderem.”
O professor é um dos principais motivadores. “Há que mostrar aos alunos o que sabemos fazer com o nosso instrumento, eles querem perceber o que há de especial, mas temos de os deixar motivarem-se.” A sua
ferramenta favorita de trabalho é a orquestra: “É fantástico ver como a
experiência orquestral pode ensinar tudo de uma forma muito normal e
natural; o aluno é levado a tocar a sua parte e a escutar a parte dos outros,
tem de cumprir o seu papel ao mesmo tempo que trabalha em grupo,
dependendo uns dos outros para atingirem um ﬁm comum.” Os primeiros tempos foram “caóticos” e o mais difícil foi manter a disciplina. “Era
quase impossível mantê-los sentados numa cadeira, começavam logo aos
empurrões e aos gritos. Mas um projeto como a Orquestra Geração pode
fazer milagres, pequenas maravilhas.”

5. O papel dos pais no ensino
Os professores são observadores diretos do impacto que o apoio dos pais
pode ter sobre os alunos. Nos três núcleos, muitas famílias são desestruturadas, monoparentais, com pais separados e recompostas com padrastos
e madrastas. Há também muitas crianças a crescerem com os avós, como
é o caso do oboísta Ivanilson, no núcleo Miguel Torga (PT), e de Arcanjo,
tubista no núcleo Bairro da Paz (BR). No núcleo Santa Rosa de Agua (VZ),
mais de metade dos alunos vive com a mãe e a avó. Nas comunidades pobres
de Maracaibo as mulheres unem-se para partilharem custos, educarem os
ﬁlhos e cuidarem dos idosos.
Na Venezuela, o núcleo Santa Rosa de Agua beneﬁcia da presença
quotidiana das mães, avós e tias de alunos que aí passam as suas tardes
conversando, enquanto vigiam as crianças. O El Sistema é gratuito, facto
que, segundo Manuel Casanova, professor de trombone, pode tornar os
alunos ﬂojos (preguiçosos), já que “não adquirem o sentido de responsabilidade e exigência; mas são as mães que devem criar essa exigência”.
O seu colega Angel Gutierrez, professor de viola, pensa que, no contexto
do núcleo Santa Rosa de Agua, é essencial interessar-se pelo que se passa
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na casa dos alunos, nas suas famílias, nos seus bairros, pois “é assim que
se cria um vínculo com o aluno, um apego que ninguém consegue explicar; é como magia”.
Mas, para alguns professores do núcleo Santa Rosa de Agua, o contacto
com os pais também cria pressões, porque são muito exigentes e querem
que tudo seja feito pelos ﬁlhos, sem que tenham noções de música ou de
metodologias de ensino. Por exemplo, Angel, professor de canto, conta
que uma mãe lhe perguntou “porque é que ensina o meu ﬁlho a cantar
como uma menina? Tem de cantar como um homem”. Não, respondeu o
professor, “ele deve cantar como uma criança, que é o que ele é”. Quando
em focus group foi colocada a questão aos professores sobre as eventuais
pressões que sentem por parte dos pais, todos responderam que eram reais:
“Porque é que o meu ﬁlho já não é concertino?”, perguntava uma mãe ao
violetista Angel Gutierrez.
Noutros casos a intrusão das mães pode ser tal, que algumas escolhem
o instrumento pelos ﬁlhos. Paralelamente, há um facto muito signiﬁcativo
da relação que os pais têm com o núcleo na Venezuela: as crianças podem
trabalhar oito horas seguidas para preparar um concerto sem que os pais
se oponham. Em jeito de conclusão, a diretora do núcleo explica que a
relação com os pais é complexa, porque alguns, querendo exibir-se, têm
tendência a interferir no trabalho dos professores.
Em Portugal, a ligação com os pais é diferente porque estão muito
menos presentes. No núcleo Miguel Torga a professora de percussão, que
dá aulas desde 2008, diz que só conhece os pais de um dos seus alunos:
“A maioria deles vêm sozinhos até ao núcleo. Só tenho uma mãe que
se interessa desde o início, ela trazia o ﬁlho.” Fala de outro núcleo da
Orquestra Geração, onde os pais são muito unidos e chegaram a evitar o
seu fecho: “Fizeram pressão junto da Câmara e conseguiram garantir um
ﬁnanciamento.” Para o colega fagotista João Azevedo, o problema é que os
pais não puxam pelas crianças em casa. “Há uma falta de continuidade do
nosso trabalho em casa e, quando os alunos pedem auxílio aos pais, estes
não têm conhecimentos para poder ajudá-los.” Este professor conta uma
situação que lhe aconteceu quando teve de chamar o pai de uma aluna que
não estava a conseguir aprender a tocar fagote: “Quando o pai chegou e lhe
apertei a mão, senti-lhe os calos da mão. Falei-lhe da ﬁlha e ele falava-me
dos seus outros ﬁlhos que não trabalham; dizia-me que passam os dias a
dormir; descreveu uma pequena horta junto à estrada para compensar a
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falta de trabalho na construção civil. Face a tudo isto como é que eu lhe vou
dizer que a ﬁlha tem diﬁculdades na aprendizagem do fagote?” O colega
professor de bombardino menciona os pais que se interessam, mas que
não sabem o que fazer porque “os ﬁlhos estão revoltados, são anti-tudo”.
Nicolau Jesus, professor de trompete, tem cinco alunos no núcleo
Miguel Torga, mas só conhece os pais de dois deles. Quando os alunos são
mais velhos os professores conhecem os pais porque eles vêm assistir aos
concertos dos ﬁlhos. “Aqui no núcleo Miguel Torga é complicado; muitas
mães são empregadas de limpeza em escritórios e trabalham em horários
fora do normal. Mas pode ser por culpa minha também”, diz. É frequente
as famílias serem numerosas e monoparentais. Cabe então às crianças
mais velhas cuidarem dos mais novos, tratarem das limpezas e da comida.
Assim, se um aluno tem de ir buscar a irmã mais nova à escola, os horários
tornam-se incompatíveis com o núcleo. Mas a professora de violoncelo do
núcleo Miguel Torga sente que a atitude dos pais está a mudar progressivamente, sobretudo depois de terem visto os ﬁlhos em concerto. O núcleo
também organiza momentos de partilha para que os professores conheçam
os pais, por exemplo num lanche, onde “há convívio e [os pais] começam
a perceber o valor deste projeto”.
No caso do núcleo Santa Rosa de Agua (VZ), as ruas são demasiado
perigosas para que um menor possa ser responsável por outro menor.
A maioria das mães não autoriza tal situação, o que explica o facto de haver
avós, tias e até vizinhas à saída do núcleo.
No Bairro da Paz, em Salvador da Bahia, os professores falam da grande
falta de acompanhamento por parte dos pais. A sua presença é quase
inexistente. Os que vêm fazem-no depois de uma convocação devido a
problemas de comportamento.
Ademir é professor de desenho no Espaço Avançar, onde está situado
o núcleo Bairro da Paz. Há quatro anos que aí ensina, conhece bem os
problemas familiares dos alunos e a falta de acompanhamento. “Os pais
não se interessam pela educação dos ﬁlhos, têm problemas ﬁnanceiros e
só pensam nisso; eles nem sabem como é a formação que o ﬁlho está a ter,
veem o núcleo como um ‘depósito’ porque em casa os ﬁlhos chateiam.”
A instabilidade familiar perturba os alunos do núcleo, que “largam a formação para irem ajudar os pais e para trabalhar. Ou então os pais estão
separados e a criança deve mudar de bairro; também tenho alunos com
marcas pelo corpo e com olhares traumatizados”.
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Para Esdras, professor de trompete e coordenador do núcleo, há um
grande vazio deixado pelos pais. Alguns trabalham, outros não, mas todos
têm tendência a reproduzir nos ﬁlhos a forma como foram educados. Para
além disso, Esdras pensa que há problemas sociais que não são seguidos,
nomeadamente as ajudas sociais dadas pelo Estado. É o do Bolsa Família:
“Para receberem esse apoio, os pais devem ter os ﬁlhos inscritos na escola,
mas depois não seguem a sua evolução. Há uma verdadeira falta de apoio
por parte dos pais.” Quando os alunos desistem do seu percurso musical
no Bairro da Paz, a maioria dos pais “não está nem aí, nunca nos vêm dizer
que o ﬁlho vai voltar”, explica o coordenador do núcleo.

6. Referências para um cambio: ser e ter
A ideia de uma referência a seguir é importante nos três programas orquestrais El Sistema, Neojiba e Orquestra Geração. O exemplo a seguir é um
fator de motivação para todos os atores dos núcleos. Simultaneamente,
alguns deles são as referências que os colegas escolhem.
Na Venezuela, Angel Simon, o professor de canto, tem por referência
um outro professor, o diretor do coro sinfónico de Maracaibo, que “cria
coros fantásticos, de grande qualidade sonora, e [ele e o coro] receberam
vários prémios internacionais”. Para além deste professor (com quem
estuda técnica gestual nas aulas de formação pedagógica em Caracas),
Angel também admira dois colegas professores de canto noutros núcleos,
pela qualidade do seu trabalho, adquirida em cursos universitários. Estes
três modelos são pessoas próximas, com quem é fácil conversar e que “têm
uma ideia muito clara do som que querem atingir num coro de crianças”.
Nos seus alunos, Angel Simon sente cambios, sobretudo a nível da timidez
e da forma de se relacionarem socialmente. “A timidez até pode ser natural
nas crianças, mas a maioria delas vive em contextos sociais muito duros,
onde a dinâmica familiar pode ser violenta; por isso é difícil trabalhar com
eles, sobretudo se já forem adolescentes.”
Manuel Casanova, professor de trombone, sente que é uma referência para os alunos, mas gosta de ﬁcar ao nível deles para criar conﬁança.
Quanto às suas próprias referências, segue de muito perto o trabalho de
um dos mestres do trombone em Maracaibo, o professor Freddy Padron.
A nível internacional, inspira-o o multi-instrumentista australiano James
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Morrison. Para o seu colega Antonio, professor de percussão, a referência a
seguir é Pedro Moya, subdiretor regional do El Sistema, porque “organiza
conversas com os professores e saio de lá sempre surpreendido”. Os dois
outros exemplos que o motivam diretamente são o ex-diretor do núcleo
Santa Rosa de Agua, Professor Hendricks Gonzales, “porque sempre me
apoiou”, e a atual diretora do núcleo, “porque nunca me pediu um diploma
para eu poder ensinar, [pois] tem conﬁança em mim”. Quanto às mudanças
que o núcleo provoca, pensa que para os alunos serem bem-sucedidos têm
de começar muito cedo, e se possível arriscar, coisa que diz não ter feito o
suﬁciente ao longo da vida: “Eu não tinha nada; por isso, para avançar na
vida, tive de calcular muito bem cada passo para não falhar.”
Para Roberto, professor de clarinete, a referência a seguir é o El Sistema
porque a seu ver “é uma arma de produção que, partindo do irreal, cria o
real”. É pelo trabalho e por um conjunto de estratégias que se sente capaz
de trazer algo de novo ao seu país, pois “neste momento o cidadão está
desmotivado e o El Sistema tenta fazer algo fora do normal para mostrar
às pessoas que é possível”. Há os que são conformistas e aqueles que fazem
de tudo para um cambio da realidade. “A situação do país é tal que isso me
dá vontade de mudança.” Segundo ele, o guataquear9, tipicamente usado
na música, também pode existir a nível social porque “é preciso procurar
alternativas à involução social, é preciso dar o nosso melhor em tudo”.
Assim, ser uma referência é essencial: “O professor deve ser constantemente
o exemplo, e na Venezuela isso começa por pequenas coisas quotidianas,
como pôr o papel no lixo.”
O El Sistema mudou em quarenta anos de existência; primeiro, “começou por ser um carro pequeno, mas agora estamos todos num autocarro
enorme”, diz Roberto. Como referência a seguir pelos seus alunos, este
professor de clarinete tenta transmitir a conexão apaixonada que é preciso
ter com o instrumento. Não se vê como um professor, mas mais como um
facilitador, porque defende que é preciso criar uma ligação com o aluno,
sem pressões porque isso cria medo – mas “cada aluno é um caso diferente,
é desgastante”. As pessoas que o inspiram são Ruben Cova, o diretor regional do El Sistema, pois “tem uma ideia muito elevada da música, muito
argumentada. Fala-te de tudo, é um líder”; e também o maestro Abreu10,
9. Capacidade para tocar de ouvido.
10. Fundador e diretor-geral do El Sistema.

CAPÍTULO III. PROFESSORES

173

porque “o que gosto nele é a sua capacidade de encontrar sempre uma
alternativa, nunca se fecha sobre uma só possibilidade”.
Angel Gutierrez, professor venezuelano de viola, contextualiza sempre
os grandes compositores para os alunos compreenderem quem eram e
em que meio sociocultural viviam. É assim que Beethoven se pode tornar uma referência a seguir por alguns alunos: “Se, por exemplo, eu lhes
disser que Beethoven foi maltratado pelo pai, há imediatamente dois ou
três coñitos [putos] que se identiﬁcam com ele.” Para a colega ﬂautista
Maria-Angélica, o exemplo a seguir é Oriana Silva, diretora do núcleo,
porque também é ﬂautista, porque tocou com a Orquestra Simón Bolívar
e porque “é boa pessoa. Eu vejo-a trabalhar, preparar-se, e isso motiva-me
porque está próxima de mim, vejo que é possível e que se mantém uma
pessoa normal”.
Em Portugal, a professora de oboé Carla Duarte, do núcleo Miguel
Torga, tem por modelo Helena Lima, subdiretora da Orquestra Geração
– “É a nossa mãe!” –, pela sua forma de trabalhar, de estar nos núcleos,
sendo próxima dos professores e dos alunos. Para expressar a importância
deste modelo a seguir, Carla cita um provérbio português: “ Junta-te aos
bons e serás como eles, junta-te aos maus e serás pior que eles.” Vítor,
professor de violino no núcleo Miguel Torga, não tem modelos a seguir
na Orquestra Geração, “porque estamos todos a começar”, mas a pessoa que mais se aproxima de um modelo é o colega violinista e diretor
pedagógico, Juan Maggiorani: “É venezuelano, foi ele quem nos ajudou a
compreender como funciona o El Sistema.” Vítor também tem um profundo respeito pela subdiretora da Orquestra Geração, Helena Lima, pelo
seu trabalho e dedicação, bem como pelo maestro Abreu: “Admiro o que
ele conseguiu atingir, porque quando começámos não sabíamos o que a
Orquestra Geração podia ser, nem sabíamos o que era o El Sistema, mas,
quando os vimos aqui em concerto, achei que os resultados atingidos
eram fantásticos.”
No Brasil, a ideia de ter uma referência a seguir foi menos desenvolvida
pelos professores do núcleo Bairro da Paz. A experiência do ensino é nova
para eles e parece ainda não haver um modelo; pelo contrário, o ex-diretor
pedagógico não conseguiu tornar-se um exemplo e “ninguém quis fazer o
que ele nos dizia porque tinha a tendência para impor em vez de dialogar”,
explica o professor de trombone. Leandro, professor de saxofone, diz não
ter nenhum modelo; aliás, admite fazer tudo de modo diferente do que é
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habitual no Neojiba, pois “é este espaço de reinvenção que eu gosto aqui
no Bairro da Paz”. Note-se que no Neojiba nenhum professor diz ter por
referência um dos membros da direção ou um colega músico.

7. Entre motivações e desmotivações: pontos de ancoragem
Num trabalho tão exigente quanto o ensino da música no núcleo, os professores procuram vincular-se a fatores motivadores e afastar-se daqueles
que desmotivam. O percurso do professor não é contínuo nem em linha
reta: alguns pontos de ancoragem permitem-lhe ligar-se a objetivos de
incentivo, enquanto outros abrandam a progressão.
Na Venezuela, o professor de canto Angel Simon explica que o trabalho
o obriga a falar o dia todo, e que isso não é bom para as suas cordas vocais,
ou seja, não é o aconselhado para uma carreira de cantor proﬁssional.
Mas, ao ﬁm de seis meses de experiência no núcleo, “apaixonei-me, estou
encantado”. O salário não chega, sobretudo por causa da inﬂação constante,
“mas a verdade é que cada vez que saio de casa de manhã estou feliz porque vou fazer o que quero”. No núcleo Santa Rosa de Agua, o mais difícil
são as condições físicas e técnicas para ensinar: “Na minha sala de aula,
ouvem-se os trompetes e as percussões da sala ao lado; a infraestrutura
não é boa”, o que acaba por cansar e desconcentrar professores e alunos.
O ritmo de trabalho é muito intenso e há que ter em conta as horas perdidas devido à falta de transportes públicos em Maracaibo. Paradoxalmente,
são estas mesmas diﬁculdades que os impelem a avançar: “Isso reforça-te
para seguir luchando, sinto que contribuo para a mudança do país com o
meu grão de areia.”
Para Manuel Casanova, professor de trombone em Santa Rosa de
Agua, a desmotivação é causada sobretudo pela situação do país e pelo
facto de ter de cuidar da família: “Tenho alguns problemas ﬁnanceiros e
tenho um ﬁlho; atualmente, seja de dia ou de noite, a insegurança está em
todo o lado, já não podes sair com o teu instrumento.” Vive com os pais,
mas a situação ﬁnanceira é tal que pensa vender o instrumento e arranjar
outra proﬁssão. Para o colega Antonio, professor de percussão, não há
qualquer razão ligada ao núcleo para se estar desanimado, “porque mejor
es impossible ahorita”. De facto, um professor de núcleo tem um salário
melhor que um professor numa escola pública. Maria-Grécia, professora
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no kinder musical (alunos dos 3 aos 6 anos), guarda más memórias, pois
como aluna sofreu pressões por parte de alguns professores, que “exigiam
muito, mas não nos ensinavam nada”. Mais tarde, aos 22 anos, ﬁcou doente
e o instrumento foi-lhe retirado para ser emprestado a outro. Foi uma fase
dura. O seu principal estímulo é o amor que tem pela Venezuela: “Quero
que o meu país seja melhor ajudando os outros, e tenho vontade de dar
ao El Sistema aquilo que recebi.”
Roberto, professor venezuelano de clarinete, ﬁca desmotivado pelas
condições materiais dos núcleos, “mas isso tem muito a ver com a minha
forma de ver a arte. Não penso que se possa fazer arte debaixo de uma
palmeira, é necessário que haja uma sala com ar condicionado por respeito
pelo aluno e pelo professor; se não for assim, qual é a diferença em relação
à realidade que vivem diariamente?”. Outro fator que o faz esmorecer é a
atitude de alguns pais que veem o núcleo como um “infantário”. “Tenho
tendência a dizer-lhes o que penso dessa atitude, [mas] acabo por arranjar problemas.” A falta de verdadeiros líderes em alguns núcleos também
o desincentiva: “Não acredito no empoderamento, acredito em líderes,
porque não somos todos criadores com a capacidade de dirigir. Preferia
se houvesse um ‘ditador’ porque há tanto a fazer, sinto-me impotente e
isso desmotiva-me.” Para Maria-Angélica, o trabalho de professora não a
desanima; o desânimo sentiu-o na fase em que tocava na orquestra regional:
“Não me consegui adaptar. Não tinha o ritmo de trabalho nem a técnica, e
a orquestra era muito exigente.” Esta desmotivação foi transformada em
motivação quando se dedicou ao kinder musical, onde sente que tem um
papel importante.
Para o seu colega Albi, professor de contrabaixo, o principal problema
não é o dinheiro: “Eu não venho por causa do salário porque, de qualquer
forma, não é muito bom; eu venho por amor. Tive graves problemas de
dinheiro por causa do meu carro, mas isso são coisas externas. A mi me
encanta trabalhar no El Sistema.” A sua situação ﬁnanceira mantém-se
frágil: ao ﬁm de oito anos como professor, continua a ser pago à hora,
e por isso “quero ter um contrato permanente”. Por enquanto não tem
seguro de saúde e não desconta para a reforma. O colega Angel Gutierrez,
professor de viola, também não pensa muito no salário porque tem outro
trabalho. O que o desmotiva é os alunos não trabalharem o instrumento
em casa. A sua motivação é clara: “A música é a minha paixão, é a minha
razão de viver.”
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No Brasil, os professores que foram alunos fundadores da primeira
grande orquestra do Neojiba partilham entre si uma desmotivação similar,
que vai dar depois lugar à motivação quando abraçam uma atividade que
não previram quando entraram no Neojiba – o ensino.
Edney descreve um período áureo durante o qual foi trombonista da
grande orquestra do Neojiba: “Antes éramos todos iguais na orquestra,
qualquer que fosse a nossa origem social ou a nossa proveniência; alguns
vinham dos ghettos, outros usavam gravata, até havia evangélicos a dançar pagode. Estávamos a crescer juntos.” Segundo ele, este ambiente foi
desaparecendo progressivamente, à medida que o poder na orquestra foi
sendo dado a alguns estrangeiros que passaram a ser chefes de naipe e a
ganhar mais dinheiro também. “Isso desmotivou-nos porque nós demos
tudo, foram muitas horas para este projeto. Sentimos que estávamos a
ser despreciados; antes o grupo era como um polvo, mas agora perdeu os
seus tentáculos.” Por essa razão, começou a duvidar do projeto e a perder
a conﬁança que tinha nele: “Venderam-nos um sonho, mas sem creme lá
dentro.” Tentou, por várias vezes, comunicar as suas preocupações junto
dos superiores, mas, diz, as redes de comunicação estavam cortadas.
Percebendo que era substituível, acabou por sair da orquestra.
Há duas razões principais para Edney ter recuperado a motivação
enquanto professor do núcleo. Primeiro, sente que o ensino é um meio
através do qual pode aplicar todas as suas ideias. É uma pessoa com muitas opiniões, com projetos que quer desenvolver no núcleo para animar
o coletivo. Em segundo lugar, motiva-o o desenvolvimento dos alunos,
sobretudo daqueles que conseguem sair do Bairro da Paz para entrar nas
principais orquestras do Neojiba. É encorajador para os professores, mas
também para os outros alunos que veem exemplos a seguir, vindos do
mesmo bairro.
Filipe, professor de ﬂauta, 23 anos, não tinha previsto ser professor, mas
as circunstancias do Neojiba obrigaram-no a lançar-se nesta nova aventura. É músico no naipe das ﬂautas da orquestra principal do Neojiba, e em
paralelo é professor no Bairro da Paz e também nas chamadas Caravanas
Pedagógicas que visitam todo o estado da Bahia para fazerem formações de
música. Sente-se desanimado quando os alunos não avançam, mas “tento
adaptar-me à realidade de cada um; é difícil impor algo aqui”. A seu ver, os
alunos do interior da Bahia fazem mais esforços para aprender do que os
de Salvador porque têm menos facilidades de acesso ao saber – “Os mais
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humildes são os mais devotos à aprendizagem.” Mas esta dupla vida de
músico e de professor é exigente e toma muito do seu tempo. É também o
que causa dúvidas e desmotivação a Filipe porque a dedicação ao ensino
pode prejudicar as suas capacidades de músico proﬁssional em orquestra
de alto nível: “Vou chegar a uma idade em que os meus alunos acabarão
por tocar melhor do que eu.” A pressão e a exigência são muito fortes para
quem está na orquestra principal do Neojiba, mas, tal como o colega Edney,
Filipe não sente que haja garantias ou oportunidades de desenvolvimento
no seu posto do naipe. O ensino é uma oportunidade de emprego e sente
que os alunos o valorizam, mas pergunta-se: “Será que tenho algum valor
para os diretores do Neojiba?” Segundo ele, o Neojiba fê-los pensar que
iriam ser como o El Sistema, “mas a realidade daqui é totalmente diferente.
Houve muitos erros; não escutaram o suﬁciente aqueles que são de cá e
preferiram escutar os que vinham de fora.”
Leandro, professor de saxofone do Bairro da Paz, é outro dos
ex-músicos da orquestra principal do Neojiba que acabou por ﬁcar desmotivado devido à centralização das atenções sobre os chefes de naipe:
“Muitas vezes, depois de ter estudado intensamente uma obra, senti que
tocar ou não tocar não fazia diferença para alguns líderes. Fiquei triste
porque, se quisermos realmente mudar as coisas a nível das relações
sociais, não podemos fazer os mesmos erros que as outras orquestras.”
Tal como no caso de Edney, no momento de partilhar as suas impressões
à direção a mensagem não passava, mas por autocensura também: “Para
mim é impossível falar disso; eu não era ninguém, apenas um Zé Ruela do
interior da Bahia.” No início, motivou-o o facto de sentir que o Neojiba
era uma oportunidade de trabalho para o futuro, porque na altura só a
Universidade Federal da Bahia formava músicos, e quando terminavam o
curso não tinham emprego. Por isso “o Neojiba caiu do céu!”. Tornou-se
essencialmente uma solução para o presente, com bons professores convidados, com turnés, uma bolsa. Além disso, “Ricardo Castro, diretor do
Neojiba, era muito importante, todos o conheciam”. No ensino, sente-se
desiludido quando os alunos desistem, porque “é preciso recomeçar tudo
de novo. Na verdade não é tanto a desmotivação, é mais o cansaço porque
aquele que gosta do seu trabalho não se desmotiva”.
O cansaço parece ser uma das principais razões que levam um professor
a perder as suas capacidades ou a esmorecer. Leandro, professor no Bairro
da Paz, diz que se sente muito fraco: “Às vezes começo os dias cansado.”
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É também o que sente o colega Walter, professor de fagote, porque é responsável pelos professores de fagote e músico na orquestra principal: “No
ﬁnal de algumas aulas já não tenho mais energia. Houve um período em que
me desgastei muito, mas agora quero pensar mais em mim.” O equilíbrio
entre ensinar e continuar a aprender é difícil para estes jovens professores do Neojiba, que são muitas vezes músicos exigentes consigo mesmos,
qualquer que seja a sua missão. Mas, querendo fazer de tudo ao mesmo
tempo, acabam por perder energia, perder o foco e o entusiasmo.
Em Portugal, Eva, professora de percussão, explica que a sua paixão
pelo trabalho no núcleo Miguel Torga vem da equipa de professores que
lá trabalha. “A maioria foram meus colegas na Orquestra Metropolitana
de Lisboa, passámos muito tempo juntos, somos uma família divertida.
É importante.” A desmotivação reside na insegurança do emprego porque
trabalha com contratos anuais renováveis, tendo três crianças a seu cargo:
“O mais importante é não transmitir as nossas preocupações aos alunos.”
O seu colega fagotista, João Azevedo, ﬁca desanimado por alguns alunos
não estudarem o instrumento: “É muito difícil lutar por um aluno, ter de
fazer tudo por ele, quando depois eles não trabalham em casa e os pais não
garantem qualquer tipo de continuidade.” Para alguns professores, são estes
momentos falhados e os erros cometidos nas aulas que vão depois servir
de motor, de incentivo, para fazer melhor. A desistência dos bons alunos
é outro fator de desmotivação: “Tinha uma aluna muito boa, a quem dei
aulas durante três anos, tinha mãos para o fagote; mas acabou por desistir
alguns meses depois de ter sido promovida à Orquestra Juvenil do núcleo
Miguel Torga”, conta João Azevedo.
João Garcia, bombardinista português, cresceu no mesmo bairro onde
se situa o núcleo Miguel Torga e foi aluno nessa escola. Agora como professor é encorajador ver músicos em toda a escola: “É bonito ver os alunos
a estudarem os seus instrumentos nas salas e nos corredores. A orquestra
é a escola!” Mais novo, João era um dos únicos músicos do bairro, mas hoje
em dia, “quando passeio nas ruas do bairro, oiço o som dos violinos vindos
dos prédios; é muito engraçado”.
Para o trompetista Nicolau Jesus, 34 anos, a principal desmotivação
é estar sempre dependente de um contrato anual: “É complicado, não
posso fazer planos a longo prazo. Esta situação é causada pelo governo,
eles não pensam na continuidade. Precisamos de tempo para mostrar
resultados; tento sempre fazer o meu melhor, mas é quase impossível.”
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Vânia, professora de violoncelo, diz que o mais difícil é quando os alunos
desistem e não consegue perceber porquê: “Digo-lhes que podem sempre
voltar; houve um deles que admitiu preferir ﬁcar em casa a ver televisão.”

8. Espírito de equipa entre os professores
A existência de um “espírito de equipa” tem inﬂuência na qualidade do
trabalho e nos resultados, a dois níveis: no núcleo e na instituição.
Comecemos pelo caso português. No núcleo Miguel Torga, os professores exprimem a que ponto se sentem integrados numa equipa unida e
complementar: “Estamos todos ao mesmo nível. Se nos separarmos, isto
vai correr mal.” Essa ligação começou antes ainda da existência do projeto,
tal como testemunha Carla, professora de oboé: “Morei com a professora
de violoncelo durante os nossos estudos de música, e a pessoa que é agora
coordenadora do núcleo foi minha vizinha de cima. Se uma amiga te telefonar para vires trabalhar com ela, é normal que faças de tudo para que
corra bem.” Eva, professora de percussão, explica que entre os professores
há muita comunicação sobre o que fazer nas aulas e sobre as metodologias. Noutros núcleos, as relações entre professores não correm assim tão
bem porque alguns querem comandar: “Tudo começa por problemas de
comunicação”, diz Carla. O professor de fagote, João Azevedo, 43 anos,
sentiu desde o início que havia uma vinculação forte entre os colegas, e
de facto “a coordenadora explicava sempre que é o contacto entre professores que faz com que as coisas aconteçam”. A comunicação parece-lhe
fundamental, mas tudo aconteceu de forma “natural, sem pensar muito”.
O contacto com a Direção Nacional da Orquestra Geração também é muito
positivo: “[Eles] são muito dedicados ao projeto, e quando há reuniões
perguntam-nos sempre o que pensamos que deve ser mudado; aprecio
esta abertura de espírito.”
João Garcia, professor de bombardino, juntou-se à equipa de professores
do núcleo Miguel Torga um pouco mais tarde, em 2010: “Quando cheguei
o grupo estava muito unido, mas acolheram-me muito bem e ﬁzeram-me
participar nas reuniões.” João também é professor em escolas privadas e
noutras escolas públicas de música, mas é no núcleo Miguel Torga que se
sente melhor, num espírito de igualdade e numa equipa unida: “Aqui não
me sinto funcionário de ninguém.” O colega trompetista, Nicolau Jesus,
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dá o seu ponto de vista sobre a união entre professores do núcleo Miguel
Torga: “Somos um bom grupo porque a maioria começou por trabalhar
aqui em início de carreira, isso signiﬁca que não tínhamos maus hábitos
de ensino.” A seu ver, a música é uma forma de estar na vida. É a união,
ligada a uma comunicação ﬂuida com os coordenadores e com os diretores,
que permite atingir melhores resultados. Vânia, professora de violoncelo,
sente que esta harmonia entre professores contagia os alunos do núcleo, e
“no ﬁnal das contas formamos um grupo grande”. A este propósito, conta
o episódio em que o pai de uma aluna foi agressivo com uma professora
e “quatro professores vieram logo em seu socorro”. Um dos alunos que
assistiram à cena disse-lhe: “Este senhor vai ter de perceber que não pode
fazer nada contra vocês.”
No Brasil, o grupo de professores do núcleo Bairro da Paz também
sente a união, mas com menos intensidade. Walter, professor de fagote,
conﬁrma que há um “team”. Embora não esteja tão presente neste núcleo
quanto os colegas, “sinto que há um verdadeiro envolvimento por parte
de alguns professores que aqui passam os dias, nomeadamente Esdras,
Edney e Leandro. [Eles] organizam muitos eventos que unem as pessoas;
é em parte graças ao amor que têm pelos alunos que não desistem, por
aqueles que ﬁcam”.
Mas no início deste processo, que já dura há três anos, Filipe sentiu
que cada um trabalhava para seu lado e que não havia união. Foi preciso
aperceberem-se das diﬁculdades especíﬁcas do núcleo para aproximarem
e assim atingir melhores resultados. A falta de espírito de grupo no início
vinha da pouca preparação para ser professor. Cada um procurava as suas
próprias ferramentas, escondendo as falhas: “Hoje sinto que faço parte de
uma equipa, muito mais do que antes; crescemos e unimo-nos.”
Para Leandro, professor de saxofone, a chave do sucesso é “a manutenção de uma boa equipa de professores”, coisa que não aconteceu noutros núcleos. “Em três anos aprendemos muito sobre como as crianças se
comportam, sobre o seu jeito de falar, sobre o que querem dizer através de
certos comportamentos, sobre o que precisam; fomos capazes de sair de
um modo standard. Há metodologias, mas se fosse para fazer no Iraque
teriam de ser alteradas; é preciso aprender tudo sobre cada contexto, só
assim as coisas acontecem.”
A equipa do Bairro da Paz também ﬁcou mais unida devido a um sentimento de isolamento relativamente à administração central do Neojiba.
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Paradoxalmente, foi esse isolamento que lhes permitiu não serem demasiado controlados e assim poderem explorar até encontrar os seus próprios
métodos como equipa.
No núcleo venezuelano Santa Rosa de Agua, os professores formam
uma equipa, mas essencialmente devido à paixão pelo núcleo e pelo El
Sistema. Antonio, professor de percussão, explicava mais acima que a sua
dedicação ao núcleo está relacionada com a “inclusão” que sentiu quando,
oito anos antes, se quis inscrever: “Eu já era adulto, tinha dreadlocks e
tatuagens.” O facto de se sentir acolhido e respeitado criou nele um vínculo
muito forte, razão principal da sua dedicação ao núcleo. Antonio também
descreve alguns professores como “pessoas a quem falta paixão. Só vêm
pelo dinheiro; preferem exibir-se a ensinar”, mas diz que isso não compromete a sua própria dedicação. O colega Roberto, professor de clarinete,
diz que há uma complementaridade entre os professores e a diretora do
núcleo, “mas não sinto que haja uma estratégia comum, seguindo uma
só visão; a líder deveria plantear una idea”. Maria-Grecia, professora de
kinder musical, é da mesma opinião: “Acho que tudo é mais individual;
poderíamos trabalhar mais em grupo, mas isso depende sobretudo de
nós próprios. É preciso fazê-lo com um sentido de pertença, não basta
respeitar os horários; a diretora até poderia organizar ateliês de conversa,
mas cabe-nos a nós ter essa atitude.”
A este propósito, a diretora Oriana Silva explica o modo de seleção
dos professores: “Presto atenção a tudo: a sua forma de trabalhar, as suas
referências sociais, os familiares, a ﬂexibilidade mental, a capacidade de
motivação, a responsabilidade. Quero poder perceber quem é a pessoa; as
suas qualidades musicais contam, mas não é o mais importante; não se
entra num núcleo através de um sistema de pontos.”
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1. Madres no núcleo Santa Rosa de Agua
Dos três núcleos onde foram efetuadas pesquisas etnográﬁcas, apenas
em Santa Rosa de Agua (VZ) se veriﬁcou uma presença quotidiana dos
encarregados de educação dos alunos. Trata-se de um grupo de mulheres,
cerca de quinze em média, que aí passa as suas tardes enquanto os ﬁlhos
estão nas aulas ou no pátio a brincar. Três focus groups permitem-nos
começar a analisar o seu ponto de vista quanto ao núcleo e à educação
musical. Os três momentos de conversa em grupo foram organizados no
pátio do núcleo, no canto à sombra onde se instalam quotidianamente
estas mulheres. Enquanto a conversa acontecia, mais pessoas se juntavam. As participantes eram mães, avós, tias, madrinhas e até vizinhas
de alunos.
Começo pela necessidade de compreender porque inscrevem os ﬁlhos
num núcleo. Todas querem participar na conversa e exprimir a sua opinião. Segundo uma das mulheres, as crianças têm tendência para serem
ﬂojas (preguiçosas) e inscrevê-las num núcleo é uma forma de o contrariar: “El cambio es total.” Uma mãe explica que o ﬁlho passava as tardes
em casa e que “estava a engordar e a deprimir”, mas depois de começar a
frequentar o núcleo perdeu peso e estabeleceu novos objetivos. Outra mãe
conta que o ﬁlho de 7 anos tem problemas de conﬁança, somatiza todo
o seu nervosismo e por isso perde cabelo; mas agora que está no núcleo,
sente-se bem integrado no grupo dos percussionistas e está a recuperar a
conﬁança. Uma das mulheres diz que há que manter as crianças ocupadas
e longe da televisão, que é uma rotina negativa e não tem bons programas.

184

Atores da educação musical

“É preciso que tenham disciplina e que ﬁquem enamorados pela arte para
que se tornem melhores pessoas.”
O contexto social e a vida dos jovens mudaram muito quando comparados com a geração dos pais. Na Venezuela atual a vida é muito dura e os
adolescentes são também mais difíceis no trato. As mães explicam que “os
rapazes começam a beber álcool aos 8 anos e as raparigas ﬁcam grávidas
aos 11 anos. Elas fazem cesarianas porque o corpo não está suﬁcientemente
desenvolvido para um parto”. A preocupação das mães com os ﬁlhos é a
mesma que têm com as ﬁlhas. As ﬁlhas são sexualmente precoces e ﬁcam
grávidas muito cedo. “Não me atires um bebé para os braços”, dizia uma
mãe à ﬁlha de 10 anos. Outra mãe conta que o ﬁlho, de 19 anos, lhe pede
para o deixar sossegado, mas ela continua a cuidar muito dele porque não
quer que um dia lhe venham bater à porta para lhe dar uma má noticia:
“Sofri durante três dias para trazê-lo ao mundo, não quero agora perdê-lo
por causa de uma bala perdida nas ruas.” As mães admitem que “nunca
cortam o cordão umbilical”, e tendo em conta os baixos recursos ﬁnanceiros os ﬁlhos acabam por ﬁcar muitos anos na casa dos pais.
As mulheres presentes no núcleo são muito protetoras (“A minha
ﬁlha são os meus olhos”), mas isso também resulta da situação do país:
“Antigamente não havia tanta delinquência. Eu também estudei no núcleo
do Conservatório e aos 10 anos ia sozinha de carrito[1], enquanto a minha
mãe levava a minha irmã mais nova à creche. Isso hoje é impossível.” Um
assalto em Santa Rosa de Agua resulta frequentemente numa morte, por
vezes às cinco da manhã, quando começa o dia. “Desde o inicio dos anos
2000 o país perdeu muito em termos de segurança; é por isso que a música
se torna uma solução, para que os nossos ﬁlhos sejam visionarios”, diz
uma das mulheres.
Na Venezuela, a crise económica tem aumentado os níveis de pobreza.
Em Maracaibo as ruas são perigosas, e nos bairros mais desfavorecidos há
muitas mães com problemas de alcoolismo que não se preocupam com os
ﬁlhos. Desleixada a sua educação, as crianças tornam-se um “peso” e são
deixadas por sua conta nas ruas. A delinquência também resulta dessa
grande quantidade de encarregados de educação que não se envolvem na
instrução dos ﬁlhos. “Algumas [mães] têm uma dezena de ﬁlhos de pais
diferentes. É um problema de formação pessoal”, considera uma mãe.
1. Tipo de táxi informal e barato que transporta várias pessoas ao mesmo tempo para destinos diferentes.
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Muitas das mães das crianças do núcleo Santa Rosa de Agua não estão
presentes diariamente. Umas das encarregadas de educação queixa-se
mesmo de que, “a cada reunião, são sempre as mesmas mães que vêm”.
Quando se coloca a questão “Porquê o núcleo Santa Rosa de Agua?”, as
respostas vão do pragmatismo ao sentimentalismo. Por um lado, é o núcleo
mais próximo de casa e, por outro, tem muito boa reputação, pois “foi daqui
que saíram os melhores músicos da região”. As conversas com as vizinhas
permitem-lhes conhecer o núcleo: “Tornou-se uma opção para evitar as
ruas, a delinquência e a droga. Queremos que os nossos ﬁlhos tenham algo
de bom para mudar a sua conduta, e aqui no núcleo há disciplina.” Uma
das mães explica que os ﬁlhos vão para a escola “por obrigação” e para o
núcleo “por paixão”, mesmo que alguns deles se aborreçam porque são
demasiadas horas por dia. Na sua maioria, porém, as crianças nunca querem sair do núcleo, pois é aí que se sentem bem. Algumas trazem o almoço
e chegam horas antes dos concertos para praticarem. “Eles vêm porque
gostam disto”, diz uma das mães, enquanto outra diz sorrindo: “Houve um
rapaz que caiu na escola e se magoou no braço; quando a mãe lhe disse
que havia concerto no núcleo, já não lhe doía”. Várias mães explicam que
utilizam o núcleo como forma de pressionar os ﬁlhos: se não se portarem
bem nas outras atividades familiares e escolares, não podem frequentar
o núcleo. Isso desespera os adolescentes.
Estas “declarações de amor” pelo núcleo, não as fazem esquecer as
diﬁculdades, principalmente duas. A primeira é que os ﬁlhos, depois de
passarem horas a ﬁo no núcleo, têm menos tempo para fazer os trabalhos
de casa. Mas isso “não signiﬁca que aprendam menos bem”, especiﬁca uma
das interlocutoras. Aliás, na escola, os professores gostam que os alunos
tenham atividades extracurriculares porque evita que passem a tarde sem
fazer nada ou em frente à televisão ou ao computador. A segunda diﬁculdade para as mães tem a ver com o tempo que elas próprias passam no
núcleo. Chegam a estar lá quatro ou cinco horas, mas acham importante
fazê-lo para estarem pendientes, nomeadamente no momento do recreio.
Uma das mães explica: “A primeira vez que vi a minha ﬁlha a tocar violoncelo chorei; é um orgulho e isso vale todos os sacrifícios. Há dois anos
que não trabalho e, enquanto aqui estou, em casa tudo se acumula.” Para
estas mulheres, o mais importante é que a criança não falte a nenhuma
aula. E o núcleo também possibilita encontros, já que “graças aos nossos
ﬁlhos conhecemos pessoas importantes”.
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Muitas mães acompanham os ﬁlhos porque são demasiado novos para
virem sozinhos: “Nunca os deixo sozinhos. Há demasiada delinquência;
não os podemos soltar nas ruas porque vão aprender coisas más.” No
núcleo as mães têm o seu canto à sombra para se sentarem e conversarem.
Falam sobre muitos temas: os ﬁlhos, o núcleo, a vida, o país que está mal,
os melhores locais de bachaqueo2. Enquanto conversam e riem (as maracuchas, habitantes de Maracaibo, têm um humor típico), as mães estão
de olho nas crianças em recreio, sejam os seus ﬁlhos ou os das amigas:
“O grupo está sempre pendiente, e quando uma das crianças faz uma
asneira ou diz um palavrão, nós dizemos à mãe”.
As mães também são uma garantia de exigência porque transmitem
aos ﬁlhos uma esperança na música como solução de desenvolvimento
pessoal, como segurança para o futuro. Uma das professoras que se juntaram à conversa insiste neste facto: “As mães têm o papel importante de dar
continuidade ao trabalho que nós fazemos no núcleo, [pois] contribuem
para que o aluno se enamore do seu instrumento.” A isso junta-se algo muito
presente neste núcleo – a importância que as mães dão ao aspeto visual
dos ﬁlhos. Começam por explicar que o clima exige estar muito limpo porque está sempre calor e “ninguém vai querer trabalhar com um aluno que
cheire mal”. Para tocar um instrumento, o aluno não pode ter os cabelos a
tapar os olhos, devem estar presos. Na Venezuela, país das Miss Universo, é
fundamental saber tratar de si e estar sempre apresentável. Os alunos são
muito vaidosos e há concursos em todas as escolas. “A verdade é que nós
somos belas por natureza”, diz uma das mães rindo. “Na Venezuela somos
muito pavos (pessoa conﬁante, que se considera a melhor)”.
Para além de cuidarem dos ﬁlhos e de conversarem entre si a tarde
toda, estas mulheres também formam um tipo de “sindicato não oﬁcial”
para a defesa do núcleo e dos interesses dos ﬁlhos. A gratuitidade é um
dos princípios do El Sistema e uma das razões que permitem à maioria
dos alunos estarem inscritos, mas cada núcleo deve poder desenrascar-se para as despesas quotidianas (água, sabonete, papel…). O “sindicato”
organiza-se para coletar dinheiro e comprar o que é necessário ao bom
funcionamento do núcleo. Aﬁnal de contas é tudo para o bem dos ﬁlhos.
A segunda função do “sindicato” é fazer pressão sobre os professores que
2. Bachaquear é conhecer as lojas e os horários a que chegam os produtos para os comprar e depois vender bem mais
caros localmente ou até na Colômbia. Em Maracaibo, perto da fronteira, o bachaqueo tornou-se um problema grave.
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faltam mais às aulas. As mulheres unem-se e falam com o professor, exigindo justiﬁcações válidas. Há professores que faltam com desculpas pouco
satisfatórias, mas a pressão que lhes é feita obriga à sua presença regular,
caso contrário terão de fazer frente à “fúria” do “sindicato”, bem como à
direção e aos alunos, pois também eles se tornam exigentes.
Outra crítica das madres do núcleo Santa Rosa de Agua diz respeito
ao núcleo central, situado nos edifícios do Conservatório Nacional de
Maracaibo. Dizem que nesse núcleo não há crianças de bairros desfavorecidos, que é muito competitivo e superﬁcial, inclusive entre as próprias
mães que lá passam as suas tardes. A seu ver, o núcleo Santa Rosa de Agua
não deixa de ser o melhor, já que que os outros são demasiado elitistas e
muito distantes para que possam aí inscrever os seus ﬁlhos. É por isso
que sentem ser uma injustiça que os diretores regionais visitem os outros
núcleos com mais frequência. Não se deixam abalar e organizam-se entre
elas para que o seu núcleo funcione bem. O problema, dizem, é que está
tudo centralizado em Caracas, mas “estamos unidas para lo que venga”.
A maioria das mulheres presentes diariamente tem um marido que
garante uma base ﬁnanceira. É o que lhes permite passar as tardes no
núcleo. Os casais mais jovens vivem juntos, mas não se casam porque
isso se tornou muito caro. Algumas mulheres são divorciadas (“Nem sei
se o meu ex-marido está vivo”) e vivem com a sua família de origem: “Em
minha casa tudo funciona graças à minha mãe e ao meu pai, que se tornou um pai para a minha ﬁlha.” A família é uma grande ajuda quando é
preciso acompanhar os ﬁlhos ao núcleo. Um dia pode ser a mãe, depois
a irmã ou a tia, e até mesmo a avó. “Aqui somos muito ligadas à família e
muito matriarcais”, diz uma das mães com o aval do grupo.
Quando pergunto por que razão os maridos não vêm aos núcleos, a
primeira resposta é simples: “Estão a trabalhar.” Mas acrescentam que “são
as mães que tratam do mais difícil nos ﬁlhos. A mãe deve ser paciente e os
maridos estão cansados quando chegam a casa no ﬁnal do dia”. A educação
é um assunto a ser gerido pelas mulheres. Os pais só veem nos momentos
mais importantes, os concertos por exemplo. “Solo para los momentos
emocionales”, dizem.
Ao longo da conversa em focus group, uma das mulheres diz que “os
valores foram perdidos. Eu tenho os meus, graças à minha mãe e à minha
avó”. É uma análise que tem o apoio do grupo: “Antes as pessoas levantavam-se no minibus par dar lugar a alguém mais velho; isso já não acontece,
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agora ﬁcam a olhar.” As mães culpabilizam “a televisão, a internet e os
pais”. Sobre o papel dos pais, uma das mães dá o exemplo de uma amiga
(que está presente na conversa), a propósito da educação dos ﬁlhos: “Gosto
da forma como a Raquel educa o ﬁlho. Ralha com ele em frente a toda a
gente para que peça perdão se se portou mal com alguém.”
Quando estas mulheres falam de si próprias, querem tornar claro que a
pobreza não as impediu de obter um diploma universitário, e a maioria tem
um. Isso sente-se na clareza do discurso e na capacidade de análise. Um
outro ponto importante na forma como se deﬁnem é a fé. Quando discutimos a crença em Deus, todas respondem em coro: “A fé move montanhas!”
Quanto à mudança veriﬁcada nos ﬁlhos, dizem que é evidente:
“O núcleo ajuda no comportamento, as crianças amadurecem mais rapidamente.” O esforço a que a aprendizagem da música obriga é depois
reproduzido nas outras atividades do aluno: “É a disciplina; eles gostam
de arte e aprendem a estar atentos. Na escola a minha ﬁlha é a única da
turma a ter terminado o livro de escrita. A diferença vê-se.” Para estas
mulheres, o núcleo e a música são ferramentas excelentes porque, tendo a
escola de manhã e o núcleo à tarde, as crianças cansam-se e não vão para
a rua: “O cansaço é uma coisa muito boa!”, diz uma das mães. O grande
investimento pessoal que estas mulheres fazem pelos ﬁlhos não os limita
a uma opção de carreira única. O que a maioria das mães quer é que os
ﬁlhos sejam felizes, dizem. São os ﬁlhos que decidem o que querem fazer.
“Estudas o que quiseres e não o que o teu pai quer; é melhor não impor
nada”, explica uma das mães com o acordo do grupo.

2. Ser madre na Venezuela: um testemunho
Um segundo tipo de testemunho que podemos pôr em paralelo com os que
foram recolhidos em focus group provém de uma conversa semiestruturada
que tive com uma das madres do núcleo Santa Rosa de Agua. Ibis tem 44
anos e duas ﬁlhas inscritas no núcleo. Foi educada pela mãe, uma mulher
austera que lhe disse que trabalhava num banco. Aos 12 anos Íbis foi ao
banco onde trabalhava a mãe e deparou-se com ela a limpar o chão. Foi um
choque: “Pensava que a minha mãe era pelo menos secretária.” Depois de
ter contado a história, as amigas da escola assediaram-na. A mãe explicou-lhe que tinha essa proﬁssão por não ter seguido os estudos e que agora o
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que contava era o futuro da ﬁlha. A jovem Ibis tornou-se muito boa aluna
e começou a trabalhar aos 15 anos. “Desde pequena que a minha mãe me
dizia que era uma menina brilhante. Isso motivou-me nos meus estudos,
sempre fui a melhor da turma.” Quando se inscreveu na universidade, o
pai voltou a aparecer querendo reconhecê-la oﬁcialmente como ﬁlha. Só
mais tarde percebeu que o pai queria oﬁcializar o parentesco para poder
receber dinheiro do Estado (atribuído em função do número de ﬁlhos
inscritos no ensino superior).
É o testemunho de um percurso familiar atormentado, mas onde a
estabilidade era garantida pela mãe. Hoje em dia Ibis é casada. Sobre a
monoparentalidade generalizada na Venezuela, responde que é uma questão de cultura e de reprodução social. Os homens estão no centro desta
realidade, imitam o que viveram nas suas próprias famílias e também o que
fazem os amigos: “Os homens têm medo do casamento e das responsabilidades; aqui as mulheres são mais duras que eles.” Mas, a seu ver, as jovens
também são cúmplices: “São muito pavitas (petulantes, consideram-se as
melhores). Dos 13 aos 25 anos preferem homens maduros porque são mais
seguros de si mesmoa, e se forem casados e com ﬁlhos tanto melhor. Aqui
uma mãe tem de ser a melhor amiga da ﬁlha senão perdemos o controlo.”
No núcleo, Ibis vigia as ﬁlhas, mas também os ﬁlhos das amigas que
não estão presentes: “Os ﬁlhos das outras são meus também.” Esta solidariedade é própria do núcleo, mas também de todo o estado de Zulia,
regionalista, independentista até. A união entre as mulheres serve de defesa
face às adversidades: “É uma sociedade matriarcal; as mulheres vivem sós
e unem-se.” Generalizando, Ibis pensa que em Maracaibo os homens têm
fraca educação escolar. Poucos seguem os estudos, “baseiam-se no instinto,
bebem, trabalham e reproduzem-se”. As mulheres são mais sérias, estudam,
são dedicadas, sentem-se implicadas. Contudo, paradoxalmente, mesmo
sendo uma sociedade matriarcal, “muitas mães são machistas. Têm uma
atitude muito relaxada com os ﬁlhos rapazes e acham que só deveriam dormir e brincar”. A isso junta-se a falta de diálogo nas famílias; por exemplo,
os pais nunca falam de sexualidade numa sociedade em que o quotidiano
está repleto de palavrões e de chistes (anedotas) de carácter sexual.
Para Ibis, o núcleo Santa Rosa de Agua é um dos melhores porque
cumpre os objetivos do El Sistema, nomeadamente no que toca à substituição das armas por instrumentos de música: “Esta zona é extremamente
perigosa, há sicarios, há violência e muitas pessoas más.” Quando lhe
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colocamos a questão de supostamente setenta por cento das famílias não
se preocuparem com os ﬁlhos, Ibis explica que este é um bairro de guajiros
(índios autóctones), que seguem a tradição cultural de vender as ﬁlhas3 e
de lhes vedar o acesso à escola.
A seu ver as crianças mudam porque o núcleo ensina a disciplina e a
responsabilidade, desde logo no cumprimento da hora de chegada, que
tem de ser respeitada. Os dias de Ibis estão estruturados em função das
ﬁlhas: acordar às 5h00 da manhã; pequeno-almoço; transportes às 6h30;
escola; almoço rápido em casa; ida ao núcleo; trabalhos de casa. É intenso,
mas é realmente positivo porque diz que as ﬁlhas já não ﬁcam em frente
à televisão. “São obrigadas a ter disciplina, a irem ao núcleo, a ensaiar, a
tocar bem.” As crianças têm aulas na escola de manhã e no núcleo à tarde,
tendo, portanto, o tempo todo ocupado, o que evita pensar em coisas más.
O futuro das ﬁlhas parece estar garantido pelo El Sistema, e “é graças
ao maestro Abreu que os meus ﬁlhos têm um futuro. A música começa
a ser mais respeitada na Venezuela e já é aceite como uma carreira.” Ibis
está aberta à possibilidade de as ﬁlhas terem duas proﬁssões, a música
servindo para ganhar mais algum dinheiro. Por exemplo, uma das ﬁlhas
“quer estudar psicologia e aplicá-la à música”. Para Ibis, o maestro Abreu
tem um papel mais vasto porque, historicamente, o povo venezuelano
gosta de se identiﬁcar com um líder de envergadura nacional, alguém que
possa servir de guia e de motivador. “Temos todos necessidade de ter um
orientador, é por isso que os livros de ajuda pessoal se vendem muito aqui.”

3. Pais de família
O terceiro ponto de vista, a juntar ao das mães e de Ibis, é o de um pai e de
um avô de alunos de Santa Rosa de Agua. As informações foram recolhidas
em novembro de 2015, no dia em que o núcleo celebrava os seus 20 anos.
O pai, 37 anos, é chefe de cozinha e tem três ﬁlhos (ambos os géneros) no
núcleo, e o avô tem aqui três netas. Conhecem o núcleo graças à família e
3. Os guajiros¯QGLRVZD\XXDLQGDPDQW¬PDWUDGL©¥RGHţIHFKDUŤDVǧOKDVHPFDVDGXUDQWHGRLVDQRVGHSRLVGD
primeira menstruação. As raparigas devem aprender todo o trabalho caseiro para futuramente formarem uma
família. Ao terminar essa reclusão no seio familiar, as adolescentes, ainda virgens, poderão ser “vendidas” pelo
SDLDRXWURKRPHPTXHTXHLUDIRUPDUXPDIDP¯OLDXPULWXDODQFHVWUDOTXHGLǧFXOWDDLQWHJUD©¥RGDVMRYHQV
adolescentes numa cultura que não seja a wayuu e que as afasta do ensino formal (Iguana, 2006; Velásquez, 2016).
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desde o tempo em que funcionava no CEP, no meio do bairro Santa Rosa
de Agua.
Logo no início da conversa o pai faz questão de dizer, com orgulho, um
ano depois da inscrição os ﬁlhos entraram na Orquestra Infantil, e cinco
meses depois, a mais nova conseguia mimar um concerto de orquestra.
A música pareceu-lhe ser uma boa solução para os ﬁlhos porque já havia
músicos na família. É essencial que tenham uma atividade: “O mais velho
tem 11 anos, é pré-adolescente, o do meio tem 9 anos; há que mantê-los
ocupados.” Pensa que os encarregados de educação devem dar uma boa
imagem de si próprios aos ﬁlhos, falar com eles, explicar-lhes o que se passa
na sociedade. Por exemplo, salienta a importância de falar sobre sexualidade com os ﬁlhos porque os seus próprios pais não o ﬁzeram. “Só assim
é que os nossos ﬁlhos poderão ir para a rua com mais conhecimentos. Nós
já vivemos tudo aquilo, eles não acreditam, mas é verdade.”
O balanço geral que estes dois homens fazem da Venezuela é muito
negativo. A música é um dos poucos futuros possíveis neste momento,
“e no núcleo [as crianças] aprendem a partilhar”. O mais importante é manter a criança preenchida porque no bairro há demasiadas más inﬂuências:
droga, delinquência, prostituição. Há que fazer algo de produtivo para elas,
“é a minha forma de ser papa”.
Pai e avô também falam do bullying nas ruas e nas escolas. À mínima
diferença física ou mental, os jovens zombam do outro e agridem-no. Para
estes dois homens o bullying relaciona-se com uma perda de valores e
com os programas de televisão em que “se faz troça dos gordos, dos feios
e dos mal vestidos”. Dizem que a troça já existia no tempo deles, mas que
na altura, “depois de darmos um golpe, tudo parava; atualmente é algo de
contínuo, até que a criança se sinta mal; é pura maldade”. No núcleo não
há bullying: as crianças crescem juntas, misturadas com todas as idades,
são todas iguais e entreajudam-se.
O pai e o avô não têm por hábito vir buscar os ﬁlhos e netas. Quando
lhes pergunto porquê, respondem que os homens trabalham o dia todo.
O avô tem três trabalhos diferentes para conseguir alimentar a família.
Tratar da casa e da educação dos ﬁlhos são tarefas passadas às mulheres,
“eu só trato dos permisos”. No entanto, dizem que, face à situação do país,
cabe a cada um fazer a diferença. “Eu sou a mudança, isso faz-se pouco a
pouco porque não temos dinheiro, mas temos amor e uma família.” O mais
importante é a união, muitas pessoas não se unem, “mas nós somos mais
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fortes se estivermos juntos”. O pai diz que é preciso partilhar tudo, que o
homem também tem de saber lavar a loiça e a roupa – “Foi o meu pai que
me ensinou isso.”
O pai e o avô entrevistados vêm de famílias que sempre foram estruturadas e muito unidas. Os irmãos continuam em contacto permanente e
a estabilidade é reproduzida de geração em geração. Admitem que a sociedade é muito machista e que, de uma forma geral, os homens querem que
tudo lhes apareça feito. “Não há uma noção do coletivo; é um problema
cultural e de valores.” Antes, os pais educavam, diziam o que estava bem
e o que estava mal, mas hoje em dia não.
A perda dos valores de base parece-lhes estar relacionada com a importância crescente das tecnologias. Quanto mais tecnologia, menor o contacto das crianças com os pais. O pai conta que diz ao ﬁlho: “Quando falas
comigo não quero que tenhas um telemóvel na mão. Muitas vezes tento
estabelecer um diálogo, mas somos interrompidos pelo telemóvel. Já me
aconteceu receber uma mensagem da minha ﬁlha a pedir para que eu lhe
leve um copo de água da cozinha ao quarto.” O avô está de acordo e insiste
que “educar um ﬁlho nesta sociedade e nesta época é difícil, mas há que
saber fazê-lo. Precisamos de esperança, mas sabemos que vai ser mais
difícil para eles do que foi para nós”.

CAPÍTULO V. UTILEROS E AUXILIARES DE EDUCAÇÃO

1. Utileros no núcleo Santa Rosa de Agua
Gabo e Abdias são dois utileros (técnicos e responsáveis pelo equipamento)
do núcleo Santa Rosa de Agua, na Venezuela. Passam as tardes a trabalhar
no núcleo, cinco dias por semana. Gabo tem 30 anos e vive no bairro Santa
Rosa de Agua desde que nasceu. Abdias tem cerca de 40 anos, foi militar,
vive atualmente no sudoeste de Maracaibo, com a esposa e dois ﬁlhos.
Depois de alguns meses de trabalho juntos, descobrem que são primos
afastados, com as mesmas origens indígenas.
Quando começaram a trabalhar neste núcleo, há três anos, o posto
que ocupam era designado atrilero, pessoa que trata dos atriles (estantes
de partituras). Preparavam as cadeiras e as partituras para os alunos em
todas as aulas. Mas a sua função é mais ampla, porque o núcleo precisa
de ajuda para resolver os problemas de água e de luz ou para integrar os
novos alunos e distribuir os instrumentos que ﬁcam no núcleo. Assim, passaram de atrileros (responsáveis das estantes) a utileros (responsáveis pelo
equipamento), “porque o nosso trabalho não está focalizado na orquestra,
fazemos muitas outras coisas”. Esta mudança de título não signiﬁca uma
mudança de salário, o que, aliás, não parece ser o mais importante para os
dois utileros. Fazem sempre mais do que lhes é pedido, “por cortesia”, diz
Abdias, “somos um grupo de trabalho; mesmo que a diretora não esteja
cá, nós ajudamos para que tudo funcione; neste núcleo formou-se uma
equipa para que tudo funcione o melhor possível”.
Gabo e Abdias mostram entusiasmo com o trabalho e o espírito de grupo
que existe no núcleo: “Aqui estamos todos conectados, colaboramos, e a
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diretora é boa pessoa. Podemos conversar com ela, e ela quer resolver os
problemas.” Quando peço para aprofundarem as razões deste entusiasmo,
Gabo explica que há algo de especial no El Sistema: em paralelo trabalha num
hotel de Maracaibo, onde não existe o mesmo espírito de grupo e cada um
ﬁca no seu canto. “No núcleo é diferente, o coletivo entreajuda-se e os utileros não estão demasiado ocupados, por isso estamos sempre disponíveis.”
Ambos têm a mesma função. Partilham as tarefas de acordo com as
ordens que são dadas diariamente pela diretora do núcleo, consoante os
horários das aulas e os ensaios das orquestras. A relação com Oriana Silva, a
diretora, é de consideração mútua: “A diretora e a coordenadora nunca nos
faltaram ao respeito, sempre foram cordiais e trabalhadoras”, diz Abdias.
Durante os ﬁns de semana, quando há ensaios da orquestra regional
no centro da cidade, pode acontecer que um deles vá ajudar outros utileros: “São todos boas pessoas, há um ou dois jovens pavitos, mas é um
bom grupo.”
Abdias fala da sua experiência como militar, onde tudo era muito
controlado a nível das funções e do respeito, e onde havia formações
deﬁnidas para postos deﬁnidos. “Aqui, no El Sistema, quando tu chegas
não sabes nada, não existe uma academia do utilero.” Aprende-se com a
experiência e recebe-se a conﬁança da direção. Como para os outros trabalhos no El Sistema, há muita margem para a criatividade e a invenção,
experimentando-se novas metodologias e técnicas. Isso signiﬁca que
também os utileros evoluem no El Sistema, ou melhor, com o El Sistema:
“É uma parte de nós; tratamos das cadeiras e das estantes como se fossem
nossas. E quando a Orquestra Simón Bolívar passa na televisão, telefonamos um ao outro para analisar em detalhe a organização da orquestra.”
Antes deste trabalho no núcleo, viam a música sinfónica como algo de
“chato, muito fechado, onde não se pode fazer nada, onde só há pessoas
sérias, presidentes, gente inacessível”. A experiência de utileros permitiu-lhes apreciar a orquestra, desenvolver a curiosidade e conhecer todos os
instrumentos. “Aquele que não sabe é aquele que não vê”, explica Gabo.
Dizem sentir-se privilegiados porque, quando a Orquestra Juvenil de Santa
Rosa de Agua vai tocar nas salas do centro da cidade, estão sempre no palco
ao lado dos alunos. Isso permite conhecer os grandes músicos da região
que vão cantar com a orquestra. O momento favorito acontece quando
a diretora, Oriana Silva, os chama ao palco no ﬁnal do concerto: “Diz o
nosso nome e todos aplaudem; ou então, quando entre duas músicas vou
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ao palco instalar uma harpa, a diretora aproveita para apresentar-me”,
diz Gabo com orgulho.
No núcleo os utileros também são respeitados, nomeadamente pelos
pais, que os solicitam para vigiar os ﬁlhos. “Pedem-nos para estarmos
pendientes deles; isso cria conﬁança, sentimo-nos bem”. As relações com
os alunos são baseadas “no jogo e no respeito”. Abdias chega a considerar
os alunos como se fossem seus ﬁlhos: “Tenho três e sou muito apegado
a eles, e no núcleo faço a mesma coisa, falo com os alunos e ajudo-os.”
Gabo vive no bairro Santa Rosa de Agua e tem observado mudanças
que acontecem graças ao núcleo. Sobre as crianças que aí estão inscritas
diz: “A música afasta-as dos problemas e melhora a sua formação como
pessoas, mesmo que não sejam músicos proﬁssionais no futuro.” Abdias
descreve assim os problemas dos jovens nas ruas do seu bairro no sudoeste
de Maracaibo: “Uma criança que não tenha nada que fazer é uma bomba
atómica.”
Ao colocar a questão da monoparentalidade, Abdias explica que “depois
do casamento a vida dá muitas voltas, escapa-te das mãos, há conﬂitos,
mas tudo se perde quando já não há respeito no casal. Depois acaba por ser
a mãe a acumular as funções”. Para Abdias e Gabo tudo depende das famílias porque há muita reprodução social a nível da desestruturação familiar.
Para Gabo, sucede o contrário: “Venho de uma família muito unida, que se
respeita, e esse é também o caso da família da minha mulher.” Para Abdias
o mais importante são os ﬁlhos: “Eles são a tua família porque quando tu
envelheces ajudam-te.”
Como já acontecia no Bairro da Paz em Salvador da Bahia, também
Gabo e Abdias criticam o facto de o governo venezuelano dar ajudas
sociais. O programa Madres del Barrio, por exemplo, não tem qualquer tipo
de controlo: “As pessoas ﬁcam com o dinheiro e pronto; tudo depende da
formação das pessoas.” Abdias explica que atualmente, quando se é pai, é
preciso controlar tudo. No seu caso, ele não permite aos ﬁlhos adolescentes
jogarem na rua, a não ser que seja em frente à casa: “As ruas tornaram-se
demasiado perigosas, é proibido.” Sobre os seus próprios pais, Abdias diz
que ﬁzeram tudo para que nunca lhe faltasse nada, e de facto “eu sempre
tive um lápis na escola”. Gabo, que também vem de uma família muito
modesta, explica que todos os irmãos têm uma formação universitária,
pois “isso não tem nada a ver com a pobreza, só depende das famílias”.
Ele diz que o pai nunca lhe bateu, pois “a violência não cria respeito; mas
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a minha mãe batia”. E Abdias conﬁrma que “também era a minha mãe
quem nos dava o permisso”.
Quanto ao seu país, ambos revelam um sentimento nacionalista. “Eu
sou 100% venezuelano”, diz Abdias, “sempre me senti mais venezuelano;
a meu ver os maracuchos e os caraqueños são demasiado regionalistas.”
Atualmente os dois assistem à desertiﬁcação do país, com muitas pessoas a
emigrar devido à situação económica e política. Para Abdias, o que causa os
maiores problemas é o site DollarToday 1, que ﬁxa o preço do dólar no mercado
paralelo (por exemplo, 1 dólar para 800 bolívares no mercado paralelo, em
vez de 1 dólar para 7 bolívares no mercado oﬁcial), bem como o bachaqueo,
que permite “comprar a 10 na Venezuela e vender a 100 nas fronteiras com a
Colômbia, sem qualquer ﬁscalização. Isso esvazia os nossos supermercados”.
A perda de controlo estende-se a todos os domínios. O bairro Santa
Rosa de Agua também mudou, passando de uma banda (gangue) que controlava tudo e garantia a segurança para uma dezena de bandas que lutam
entre si. “Há alguns meses a polícia entrou no bairro e matou umas quinze
pessoas, todos delinquentes”, conta Abdias. Segundo ele, a situação nacional de insegurança é causada pela falta de ﬁrmeza com os delinquentes:
“Damos-lhes muitas liberdades. Quando vão presos a pena é reduzida, e
quando saem voltam ao bairro para recomeçar.”

2. Auxiliares de educação no núcleo Miguel Torga
Em Portugal, o núcleo Miguel Torga tem duas auxiliares de educação que
dão um apoio precioso à coordenadora e aos professores. As auxiliares
são funcionárias da Escola Miguel Torga, e é aí que trabalham todos os
dias. De manhã tratam exclusivamente da escola, de tarde ajudam os
responsáveis do núcleo. D. Margarida é auxiliar desde o início do núcleo
(2007), enquanto D. Brites começou por trabalhar num outro núcleo que,
entretanto, fechou. Em 2013 passou a integrar a equipa da Escola Miguel
Torga. As duas auxiliares conhecem muito bem os alunos, o que é uma
vantagem quando é necessário explicar-lhes o que é a Orquestra Geração,
convencê-los a ir às aulas, ou então escutá-los quando algo corre mal. Elas
são “os olhos e os ouvidos” do núcleo.
1. www.dolartoday.com, acesso em 10 de setembro de 2016.
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No entanto, por timidez, as duas auxiliares mostram alguma reserva
quando lhes propomos uma entrevista semiestruturada. Só ao ﬁm de alguns
meses no campo de pesquisa é que se proporcionou ter uma conversa mais
longa e séria com D. Brites, mas sem gravação. Começou por dizer que “os
alunos da Orquestra Geração têm uma atitude diferente dos outros alunos
da escola” devido à sua capacidade de escutar e de conversar. “Penso que nas
escolas deveria haver uma aula para pôr os alunos a falar sobre os seus dilemas e para que sejam escutados. Eles precisam disso, é preciso mais diálogo.”
Como auxiliar da Orquestra Geração no núcleo Miguel Torga, a função de D. Brites consiste em: indicar aos professores e alunos as salas de
aula; distribuir todo o tipo de anúncios e pedidos de autorização; abrir a
sala dos instrumentos; fotocopiar as partituras; e fazer a mediação entre
todos os atores do núcleo. Para além disso, diz ser conselheira: “Eu sou
assim, depende da personalidade da auxiliar. Também me zango quando
é preciso, mas depois explico sempre o porquê.” D. Brites dá importância a
pequenas coisas do quotidiano e diz que há que ter uma boa atitude: “Acho
que faço a diferença quando digo ‘Bom dia’ a toda a gente”2.
Esta auxiliar transmite paixão pelo seu trabalho, sobretudo no núcleo,
porque é muito rico em experiências e em emoções: “Aqui partilhamos todo
o tipo de histórias: há vidas, há pessoas a falecer, há doenças, há momentos de felicidade, de tristeza, há partilha.” A sua relação com os alunos e
professores do núcleo baseia-se principalmente na empatia, acabando por
somatizar os problemas dos outros. Alguns alunos vivem em contextos
familiares e ﬁnanceiros difíceis, e por vezes vêm para a escola de barriga
vazia: “Eu ofereço um chocolate, mas também falo com eles.” D. Brites é
uma mulher cativante, conversa com os alunos sem os intimidar, faz tudo
para que estejam motivados.
A auxiliar tem um conhecimento privilegiado das famílias dos alunos.
Os alunos que moram no bairro podem voltar para casa sozinhos, mas
muitos pais vêm buscar os ﬁlhos ao núcleo no ﬁnal do dia, pelas 18h00,
e aproveitam para perguntar a D. Brites se eles se estão a portar bem e se
estão a evoluir na aprendizagem. A propósito do núcleo, a auxiliar nota
que ao longo dos últimos cinco anos o interesse dos pais tem aumentado
progressivamente, graças aos concertos, ao site na internet e às conversas
entre encarregados de educação. Todos querem que os ﬁlhos toquem nas
2. A mesma importância tinha sido dada ao Buenos días! do professor Angel Gutierrez no núcleo Santa Rosa de Agua.
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melhores orquestras. Quanto aos alunos, diz que as suas motivações são
“as orquestras principais, os alunos mais avançados (que são do bairro) e
o facto de terem um instrumento que lhes é emprestado”.
Quando querem desistir do projeto, os alunos podem fazê-lo livremente, mas D. Brites dá-lhes uma ﬁcha a preencher para justiﬁcar a saída.
Entre as razões mais frequentes está a falta de tempo para fazer os trabalhos
de casa e outras atividades. Alguns pais pensam que a orquestra distrai os
ﬁlhos das atividades curriculares. Há alunos com famílias desestruturadas
que não lhes garantem qualquer apoio, exigindo-lhes que tratem da casa
e dos irmãos mais novos. Há também alunos que desistem porque os pais
mudaram de bairro ou até de país (frequente em famílias de imigrantes
que procuram trabalho na Europa).
D. Brites insiste na importância dos alunos mais velhos para a motivação dos recém-chegados, pois “ajudam-nos a tocar e a ler as partituras”.
Os resultados e as mudanças são evidentes: “Veem a escola de outra forma,
mas isso leva tempo; para perceberem é preciso que toquem um primeiro
concerto.” Neste núcleo, os alunos integram rapidamente a Orquestra
Infantil, pois há que pôr imediatamente em prática a aprendizagem.
Esta auxiliar diz que o seu trabalho no núcleo Miguel Torga é “muito
agradável” e que a ajuda a aguentar as outras funções. O mais difícil é a
falta de apoio por parte dos professores da escola onde está instalado o
núcleo: “O feedback é negativo, acham que isto faz demasiado barulho e
que é extracurricular.” A auxiliar tenta “civilizar” os alunos para que não
toquem nos corredores antes ou depois da hora, tentando “encontrar os
horários e as salas que não chateiam ninguém”.
A seu ver, os professores da escola deveriam assistir às aulas do núcleo
porque não as conhecem. Mas também compreende o ponto de vista desses
professores; ou seja, “há muita saturação, não têm paciência, os salários
são maus, vivem rodeados de burocracia e no ﬁnal do dia a direção ainda
lhes mete uma reunião às 19h30”. Quanto à direção da escola, diz que
estão orgulhosos por ter o projeto Orquestra Geração nas suas instalações.
“Entenderam bem o que é o projeto e estão sempre impressionados com
os concertos”, explica D. Brites.
Quanto aos professores, a auxiliar pensa que formam uma boa equipa
e que conseguem transmitir o que é o projeto de música: “Atenção e escuta,
bem como exigência e regras.”

CAPÍTULO VI. DIRETORES E COORDENADORES
DE NÚCLEOS

O quinto grupo de atores para melhor compreender o funcionamento dos
núcleos são os diretores e coordenadores. Na Venezuela há um diretor e
um coordenador por núcleo porque a maioria dos espaços é exclusiva do El
Sistema e da formação musical. É o caso no núcleo Santa Rosa de Agua, que
tem como diretora Oriana Silva, ex-aluna de ﬂauta, e como coordenadora
Nohélia Ortega, moradora do bairro, mãe de dois alunos. Há também uma
secretária que é moradora do bairro e que tem dois ﬁlhos no núcleo. A diretora e a coordenadora gerem uma equipa de 21 professores, 263 alunos,
dois utileros, duas empregadas de limpeza e um segurança. Os horários são
ﬁxos: das 13h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira, e sábados de manhã.
Em Portugal e no Brasil a terminologia é diferente. Não há diretores de
núcleos, mas apenas coordenadores. As suas funções são as mesmas, mas
não beneﬁciam de tanto apoio quanto na Venezuela, onde os núcleos têm
escritórios com equipas de trabalho e material informático. Em Portugal,
o núcleo Miguel Torga é coordenado por Sandra Martins, responsável por
16 professores, 92 alunos e duas auxiliares de educação. Os horários são
adaptados aos alunos, mas os professores lecionam no núcleo entre as
14h00 e as 20h00, de segunda a sexta-feira.
No Brasil, o núcleo Bairro da Paz é coordenado por Esdras Efraim,
responsável por 14 professores, uma assistente e 113 alunos. O núcleo está
aberto das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00, de segunda a sexta-feira.
Cabe aos alunos escolherem o seu horário de música (de manhã ou de tarde),
em função das aulas do ensino curricular. A assistente do coordenador tem
acesso a um computador e a uma impressora na sala da direção do Espaço
Avançar da Santa Casa da Misericórdia da Bahia, onde se situa o núcleo.
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1. Antes de dirigir o núcleo
Sandra Martins, 37 anos, coordenadora do núcleo Miguel Torga, cresceu no
Norte de Portugal, em Vila Nova de Famalicão. Vem de uma família modesta,
na qual não havia músicos. A paixão pela música começa cedo, motivando a
sua inscrição numa escola proﬁssional especializada em música, a Artave1,
inserida numa escola jesuíta de ensino rigoroso. Os alunos começam no
7.º ano de escolaridade e vão até ao 12.º. De manhã têm aulas do currículo
obrigatório, de tarde têm aulas de música, cinco dias por semana. Sandra
saía de casa às 7h30 e voltava às 21h00. “O trabalho era muito duro; foi a
minha vida durante seis anos.” As tardes na Artave eram como agora no
núcleo Miguel Torga, com trabalho musical centrado no instrumento. Mas
havia muitas aulas de orquestra: “Segundas-feiras era em tutti, terça e
quinta eram só cordas. E a cada ano tornava-se mais intenso.” No 8.º ano,
Sandra estava desmotivada e esteve para desistir: “Agora percebo quando
um aluno quer desistir, há uma fase complicada, na qual nos colocamos
muitas questões. São atividades que tomam muito tempo.” Naquela altura
Sandra encontrou os mesmos fatores de motivação que os alunos do núcleo
Miguel Torga atualmente: “Foi o trabalho em orquestra que me motivou a
ﬁcar.” A intensidade do ensino coletivo na Artave criava vinculações entre
os alunos, que em conjunto se entreajudavam para vencerem as provas.
“A orquestra unia-nos muito e a música de câmara também. Passávamos
lá o dia todo e tornámo-nos uma família.”
Aos 18 anos, no ﬁnal deste percurso, Sandra entra na Orquestra
Metropolitana de Lisboa como violista. A chegada e a vida na capital não
são fáceis durante os primeiros tempos, mas na Orquestra Metropolitana
a maioria dos alunos vem do Norte de Portugal, também formada pelas
escolas proﬁssionais de música, o que ajuda na transição. Terminada a licenciatura nesta orquestra, Sandra parte para Oviedo para seguir os estudos
com um professor especíﬁco. Dois anos depois volta a Lisboa, onde trabalha
como reforço na Orquestra Metropolitana, na Sinfónica Portuguesa e na
Orquestra Gulbenkian. Em 2007, o marido, venezuelano, leva-a a assistir à
primeira formação da Orquestra Geração com José Sanglimbeni, professor
e maestro no El Sistema.
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Esdras, coordenador do núcleo Bairro da Paz, tem 28 anos. Vem de
Salvador da Bahia, é casado, devoto da Igreja Evangélica da Assembleia de
Deus. Foi na igreja que começou a interessar-se pela música, aos 8 anos.
A irmã mais velha tocava clarinete, Esdras queria o mesmo instrumento,
mas a mão pequena não lhe permitia chegar ao Si bemol. Mudou de ideia
depois de ter ouvido um trompete pela primeira vez. O professor disse-lhe
que poderia tê-lo se tocasse uma escala completa até ao ﬁnal da semana.
Conseguiu vencer esta primeira prova e começou a aprender trompete na
igreja com o professor, um militar exigente: “Tínhamos medo de apanhar
uma chapada.”
Depois Esdras tocou em muitas orquestras ﬁlarmónicas populares, com
repertório religioso (harpas cristãs) e repertório militar (dobrados). No 7.º
ano de escolaridade entra numa escola militar que aceita músicos na sua
orquestra. Diz que esta experiência rígida o formou. Havia um sistema de
graduação entre os alunos e bastante competição, “mas criei muitos amigos
que guardo ainda hoje. Alguns tornaram-se músicos proﬁssionais”. Depois
do 12.º ano de escolaridade, Esdras não queria seguir os estudos, mas um
dos professores convenceu-o inscrever-se na Universidade Federal da
Bahia, no curso de música. Para a audição preparou um duo. Na audição,
o professor que os avaliava disse-lhes: “Vocês têm um som de amiba, sem
forma nenhuma.”
Foi este mesmo professor que, em 2007, o informou de que estavam
abertas as inscrições para um novo programa de música em Salvador –
o Neojiba. Mas nesse período Esdras queria dedicar o tempo ao ensino
da Bíblia na sua Igreja: “Eu era monitor religioso e foi muito enriquecedor
estar face a uma turma, a minha primeira experiência como professor.” A fé
é essencial no seu percurso, guiando-lhe as ações, a forma de ver a vida e
o sentido das decisões. Por exemplo, Esdras explica que nas audições de
música nunca ﬁca nervoso, “porque penso que toco para Deus e não para
júris ou para um público à minha frente; se ﬁzer erros tocando trompete é
porque Deus controla tudo, se ﬁcar perfeito então será pela glória de Deus”.
Durante sete anos Esdras tocou como trompetista na Orquestra Juvenil
do Neojiba ao mesmo tempo que fazia concertos de música popular: “Havia
um bom espírito, e cada vez que voltávamos de um concerto de música
popular ﬁcávamos com um som de Axé no trompete; isso chateava o diretor do Neojiba, que queria um som mais clássico. Havia risada e fazíamos
exercícios difíceis entre nós.” Ao longo desses anos, “o Neojiba fez com
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que eu pudesse casar porque ganhava dinheiro. Mas eu nunca pensei em
tocar numa orquestra sinfónica, no melhor dos casos seria numa orquestra militar – não vou tocar esse tipo de repertório clássico e ter de esperar
muito tempo nos ensaios; o trabalho dos metais pode ﬁcar resolvido em
quinze minutos, mas para os outros demora três horas. É uma grande
perda de tempo”.
Em 2012, Esdras começou a dar aulas nos núcleos do Neojiba, mas
sem ter uma formação especíﬁca. O mais difícil foi dar conta de que tinha
cada vez menos tempo para trabalhar o trompete. Juntando a Orquestra
Juvenil à função de professor de música, Esdras tinha semanas de 60 horas
de trabalho. Era demasiado, e por isso decidiu sair da Orquestra. Aceitou
um lugar como professor no núcleo Bairro da Paz. Quando, no ﬁnal de
2013, foi assinar o contrato, estava lá escrito que ia ser o novo coordenador do núcleo.
Oriana Silva, 30 anos, é ﬂautista proﬁssional e diretora do núcleo Santa
Rosa de Agua na Venezuela. Aos 8 anos, inicia os estudos de música na
escola Zoltan Kodaly de Maracaibo, tendo aulas teóricas e práticas. Aos
13 anos descobre a ﬂauta transversal com a professora Nicaulis Alliey,
ao mesmo tempo que integra as Orquestras Infantil e Juvenil do núcleo
Santa Rosa de Agua. Nesse ano, 1998, Oriana também se inscreve no
Conservatório de Música José Luis Paz, em Maracaibo. O seu percurso
evolui rapidamente. A partir de 2001, toca na Orquestra Regional e em
2004 integra a Orquestra Juvenil Nacional, dirigida por Sir Simon Rattle,
ex-diretor musical da Orquestra Filarmónica de Berlim. Nesse mesmo
ano Oriana inicia os estudos de ﬂauta transversal no Conservatório de
Música Simón Bolívar, em Caracas, ligado ao El Sistema. Durante dez anos
toca nas grandes orquestras nacionais e em seminários especializados,
na Venezuela e no estrangeiro. Em 2014, é ﬁnalista do primeiro concurso
nacional da orquestra de ﬂautas.
A experiência no ensino começa aos 19 anos, dando aulas em vários
núcleos, nomeadamente em Santa Rosa de Agua. Em 2010, integra em
Caracas o Programa Nacional de Formação Académica para os jovens professores e diretores de núcleos do El Sistema. O professor que vai marcar esta
sua formação é o maestro Gregory Carreño a nível da direção de orquestra
e da ﬁlosoﬁa do El Sistema. Em 2012, Oriana é convidada a dirigir o núcleo
Santa Rosa de Agua e dois anos depois, em paralelo ao núcleo, torna-se
professora de ﬂauta e de música de câmara na Universidade de Zulia.
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2. Convite e primeiros tempos no núcleo
A atual diretora em Santa Rosa de Agua iniciou aqui o seu percurso musical
aos 13 anos de idade. Durante vários anos tocou ﬂauta transversal no núcleo
ao mesmo tempo que tinha aulas no Conservatório e integrava outras orquestras. Quando ainda era aluna, Oriana Silva dirigiu a orquestra de ﬂautas, mas
o núcleo tinha inúmeros problemas: “Havia muitas coisas a resolver, tanto
a nível musical como a nível estrutural, porque faltavam regras de normalidade.” Antigamente, o núcleo situava-se no meio do bairro Santa Rosa de
Agua, no Centro de Educação Prioritária (CEP), mas não tinha condições
para as aulas de música. Em 2012, ao ﬁm de 17 anos de existência, o núcleo
muda-se para a periferia do bairro para um edifício exclusivo do núcleo.
Foi nessa fase que a Direção Nacional chamou Oriana Silva para ser
diretora, dizendo-lhe que tinha 24 horas para decidir”. A transição de
Oriana como nova diretora do núcleo, depois de tantos anos sob a alçada
de um casal de diretores talentosos, não foi fácil: “Alguns alunos foram-se
embora porque preferiam os antigos diretores, que também eram seus
professores de instrumento.” Oriana precisou de encontrar o seu posicionamento e os seus métodos: “Faço o melhor que posso, quero que os
alunos ﬁquem enamorados do núcleo.” Durante os primeiros meses foi
em vão que procurou metodologias para dirigir e gerir o núcleo: “Dizia ao
subdiretor regional que eu ainda era jovem e ele respondia que também
ele era jovem. Era preciso apresentar resultados num tempo recorde, mas
eu tenho uma intuição que me guia.”
Não encontrando métodos que a ajudassem na sua nova missão de
diretora, as respostas às suas perguntas surgiram nas formações que foi
tendo em Caracas uma vez por mês. Nessa fase o maestro Gregory Carreño
teve um papel fundamental: “É alguém muito especial para mim, o meu
número dois, depois do maestro Abreu”. O maestro Carreño ensina aos
diretores de núcleos os aspetos práticos e ﬁlosóﬁcos do El Sistema. É um
dos grandes maestros, mas o contacto mantém-se fácil: “Podes escrever-lhe e ele responde-te, admiro isso. Se ele consegue encontrar tempo para
fazer tudo, então eu também tenho de conseguir.” Há já quatro anos que
o maestro Carreño é um dos professores de Oriana Silva. “Durante as suas
aulas há sempre um momento de conversa. É uma pessoa que lê muito, tem
sempre um poema; somos seus ﬁlhos, ensina-nos que não basta sonhar,
é preciso trabalhar muito.”
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Oriana cresceu no El Sistema, mas foi preciso o contacto com o maestro Carreño para aprender a pensar e a articular verbalmente a sua experiência musical: “Foi ele que me deu os pilares do El Sistema, quando eu
era pequena não se falava de Tocar y Luchar[2], mas o maestro Carreño
transforma tudo em palavras e transmite-as às novas gerações; tem um
verbo muito ﬂuido.” O maestro Abreu também é importante, mas menos
acessível. Foi, portanto, graças ao maestro Carreño que Oriana aprendeu
o necessário para dirigir e gerir um núcleo. Para ela, o El Sistema não é um
assunto pessoal, pois “sinto-me instituição; isso quer dizer que só penso
no El Sistema e que dou o meu melhor no núcleo”.
O braço-direito de Oriana no núcleo Santa Rosa de Agua é Nohélia,
36 anos, moradora no bairro desde a infância. Conheceu o edifício onde
esteve o núcleo durante os primeiros 17 anos, o CEP, pois os seus dois
ﬁlhos estavam lá inscritos. Quando o núcleo mudou de edifício, Oriana
perguntou a Nohélia se queria ser sua assistente como coordenadora: “Foi
em 2013, eu disse logo que sim. Só mais tarde é que fui ver à internet o que
queria dizer a palavra ‘coordenadora’”. Nohélia foi notada pela sua dedicação ao núcleo desde os primeiros tempos em que inscreveu os ﬁlhos.
Agora, com as suas novas funções, é responsável por organizar reuniões
com os pais, gerir o trabalho dos utileros e a logística, tratar das compras.
“Tenho responsabilidades importantes, não é fácil, mas eu gosto.” Tendo
conhecido os dois edifícios em que o núcleo já funcionou, Nohélia pensa
que tudo é melhor agora, tanto a nível do espaço e das salas como a nível
da organização: “É muito difícil gerir um núcleo quando o espaço não é só
teu, era o caso no CEP. Agora está tudo mais organizado, os professores e
os alunos já não faltam às aulas.” A sua vida mudou desde que é coordenadora; já não tem muito tempo para a família e os amigos, mas sente-se
feliz por ser útil ao bairro. Nohélia vê o seu trabalho como um privilégio:
“A primeira vez que fui a uma reunião dos diretores e coordenadores,
senti-me como no Olimpo, só havia grandes celebridades. O El Sistema
reforça a minha conﬁança.”
Tal como Nohélia, no momento da assinatura do contrato para ser coordenador do núcleo Bairro da Paz (BR), Esdras não sabia o que signiﬁcava
a palavra “coordenador”: “Fui procurar à internet.” Os primeiros tempos
desta nova experiência não foram fáceis, nomeadamente por causa dos
2. Primeiro lema do El Sistema. Atualmente é Tocar, Cantar y Luchar.
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professores: “Pensavam que era só chegar, dar aula e tchau, que não havia
qualquer engajamento pessoal.” O núcleo tinha más condições, sobretudo
quando comparado com outros onde os professores já tinham trabalhado,
o SESI3 por exemplo: “Eles têm tudo lá, até A/C.” No núcleo Bairro da Paz
era sempre uma luta para conseguir ter uma sala de aula.
A falta de acompanhamento por parte da direção do Neojiba é um dos
problemas vividos por Esdras: “Já me senti sozinho aqui.” É um núcleo na
periferia da cidade, com pouca acessibilidade. A direção pergunta-lhe como
vão as coisas, mas Esdras diz que há pouca continuidade nesse interesse.
“Não temos muitas visitas, há outros núcleos com mais apoio; tenho pedidos de material feitos desde 2013 [há mais de um ano], mas também não
posso passar o meu tempo a bater à porta deles.” Outra diﬁculdade para
Esdras é o facto de o núcleo estar inserido em edifícios que pertencem à
Santa Casa da Misericórdia da Bahia, onde decorrem várias atividades ao
mesmo tempo. Não há independência, como no núcleo venezuelano. Esdras
teve de encontrar o seu posicionamento entre o que o Neojiba queria e o
que era permitido pela direção do Espaço Avançar. As relações não eram
as melhores, e houve mesmo alguma crispação entre a direção do espaço,
o coordenador e os professores.
O braço-direito de Esdras é a estagiária Ana Paula, baiana de 30 anos,
que desde o início demonstrou ser muito empenhada, pronta a resolver os
múltiplos problemas. “Não preciso falar nada”, explica Esdras, “ela toma as
iniciativas sozinha.” Esdras conversa com ela quando tem alguma dúvida,
o diálogo é-lhe fundamental. O papel de Ana Paula é essencialmente burocrático, trabalho de secretária, mas também há uma parte mais social,
psicológica até, porque deve veriﬁcar a vinda dos alunos, contactar os
pais, ouvir os problemas dos estudantes e dos professores. Estar próxima
das pessoas permite-lhe ser “os olhos e os ouvidos” das assistentes sociais
que vêm uma vez por semana ao núcleo.
Em Portugal, Sandra Martins é a coordenadora do núcleo Miguel Torga
desde 2011, depois de ter começado como professora em 2007. Lembra-se
do primeiro ano no núcleo: “Só tínhamos 15 inscritos e foi com eles que
aplicámos os métodos deixados por José Sanglimbeni, formador vindo da
Venezuela.” Ficou claro, desde o início, que só iria funcionar se a equipa de
professores estivesse unida: “Isto não é como no Conservatório, aqui somos
3. ZZZVHVLǧHERUJEU$FHVVRDPDU©R
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todos iguais.” Rapidamente perceberam também que as capacidades habituais de um professor não são suﬁcientes neste contexto: “Eu acho que no
início os professores têm diﬁculdade aqui por causa da dimensão pessoal;
é preciso compreender a criança que tem uma família desestruturada e
que tem menos acesso à arte.” Mas ao ﬁm de alguns meses inscreveram-se
novos alunos, permitindo acabar o ano letivo com um grupo completo,
ou seja, trinta alunos que “participaram no estágio da Páscoa e ﬁzeram
o primeiro grande concerto na Fundação Gulbenkian em julho de 2008”.
Em 2015, a maioria dos primeiros alunos do núcleo Miguel Torga ainda
está na Orquestra, ao mesmo tempo que segue percursos universitários
ou proﬁssionalizantes. Quanto aos professores, a sua aprendizagem foi
gradual: “Agora estamos muito mais avançados, trabalhamos o repertório
mais facilmente.”
O papel de coordenadora de núcleo foi assimilado por Sandra Martins
de forma progressiva porque começou por ser assistente da primeira
coordenadora, Helena Lima, atual subdiretora da Orquestra Geração.
Essa passagem permitiu-lhe aprender com Helena, que “é a alma deste
projeto, uma mulher que luta muito e não baixa os braços por nada neste
mundo”. Em 2011, Sandra acaba por assumir o trabalho intenso que é a
coordenação de um núcleo. “Aqui é preciso saber fazer de tudo: secretariado, gestão de professores, contacto com os pais, parte pedagógica, dar
aulas de instrumento, dirigir a Orquestra Infantil.” Embora tente delegar
algum trabalho, mesmo assim, tendo em conta os 92 alunos do núcleo,
sobra-lhe muita coisa para resolver.

3. Funções e complementaridade
Uma das funções que Sandra Martins delega é o contacto com os pais de
alunos, em caso de mau comportamento ou de faltas às aulas: “Parece-me
muito importante que os professores sejam capazes de contactar diretamente os pais dos alunos. Eu só intervenho no caso de situações graves.” A sua forma de gerir o núcleo passa por implicar o coletivo: “Nunca
decido sozinha, passo sempre pelos outros, organizo reuniões com todos
os professores ou com todos os encarregados de educação.” O repertório
é decidido pelos coordenadores nacionais em reuniões mensais, em que
“aproveitamos para debater o que está bem e o que está mal”. A escolha
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dos professores do núcleo cabe à Direção Nacional do projeto e não à
coordenadora do núcleo, o que para Sandra é positivo porque no passado
ﬁcou desiludida com um professor que tinha aconselhado.
Sandra também tem a função de fazer a ponte com a direção da Escola
Miguel Torga. O núcleo existe na escola para propor atividades orquestrais
aos alunos. As suas relações com a direção da escola são boas, mas é com
os professores do ensino curricular que é mais difícil criar uma ligação:
“Não estão abertos para compreender o nosso trabalho. Tive grandes confrontações com alguns deles, e foi preciso levá-los às nossas aulas para que
vejam que os seus alunos são diferentes connosco; ﬁcaram boquiabertos.”
A seu ver, o problema reside na atitude da maioria dos professores da
escola, porque não têm qualquer respeito pela música e não conseguem
ver para além do mau comportamento dos alunos. “Pensam que a música
é só um passatempo, que a música não faz crescer; são ignorantes ao ponto
de pensar que o nosso trabalho é secundário.” Esta visão está a mudar ao
ﬁm de nove anos de trabalho coletivo, graças aos concertos, às viagens, às
entrevistas na televisão e às visitas de personalidades políticas na Escola
Miguel Torga. Sandra tenta compreender o ponto de vista dos professores:
é negativo porque trabalham em más condições, com turmas demasiado
grandes e com contratos de duração a termo certo. “Não posso esquecer que
têm uma vida muito stressante e que está a piorar a cada ano que passa.”
Uma das diﬁculdades para a coordenadora é a falta de independência
de alguns professores, que a cada problema precisam de falar com ela,
“e ainda por cima querem resolver tudo muito rapidamente. Mas eu tenho
16 professores sob a minha responsabilidade, não sou uma superwoman”.
É ainda responsável por coisas que não gosta de fazer, como por exemplo,
imprimir e organizar as partituras para todos os alunos.
Para Esdras, do núcleo Bairro da Paz no Brasil, ser coordenador signiﬁca gerir as reclamações de toda a gente, o que se torna “muito cansativo
quando é assim o dia todo”. Seria provavelmente mais fácil se gerisse tudo
à sua maneira, sendo o único chefe, mas ele insiste no trabalho coletivo:
“Organizo reuniões com todos os professores para que tenhamos novas
ideias juntos. É assim que encontramos a motivação para nos implicarmos, mas é complicado porque basta haver um professor que não esteja
na mesma onda para que tudo vá por água abaixo.” Esdras faz muitas
vezes referência ao sistema educativo que é utilizado na Escola da Ponte,
em Portugal, reputada pelos seus métodos alternativos e inclusivos na
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educação dos alunos. No núcleo, mesmo ao ﬁm de três anos de esforços,
tudo lhe parece imprevisível. Há muitos desaﬁos e vai levar anos até se
poderem ver resultados, mas “alguns frutos já estão visíveis, como por
exemplo a nossa aluna Victoria, ﬂautista, que acaba de ser aceite numa
das principais orquestras do Neojiba”. Para Esdras o mais importante é a
personalidade dos professores, muito antes da música, “porque o nosso
trabalho é social”.
Oriana Silva, diretora do núcleo Santa Rosa de Agua, explica que não
é fácil ser-se mulher na Venezuela, nem no El Sistema. “As mulheres são
desvalorizadas” e as suas vozes tendem a não serem ouvidas. Quando
há reuniões maiores, Oriana Silva ainda ﬁca surpreendida com a falta de
mulheres em postos importantes. No entanto vive num território maracucho, que é matriarcal por inﬂuência dos índios añú e wayuu. No núcleo,
Oriana Silva defende os seus professores: “Os alunos devem respeitar os
professores, eu insisto nisso; aqui, sejas homem ou mulher, para seres
respeitado, tens de te impor.”
Quanto às suas funções, associa-as a um dos principais lemas do El
Sistema, “hacer mas con menos”. A seu ver, esta é uma das mais importantes
divisas do El Sistema, pois “obriga a ser capaz de fazer tudo, supervisionar
e multiplicar ao mesmo tempo”. Metade dos professores são ex-alunos do
núcleo que ela conhece desde a infância. “Isso é muito importante para
mim porque eu conheço-os, eu sei até que ponto são responsáveis e como
se dedicam ao trabalho”.
Um outro aspeto pelo qual Oriana se sente responsável é a segurança
à volta do núcleo, sobretudo no momento de os alunos voltarem para
casa, às 18h30, quando começa a escurecer. É um ambiente perigoso para
todos. Os alunos que não estão com os pais devem sair em grupo, pois “há
demasiados malandros nas ruas. Eu preﬁro que os alunos não venham a
andarem por aí a passear sozinhos nas ruas; já houve vários a quem roubaram os instrumentos”.
A sua assistente, Nohélia Ortega, explica que são ambas se complementam e que tudo é decidido depois de conversarem. Oriana tem a
seu cargo a formação musical, enquanto Nohélia trata da logística e da
burocracia. Há também uma distribuição dos papéis a nível das emoções:
Oriana transmite a imagem de exigência e ﬁrmeza de espírito, enquanto
Nohélia está do lado da escuta, tendo uma aproximação mais psicológica
e cheia de humor.
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O núcleo Santa Rosa de Agua também é responsável pela gestão de
módulos (aulas de música organizadas pelo El Sistema nas Escolas públicas da Venezuela). Os módulos resultam do Programa de Expansión Simón
Bolívar, um novo projeto instituído pelo El Sistema que pretende atingir
um milhão de alunos até 2019. O núcleo de Oriana Silva tem nove módulos
sob a sua responsabilidade e um coordenador especíﬁco, Calin Zambrano.
Os alunos fazem parte de um módulo de música nas suas escolas. É um
trabalho muito difícil porque os professores devem dar aulas de música
durante uma hora para turmas de trinta alunos, em salas que não foram
concebidas para isso, e a grupos de alunos onde nem todos querem aprender música: “Como ensinar a um grupo assim tão grande? Será preciso
transformar-me num palhaço musical? É necessária muita paciência e
criatividade para motivar estes alunos.”
Os módulos em escolas são uma das novas iniciativas do El Sistema,
mas as diﬁculdades fazem-se sentir, nomeadamente quando se compara
com os núcleos: “Os diretores das escolas são recetivos, mas os professores
são mais difíceis de convencer. Seria preciso o apoio dos professores, mas
eles já têm o percurso escolar traçado; e há o choque entre as metodologias
de ensino”, explica Calin Zambrano. No fundo são os mesmos problemas
que existem em Portugal, entre o núcleo Miguel Torga e a escola que o
acolhe. Qualquer que seja a geograﬁa e o contexto social, há questões que
são transversais aos três países.

4. Gerir uma equipa
Os diretores e os coordenadores de núcleos são responsáveis pela gestão de
uma equipa de professores, alunos, pais, utileros e auxiliares de educação.
A palavra “equipa” é aqui usada porque estão todos implicados na missão
musical e social dos núcleos.

4.1. Relação com os professores
Para Esdras, coordenador do núcleo Bairro da Paz, o bom professor é
aquele que cria empatia, porque neste contexto é necessário investigar
as razões que levam o aluno a não estudar: “Há problemas em casa, que
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têm que ver com trabalho, violência, fome por vezes; há que ter atenção à
forma de tratar os alunos e manter-se aberto às mudanças. Todos os dias
são diferentes aqui.” A ﬂexibilidade e a criatividade dos professores são
incentivadas. Alguns precisaram de muito tempo para compreender as boas
atitudes a adotar neste contexto. Esdras explica: “Havia um professor que
me dizia não querer ser a ‘mãe dos alunos’, que eles tinham de desenrascar-se sozinhos; outros eram exigentes e todos os alunos desistiam. Não
nos podemos impor demasiado, senão eles vão embora.”
No núcleo Miguel Torga, a coordenadora Sandra Martins defende que
é preciso deixar os professores zangarem-se, que eles devem ser transparentes para que os alunos percebam os limites. O professor tem de conseguir fazer-se respeitar e os limites devem ser claros porque “os alunos
testam-nos logo à chegada”. No entanto, o professor tem também de se
manter aberto, criando uma relação de conﬁança, para o bem ou para o
mal. “Já me aconteceu ter de pedir desculpas aos alunos porque também
eu me posso enganar ou ser injusta por vezes. Mostro-lhes que não sou
superior a eles”, explica a coordenadora.
Em paralelo à exigência, é preciso que os professores do núcleo saibam
motivar, que digam ao aluno: “Bravo pelo teu trabalho, estás no bom caminho!” Neste sentido, Sandra prefere valorizar o que está bem e pôr de lado
o que está mal, pois “para estas crianças é muito importante dar valor ao
que fazem”. Mas, ao ﬁm de nove anos de ensino no núcleo Miguel Torga, o
balanço revela as diﬁculdades que os professores devem ultrapassar para
ensinar. “É horrível quando não consegues encontrar soluções para um
aluno; é difícil, mas interessante ao mesmo tempo.”
Quando o núcleo Miguel Torga começou, havia professores que diziam
à coordenadora que “tal aluno não veio, nunca vem, já não quero dar-lhe
aulas”. A seu ver, esta não é uma atitude tolerável no núcleo porque há que
perceber que “a maioria dos pais tem dois ou três trabalhos para sobreviver
e que cabe às crianças cuidarem uns dos outros. Também há casos piores:
alguns pais estão presos”. O grupo de professores tem a reputação de ser
muito unido, mas, segundo a experiência de Sandra Martins, os bons resultados não surgem apenas devido a essa união: “No núcleo da Damaia somos
o mesmo grupo de professores, mas o trabalho musical com as crianças é
muito mais difícil. Penso que o ambiente do bairro conta muito.” No núcleo
Miguel Torga, a complementaridade entre os professores foi promovida
logo de início. “O que é preciso é o diálogo; imaginemos que o professor
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de violino não aceita a ajuda de um professor de trompete. Essa atitude
não é tolerada aqui.” Sandra Martins incentiva o diálogo, nomeadamente
através de emails coletivos para comunicar um problema ou uma situação,
mas “também telefono aos professores quando há uma urgência e evito
reuniões para não os chatear”.
Quanto à relação que têm com alunos oriundos de famílias com fracos
recursos ﬁnanceiros e famílias de imigrantes, a coordenadora diz não ter
sentido diﬁculdades: “Eu também sou de uma família modesta, de classe
média. Os meus avós trabalharam muito para terem o que têm, na geração dos meus pais ninguém tem um curso superior. A minha avó vendia
legumes na feira.” Quando era criança, Sandra Martins fazia parte de um
grupo da igreja que incluía todos os níveis sociais: “Eu brincava com os
ricos e com os pobres, e depois estávamos nós, os do meio. Graças a Deus
nunca passei fome, mas venho de uma família humilde que sabe dar, sei
partilhar e penso que para se ser professor é preciso saber partilhar.”
No núcleo Santa Rosa de Agua, na Venezuela, a diretora presta muita
atenção à seleção dos professores porque, “quando entram no núcleo, já
é tarde”. Oriana Silva prefere professores jovens e pacientes, pois “têm
de ter uma chama, uma estrela pelo El Sistema nos olhos. Porque há
professores que não são motivadores, que nunca estão disponíveis e isso
afeta muito os alunos”. Mais de metade dos professores são ex-colegas
de núcleo, outros são seus alunos de ﬂauta transversal. Isso permite-lhe
conhecer muito bem a personalidade de cada um, nomeadamente a forma
de reagir às diﬁculdades. Graças ao maestro Gregory Carreño, Oriana
percebeu que o professor de um núcleo é a “imagem do El Sistema”, ou
seja, é uma referência constante. Tudo conta: “Temos de ter atenção ao
nosso comportamento, à nossa forma de ensinar, de caminhar. As nossas
formas de vestir e de nos maquilhar têm de ser perfeitas.” É o que exige
aos professores do núcleo.

4.2. Relação com os alunos
Durante os dois primeiros anos do núcleo Bairro da Paz no Brasil, muitos
alunos desistiram. Inscreviam-se, motivados pela novidade musical, mas
ao ﬁm de algum tempo apercebiam-se de que a música é exigente e requer
muito trabalho. Para Esdras Efraim, coordenador, foi difícil trabalhar com
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os alunos, pois “desistiam porque os pais não se interessavam, ou então
por causa dos traﬁcantes, e também por mudarem de bairro”. Quando os
alunos estão juntos no núcleo, os sons aumentam, falam muito alto, provocam-se e estimulam lutas imitando o que acontece em casa e nas ruas.
O núcleo Miguel Torga em Portugal começou com 17 alunos inscritos
em 2007 e conta com 92 em 2015. Sandra Martins emociona-se ao ver que
os primeiros alunos continuam a vir ao núcleo para tocar e partilhar o seu
saber: “Não posso pedir nada de melhor, alguns já estão no segundo ano
da universidade; anteriormente, os alunos não sabiam para que servia o
núcleo, mas agora os mais velhos servem de inspiração aos mais novos.”
Estes exemplos são fundamentais, porque, “se eu sair da sala de aulas eles
vão ajudar, os mais velhos apoiam. Se eles não voltassem ao núcleo, acho
que não teríamos metade dos alunos”.
Globalmente Sandra está muito orgulhosa dos alunos e sente que
tudo avança: “Temos resultados mais rapidamente agora porque para os
professores isto também é uma aprendizagem; o que a nossa Orquestra
de Iniciação fez neste ano letivo os mais velhos precisaram de mais tempo
há uns anos”. Comparando entre rapazes e raparigas, ela pensa que, no
geral, os primeiros são “mais infantis”, e essa é uma das razões que explicam o facto de 90% dos alunos serem raparigas. Alguns alunos têm muito
talento, “nasceram para tocar”; em vez de prepararem uma lição, trabalham
três ou quatro. “Tudo é natural neles, tudo”, insiste Sandra. Para garantir
a presença dos alunos e evitar desistências, explica que é preciso “estar
constantemente em movimento, é preciso dar aulas com muita informação
e cada dia de forma diferente; o mais difícil é quando percebem que tocar
um instrumento requer muito esforço”.
No núcleo Santa Rosa de Agua, há muitos fatores de motivação dos
alunos, por exemplo a possibilidade de continuarem a evoluir na aprendizagem musical. O objetivo dos alunos é ir passando de nível para nível.
Estes níveis são internos ao núcleo (por exemplo, da Orquestra Infantil à
Juvenil), mas também externos porque a grande motivação em Santa Rosa
de Agua é passar para a Orquestra Regional. O percurso idealizado pode
ser este: Orquestras do núcleo – Orquestra Nacional Infantil – Orquestra
Regional – Orquestra Teresa Carreño – Orquestra Juvenil de Caracas –
Orquestra Simón Bolívar B – Orquestra Simón Bolívar A. É raro passar por
todas estas etapas porque o El Sistema privilegia a evolução numa grande
orquestra: “Tens de crescer na tua orquestra”, explica Oriana Silva.
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A sua atitude face aos alunos é pensar que todos têm um talento e que
“há algo neles que nós temos de conseguir captar; temos de revelar essa
coisa – até pode não ter a ver com música”. Os alunos têm de aprender a
“resolver os seus problemas” e de sair do núcleo com “uma semente do
que eles querem fazer na vida. É preciso que algo aconteça aqui; por isso é
que os acompanhamos de muito perto. Os venezuelanos gostam de estar
rodeados e de partilhar, é curioso”.

4.3. Relação com encarregados de educação
O coordenador do núcleo Bairro da Paz no Brasil explica que há um vazio
quanto à presença dos pais: “Eles próprios foram educados assim, por
isso limitam-se a reproduzir; foram marginalizados.” Segundo Sandra
Martins, coordenadora do núcleo Miguel Torga, a relação dos pais com a
Orquestra Geração evoluiu com o tempo. No princípio “era raro ter a presença dos pais no núcleo, alguns vinham para o concerto de ﬁnal de ano”.
Atualmente, pedem muitos bilhetes para assistirem aos grandes concertos
na Aula Magna e na Fundação Calouste Gulbenkian, e alguns “querem vir
no nosso autocarro e ajudam-nos com os jovens”.
Todos os anos Sandra Martins organiza uma festa na Escola Miguel Torga
para o Dia Mundial da Criança. Os pais devem trazer algo para beber e comer, o
ambiente é convivial e criam-se laços: “Beber e comer são sempre boas razões
para estarmos juntos.” Mantendo o carácter aberto e descomplexado, Sandra
conversa com os pais e dá-lhes o seu número de telemóvel para qualquer
eventualidade: “Já nem me chamam Professora, agora dizem ‘Ó Sandra!’.”
Mas no início, quando os pais inscrevem os ﬁlhos, têm diﬁculdade em
perceber o que é a Orquestra Geração; por isso, todos os anos a coordenadora convoca os pais para voltar a explicar. Durante um período passavam
o documentário Tocar y Luchar sobre o El Sistema (Arvelo, 2006), “mas,
sendo em espanhol, eles não percebiam”. Quando o aluno leva consigo
o instrumento, há uma fase de confrontação com alguns pais, que não
aceitam ter esta atividade barulhenta em casa: “Há um primeiro choque
com os pais; não é o facto de ser música clássica, é mais o instrumento que
causa problemas. Mas no ﬁnal acabam por aceitar e gostar.”
Em Santa Rosa de Agua, o núcleo beneﬁcia da presença quotidiana de
cerca de uma quinzena de mães, avós e tias de alunos. Têm um lugar onde se
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sentam, conversam e observam tudo o que se passa no núcleo. Mas também
há, como explica a diretora Oriana Silva, as mães que são muito “desapegadas” e “deixam os ﬁlhos no núcleo e vão fazer ﬁla para comprar farinha”.
A presença das mães que ﬁcam no núcleo motiva os alunos graças aos laços
que se criam. A maioria dos alunos vive em famílias monoparentais, 80%
segundo a diretora: “Muitas mulheres vivem graças aos programas de ajuda
governamental, nomeadamente os programas Madres del Barrio e Niños
de Venezuela”. A coordenadora, Nohélia Ortega, vive no bairro Santa Rosa
de Agua e vê quotidianamente a atitude de certos pais com os ﬁlhos: “As
famílias ﬁcam nas ruas o dia todo e dizem asneiras.” Segundo ela, mais de
metade das famílias não se interessa pela educação dos ﬁlhos, mas as que
se interessam levam a questão muito a sério: “A diferença entre o nosso
núcleo e os outros está na presença quotidiana das madres, ajudam-nos
muito e tudo é informal. Eu falo com elas e juntas encontramos soluções,
aliás, muitas iniciativas são delas próprias; somos uma grande família.”

4.4. Relação com auxiliares de educação e utileros
Sandra Martins, coordenadora do núcleo Miguel Torga, não tem assistente,
mas aproveita a ajuda das duas auxiliares de educação da escola para tratar de variadas questões. As duas auxiliares, D. Margarida e D. Brites, são
funcionárias da escola. Aí passam o dia, mas as tardes são dedicadas ao
núcleo, até às 20h00. “Caíram do céu”, diz a coordenadora, “porque, para
além de serem boas pessoas, perceberam o que é o núcleo; a meu ver são
as melhores funcionárias de todo o projeto.” A cada ﬁm de ano, Sandra
organiza um jantar com os professores e todos oferecem um ramo de ﬂores
a cada auxiliar. “Sente-se que não trabalham só pelo dinheiro, fazem-no
por paixão.”
O núcleo Santa Rosa de Agua (VZ) é o único a ter utileros. A sua presença é fundamental porque são a mão de obra que permite a organização
logística e a montagem das salas para as orquestras. No Brasil, o núcleo
Bairro da Paz não tem utileros, mas conta com o apoio do porteiro e de uma
chefe de cozinha responsável pelo lanche dos alunos. São dois funcionários
da Santa Casa da Misericórdia no Espaço Avançar, onde se situa o núcleo.
São apoios importantes porque vivem no bairro e conhecem muito bem
a realidade dos alunos.
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5. Entre o musical e o social
No núcleo Santa Rosa de Agua, não há uma idade especíﬁca para entrar,
mas o limite mínimo é de três anos. Os adultos também podem ser admitidos, mas depende muito da motivação que revelam: “Isto não é para
universitários que vejam o núcleo como um hobby”, esclarece a diretora.
Oriana Silva diz que ao olhar para uma criança sabe qual o instrumento mais aconselhado para ela: “Posso saber se é um violinista ou um
trombonista, por exemplo; é importante motivá-los logo de início dizendo-lhes que correspondem a um instrumento.” Para os mais crescidos, a
coordenadora aconselha a que primeiro entrem num coro ou em música
tradicional venezuelana, no programa Alma Llanera. A seu ver, as cordas
são melhores para os mais novos, enquanto os metais devem ser iniciados
aos doze ou treze anos por causa da embocadura.
A forma de ensinar de Oriana resulta de uma mistura entre várias
metodologias, mas com maior incidência no método Dalcroze, pelo qual
“o aluno deve primeiro internalizar ﬁsicamente para depois compreender”.
Assim, o violino torna-se um acessório que deve encaixar no corpo dos
alunos, e “queremos que [eles] tomem consciência disso”. Segundo a sua
experiência, alguns núcleos podem pelos alunos até ao extremo – “Nunca
param, nunca descansam, nunca se refrescam” –, mas em Santa Rosa de
Agua a diretora tenta ter outra atitude: “Vou aumentando progressivamente a dose de ensaios: ‘Agora já aguentam três horas seguidas sem se
queixarem’; mas é todo um processo.”
A mudança social nos alunos surge quando, por exemplo, Oriana Silva
trabalha sobre a concentração: “É uma questão de atitude e depois muda,
porque em orquestra tudo se reproduz; uns servem de modelo a outros.”
A esse propósito, um dos professores do núcleo dizia, numa aula de iniciação orquestral, que o músico tem dois inimigos, “a má postura e a falta
de concentração”. Aﬁnal de contas, Oriana procura criar “bons cidadãos
através da música graças à perseverança e à disciplina mental, porque,
depois, eles aplicam-nas nas suas vidas”.
Para a diretora as mudanças são claras, sobretudo nos mais crescidos,
que agora estão na Orquestra Regional: “Tínhamos muitos alunos perturbadores, que falavam mal comigo. Eu também mudei a minha forma de falar,
agora sou mais direta e clara; pouco a pouco eles vão amadurecendo.” No
núcleo todos os alunos são obrigados a socializar e estão sempre rodeados
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por colegas, professores e pais. Assim, “ﬁcam habituados a tocar em frente
a muita gente”.
Para Esdras Efraim, coordenador do núcleo Bairro da Paz, o elo entre
o musical e o social está de acordo com o que ele próprio é, “um professor
de música que tem uma grande fé em Deus”. Embora o núcleo não seja um
espaço de evangelização, a sua atitude é inﬂuenciada pela fé, que o guia
e motiva. Durante a entrevista cita Colossenses 3:17: “E tudo quanto ﬁzerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus.”
Esdras Efraim acredita que a palavra de Deus abarca ﬁnalidades práticas
(“Tem de haver disciplina, senão há punição”) e desconﬁa daqueles a que
chama “cristãos light”, os que não praticam a sua fé (“Reconhecemos as
árvores pelos frutos que dão”).
Um núcleo, ou uma orquestra em Salvador da Bahia, são sinónimo de
união entre um conjunto vasto de religiões e crenças sincréticas. Na Bahia,
a espiritualidade é algo muito presente e desenvolvido. Esdras pensa que
é normal que a aﬁnidade religiosa leve à formação de grupos dentro dos
grandes coletivos, “mas quando chega a hora de tocar tudo isso é esquecido. Até podes detestar a pessoa que está à tua direita, mas deves ﬁcar
concentrado e tocar”. Outros professores do núcleo têm crenças diferentes
das de Esdras Efraim, e por isso “há um limite a partir do qual paramos a
conversa; não vale a pena insistirmos e chatearmo-nos”.
A missão musical e educativa está acima da fé de cada um, nomeadamente para o coordenador, que vive no seu núcleo com religiões e estilos
de música que não são aprovados pelas suas crenças evangélicas. De facto,
Esdras Efraim é de conﬁssão evangélica e coordena um núcleo numa instituição católica (Santa Casa da Misericórdia), com professores e alunos de
todo o tipo de crenças, entre as quais o candomblé afro-brasileiro. A missão
musical e social é um ﬁo condutor entre estas múltiplas formas de viver.
Em Portugal, a coordenadora do núcleo Miguel Torga explica que o
seu trabalho permite uma ação social eﬁcaz graças ao acesso que tem aos
pais. Os professores do núcleo não conhecem os pais da maioria dos alunos, mas Sandra Martins, sendo coordenadora, tem um contacto regular
através das reuniões de encarregados de educação e dos concertos. A isso
junta-se o facto de estar sempre presente quando há um problema com
um aluno. É difícil enfrentar os pais, mas há que tentar compreendê-los
e explicar o que se passa com os seus ﬁlhos. Ao mesmo tempo, estes são
momentos-chave para reforçar o elo de conﬁança e de apoio.
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Sandra conta uma experiência que viveu com um aluno muito problemático, violento, tímido e obsessivo. Soube mais tarde que a mãe tinha
por hábito amarrá-lo a uma cadeira o dia todo. Esse aluno foi acolhido no
núcleo para aprender violino, mas, devido à sua força incontrolável, partia
sempre os arcos. Sandra era a única pessoa em quem ele tinha conﬁança:
“Foi um trabalho longo para fazê-lo sorrir; quanto às aulas, ele não tinha
capacidade de concentração, não aprendia absolutamente nada, mas adorava a orquestra.” Isso aconteceu noutro núcleo que, entretanto, teve de
fechar. O ﬁm foi duro porque houve muito esforço e dedicação por parte
dos professores., “Mais do que o musical, era o trabalho sobre o humano.
Estávamos em plena construção e tiraram-me o aluno das mãos; espero
que ele tenha ﬁcado com alguma coisa.”
Para Sandra Martins, o desenvolvimento social através da música
parece produzir frutos. Disso se apercebe quando os antigos alunos vêm
ao núcleo tocar e ajudar os mais novos da Orquestra Juvenil. Quando a
embaixadora do Moçambique veio assistir a um ensaio da orquestra no
núcleo Miguel Torga, o diretor da escola fez um discurso com um elogio
especial aos antigos alunos que encontraram um bom caminho nas suas
vidas: Sandra diz estar “orgulhosa dos nossos alunos. [Eles] têm de ouvir
este tipo de elogios, têm de ser reconhecidos em vez de lhes dizerem sempre que são alunos problemáticos e que não os querem mais”.
O aspeto social também tem importância para os professores. Vários
deles começaram por ser músicos proﬁssionais em orquestras, mas agora
preferem ser professores. Sandra Martins explica porque prefere dar aulas:
“Faço o meu trabalho como quero, experimento coisas, procuro estratégias para os alunos; no ﬁnal das contas acaba por ser o meu trabalho, tem
valor, enquanto em orquestra é o trabalho do outro. Se o maestro for mau
e tiver de o aturar a semana toda, vai ser muito chato”. A formação dos
alunos, que tem de ter em conta a sua realidade social, parece-lhe ser o
mais importante: “Não é um trabalho perfeito, mas estou feliz por formar
pessoas; formo o povo de amanhã, é gratiﬁcante.”
O trabalho quotidiano não deixa de ser complexo e cheio de surpresas
para as quais a maioria dos professores não é formada: “Há momentos em
que gostaria de ser acompanhada por um proﬁssional (assistente social,
psicólogo ou sociólogo), porque às vezes pergunto-me como resolver
tal problema social”. Segundo Sandra Martins, falta um mediador que
possa explicar aos professores qual a dinâmica social do bairro à volta do
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núcleo, quais os problemas comuns nas famílias e nos jovens em particular.
Qualquer que seja a realidade social, a exigência musical nunca é posta em
causa; quer dizer, os professores querem entender melhor o contexto dos
alunos, mas os objetivos a atingir mantêm-se muito elevados.
A união entre o musical e o social, tal como é defendida e promovida
pela Orquestra Geração, é um problema para alguns professores de música
em Portugal. Enquanto coordenadora, Sandra Martins tem de fazer face
às criticas de quem está fora do projeto: “Não nos vêm com bons olhos;
penso que será sempre assim porque o El Sistema já tem 40 anos e continua a ter artigos [nos média] contra.” As pessoas que criticam a Orquestra
Geração são essencialmente músicos preocupados por poderem perder
os postos de trabalho: “Têm medo que nos alarguemos a todo o país, por
isso boicotam a nossa expansão.” Mas, segundo ela, os críticos esquecem
que a Orquestra Geração não dá diplomas aos alunos e que, tecnicamente,
a formação termina no ﬁnal do secundário, ou seja, quando o aluno tem
15 anos. São estes mesmos estudantes que vão depois integrar as escolas
oﬁciais de música, sejam elas escolas proﬁssionais ou conservatórios:
“Estamos a formar educandos para eles, esquecem-se disso. Nós é que
fazemos a parte chata da formação musical.” Para os alunos da Orquestra
Geração, o salto para a nova escola de música é muito difícil devido às
lacunas a nível teórico e à forma diferente de ensinar.

6. Mediações com a direções dos três programas
No núcleo Miguel Torga, em Portugal, uma função importante da coordenadora é o contacto com a Direção Nacional da Orquestra Geração. A boa
comunicação estabelecida deve-se sobretudo a dois fatores que facilitam
a partilha de informações e reforçam o elo entre estas duas entidades:
1. o núcleo está a vinte quilómetros da Direção Nacional, em Lisboa; 2. a subdiretora da Orquestra Geração, Helena Lima, foi a primeira coordenadora
do núcleo Miguel Torga, tendo exercido o cargo durante quatro anos.
Quando é preciso tratar de um assunto, Sandra recorre principalmente a
Helena Lima, em vez de contactar o diretor-geral, António Wagner Diniz:
“O professor Wagner trata mais da relação com os ﬁnanciadores e com as
outras instituições parceiras.” A Helena Lima cabe a gestão nacional dos
núcleos, e é com ela que são analisados os temas importantes relacionados
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com os professores, os alunos e os pais. A subdiretora também é convocada para as reuniões com a direção da Escola Miguel Torga, para fazer o
balanço do ano escolar e para preparar o próximo.
Outro membro da Direção Nacional com quem Sandra Martins está em
contacto permanente é o seu marido, Juan Maggiorani, diretor pedagógico
e também professor no núcleo Miguel Torga. Maggiorani é venezuelano,
reside em Portugal há quinze anos e estudou no El Sistema em Caracas.
É com ele que Sandra Martins trata dos assuntos pedagógicos: o repertório
sequencial; as metodologias de ensino; o tempo de trabalho; a progressão
educativa; a preparação dos concertos. “Ele vai a cada núcleo para controlar o seu estado.” Esta equipa, que junta núcleo e Direção Nacional,
trabalha de forma muito próxima, num diálogo e cooperação constantes
para encontrar soluções para os problemas.
No contexto brasileiro, o coordenador do núcleo Bairro da Paz diz não
trabalhar em proximidade com a direção do Neojiba. A direção está a uns
trinta quilómetros do núcleo, mas os contactos são mais distantes e menos
frequentes: “Estamos afastados, e não só geograﬁcamente; não temos muitas visitas deles.” Quando o núcleo foi criado, a direção estava presente e
demonstrava interesse, mas isso foi-se perdendo ao longo do tempo. Mas,
para Esdras, se esse afastamento tem a vantagem de lhe permitir trabalhar
como quer, também tem a desvantagem de diﬁcultar o funcionamento do
núcleo, por exemplo, por não ser enviado material necessário. Há pouco
contacto com a direção porque “está tudo muito ocupado, cheio de trabalho”. Quando havia problemas a resolver, o antigo diretor pedagógico do
Neojiba estava sempre mergulhado em questões burocráticas, “nos seus
ﬁcheiros Excel e em planos de horários”. Faltou iniciativa e ação, mas as
coisas parecem ter mudado desde a chegada recente de um novo diretor
pedagógico.
Esdras Efraim, coordenador do núcleo, admite passar mais tempo com
os professores e alunos do que em frente ao computador a enviar e-mails
para a direção. A pessoa responsável por isso é a sua assistente, a estagiária Ana Paula, mas as suas competências limitam-se a estar em contacto
com a Direção do Departamento Social, ou seja, com as assistentes sociais
e as psicólogas do Neojiba. Estas vêm uma vez por semana ao núcleo para
tratar de problemas dos alunos e das suas famílias.
O coordenador está todos os dias no núcleo, das 9h00 às 16h00. Tendo
em conta o tempo passado nos transportes, ele acaba por não ter nem
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disponibilidade, nem energia para se deslocar ao edifício da direção, no
centro de Salvador. A falta de contacto e de interesse por parte da direção
é também sentida pelos professores, que gostariam de ser mais apoiados
e valorizados.
Na Venezuela, Oriana Silva, diretora do núcleo Santa Rosa de Agua,
explica que são principalmente as aulas que tem em Caracas uma vez por
mês que lhe permitem desenvolver ferramentas de trabalho a aplicar no
núcleo. Nessas aulas a maior referência é o maestro Gregory Carreño, professor de direção orquestral. “É um verdadeiro manual de instruções sobre
como trabalhar uma orquestra a nível musical e a nível dos valores.” No
entanto, embora tenha começado o percurso musical há quase 21 anos,
Oriana precisou de ter quatro anos de aulas com Carreño para conseguir
compreender e articular melhor o El Sistema.
A diretora também tem contactos com os seus superiores hierárquicos
no El Sistema – por ordem ascendente: os dois diretores no estado de Zulia;
o diretor nacional dos núcleos, em Caracas; e a Direção Nacional. Oriana
admite que não entende bem os mecanismos institucionais do El Sistema
porque mudam frequentemente, mas explica que “as ideias artísticas são
do maestro Abreu. É ele quem tem a visão macro”. Depois, tendo em conta
a hierarquia direta, Oriana deve seguir as regras impostas por Andrès
González, diretor nacional dos núcleos. É a ele que cabe comunicar aos
diretores regionais o que os núcleos devem fazer para evoluir.
No estado de Zulia, o diretor é Ruben Cova e o subdiretor Pedro Moya,
e é com eles que Oriana Silva está mais em contacto para resolver os assuntos do núcleo: “Eles são complementares: Ruben Cova tem as ideias, Pedro
Moya tem o pragmatismo.” Para Oriana, a cadeia hierárquica a quatro
níveis (núcleo, região, direção nacional dos núcleos, direção-geral) cria
várias diﬁculdades, pois “há sempre problemas pelo facto de uns quererem comandar os outros”. A estes problemas acresce ainda o facto de,
ao longo da história, o estado de Zulia ter sempre aspirado a uma certa
autonomia (senão mesmo independência) por se tratar de um território
rico em petróleo. “Aqui em Zulia sempre quisemos ser diferentes”, diz ela.
A cadeia hierárquica do poder serve para estruturar o trabalho e
não para fornecer um modo de ação especíﬁco aos diretores de núcleos.
“Quando assumi as minhas funções, disseram-me o que não podia fazer,
mas não o que deveria fazer. É claro que há regras de base: o núcleo deve ter
orquestras infantis e juvenis, um coro, uma orquestra de música tradicional
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Alma Llanera. Mas cabe-me a mim decidir o que todos vão tocar.” A diretora do núcleo pode criar outros projetos musicais se assim o desejar, mas
as principais orquestras devem funcionar.
Quando Oriana tem dúvidas, é sobretudo a Pedro Moya, subdiretor
regional, que recorre. “São principalmente questões de burocracia”, diz.
“O melhor é evitar ligar-lhes para não incomodar; sabem que quando
ligo é porque há um verdadeiro problema.” A diretora respeita a hierarquia e não contacta Andrés González (diretor nacional de Formação e
Desenvolvimento dos Núcleos) sem antes falar com os diretores da sua
região, Ruben Cova e Pedro Moya. A única vez que falou com González foi
quando o diretor lhe telefonou a perguntar se aceitava dirigir o núcleo Santa
Rosa de Agua. “Gosto muito que os diretores tenham sempre uma fórmula
para que seja eu própria a encontrar as respostas às minhas perguntas.
Adoro isso no El Sistema!” O mesmo é visível nos núcleos, quando os professores dizem aos alunos que devem resolver os seus próprios problemas.
Desde dezembro de 2014 que há reuniões mensais entre os quinze
diretores de núcleos do estado de Zulia: “Conversamos sobre tudo. Em
cada reunião há no mínimo dez temas a tratar, e eu falo muito. E também
temos um grupo Gmail”, diz Oriana. Quanto ao ﬁnanciamento, o núcleo
não gere dinheiro; tudo é controlado pelas direções nacional e regional,
nomeadamente o pagamento dos salários dos professores. O único orçamento que o núcleo pode gerir (e que chega através de um cheque) tem
um valor equivalente a um salário mínimo, com o qual se compra o que
é necessário para o secretariado e as limpezas. Os concertos organizados
pelo núcleo não têm ajudas ﬁnanceiras, a não ser que se realizem fora
de Maracaibo, o que ainda é raro. Isso signiﬁca que cabe aos professores
e alunos organizarem-se para pagarem os transportes e os lanches; em
Caracas, pelo contrário, “a cada ensaio de orquestra, tínhamos direito a
um lanche”, contrapõe a diretora do núcleo. Oriana Silva explica que o
favoritismo, tanto a nível nacional como regional, “depende do grau de
amizade entre as pessoas que dirigem; também é visível na distribuição
de instrumentos”.
Além de um certo nepotismo, há competição entre os vários núcleos:
“Para mim, os outros núcleos são todos concorrência; lutamos para ter o
máximo de alunos porque signiﬁca mais poder, e se pudermos ter melhores resultados que o Conservatório, tanto melhor”, explica a diretora.
Mas este sentido de competição positiva, nomeadamente face ao núcleo
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do Conservatório, é posto em causa porque “a maioria dos diretores tem
os ﬁlhos inscritos no núcleo do Conservatório. Que sentido de pertença
é transmitido aos alunos?”, pergunta a diretora. A relação é ainda mais
complexa se se entender que o núcleo serve para preparar alunos para a
orquestra do Conservatório: “Eles não querem músicos para daqui a um
ano; não, é para a semana!”, conclui.
Oriana Silva retoma a conversa para falar do maestro Gregory Carreño,
oriundo de uma família de músicos importantes e um dos melhores discípulos do maestro Abreu. Por ser um dos fundadores do projeto, Carreño é
o contacto direto com as origens do El Sistema. “Não entro facilmente em
contacto com o maestro Abreu, por isso o maestro Carreño é fundamental
para mim, é a sua energia”, diz Oriana. Quanto ao maestro Abreu, considera
ser “um grande presidente, com quem podemos falar. Cumprimenta-te
sempre, como se te conhecesse, e passou por 23 governadores diferentes,
não é fácil. A meu ver nunca se enganou, é como um extraterrestre, como
se Deus lhe dissesse o que deve fazer. Nós somos o seu país, guiou-nos
até ao que somos.”

PARTE III
MÚSICA:
INSTRUMENTO
PARA EDUCAR

A Parte III da análise sociológica resulta da intersecção entre os materiais etnográﬁcos obtidos nos três campos de pesquisa, tornando-se assim
mais complexa, pois insiste nos elos entre as diferentes camadas da ação
coletiva nos núcleos e difere quanto ao tipo de atores (do aluno ao maestro),
o nível institucional (do núcleo à direção nacional) e a escala em análise
(do nicho ecológico ao ecossistema social).
A comparação sociológica dos três núcleos facilita o aprofundamento
do nível das questões, mas também as suas respostas, porque nos confronta
com os aspetos singulares a cada um ou transversais entre si. As triangulações possíveis entre núcleos, entre atores e entre níveis institucionais,
permitem testar e veriﬁcar as interpretações sociológicas.
Entre realidades sociais próximas há um efeito de contraste que nos
leva a evidenciar o seguinte: o corpo está no centro dos processos de
aprendizagem e de vinculação à música; para compreender um núcleo, é
necessário incluir os habitats e os ecossistemas sociais; paradoxalmente,
os contrastes sociais e a descontinuidade das ações podem ser fatores de
ligação ao núcleo; a existência no El Sistema daquilo a que chamo “convenção cinética” conduz a que princípios ﬁxos se conectem aos esforços
de adaptação às particularidades sociais de cada núcleo.
Nesta última parte do livro foco-me mais na deﬁnição de problemas
sociológicos do que na sua resolução. O principal objetivo é continuar a
abrir aos leitores a experiência do núcleo através dos atores e dos autores
que me ajudaram a vivê-la e a pensá-la.
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1. Tornar visível o trabalho sobre o corpo
O primeiro encontro com alguém que se apresenta como músico de uma
orquestra sinfónica pode proporcionar a experiência de tentar descobrir
qual o instrumento musical que toca apenas através da observação do
seu corpo. Peça à pessoa que se sente numa cadeira à sua frente e que
ﬁque numa posição confortável. O músico de orquestra tem tendência a
sentar-se na ponta da cadeira, como quando toca. Prossiga observando-a
atentamente, da cabeça aos pés. Alguns primeiros sinais podem dar pistas, por exemplo uma marca no pescoço, de lado, por baixo do maxilar,
causada pelo roçar do violino ou da viola de arco. Para conﬁrmar, peça à
pessoa que lhe mostre as mãos. Se ela tiver calos na ponta dos dedos da
mão esquerda, então é provável que seja um músico da secção de cordas.
Se tiver calos nas duas mãos, podem ser causados pelo contrabaixo ou pela
harpa, consoante o tamanho. Se tiver unhas grandes na mão direita, mas
não na mão esquerda, é possível que seja guitarrista. Caso ainda não tenha
descoberto o instrumento que toca o seu interlocutor, continue a análise
minuciosa das mãos. Se observar calos na pele das falanges medianas, é
provável que seja baterista ou percussionista e que toque frequentemente
com baquetas. Se tiver calos na palma das mãos, será certamente percussionista, tocando instrumentos que obrigam a bater com toda a mão (uma
conga, por exemplo).
1. In viaŞORFX©¥RODWLQDTXHVLJQLǧFDţQDYLDŤIn fineŞORFX©¥RODWLQDTXHVLJQLǧFDţQRǧPŤ'LFLRQ£ULR3ULEHUDP
da Língua Portuguesa.
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Quando as mãos não são reveladoras, a boca pode sê-lo. Geralmente
os oboístas têm lábios ﬁnos, e os trompetistas uma marca circular no meio
dos lábios. Esta marca, causada pela embocadura, varia quanto ao tamanho e à posição, o que constitui uma pista para decidir entre trombonista,
trompista ou tubista.
Este jogo de descoberta do instrumento que toca o seu interlocutor
pode continuar de múltiplas formas, cada vez mais detalhadas, sempre
à procura do que poderá revelar o seu corpo. Através de uma observação
minuciosa e do toque das suas mãos, é possível descobrir qual o instrumento tocado por essa pessoa. O adágio também funciona nesta situação:
mostra-me o teu corpo, dir-te-ei o que tocas.
Nos três núcleos a aprendizagem da música obriga a um longo trabalho sobre o corpo. Desde o primeiro dia de inscrição, os professores
formam uma ideia do instrumento mais adequado a um aluno. Oriana
Silva, diretora do núcleo Santa Rosa de Agua (VZ), depois de determinar
as mensurações do corpo e o carácter do novo aluno, recomenda-lhe um
instrumento especíﬁco. Anos de experiência no ensino permitem a cada
professor orientar um jovem para determinado instrumento, mas ninguém
é obrigado a seguir as propostas do docente. “Tu tens ar de ﬂautista”, diz um
professor a um aluno na Venezuela. O aluno abre-se num sorriso grande;
é o seu primeiro dia e ﬁca contente por saber que há um instrumento que
lhe assenta bem, mesmo que, com o tempo, o seu percurso possa levá-lo
a tocar outro.
Depois de conﬁrmar a inscrição, o aluno procura o instrumento que
vai aprender. Começa por testar os que prefere, ou aquele que os pais
sugeriram, ou então o que toca um amigo. É uma etapa difícil, que se
torna uma prova porque rapidamente o aluno se apercebe de que não há
instrumentos fáceis.
O instrumento é um objeto ﬁxo, rígido, que tem quase sempre razão.
Cabe, portanto, ao aluno adaptar o seu corpo. Para dominar o instrumento,
o aluno deve deixar-se disciplinar pelas suas exigências. É, na verdade,
um trabalho sobre o corpo; todos os detalhes no movimento físico contam
para melhor fazer soar o instrumento. O corpo de uma criança pode não
estar ainda desenvolvido para o seu instrumento. Esdras, trompetista e
coordenador do núcleo Bairro da Paz (BR), explica que quando tinha oito
anos queria tocar clarinete, como a irmã, mas a sua pequena mão não lhe
permitia ir além da nota Si. O mesmo sucede com os jovens trombonistas,

CAPÍTULO VII. MÚSICA: IN VIA OU IN FINE

229

cujos braços não são suﬁcientemente compridos para chegar à sétima
posição.
Nas aulas é feito um trabalho sobre o corpo dos alunos, a começar pela
tomada de consciência do seu próprio corpo. “Se a vossa cabeça e o vosso
pescoço não estiverem direitos, será difícil falarem. Tentem!”, diz a professora de ﬂauta aos seus jovens alunos de Santa Rosa de Agua (Venezuela,
aula de ﬂauta transversal, 15 de janeiro de 2015); “O músico toca como a
sua expressão facial. Ou seja, a sua postura corporal e a sua cara revelam
o som que sairá do instrumento”, explica a diretora do núcleo Santa Rosa
de Agua à Orquestra Juvenil (Venezuela, ensaio da Orquestra Juvenil, 14
de janeiro de 2015).
As aulas coletivas e individuais começam habitualmente por exercícios de aquecimento, com escalas musicais. Trabalham-se as articulações
dos dedos, dos antebraços, dos ombros, mas também os movimentos dos
lábios, das bochechas, da língua, consoante o instrumento. Nos sopros,
os exercícios práticos destinam-se a aquecer as condutas de ar corporais
e os músculos do ventre e do diafragma tratam da propulsão. Também
os olhos são postos em prática através da leitura. Ao cérebro são exigidos
concentração, capacidade de interpretação e domínio dos músculos para
transformar partituras em sons. O tempo das músicas tem de ser encontrado e mantido como um metrónomo: “E agora batendo o tempo com a
mão no peito, do lado do coração”, propõe a professora de teoria musical
para que os alunos sintam e interiorizem a pulsação através da experiência
física (Portugal, aula de teoria musical, 8 de novembro de 2014).
O inicio de um exercício musical após a contagem dos quatro tempos,
1 2 3 4, obriga a que o aluno esteja pronto, com precisão e conﬁança na sua
entrada. Para isso, os professores insistem na inspiração ao quarto tempo
da contagem, mesmo antes da entrada (óbvio para os sopros, mas essencial
para os outros instrumentistas também). O trabalho sobre a respiração e
sobre as técnicas de sopro é frequentemente esquecido pelos não músicos, por se tratar de um automatismo silencioso e pessoal. Contudo, não
deixa de ser uma das etapas fundamentais do domínio físico, permitindo
unir um grupo de músicos em torno de um “sopro comum”, a garantir
pelos chefes de naipe. A contagem da entrada musical serve, entre outras
coisas, para o músico se preparar: “Quando se toca um instrumento, não
pode haver movimentos bruscos. Vocês devem estar prontos, na postura
correta um compasso antes de tocar, sobretudo se for um instrumento
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de sopro”, explica o professor ﬂautista à sua turma de música de câmara
(Brasil, ensaio de música de câmara, 24 de setembro de 2015).
Cada instrumento tem as suas exigências físicas, as quais podem
ser trabalhadas de forma detalhada: a cabeça do clarinetista deve estar
ligeiramente para baixo, com a campânula entre os joelhos, enquanto a
cabeça do oboísta deve estar direita, os cotovelos afastados e a campânula
à altura do peito; para tocar trompa corretamente, é necessário baixar o
queixo enquanto se sopra, de forma a controlar a ﬂexibilidade2 exigida à
garganta e criar uma boa caixa de ressonância com a boca; o trompetista
não enche as bochechas de forma a garantir o domínio da embocadura;
o percussionista deve desenvolver a técnica nas mãos e nos antebraços
para conseguir fazer movimentos muito rápidos e controlados sem criar
tensões nos músculos (empregando, por exemplo, o método Moeller). No
violoncelo, uma professora insiste com os alunos:
O polegar da mão esquerda deve ﬁcar atrás do braço do violoncelo, acompanhando o segundo dedo que está sobre as cordas. […] Quero os polegares na
posição correta, pareço uma louca a gritar POLEGAR! Quero que seja martelado [em referência à técnica de dedos da mão esquerda]. E o arco deve estar
bem deﬁnido, incisivo. Vamos, a mesma coisa para os intervalos de terceira.
E agora com as tercinas. Cuidado, não levantem demasiado o arco das cordas.
Precisamos de peso no braço direito. E o arco tem de lá estar sempre, com
peso, não o levantem. (Portugal, aula de violoncelo, 14 de outubro de 2014)

A professora reitera incessantemente as mesmas frases, e o aluno
repete sem ﬁm os mesmos gestos físicos que lhe permitirão tocar melhor.
É um trabalho progressivo e constante, que começa pelas generalidades de
base e se desenvolve toda a vida. Através da pesquisa pessoal, trabalha-se
o domínio do corpo, cada vez com mais precisão. Tal como o desportista de
alto nível, os grandes músicos também atingem o controlo ﬁno dos seus
corpos. É um esforço contínuo para uma evolução permanente e para que
não se perca o que já foi atingido.

2. $ǨH[LELOLGDGHFRUUHVSRQGHDRFRQMXQWRGHW«FQLFDVTXHSHUPLWHPDXPWURPSHWLVWDSRUH[HPSORPXGDUGH
som sem mexer nos pistons em função de: embocadura; articulação da língua; controlo da quantidade de ar que
faz os lábios vibrarem. É uma técnica complexa, mas essencial para dominar os metais.
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A mecânica corporal em contexto sinfónico obriga a ter consciência
de cada movimento, de cada detalhe físico. “Com que posição é que devemos tocar isto?”, pergunta o professor de cordas, sem contudo obter uma
resposta. “É a segunda posição, e o Mi é tocado com o segundo dedo”.
E acrescenta: “O peso deve ser feito sobre o dedo e não sobre o arco, porque
senão a nota não soa. Não vai vibrar no seu máximo” (Portugal, ensaio da
secção de cordas, Orquestra Juvenil, 18 de outubro de 2014).
É fazendo os gestos errados que os alunos aprendem e perdem o medo
de se enganarem. Enquanto ouvem o professor, tentam corrigir-se e melhorar a consciência do controlo do corpo. Na Venezuela, um dos professores
explica: “O melhor médico é o próprio aluno. Por exemplo quando um
aluno diz: ‘Professor o meu cotovelo está levantado!’, se o verbaliza quer
dizer que vai entender o seu erro. Eles devem falar.”
O sentido crítico do aluno desenvolve-se em paralelo à sua capacidade
de análise visual. Inicialmente, é através do olhar que os alunos vão corrigir
os “movimentos desajeitados”. Depois, aprendem a fazer correções mais
ﬁnas graças ao ouvido: “Não precisam de olhar para a vossa mão esquerda
quando tocam; devem segui-la com o ouvido. Há que aprender a corrigir
pela escuta”, diz um professor.
Todos os instrumentos provocam dores físicas durante os primeiros
tempos de aprendizagem. O corpo do aluno deve submeter-se à rigidez do
instrumento, adaptar-se à posição sentada e à pega do objeto; deve ainda
controlar o sopro, estar atento à leitura e à independência dos quatro
membros. Se houver tensões, há perda de eﬁcácia e sobretudo o desenvolvimento de vários tipos de dores físicas3. Os músicos aprendizes fazem
esta experiência muito cedo: os guitarristas clássicos partem as unhas;
os que tocam instrumentos de sopro esgotam a saliva; os percussionistas
sangram quando entalam um dedo entre a baqueta e o bordo metálico de
um tambor. O sacrifício extremo foi o dos castrati, sobretudo a partir do
século XVI.

3. “Só um treino longo e paciente, duro e laborioso, acaba por dar aos atletas o sentimento muito forte (que
partilham os cantores, por exemplo) de terem à sua disposição um corpo ‘natural’, do qual os gestos venham sem
esforço e sem cálculo articular a sua performance: um pensamento baseado na lógica poderá ver um oximoro neste
tema do natural, constante em todos aqueles que treinam – é preciso trabalhar para se tornar natural. Quanto
ao amador, ele não vê aqui qualquer tipo de contradição, limita-se a tomar posse de uma competência corporal
elaborada coletivamente” (Hennion, 2003).
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O impacto dos instrumentos sobre o corpo também é de ordem estética, razão pela qual alguns jovens músicos mudam de instrumento. Por
exemplo, duas alunas do Bairro da Paz (BR) trocaram o trompete pela ﬂauta
transversal: uma, devido à marca deixada pela embocadura; a outra, porque
o instrumento não é compatível com o aparelho dentário.
A adaptação ao instrumento tem de ser constante: os tubistas devem
poder segurar no instrumento, que é grande e pesado; os harpistas devem
encontrar o balanço do instrumento sem que este lhes caia em cima; os
violoncelistas devem pôr o instrumento entre as pernas de forma a abraçá-lo; e os percussionistas devem conseguir ajustar o corpo a uma vintena
de instrumentos diferentes.
A ligação músico-instrumento faz-se essencialmente por parte do
músico, mas ele também pode moldar o instrumento através de pequenas coisas: a escolha da palheta para o clarinete; o tamanho e a altura do
violoncelo; a quantidade de resina usada nas crinas do arco; a escolha das
baquetas para a percussão; a aﬁnação; e, obviamente, a qualidade do instrumento, podendo atingir altíssimos níveis de performance e de preço.
Uma das mais belas e poéticas formas de controlar um instrumento é a
preparação das palhetas pelos oboístas e fagotistas. É a eles que cabe comprar uma cana (Arundo Donax), que é depois raspada e montada graças a
um pequeno kit. É uma técnica que se aprende ao ﬁm de alguns anos de
prática no núcleo, um trabalho altamente pessoal porque o músico escolhe
a sua forma de raspar em função da sua boca, do seu sopro, da obra a tocar,
da sala de concerto, entre tantos outros parâmetros. Aí também o corpo
do aluno deve aprender a técnica meticulosa da montagem completa da
cana, que exige a precisão de um relojoeiro.
Um instrumento de música é um prolongamento do corpo do músico
porque reage aos seus movimentos e à sua personalidade. Os alunos dos
núcleos têm uma paixão especial pelos seus instrumentos. Para a maior
parte deles, vindos de bairros socioeconomicamente desfavorecidos, é o
que têm de mais bonito e mais precioso. De uma forma geral, é o som que
explica a escolha do instrumento, mas alguns admitem que a cor dourada
do trompete, a forma do contrabaixo ou o tamanho dos tímpanos são para
eles motivo de orgulho. Outros dizem ter prazer em passear pelas ruas do
seu bairro com a caixa do instrumento às costas.
O instrumento de música torna-se uma extensão do corpo e é aproveitando essa relação que os professores trabalham sobre a personalidade
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dos alunos. Por exemplo, no Brasil a coordenadora do departamento social,
formada em Psicologia, dá o exemplo de um professor que se queixava de
um aluno que não tratava bem do instrumento que lhe fora emprestado.
Depois de vários encontros com o aluno, a coordenadora acabou por perceber que o aluno nunca tinha sido ensinado a tratar dele próprio quanto
à higiene, à aparência e à arrumação. O aluno reproduzia no instrumento
o que vivia no quotidiano. Partindo da extensão que é o instrumento, a
coordenadora fez um grande trabalho com o aluno para que este aprendesse a tratar de si e das suas coisas. A relação que os alunos têm com os
seus instrumentos permite compreender a sua personalidade e modo de
vida e, numa segunda fase, facilita o trabalho dos professores e assistentes
sociais na educação dos jovens.
Assim, um núcleo é, entre outros, um espaço onde se trabalha o corpo
através dos instrumentos musicais. A pedagogia musical usada no El
Sistema é uma mistura das metodologias de Dalcroze, Orﬀ, Suzuki e
Kodaly, bem como, mais recentemente, do método Bapne. As aprendizagens analisadas acima sobre o corpo estão mais próximas da pedagogia de
Dalcroze, baseada na experiência corporal e na cinestesia, isto é, a tomada
de consciência do corpo (Anderson, 2012; Bowman & Powell, 2007). Educar
o corpo é, pois, uma das formas de educar a pessoa.
Outro conceito importante é o de euritmia4 (Steiner, 2008), a ideia
de que a envolvência deve fazer sentido. O núcleo serve para canalizar e
tomar consciência dos ritmos de vida em que o aluno se insere: o seu corpo
interioriza o ritmo dos horários do núcleo, desenvolve quotidianamente
uma memória muscular através do instrumento, descontrai quando se
sente em segurança e contrai-se quando tem de tocar em frente dos colegas nos corredores, repreende-se se estiver mal sentado ou se segurar o
instrumento de forma errada. No núcleo os alunos fazem uma aprendizagem cinestésica, adequada ao contexto em que trabalham e às pessoas
com quem interagem.
O corpo jovem é propício a ser modelado, adaptado, melhorado para
que possa realizar ações musicais. A partir de uma prática disciplinada,

4. A euritmia«DSURFXUDGRERPULWPRFRUSRUDOXPDIRUPDGHKDUPRQLDǲVLFDTXHSHUPLWHYLYHUPHOKRU1R
caso do músico, corresponde à busca da harmonia dos movimentos, para que o instrumento soe melhor. Em
P¼VLFDVLJQLǧFDDKDUPRQLDGRVVRQV$cinestesia«FRPSOHPHQWDUPDVWHPRXWUDVLJQLǧFD©¥R«DWRPDGDGH
consciência dos movimentos do corpo.
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inﬂuenciada pelo ambiente, o corpo adquire uma capacidade a que Marcel
Mauss chamou “técnicas do corpo” numa famosa comunicação apresentada
na Sociedade de Psicologia em 1934 (Mauss, 1950). Esta comunicação foi
publicada num jornal de referência em psicologia e nela o autor defende
uma “tripla consideração”, ﬁsio-psico-sociológica, para melhor identiﬁcar
o “homem total”, que adquire a sua forma por imitação e educação.
Mauss associa as técnicas do corpo a uma aprendizagem enraizada
nas tradições (o habitus) e àquilo que designa como habilis, a propensão
para adquirir novos graus de tecnicidade. O primeiro garante a reprodução
social e a perceção de que estamos em sintonia com o que é contextualmente prestigioso. O segundo pode permitir a originalidade, graças a um
savoir-faire com alto grau de tecnicidade. Os dois combinam-se-se na ação
e têm uma inﬂuência certa: “O corpo não é somente modelado pelo social,
contribui também para o social” (Shusterman, 1991, p. 266).
Nos três núcleos estudados, mas sobretudo nas aulas de kinder musical
(alunos de 3-6 anos) de Santa Rosa de Agua (VZ), os professores descreveram os alunos mais jovens como sendo “esponjas”. Estes jovens assimilam
por imitação e muito rapidamente tudo o que lhes é ensinado. Primeiro
desenvolvem capacidades próximas do habitus, tal como o deﬁne Mauss,
mas graças à combinação de técnicas musicais ensinadas desde muito
cedo, bem como ao seu imaginário ainda fantasista, desenvolvem o seu
habilis. É uma forma de reprodução social, mas com maior nível técnico,
exigindo criatividade e inovação e dando espaço a um “toque pessoal”.
O corpo dos alunos está em constante aprendizagem, seja em família, seja
na escola, no bairro, no núcleo, com o instrumento ou em orquestra. É uma
fase intensa de modelagem, em que as técnicas são ensinadas consoante
os objetivos a atingir.
O imaginário criativo de cada um baseia-se no concreto, na prática.
“Toda a técnica propriamente dita tem a sua forma”, aﬁrma Mauss (1950).
O jovem músico aprendiz começa por aperceber-se das possibilidades do
seu corpo, dominando progressivamente os movimentos face ao instrumento musical. Interagindo com ele, o instrumento vai revelando a falta
de controlo dos gestos: é difícil ﬁcar sentado muito tempo na postura certa
para tocar; é necessário segurar corretamente o instrumento enquanto se
respira calmamente. Há que repetir os mesmos gestos milhares de vezes,
corrigindo-se ao detalhe, até à calibragem nano; há que persistir, evitar
e ultrapassar as dores físicas; há que aprender a dominar as diferentes
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partes do corpo são necessárias para tocar bem uma obra. Para um timpanista de orquestra, por exemplo, isso signiﬁca que as mãos seguram nas
baquetas, os pés pousam nos pedais e vão alterando as notas das peles,
os olhos seguem em vaivém a partitura e o maestro. O músico procura a
boa postura no sentar para que não se desequilibre quando é requerida a
independência dos quatro membros. Este trabalho faz-se ao longo de anos
de prática individual, levando, progressivamente, ao domínio do corpo e
à conﬁança em si.
A palavra “postura” é uma das mais usadas no conjunto de aulas
observadas, qualquer que seja o núcleo. É repetida durante toda a aula,
“Postura!”, para que os alunos voltem à posição certa do corpo. Isso permite tocar melhor e evitar dores. Um professor de iniciação orquestral
no núcleo Santa Rosa de Agua explica aos alunos que o músico tem dois
inimigos, “a má postura e a falta de concentração”. É por essa razão que os
alunos são incentivados a praticarem casassem casa, frente a um espelho,
situação que alguns, como a tubista portuguesa Bianca, acham ridícula.
O objetivo dos professores é que o aluno tome consciência da sua postura
e adquira uma capacidade de análise e de autocrítica.
Durante os primeiros anos de ensino da música, a linguagem utilizada faz constantemente referência ao corpo: “Postura!”; “O polegar!”;
“Desenvolve uma memória muscular”; “Não somatizes o nervosismo”;
“A música tem de vir das tripas!”; “Toquem com o coração!” O corpo é a
ferramenta que faz soar o instrumento musical. Quando se observa atentamente o corpo, percebem-se as inﬂexões que esta ferramenta física sofre
ao longo do processo de modelagem. Esse trabalho faz-se quotidianamente
nos núcleos, seguindo um ritmo constante. É também isso que satisfaz as
mães dos alunos do núcleo Santa Rosa de Agua (VZ). A aprendizagem da
música cria aquilo a que elas chamam “bom cansaço”, que evita que as
crianças deambulem pelas ruas. “O cansaço é uma coisa muito boa!”, dizem.
Por ﬁm, as referências ao corpo também se fazem metaforicamente.
No Brasil, para que os alunos voltem a estar na postura correta e se
concentrem, os professores do núcleo Bairro da Paz perguntam-lhes:
“Tá boiando?”, como se o corpo do aluno se tivesse deixado levar pela
corrente dos seus pensamentos distraídos, afastando-os do instrumento
e da aula.
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2. Aprendizagens sobre si com o instrumento, sobre si pela
alteridade, sobre os outros
Sentar-se na ponta da cadeira mantendo uma postura correta é uma das
primeiras lições aprendidas pelos jovens alunos nos núcleos. Ficar sentado
na posição certa parece simples, mas é algo difícil de ensinar para os professores dos três núcleos. Muitos dos alunos chegam com pouca educação
familiar, ou sem o mínimo de estrutura a nível de regras de vida em grupo.
Ao explorar a relação com o instrumento, os professores de música levam
os alunos a fazer uma longa série de aprendizagens sobre si próprios.
Numa segunda fase, o trabalho musical em grupo coloca os jovens em
situações que lhes permitem desenvolver a noção do “eu” face aos outros.
Por exemplo: na orquestra, todos os músicos aprendem a apoiar melódica
e harmonicamente os colegas que tocam a parte principal e sabem que os
papéis se podem inverter numa mesma obra. Interpretar música em orquestra é um trabalho coletivo que possibilita outro tipo de aprendizagem,
sobre si mesmo através da alteridade, do que é diferente (Sarmento, 2005).
Por ﬁm, existe a aprendizagem sobre os outros, que acontece todos os
dias nos núcleos. Um núcleo é um espaço de encontros entre todo o tipo de
pessoas. Misturam-se as idades, os géneros, os níveis sociais, as etnias, as
culturas, as crenças, etc. Assim, todos os dias o aluno faz face à diferença,
confrontando-se com ela. É nestes contextos que ele se desenvolve, aprendendo sobre/com as particularidades dos interlocutores.

Sobre si com o instrumento
Para além de partir unhas, de fazer calos e de deixar marcas nos lábios
ou no pescoço, o trabalho do músico tem um impacto sobre o desenvolvimento da personalidade. Quando o aluno começa a aprender em tenra
idade, a prática quotidiana em núcleo faz parte das aprendizagens que têm
inﬂuência sobre o seu ser individual e social. Um núcleo é um espaço de
formação graças aos objetos (instrumentos de música) e aos grupos que
se constituem em volta deles (duos, aulas coletivas, naipes, orquestras,
professores, pais, etc.).
Algumas semanas após terem iniciado as aulas num núcleo, é emprestado aos jovens aprendizes um instrumento musical, depois de os pais
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assinarem um termo de responsabilidade. Este é um momento feliz para o
aluno, que vai ﬁnalmente poder concentrar-se num só instrumento, com
o qual desenvolverá uma relação. Alguns jovens dão um nome ao instrumento, outros preferem enfeitar o estojo.
Os alunos repetem então todo um conjunto de gestos com o seu instrumento, incorporando-o progressivamente, o que contribui para o desenvolvimento da atenção e do cuidado. Estas aprendizagens partem de
experiências práticas: tirar o estojo do instrumento das costas e pousá-lo
devagar; abrir o estojo sempre virado para cima; retirar as diferentes partes do instrumento seguindo uma ordem lógica; juntar essas partes sem
forçar; aﬁnar e micro-aﬁnar o instrumento; pousá-lo de forma estável e
sem riscos de queda; fechar o estojo e afastá-lo do caminho. Este encadeamento faz-se no sentido inverso quando o aluno termina o ensaio. No ﬁnal
limpa o instrumento, guarda-o e assegura-se de ter fechado corretamente
o estojo para que não se abra quando pegar nele. Estes gestos repetitivos
obrigam o aluno a estar consciente e atento e a ser meticuloso. O corpo do
principiante está ainda rígido e tenso face ao objeto precioso, mas a repetição amansa e torna mecânicos os gestos. Assim, o aluno desenvolve três
sentidos: o tato (do instrumento e da caixa), a visão (atenção ao detalhe)
e a audição (aﬁnação).
Em casa, o aluno tem de enfrentar sozinho o seu instrumento. É preciso treinar para preparar a próxima aula e o concerto que aí vem. Depois
do espírito coletivo vivido no núcleo, a solidão de estar sentado numa
cadeira face ao espelho do quarto é uma das etapas a vencer. A situação
obriga o jovem a responsabilizar-se pelo seu trabalho, ou seja, a fazer as
coisas por si só. Começa pelos gestos habituais que permitem preparar o
instrumento e rapidamente encontra a boa postura para iniciar o estudo.
Os seus únicos guias são a partitura e os conselhos do professor. Lança-se
na leitura dos exercícios, nota a nota, para depois tocar, nota a nota. Perde
facilmente a concentração, mas vai melhorando à medida que insiste.
Os objetivos tornam-se cada vez mais claros. Engana-se, corrige-se, não
consegue, persiste. Experimenta coordenar a boa posição das duas mãos
com a postura direita das costas, tentando manter o tempo e tocar as notas
certas, ao mesmo tempo que veriﬁca em olhares rápidos a sua postura geral
ao espelho. Tem dores, retoma o fôlego, insiste de novo; faz uma pausa,
pensa num programa de televisão, num jogo de futebol entre amigos, ou na
amiga do naipe que quer impressionar na próxima aula. Nessa altura deve
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conseguir ler a partitura e reﬂetir naquilo que está a causar problemas. Há
que “resolver” todas as passagens difíceis para poder avançar. O aluno, a
sós com o seu instrumento de música, vive uma situação rica em aprendizagens, na qual desenvolve a disciplina, constrói progressivamente um
percurso com objetivos e ganha conﬁança para persistir. Estes são alguns
dos cambios que os pais veriﬁcam nos seus ﬁlhos.
O duo músico-instrumento perdura para lá do núcleo e do quarto de
estudo, continuando a existir nos espaços públicos. Durante o primeiro
ano de criação de um núcleo em pleno bairro desfavorecido, os habitantes
cruzam-se com jovens alunos que carregam “estojos estranhos” às costas
e interpelam-nos. “É uma bazuca?”, perguntava um senhor a um trombonista que voltava para casa no bairro Santa Rosa de Agua (VZ). A maioria
das pessoas tenta adivinhar os instrumentos que estão nos estojos, mas
engana-se quase sempre. Os jovens que levam os “estojos pretos” são
observados e interrogados, mas ao ﬁm de alguns meses já fazem parte da
paisagem do bairro.
Esta é mais uma situação em que o aluno trabalha a conﬁança em si,
enfrentando o olhar dos outros e respondendo às perguntas. Há também
provocações verbais porque um instrumento sinfónico está longe de ter o
prestígio de uma bola de futebol em Portugal, uma pipa (papagaio artesanal)
no Brasil, ou um taco de basebol na Venezuela. E por ﬁm há a pressão do olhar
dos outros e o receio de ser assaltado, sobretudo em Santa Rosa de Agua.

Sobre si através da alteridade
Em paralelo às ações práticas que o músico aprendiz vive com o seu instrumento, todo um conjunto de experiências é desenvolvido com os outros
atores que o rodeiam. As noções de grupo, de conjunto e de coletivo estão
no centro dos núcleos inspirados no El Sistema. É com o “outro”, e graças a
ele, que o jovem músico se desenvolve. O “outro” corresponde ao conjunto
de colegas, professores, diretores, coordenadores e auxiliares de educação.
Os pais só estão presentes no dia a dia no núcleo Santa Rosa de Agua.
Comecemos pela relação com os outros alunos. Aprender a tocar
música em grupo implica assimilar um grande número de regras e de códigos. Os professores começam por mostrar o lugar do aluno na orquestra,
de acordo com o instrumento e o nível técnico. Tudo é codiﬁcado porque,
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mesmo que a estrutura da orquestra seja horizontal, os diferentes níveis
nos naipes (chefe, assistente, A, B, C, D) criam uma verticalidade que
especiﬁca a posição de cada aluno. O chefe de orquestra ﬁca como líder
e através dos seus gestos comunica com todos ao mesmo tempo. Mas
é aos mediadores, ou seja, aos chefes de naipe, que cabe garantir que a
mensagem é bem compreendida e posta em prática. O trabalho musical
em grupo coloca o aluno numa situação na qual deve escutar e observar
o que ele próprio toca, o que o naipe toca e o que tocam a orquestra e os
solistas. Isso enquanto ﬁca de olho na partitura, no seu chefe de naipe e
no maestro. A conﬁança que trabalhou nas aulas, em casa e nas ruas do
bairro é novamente testada: há que manter a ligação ao coletivo, não perder
o ritmo, aﬁrmar cada nota seguindo as dinâmicas e nunca hesitar. É aí que
se desenvolve quotidianamente o espírito de grupo, essencial para uma
orquestra que quer soar em uníssono.
O aluno descobre que, para além do seu “corpo individual”, existe o
“corpo do coletivo”; descobre que também a orquestra respira e que o seu
sopro coletivo se trabalha, retomando o fôlego para interpretar melhor.
O fundador do El Sistema falava frequentemente da orquestra como sendo
uma “minissociedade”. É um “corpo social” que procura a harmonia musical
entre os músicos sob a batuta do maestro. O aluno aprende rapidamente
que este “corpo social” depende do conjunto de corpos individuais.
Nos três núcleos, as aulas e os ensaios de orquestra fazem-se com alunos de idades diferentes. Há, portanto, comparação entre os corpos: maior,
mais bonito, mais eﬁcaz, com mais técnica, etc. É próprio do núcleo do
El Sistema os alunos de um mesmo grupo terem níveis de maturação e de
musicalidade diferentes. Inspiram-se uns nos outros, partilham os saberes
e as fraquezas, num espírito de entreajuda motivado pelos professores e
garantido pelos preparadores (alunos professores).
Os professores aproveitam para veicular ensinamentos de vida partilhada. Por exemplo, no núcleo do Neojiba, um chefe de orquestra pede a um
dos mais jovens violinistas, com oito anos, para assumir o lugar do chefe
de naipe. Ouvem-se as criticas dos outros alunos enquanto o escolhido se
dirige com muito orgulho até ao seu novo posto. Cabe-lhe dirigir o naipe,
virar-se para trás e dizer o que fazer aos colegas, seguindo os conselhos
do maestro. Um quarto de hora depois o professor pede a uma jovem violinista para substituir o aluno que está no lugar de chefe de naipe. Uma vez
mais, o resto dos músicos faz soar o seu descontentamento, sobretudo os
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rapazes que não querem ser “comandados” por uma menina. Servindo-se
das diferentes posições possíveis na orquestra, o professor pretende ensinar aos alunos que nem a idade, nem o género, importam numa orquestra.
Todos têm a sua oportunidade para fazer um bom trabalho, num espírito
de complementaridade.
É impressionante observar aulas de orquestra nos três núcleos, sobretudo ao nível juvenil. Uma das principais exigências é a concentração
durante duas ou três horas seguidas. O chefe de orquestra passa o tempo
a dizer a partir de que compasso quer que os alunos recomecem a tocar.
Vejamos um primeiro exemplo no núcleo Bairro da Paz, durante um ensaio
da pequena orquestra de câmara:
O professor anuncia os compassos iniciais:
– 73, 7-3. Tocam…
7-7. Tocam…
E agora 8-1.
8-5!
É preciso preparar os instrumentos antes de tocar. Se pararem de falar, vão
conseguir ouvir muito melhor.
9-7.
1, 2, 3 e…
(Brasil, ensaio de música de câmara, 24 de setembro de 2015)

Outro exemplo é o de um ensaio da secção de cordas da orquestra
juvenil do núcleo Miguel Torga:
– Letra G[5], quero o quarto compasso, só com as mínimas para trabalhar a
aﬁnação. Agora tutti, começando por este compasso.
Segundo compasso de G, as mesmas notas, mas mais lentamente.
Vamos, conﬁança!
Agora quero o terceiro depois do H, somente com semínimas, sem colcheias.
[…]
Quinto compasso do H, fortissimo!
Segundos violinos, quero o Dó, e que esteja bem presente.

5. Uma partitura está dividida em várias partes, seguindo a ordem alfabética. O compositor organiza deste modo
as diferentes secções da composição, e para os músicos torna-se mais fácil situarem-se.
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(A última ﬁla dos segundos violinos tem sempre muitas incertezas. Hesitam.)
– Vamos, letra I, pianissimo.
Estejam atentos!
(Portugal, ensaio da secção de cordas, orquestra juvenil, 18 de outubro de 2014)

O tipo de direção do chefe de orquestra é muito acelerado: anuncia a
parte que quer na partitura, o compasso exato, e conta imediatamente o
tempo de entrada. Isso obriga a altos níveis de concentração porque ninguém quer ﬁcar para trás. Nenhum músico quer ﬁcar a “boiar”, porque,
como dizem os professores no Brasil: “Camarão que dorme a onda leva.”
Voltemos à importância do sentar. Para um aluno, é difícil ﬁcar sentado
muito tempo sem perder a postura correta. Tocar numa orquestra é aprender a esperar porque tudo demora quando é preciso corrigir uma centena
de jovens em busca da harmonia coletiva. Em entrevista, a maior parte
dos alunos explicou que a espera faz parte do seu trabalho em orquestra.
Aproveitam para treinar em silêncio, para falar com o vizinho ou, no caso
dos mais experientes, para descansar. Tudo isto exige domínio de si próprios e concentração, porque lhes é pedido serem ativos e reativos. Sem
isso, não há música.
Nos três núcleos os corpos dos alunos estão em ação direta com o instrumento e com os coletivos que os envolvem. É muito frequente que, ao
ﬁm do primeiro dia de inscrição, o professor anuncie ao aluno que terá um
concerto com a orquestra de iniciação dali a algumas semanas e perante
um público! Foi o caso de Catarina, clarinetista no núcleo Miguel Torga:
Durante quase um ano prepararam um repertório e eu cheguei no ﬁnal. Depois
da minha inscrição, completamente desamparada, disseram-me que eu teria
de tocar no concerto dali a quinze dias. Não deve ter sido perfeito, mas era
tudo novo para mim, não esperava tocar três músicas em duas semanas. […]
Nessa época, a motivação era muito grande porque era tudo novo, estávamos
muito implicados. […] Os meus pais zangavam-se porque eu treinava todos os
dias até tarde. (Portugal, 10 de dezembro de 2014)

Ainda em Portugal, os alunos da Miguel Torga têm o núcleo na sua
escola, o que lhes permite viver o espaço escolar (salas de aula e corredores) de uma outra forma. Têm aulas de instrumento e de orquestra nas
mesmas salas onde há aulas de biologia e de matemática, por exemplo. Isso
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interfere com a arrumação habitual das salas: trocam o lugar das cadeiras
e das mesas, modiﬁcam o “corpo” das salas e apropriam-se delas. “É como
se fosse o meu quarto na escola”, dizia uma aluna trompista da Orquestra
Geração. Quando não estão nas salas de aula, os alunos dispersam-se pelos
corredores e espaços exteriores, sempre à procura de um canto à sombra
onde possam ensaiar. Ocupam todos os espaços nos núcleos e são testados pelas pessoas que por eles passam, alunos e professores. É necessário
encontrar um bom canto, em função da acústica e do isolamento, responder
às questões dos curiosos e tocar sem se deixar distrair.
A timidez é mais notada no núcleo Miguel Torga porque se situa numa
escola, ou seja, um local que não é exclusivo da música. No Brasil e na
Venezuela a preocupação principal é encontrar um canto à sombra, e se
possível com uma ligeira corrente de ar. Qualquer que seja o núcleo, o facto
de os alunos se apropriarem dos espaços livres e de tocarem perante as
pessoas que vão passando, habitua-os progressivamente aos olhares e aos
comentários e desenvolve neles a conﬁança.
O trabalho que o aluno faz sobre si próprio através da relação com os
outros resulta da interação que tem com os adultos que o rodeiam. Esta
é uma relação próxima porque, ao contrário do que sucede nas escolas,
as aulas de instrumento realizam-se em pequenos grupos, nunca por
turmas de trinta elementos. Um núcleo é um espaço onde há muitos
alunos, mas muitos adultos também (diretores, professores, auxiliares
de educação, pais). Os alunos estão, portanto, em constante interação
com os adultos e isso permite-lhes desenvolver a sua linguagem, quanto
à articulação e à lógica, e também a conﬁança assente no respeito pelos
mais velhos.
Um exemplo desta interação acontece quando um aluno tem de pedir
um complemento para o seu instrumento. Observei a seguinte cena: um
aluno de oito anos dirige-se à sala da direção do núcleo com o seu arco de
violoncelo na mão; toma coragem, bate à porta e ouve um “Entre!”; a sua
pequena mão tem diﬁculdade em fazer girar o puxador da porta pesada;
lá dentro, vários adultos que ele observa de olhos arregalados; ganha coragem e dirige-se à secretária, que ele ainda não conhece por estar inscrito
há pouco tempo; em voz baixa tenta articular uma frase para pedir resina
para pôr no arco; a secretária mostra-lhe onde está e pergunta-lhe se ele
a sabe utilizar; “Sim!”, responde o jovem, concentrado no seu gesto; usa
demasiada resina, mas a secretária nada diz.
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Os adultos dos três núcleos têm uma atitude de escuta e de diálogo
que constitui uma forma de responsabilização vigiada. Para os alunos, há
uma troca que lhes permite estabelecer uma relação de conﬁança com o
adulto, nomeadamente porque, como sublinha um dos coordenadores
regionais do El Sistema, “Tento não os tratar como crianças, mas sim
como músicos”. Os alunos apreciam a seriedade de alguns professores:
“Se é exigente comigo, é porque me respeita”, diz um aluno do núcleo
Santa Rosa de Agua.

Sobre os outros
Terceiro e último ponto de análise da aprendizagem dos alunos nos núcleos:
o que aprendem sobre os outros faz-se a através da interação com o conjunto de atores do núcleo. Foquemo-nos nos professores associados à
vida musical dos alunos. São o que há de mais importante para os jovens
aprendizes e, sobretudo, o que há de mais próximo a seguir ao instrumento.
Tal como disse anteriormente, os alunos dos três núcleos têm um ponto
de vista preciso sobre os professores por comparação com os docentes do
currículo obrigatório das escolas, colégios e liceus.
Depois de terem escolhido o seu instrumento e de terem aulas
semanais com um professor que os acompanha musical e pessoalmente,
desenvolve-se uma relação de grande proximidade. Os professores têm a
responsabilidade de ser o primeiro “outro”, a primeira alteridade adulta
no núcleo.
Em Santa Rosa de Agua, a diretora explica que um dos princípios do
El Sistema é o de que o professor deve ser a imagem do programa, a referência para o aluno: “A forma de se comportar, de ensinar, de caminhar,
de se vestir e de se maquilhar deve ser perfeita.” A vinculação é tal que o
aluno também incorpora as manias e os defeitos técnicos do professor.
É frequente que, ao ﬁm de alguns anos, a separação dos dois cause uma
grande dor: “Chorei, e ele também”, conta Rita, jovem saxofonista brasileira. O professor foi a pessoa que lhe ensinou a tocar durante horas, anos
a ﬁo. Com ele a aluna conversou sobre tudo, transformando os bons e os
maus sentimentos em música: “Foi ele que me ensinou, ajudou-me em
muitos momentos complicados, ele estava sempre lá” (Catarina, clarinetista, Portugal).

244

Atores da educação musical

O corpo musical do aluno transforma-se ao longo do seu percurso, mas
o corpo dos professores também. Eles têm de se adaptar ao ensino num
núcleo, em pleno bairro socioeconomicamente desfavorecido, no qual os
alunos são frequentemente hiperativos, pouco disciplinados e desconcentrando-se facilmente: “Isso obriga-me a estar sempre em movimento,
a inovar constantemente porque os alunos aborrecem-se facilmente”,
explica a professora do kinder musical no núcleo Santa Rosa de Agua. As
notas que tirei da observação etnográﬁca da aula de teoria musical no
núcleo Miguel Torga também são reveladoras:
A aula é como um espetáculo no qual a professora faz a sua performance:
muda de tom de voz e de forma de falar; canta; o seu corpo segue uma coreograﬁa permanente, para reter a atenção dos alunos e reforçar as mensagens
que quer passar.
Uma aluna é chamada para ler um ritmo batendo o tempo no quadro. A professora tem expressões faciais de apoio, conﬁrma que está tudo correto, sorri,
arregala os olhos e ‘dança’ em frente ao quadro. Nada parece exagerado, a professora mantém o seu papel. Tem nomes afetuosos para cada um dos alunos.
(Portugal, 8 de dezembro de 2014)

Esta não é a imagem que habitualmente se tem de um professor,
alguém rígido e que não cria qualquer tipo de empatia. Ser professor num
núcleo obriga a uma atitude e uma postura especíﬁcas. Os alunos querem professores que se adaptem à sua pessoa. “O bom professor é aquele
que adapta a sua pedagogia”, dizia um aluno. Sandrine, fagotista de 14
anos, do núcleo Bairro da Paz, diz que, quando o professor entra na sala
para dar aula, “Pelo nosso olhar ele percebe se há algo que não está bem”.
É um tipo de atenção ao outro a que os alunos são muito sensíveis desde
a infância. São esses momentos que os fazem dizer que o núcleo é a sua
“segunda família”.
A alteridade existente no núcleo permite aos alunos ver e viver outras
formas de interagir, muitas vezes contrastantes com o seu quotidiano em
família ou nos bairros. Esta variedade de vivências faz com que desenvolvam uma capacidade mais aguda de julgamento. Tornam-se mais exigentes
face aos numerosos interlocutores com quem se cruzam no seu percurso.
Essa exigência também se faz sentir quando escolhem modelos ou referências a seguir. É habitual que escolham os professores de instrumento,
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mas alguns têm preferência por um colega, por causa da sua personalidade.
A fagotista brasileira Sandrine tem como referência uma colega ﬂautista
“porque não é uma pessoa falsa e estuda muito”.
No entanto, apesar de o núcleo ser um espaço de encontro da diversidade, é também um espaço de conﬂito, que os alunos identiﬁcam claramente nas “lutas” para obter postos, nomeadamente o de chefe de naipe.
A relação entre o chefe e o seu naipe não é sempre propícia ao entendimento
coletivo e os caracteres pessoais podem exacerbar-se. “Há chefes de naipe
que se acham os bosses. Eu não, porque tenho o hábito de rir muito com
os meus amigos músicos, mas quando se deve trabalhar é mesmo para
trabalhar”, explica Bianca, trompista portuguesa de catorze anos. Por seu
lado, os professores do Bairro da Paz referem o seu descontentamento face
à atitude tendenciosa dos diretores da orquestra principal no Neojiba.
“Todo o ser humano quer sentir que o seu trabalho faz a diferença, mas
são sempre os mesmos a serem apoiados”, queixa-se um deles.
O núcleo brasileiro do Bairro da Paz é aquele onde há mais conﬂitos
entre os alunos. Os jovens reproduzem aí o que vivem em família e nas
ruas do bairro: gritos, violência física, ameaças. Quando são questionados
sobre isso, dizem que é só zoação (brincadeira em jeito de provocação),
mas não deixa de ser uma forma de marcarem o seu território. Este foi o
único núcleo onde, ao longo dos quatro meses de pesquisa, os pais foram
várias vezes chamados para falar sobre a atitude dos ﬁlhos. Neste contexto,
os professores podem ser um modelo a seguir, um exemplo de forma de
estar que os alunos nunca tinham presenciado antes.
Um núcleo serve primeiramente para ocupar crianças que de outra
forma passariam as suas tardes nas ruas, e os alunos dão conta de como
as suas agendas semanais ﬁcam cheias. Para Arcanjo, aluno de tuba no
núcleo Bairro da Paz, as mudanças provocadas pelo núcleo têm a ver com
a sua forma de ocupar o tempo: “Antigamente eu ﬁcava muito nas ruas ou
então ﬁcava colado ao celular, enquanto agora estou na música.”
Para além de satisfazer os pais, que encontram os ﬁlhos cheios de uma
“boa fadiga” ao ﬁnal do dia, o ritmo intenso faz com que os alunos vivam
um grande número de experiências pessoais e sociais, pois estão em constante interação com os interlocutores da escola, do núcleo, das atividades
desportivas, das cerimonias religiosas, dos estágios e dos concertos fora
do seu território habitual. A descoberta de pessoas e de contextos novos
graças à aprendizagem da música num núcleo expõe o aluno à alteridade.
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O seu posicionamento físico e psíquico é posto em causa, mas sempre
sobre um fundo de valores musicais: a escuta do outro; a construção em
conjunto; a união na diferença; a complementaridade para atingir um
resultado ﬁnal. Assim se forma o aluno como cidadão.
Estas experiências densas e variadas põem à prova uma característica
que a maioria dos alunos tem antes de entrar num núcleo – a timidez: “Ainda
sou tímido, mas não tanto quanto antes. Agora já digo bom dia às pessoas
e tenho mais conﬁança em mim. Às vezes é preciso sermos forçados”, diz
a Sharon, oboísta venezuelana, de 14 anos; “A minha timidez desapareceu
quase totalmente”, diz o seu colega trombonista Brian; “Antes, durante os
intervalos das aulas, eu ﬁcava no meu canto ou então dava voltas à escola
sozinho. Mas, quando entrei na orquestra, os alunos falaram comigo, fui
obrigado a responder e a perder a timidez”, explica Francisco, trombonista
no núcleo Miguel Torga. A relação com os outros alterou-se para muitos
alunos. Madalena, violoncelista no núcleo português, aﬁrma: “Já não julgo
tanto, aprendi a aceitar. Foi a música que me fez mudar a visão das coisas,
foi o nosso ambiente.”

3. A soma-experiência6 musical
A questão “in via ou in ﬁne?” abre a análise do trabalho que é feito nos
núcleos, permitindo revelar a importância do processo e, por ﬁm, do resultado a atingir. Se o objetivo musical pode servir de motor, é sobretudo no
processo que se focalizam os numerosos ensinamentos dos professores
junto dos alunos. Há pelo menos três pontos na análise aqui proposta:
1. O trabalho sobre os corpos é central nos núcleos que analisei e
não se limita ao aspeto físico. O corpo vai servir de meio para um
trabalho profundo que é feito sobre a persona7.

6. Segundo (Shusterman, 2010), o conceito de soma«RSHUDGRSDUDVLJQLǧFDUţFRUSRSHQVDQWHŤDTXHOHTXH
“habita com inteligência”.
7. “A palavra latina personaGHVLJQDYDDP£VFDUDGRDWRU'HSRLVVLJQLǧFRXDSHUVRQDJHPRXRVHXSDSHO&DUO*XVWDY
Jung retoma este termo por volta de 1920 para designar a capacidade psíquica de adaptação do ser humano singular
às normas sociais.” Alain Delaunay, PERSONA, Encyclopædia Universalis. www.universalis.fr/encyclopedie/persona.
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2. O pragmatismo do trabalho musical é visível em ações concretas,
em gestos e movimentos, numa experiência das “técnicas do corpo”
próprias ao músico. Também estas experiencias servem de mediação para uma aprendizagem mais geral sobre a vida em sociedade
graças aos coletivos nas orquestras e nos núcleos.
3. O resultado atingido no núcleo depende de todos os atores, pois
todos se complementam.
Um núcleo tem um conjunto de pessoas que tentam encontrar as
metodologias pedagógicas a aplicar nos/com os alunos. Através da análise detalhada das motivações e das ações, tento revelar a complexidade
própria a cada um dos seus atores. A união entre o corpo (biologia) e os
caracteres (psicologia) e a relação com os outros (sociologia) permitem
salientar a noção de “homem/mulher total” que há em cada ator de um
núcleo (Mauss, 1950). O corpo é o primeiro instrumento de interação do
ser humano, tal como a voz é o seu primeiro instrumento musical. O corpo
é objeto de aprendizagens, um meio para fazer soar um instrumento e
uma personalidade.
Cada ator chega pela primeira vez ao núcleo com técnicas do corpo que
lhe são próprias. “Não são páginas em branco”, diz Leandro, falando dos
seus alunos no núcleo Bairro da Paz. A estas técnicas, que Marcel Mauss
designa habitus, está ligado um habilis, quer dizer, a capacidade individual
de ação criativa. Ambos, habitus e habilis, continuam a desenvolver-se ao
longo do percurso do aluno no núcleo. Alguns habitus inﬂuem negativamente sobre o desenvolvimento de um habilis próprio à música sinfónica:
por exemplo, no núcleo Santa Rosa de Agua, os índios añú, população
autóctone, têm o habitus do tempo presente e da arte da preguiça; são
dois traços culturais que tornam difícil a educação formal, aquela que se
projeta no futuro e que obriga a muito esforço quotidiano. Têm naturalmente outros habilis, próprios à sua cultura, mas o que o professor pede a
um aluno añú não faz parte do seu habitus. Isso explica, em parte, porque
são poucos os añú a frequentar os núcleos.
O habitus das técnicas do corpo a que Mauss faz referência tem
muita importância no ensino. O aluno chega no primeiro dia ao núcleo
com o seu acervo cultural, mais ou menos de acordo com o que lhe será
exigido ao longo dos anos no seu percurso de aprendizagem musical.
De entre os três núcleos, e de um modo geral, os alunos de Santa Rosa
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de Agua são aqueles que mais se deixam “modelar” na relação pessoal
com o professor e na relação social com o resto dos atores. Veremos as
razões desta diferença mais adiante, pois os fatores que a explicam ultrapassam o círculo físico do núcleo ao qual nos limitamos por enquanto.
Há um antes e um durante que têm muita inﬂuência sobre o presente
e o futuro.
A atenção particular da maioria dos professores dos núcleos ao que
diz o corpo do aluno, nomeadamente o olhar, revela a sua necessidade de
compreender quem têm à sua frente (em que estado biológico, psíquico
e social), para deﬁnirem as técnicas de ensino mais adequadas. Para isso,
o trabalho começa pela “leitura” do olhar do aluno. Os alunos tornam-se
num “olhar” a partir do momento em que o professor lhe presta atenção
e se serve dele para ensinar melhor: “Quando entras na sala de aula, é
preciso que sejas capaz de observar e saber até onde podes puxar por eles
nesse dia” (professora de oboé, núcleo Miguel Torga).
No ensino da música, existe uma técnica do corpo que é especíﬁca ao
El Sistema e que existe nos três núcleos. Não é preciso ir a Maracaibo ou
a Caracas para nos apercebermos disso, basta observar atentamente no
YouTube um concerto da Orquestra Simón Bolívar dirigida pelo jovem
Gustavo Dudamel. Este maestro dança com os seus braços. Enquanto
a mão direita segura a batuta, a mão esquerda deixa um espaço entre o
polegar e o resto dos dedos agrupados. Dudamel tem expressões faciais
muito reativas e comunicativas e os seus longos cabelos encaracolados
ajudam a pontuar as acentuações rítmicas e os fortissimos. Tudo isso
para comunicar da melhor forma a interpretação que deseja dar a uma
obra musical. Quanto à orquestra, os movimentos dos músicos também
são diferentes dos corpos clássicos a que estamos habituados. São corpos
que se movem, que vão para a frente e para trás, que respiram juntos. As
arcadas são perfeitamente simétricas, mas também há espaço para gritos
de felicidade, para movimentos de anca, para sorrisos, para o franzir das
sobrancelhas e o morder dos lábios.
Dois instrumentos comunicam nos concertos da orquestra: o musical e o corporal. Todo o corpo dos maestros venezuelanos se move
quando dirigem, provavelmente porque devem comunicar com grandes
orquestras ou por ser a melhor forma de convencer uma centena de
jovens músicos. É aliás uma das imagens de marca das orquestras venezuelanas, aquilo que uma grande parte do público gosta de ver/sentir.
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Na Venezuela, durante um período, os jovens aprendizes de chefe de
orquestra deixavam crescer o cabelo como Gustavo Dudamel e alguns
até o encaracolavam. Também no núcleo Santa Rosa de Agua um jovem
de dezoito anos, responsável pela orquestra infantil, tinha o “corte
Dudamel”. Trata-se de uma imitação daquilo a que Mauss chama “prestígio”, correspondente neste caso a um maestro de renome internacional
que serve de “mascote” a uma organização, a uma função e a uma forma de
viver a música.
Esta análise pode parecer anedótica, mas é importante quando se
comparam as técnicas dos corpos venezuelanos com as dos dois outros
núcleos. Em Portugal, por exemplo, alguns professores, que também
são maestros na Orquestra Geração, parecem pouco à vontade com os
seus movimentos corporais. Quando sobem ao estrado, nota-se que
os gestos são menos ﬂuidos, mais retraídos e hesitantes. Isso vê-se nos
ombros rígidos, nas mãos que procuram o seu lugar, como um jovem ator
quando sobe pela primeira vez a um palco. Os corpos ﬁxam-se numa
linha vertical, sem o balançar dos quadris à venezuelana. Mas o corpo
de Gustavo Dudamel viaja por todo o mundo através das novas tecnologias, inspirando muitos jovens maestros. No artigo já mencionado
sobre as técnicas do corpo, Mauss explica como, nos anos 1930, a forma
de caminhar das jovens parisienses era inﬂuenciada pelas atrizes do
cinema americano. Isso torna-se ainda mais evidente no caso de Gustavo
Dudamel: é uma estrela mundial, em grande plano nos vídeos que circulam no YouTube, permitindo, pelo mundo fora, a “imitação prestigiante”
(Mauss, 1950).
Ao defender a ideia de uma “vida estética” (Rorty, 1989), o ﬁlósofo e
sociólogo americano Richard Shusterman alerta para o erro de “se considerar o espírito e o corpo como entidades separadas, e de identiﬁcar o eu
com o primeiro” (1991, p. 265). O trabalho que é feito nos núcleos inspirados no El Sistema vai nesse sentido. O corpo e o espírito são modelados
simultaneamente, um através do outro. Este vaivém não ﬁca conﬁnado à
pessoa, ao indivíduo isolado. É necessário juntar-lhe o conjunto dos atores que o envolvem porque, como se veriﬁcou nos núcleos e nos chefes
de orquestra que se enquadram na “imitação prestigiante”, “o corpo não
é apenas um assunto privado” (Shusterman, 1991, p. 265). Conseguimos
controlá-lo a maior parte das vezes, mas isso não quer dizer que saibamos
compreendê-lo e utilizá-lo para viver melhor. Por isso, “deveríamos ler e
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escutar atentamente o nosso corpo; deveríamos até ultrapassar as metáforas da leitura e da escuta, demasiado ligadas à linguagem, e aprender
melhor a senti-lo” (Shusterman, 1991, p. 266).
É isso que fazem os jovens alunos dos núcleos quando nas aulas os
professores lhes dizem “Postura!”, ou quando os incentivam a verbalizar
o que não está bem nos seus gestos ou então quando lhes pedem para
observar os colegas e descobrir neles as suas más posições. Há uma aprendizagem cinestésica, ligada a uma tomada de consciência e a uma prática
diária dos movimentos para tocar melhor um instrumento em grupo e
para viver melhor em sociedade.
O ensino e a aprendizagem da música nos núcleos são de ordem prática. Partem do encadeamento de ações complexas na sua profundidade,
permitindo ao aluno progredir com a ajuda dos atores que os rodeiam,
particularmente os professores. Nos três núcleos, o ensino faz-se em torno
de um objeto concreto, o instrumento musical, com técnicas do corpo
que são palpáveis, demonstradas pelo professor, para atingir resultados
igualmente tangíveis (os concertos).
Ao integrar um núcleo, o aluno encontra-se em ação direta. Quando
se diz a um aluno: “Aqui está o teu instrumento, tens concerto com a
Orquestra de Iniciação daqui a duas semanas!”, isso pode criar nele uma
certa tensão, dependendo da forma como o professor o faz. Ao mesmo
tempo, o concerto deﬁne um objetivo claro, inclusivo, que o aluno pode
atingir em coletivo. Os núcleos não são locais de promessa, e os professores
não remetem para mais tarde objetivos impossíveis de alcançar. Tudo é
feito para que o aluno sinta o impacto concreto do seu trabalho quotidiano,
levando-o ao palco frequentemente.
A prática do instrumento começa desde o primeiro dia, em paralelo
com o resto das aulas – algo muito diferente daquilo que é feito noutros
tipos de programas, onde o aluno deve primeiramente completar toda a
parte teórica em 60 ou 90 lições antes de ter o seu instrumento (tal como
experienciaram Leandro, professor de saxofone no Brasil, e João, professor
de bombardino em Portugal, nas respetivas escolas de música).
Não é tanto a qualidade estética da obra apresentada que conta nos
primeiros meses, é sobretudo o facto de participar, de se sentir incluído
num espaço partilhado com colegas e com o público. Esta experiência, marcante e ainda viva na memória dos alunos, cria também uma
medida de responsabilidade porque a presença física em palco tendo o
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público como juiz suscita neles a vontade de tudo fazerem para serem
ainda melhores.
Desde a mais tenra idade, os alunos têm uma opinião estética, sabem
quando tocam mal, podem ﬁcar desiludidos e por isso desmotivados. É por
esta razão que novamente se animam quando sentem os efeitos positivos de tantos esforços pessoais e coletivos. Assim, pela prática concreta,
tomam consciência do valor do esforço e da importância do processo pensado para um objetivo a atingir. O ﬁlósofo e sociólogo pragmatista John
Dewey resume isso numa frase: “Uma conclusão não é algo de isolado ou
independente; é a coroação de um movimento” (2010, p. 65). A ideia de
movimento é fundamental relativamente aos processos. Não há momentos ﬁxos no ensino da música, nem aquele que corresponde ao concerto
ﬁnal, porque também este está inscrito numa continuidade que evolui
aproveitando o momentum8.
Ao longo do seu percurso musical, o aluno do núcleo entra noutro
nível de experiência – a experiência estética. A consciência estética já
existe antes de o aluno integrar um núcleo, a maioria escolhe o seu instrumento através da sensibilidade ao som, sem lhe conhecer o nome
nem a diﬁculdade. A experiência estética permite ao aluno conectar
os seus gestos físicos a resultados musicais de ordem estética. Corpo e
espírito envolvem-se para comunicar algo de pessoal. Partindo da análise de campo, é impossível dizer qual dos dois tem mais inﬂuência.
Eles retroalimentam-se constantemente, são o reﬂexo um do outro.
Segundo a deﬁnição de Shusterman, o conceito de soma apaga o dualismo corpo-espírito e valoriza o “corpo pensante”, aquele que “habita com
inteligência” (2010).
O corpo do músico aprendiz reage e revela as escolhas estéticas:
a quantidade de sopro regula as dinâmicas entre o pianissimo e o fortissimo; a prática quotidiana de escalas agiliza os movimentos dos dedos
para tocar melhor as partes rápidas; a boa técnica de leitura permite
manter o controlo do instrumento e seguir as ordens do maestro para
interpretar a obra bem; a guataca, a capacidade para tocar de ouvido,
propicia a improvisação. Mas as escolhas estéticas de cada um só são
integradas, tomadas em conta e aplicadas, depois de o corpo as ter vivido.
8. Este momentum continua a existir depois do concerto, atrás do palco, nos camarins, nos corredores, no autocarro, no hotel, nos lugares de festa.
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É preciso estar convencido através da experiência, “corporante”9. Só
depois, pelo domínio do corpo, do instrumento e da orquestra como corpo
coletivo, poderão ser atingidos os resultados estéticos aos quais os alunos
são sensíveis.
Em L’Art comme expérience (Dewey, 2010), o autor relata processos
de criação artística partindo de uma análise pragmatista. Insistindo na
experiência como ato prático de execução, Dewey diferencia o “produto
da arte”, objeto ﬁnal ou concerto no caso da música, da “obra de arte”,
conjunto de relações inscritas na experiência, no processo, efeito de um
“continuum experimental” (2010, p. 475). Se tomarmos o caso do núcleo
Santa Rosa de Agua, os concertos são realizados graças à participação dos
cinco tipos de atores, cada um à sua maneira. Por exemplo:
1. a diretora do núcleo junta as pessoas num lugar ﬁxo e em torno do
mesmo projeto;
2. os professores organizam-se para preparar as aulas e ensinar;
3. os alunos fazem o esforço para aprender nas aulas;
4. as mães venezuelanas, com o seu “sindicato” simbólico, zelam para
que tudo funcione e para que os ﬁlhos estudem em casa;
5. os utileros garantem a parte logística e contribuem para o elo social
entre o conjunto de atores.

9. “Corporante” é o particípio presente que faço derivar do conceito original de corporado, usado pelo sociólogo
Antoine Hennion: “Como fazer justiça, neste enquadramento, ao facto de o gosto, o amadorismo, a paixão por um
objeto, ou o interesse por uma prática, serem atividades corporadas? Esta palavra parece-me ser mais adequada
do que incorporar (constantemente utilizada por Bourdieu) ou do que a palavra inglesa embodied (frequente nos
Cultural Studies e nos usos pós-modernistas de Foucault nos EUA): ambos os conceitos, em vez de avalizarem o
aspeto corporal da arte, da música e do gosto, resolvem a questão insistindo unilateralmente na ideia de uma
‘construção social’ do corpo por dispositivos e normas e prolongando as soberbas passagens de Mauss sobre o
FRUSRRXDP¥R 0DXVV VREUHRIDFWRLPSRUWDQWHGHTXHRFRUSR«RUHFHW£FXORLGHDOPXGRHHǧFD]GDV
formas de se sentir e de restrições de todos os tipos, nomeadamente sociais e educativas, que lhe inculcamos.
A palavra mais neutra corporado vai na direção oposta, não menos importante. Não só um social, ‘sobredeterminante’ e largamente ignorado pelo sujeito, que vem imprimir a sua marca sobre um corpo que se acredita natural,
mas também um corpo que se ignora, que se deve revelar, aparecer a ele mesmo e ao sujeito, à medida que a sua
interação prolongada com objetos e o seu treino com práticas repetidas o tornam mais apto, mais hábil, mais
sensível ao que acontece, e que, inversamente, essa produção de um corpo apto a sentir revela mais claramente os
objetos que aproveita, sente, apreende, e também a própria capacidade de reconhecer o que outros reconhecem
e de partilhar os efeitos sentidos com outros corpos (DeNora, 1999)” (Hennion, 2003).
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Todos fazem parte de um continuum de ações a reforçar quotidianamente: “Ao deﬁnir a arte como experiência, é-nos dada a possibilidade de
dar a estes contextos a atenção que merecem, em vez de fechar a estética
num formalismo estreito”10.
A noção de experiência, simultaneamente individual e coletiva num
núcleo, é reforçada pela ideia de “ação coletiva”11, conceito desenvolvido
por vários autores (Becker, 1974; Blumer, 1966). O que Becker demonstra
no livro Les Mondes de l’art (Becker, 2010) é também visível naquilo que
poderemos chamar “mundos da arte-educação”, próprios dos núcleos,
onde o ensino resulta de interações frágeis entre o conjunto dos atores.
As ações coletivas que procurei descrever de forma detalhada não dizem
respeito apenas aos alunos. Eles não são os únicos beneﬁciários, tal como
relembra Leandro, um dos professores no núcleo Bairro da Paz: “Nós
também mudámos […]. Na verdade fomos nós que aprendemos a lidar
com eles.”
Toda a atividade humana é o resultado de ações coletivas, mais ou
menos conscientes e explícitas. O fundamental a reter é a união entre os
vários conceitos: um núcleo é um espaço físico onde, através do ensino
da música, o aluno é levado a desenvolver as suas “técnicas do corpo” e a
trabalhar sobre o seu soma, o corpo pensante. Isto faz-se por experiência,
porque, tal como o coordenador do núcleo Bairro da Paz frequentemente
relembra à sua equipa de professores, “As palavras convencem, mas as
ações arrastam”. Por ﬁm, a qualidade dos processos e dos resultados que
resultam deste conjunto (técnicas do corpo; soma; experiência) depende
da qualidade dos elos entre os membros da “ação coletiva”.

10. Citação retirada do prefácio de Richard Shusterman a L’Art comme expérience (Dewey, 2010, p. 19).
11. A “ação coletiva” é um conceito diferente do de “movimentos sociais”, porque não há uma organização formal
entre todos os atores, não existe uma concertação de base para que se atinja um certo tipo de objetivo político.
%HFNHURSHUDFLRQDOL]DRFRQFHLWRGHţD©¥RFROHWLYDŤQRPXQGRGDVDUWHV %HFNHU SDUDVLJQLǧFDURFRQMXQWR
de atores que permitem que exista uma obra de arte como a Mona Lisa de Leonardo Da Vinci: é preciso haver
uma pessoa que faça tela; outra que monte telas em estruturas de madeira; outra que as venda; outra que as
transporte; é preciso um fabricante de tintas e cores, um vendedor de pincéis, distribuidores… O pintor coleta
WXGRLVVRHFRPH©DRVHXWUDEDOKRLQǨXHQFLDGRSHORFRQWH[WRVRFLDOHPTXHYLYHRXSHODHQFRPHQGDTXHOKHIRL
feita; depois são precisos modelos, críticos de arte, comissários, exposições, mecenas, museus, públicos… Tudo
o que estes atores fazem parte de uma ação coletiva que dá origem ao quadro e à sua legitimação na história. No
nosso caso, interessamo-nos pela ação coletiva existente em torno dos núcleos.
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Voltando ao título deste subcapítulo, “Música: in via ou in ﬁne?”, a resposta leva-nos a substituir “ou” por “e”. A separação que causa a disjuntiva
“ou” é da mesma ordem que a separação entre corpo e espírito: o espírito,
supostamente superior, seria associado ao objeto ﬁnal, in ﬁne; enquanto
o corpo, banal e efémero, seria associado ao processo, in via. No capítulo
dedicado aos alunos, apercebemo-nos de que o concerto como objetivo é
um motor extraordinário para os motivar. É, para a maioria, o momento
favorito num núcleo. Mas chegar a ele e fazer boa ﬁgura implica um investimento pessoal muito intenso seguindo métodos que tornam o processo
o mais vivo possível.
A principal técnica dos núcleos aqui analisados é a criação de grupos
para que os alunos se motivem entre si e para que possam viver os benefícios da “experiência estética” em coletivo (Dewey, 2011). Na educação
musical dos núcleos o in via e o in ﬁne são complementares: o facto de
haver um concerto dentro de quinze dias motiva o aluno para trabalhar
o instrumento com a ajuda do professor e dos colegas; simultaneamente,
é o trabalho pessoal e coletivo que motiva a tocar num concerto, com os
amigos e perante um público. Outra característica destes núcleos é a proximidade temporal entre in via e in ﬁne porque o aluno não passa o ano
todo a preparar um concerto ﬁnal. Pelo contrário, vive a experiência do
palco várias vezes por mês, em salas de todo o tipo, de todas as dimensões,
frente a vários públicos.
O conceito de soma, que signiﬁca “corpo pensante”, ajuda-nos a
afastar a ideia de um corpo mecânico e frio na reprodução dos gestos
musicais. O trabalho elaborado nos três núcleos, mas especialmente em
Santa Rosa de Agua, vai para além da mecânica corporal, transformando
os movimentos do esqueleto e dos músculos numa cinestesia que tem
um sentido. É a procura do gesto belo do músico para atingir a beleza do
som do instrumento. O que os alunos produzem através da visão e do
tato recebem-no através da audição. Passam de um corpo a outro, de um
sentido a outro.

CAPÍTULO VIII. RECUAR PARA TOMAR BALANÇO1

Cada núcleo é constituído por um espaço ﬁxo e pela união entre diferentes
atores. O objetivo é atingir resultados pedagógicos junto de jovens alunos
através do ensino da música sinfónica. Tal como tivemos a oportunidade
de analisar anteriormente, os resultados dos núcleos dependem da relação
entre os seus atores diretos (professores, alunos, diretores, pais, auxiliares de educação) e das condições de trabalho que os objetos e o espaço
possibilitam (instrumentos, salas, acústica, ar condicionado…). A ação
coletiva criada pelos atores, os objetos e os espaços é uma primeira etapa
para deﬁnir o núcleo.
No entanto, o que é feito no núcleo responde também a outros fatores externos, a que podemos chamar “atores indiretos”: 1. a organização
na qual se inscreve o núcleo (El Sistema, Neojiba ou Orquestra Geração);
2. o contexto mais alargado que envolve cada núcleo e cada um dos atores.
Proponho, por isso, abrir o estudo dos núcleos ao que os rodeia para
podermos compreender melhor as reações e as ações de cada um. Querendo
aprofundar a situação social especíﬁca que representa um núcleo, tentarei
abrir o estudo ao “caso alargado” (Gluckman, 1940a), de forma a analisar as
relações de força entre cada um dos núcleos e seus respetivos contextos.
Para esclarecer este alargamento do núcleo, apoio-me nas analogias
desenvolvidas pela “ecologia urbana” (R. Park, 1915, 1936, 1952), que ajudam
a visualizar melhor a inﬂuência de fatores que parecem externos. O conjunto de analogias que d’aí resultam associa a organização da natureza
1. Título inspirado nos versos de uma música: “Alors je prends de l’avance, en prenant du recul – Car prendre du recul c’est
prendre de l’élan” (Guru, featuring MC Solaar, “Le bien le mal”, álbum Jazzmatazz Volume 1. Chrysalis Records, 1993).
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dita “selvagem” à organização da vida humana em sociedade. O núcleo
torna-se um sistema complexo associado a um “nicho ecológico”, tendo
em conta o conﬁnamento num espaço físico ﬁxo e controlado. À volta estão
o bairro e a cidade, espaços urbanos que constituem o “habitat” do núcleo
e da maioria dos atores. Num círculo mais vasto, a noção de “ecossistema”
permite englobar o que envolve o núcleo a nível nacional, ou seja, a cultura
no seu sentido antropológico, o mais vasto.
Este possível enquadramento teórico e metodológico serve para delimitar o que na realidade é mais poroso, tal como o demonstram as descrições
feitas pelos atores dos núcleos. Ficamos, portanto, por estas três escalas
de análise – “nicho ecológico”, “habitat” e “ecossistema” –, em referência
à ecologia urbana. Contudo, é possível alargar ainda mais o círculo até ao
nível mundial, já que, atualmente, as novas tecnologias permitem-nos
estar informados sobre o que se passa no outro lado do planeta, e sermos
inﬂuenciados por isso. O efeito borboleta2, associado às leis da natureza,
também é de ordem social nas gerações 3.0 do século XXI.
Destaquemos, desde já, a noção de “nicho ecológico” para deﬁnir o
núcleo, pois, ao contrário do que acontece na natureza, os seus atores
não vivem neste espaço em permanência. De facto, embora nele passem
parte da semana, deixam-no para estar com a família ou ir para a escola,
o local de trabalho, a Igreja, etc. Porque não estão conﬁnados ao núcleo,
trazem inﬂuências externas; por outro lado, quando saem, levam o que aí
aprendem. Este nicho é “ecológico” no sentido em que há um ambiente
social que lhe é especíﬁco, ao qual podemos associar um “microclima”,
seguindo a mesma analogia ambiental. O núcleo e os seus atores reagem
ao habitat e ao ecossistema que os rodeia, ao mesmo tempo que têm um
impacto sobre eles.
“Compreender a vida social é compreender os arranjos de atores sociais
particulares em lugares e tempos sociais especíﬁcos”, diz-nos o sociólogo
Andrew Abbott (1997, p. 1152). Para que possamos compreendê-la melhor, é
necessário situar toda a ação social, seja ela individual ou coletiva. É nesse
sentido que se processa a abordagem que se segue.

2. O efeito borboleta insere-se na Teoria do Caos e consiste na hipótese de uma alteração mínima de uma situação
poder desencadear fenómenos de grande magnitude. A designação remete para a metáfora da borboleta cujo bater
GHDVDVQXPGDGROXJDUSRGHPRGLǧFDUWRGRRVLVWHPDQRXWURSRQWRGRSODQHWDSRUH[HPSORREDWHUGHDVDVGH
uma borboleta no Brasil pode provocar um tornado no Texas. www.dicio.com.br Acesso em 16 de outubro de 2016.
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1. Ecossistema institucional dos três núcleos
Numa primeira fase situo, de forma comparativa, cada um dos três núcleos
em relação à organização da qual fazem parte. Numa segunda fase, revelo
os fatores dos respetivos ecossistemas que têm um impacto indireto.
O resultado permitirá juntar uma camada à complexidade dos núcleos e
compreender melhor o que aí se passa.
Os três esquemas que se seguem ilustram a distribuição das responsabilidades em cada um dos três programas estudados: El Sistema (VZ),
Neojiba (BR) e Orquestra Geração (PT). De forma ascendente, o núcleo
situa-se na base e a direção nacional no topo. Entre os dois níveis podem
existir vários departamentos de decisão, consoante o programa. Os esquemas correspondem exatamente ao que foi investigado nos três campos:
escolhi partir de um só núcleo por programa e subir os diferentes níveis
de decisão até chegar à direção nacional. Esta subida foi feita através da
observação etnográﬁca e por entrevistas semiestruturadas junto dos responsáveis de cada departamento.
Comecemos por observar o esquema correspondente ao núcleo Santa
Rosa de Agua:
DIREÇÃO-GERAL
DO EL SISTEMA

GREGORY CARREÑO
Formador de Professores

DIREÇÃO NACIONAL
DE FORMAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
DOS NÚCLEOS

DIREÇÃO REGIONAL
DO EL SISTEMA
ZULIA

NÚCLEO
SANTA ROSA DE AGUA
Figura 8: Esquema das ligações institucionais do núcleo Santa Rosa de Agua.

258

Atores da educação musical

É o esquema mais ramiﬁcado dos três porque o El Sistema é a organização que tem mais anos de existência (40) e mais alunos (600 000),
dispersos por todo o país. Isso obriga-o a ramiﬁcar-se para estar mais próximo e funcional. Logo acima do núcleo Santa Rosa de Agua, está a direção
regional do El Sistema Zulia, na mesma cidade de Maracaibo. É o resultado
de um esforço recente de descentralização e de desconcentração do poder
por parte do El Sistema. O espaço físico desta direção regional situa-se a
uma dezena de quilómetros do núcleo, no centro da cidade, nos edifícios
do Conservatório de Maracaibo. Note-se que a linha que os une, núcleo e
direção regional, é mais espessa que as outras para signiﬁcar que é entre
eles que há mais trocas e proximidade proﬁssional. A diretora do núcleo,
Oriana Silva, está mais em contacto com o subdiretor regional, Pedro Moya,
para beneﬁciar do seu apoio a nível da metodologia, da burocracia e da
gestão. Com Ruben Cova, diretor regional do El Sistema Zulia, o contacto
é menos frequente, mas ambos partilham regularmente os palcos em
concertos. Oriana Silva é uma ﬂautista respeitada na região e continua a
tocar com a orquestra regional que Ruben Cova dirige.
Oriana começou os estudos de música em Santa Rosa de Agua aos
oito anos, há quase 25 anos. É “ﬁlha do El Sistema” na região de Zulia. Foi
aí que cresceu e viu toda a evolução do programa ao longo do tempo. Isso
permitiu-lhe conhecer as pessoas-chave, aproximar-se delas, muitas vezes
em orquestra, e desenvolver facilidades de contacto. O dinamismo que
soube criar no núcleo, desde a sua chegada em 2012, é fruto da sua própria
personalidade e do apoio da direção regional. Tudo isto é benéﬁco para o
núcleo, nomeadamente no que toca ao apoio administrativo e logístico e
à obtenção de instrumentos. Acresce ainda o facto de o núcleo ter vinte
anos de existência. Foi o primeiro a ser criado em Maracaibo, depois do
núcleo central no Conservatório, e beneﬁcia hoje de uma boa reputação,
conseguida graças a dezassete anos de trabalho do casal de fundadores/
diretores, Fernanda Simán e Hendrick Gonzalez.
Se continuarmos a subir o esquema, observamos que, depois da direção regional, a linha ascendente vira à direita: saímos assim de Maracaibo
e estamos em Caracas. Isso quer dizer que a partir deste nível as ligações
institucionais com o núcleo Santa Rosa de Agua são feitas à distância,
com a capital.
Entre a direção regional e a nacional, há ainda um elo institucional que
é personiﬁcado pelo maestro Gregory Carreño, formador dos diretores de
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núcleos. É uma ﬁgura importante para Oriana Silva, a diretora: “É alguém
muito especial para mim, número dois depois do maestro Abreu.” Dá-lhe
orientações sobre a direção de núcleos, a direção de orquestra e os métodos pedagógicos. Os dois têm longas conversas sobre a missão, a visão e a
ﬁlosoﬁa do El Sistema. Gregory Carreño é uma ﬁgura que inspira e motiva
Oriana Silva a Tocar, cantar y luchar! (slogan oﬁcial do El Sistema), reforçando assim a qualidade do seu trabalho no núcleo. Isto acontece sem
que seja necessário passar pela direção regional. Oriana pode contactar o
maestro diretamente, pois “Quando lhe escreves ele responde, admiro isso”.
Mais acima no esquema, situa-se a Direção Nacional de Formação e
de Desenvolvimento dos Núcleos, dirigida por Andrés Gonzales (33 anos).
Foi a pessoa que, em 2012, convidou Oriana Silva para ser a nova diretora
do núcleo Santa Rosa de Agua. É responsável por mais de quatrocentos
núcleos em toda a Venezuela, e é a ele e à sua equipa que cabem a resolução dos problemas dos núcleos e a garantia do seu futuro. A diretora não
contacta Andrés Gonzales sem primeiro comunicar com a direção regional
de Zulia. As hierarquias são claras e respeitadas.
No cume do esquema está a direção-geral do El Sistema, com o maestro Abreu como diretor-geral e Eduardo Méndez (36 anos) como diretor executivo. Há muito poucos contactos entre Oriana Silva e a direção
nacional, nomeadamente devido aos procedimentos institucionais do El
Sistema. Uma reunião com a direção nacional é vista como um privilégio,
uma honra. No entanto, são numerosas as histórias sobre a capacidade de
abertura do maestro Abreu ao diálogo e à partilha com os alunos e professores: “É como um grande Presidente, mas podes ir ter com ele e conversar.
Cumprimenta-te como se te conhecesse”, explica Oriana, acrescentando
que isso lhe dá conﬁança e motivação.
Enquanto diretora de núcleo, Oriana Silva tem uma vantagem na
sua relação com os diferentes departamentos do El Sistema: teve um
percurso de música proﬁssional que a levou a fazer os estudos superiores no Conservatório do El Sistema em Caracas e a entrar na Orquestra
Nacional Juvenil, nomeadamente sob a batuta de Sir Simon Rattle. Isso
quer dizer que, desde os seus inícios, fez parte de diferentes secções do
El Sistema, onde teve a possibilidade de conhecer os líderes e de provar
as suas capacidades de trabalho. Para além disso, é contemporânea de
alguns dos principais diretores nos diferentes departamentos (todos
têm por volta dos trinta anos) e partilhou o palco sinfónico com vários

Atores da educação musical

260

deles. Os elos de comunicação institucional e de comunicação ﬁlosóﬁca sobre a missão e os valores do El Sistema (garantidos pelo maestro
Gregory Carreño) são fortes e concretos. É por essa razão que Oriana se
sente “instituição, ou seja, só penso no El Sistema e faço o meu melhor
no núcleo”.
Se passarmos agora ao esquema institucional criado a partir do núcleo
Bairro da Paz, apercebemo-nos desde logo da diferença. Dos quatro níveis
do El Sistema passamos a três. Entre o núcleo e a direção geral estão dois
departamentos do mesmo nível, mas divididos por missões.

DIREÇÃO-GERAL
DO NEOJIBA

DEPARTAMENTO
PEDAGÓGICO

DEPARTAMENTO
SOCIAL

NÚCLEO
BAIRRO DA PAZ
Figura 9: Esquema das ligações institucionais do núcleo Bairro da Paz.

O Neojiba não é tão grande quando o El Sistema, os catorze núcleos
localizam-se no estado da Bahia, a maioria em Salvador. Não há desconcentração do poder, tudo é centralizado na direção-geral, na capital do
estado. O núcleo Bairro da Paz situa-se a cerca de trinta quilómetros do
centro, na periferia da cidade. Esta proximidade geográﬁca não signiﬁca
proximidade institucional, nem acompanhamento regular.
Analisemos o esquema. Acima do núcleo Bairro da Paz está o
Departamento Social do Neojiba. É, como mostra a espessura do traço que
os une, o elo mais forte e mais estabelecido pelo núcleo, graças à presença
semanal de uma assistente social e de uma psicóloga para acompanhar a
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evolução dos alunos e das famílias desde 2014. O contacto com este departamento é feito por Esdras Efraim, coordenador, e Ana Paula, sua assistente,
que com ele partilham informações sobre o que se passa no núcleo. O núcleo
beneﬁcia igualmente das visitas regulares de Ana Vilasboas, mediadora
entre o Departamento Social do Neojiba e a tutela – a Secretaria da Justiça,
dos Direitos do Homem e do Desenvolvimento Social do Governo da Bahia.
A sua presença reforça o elo com o coordenador do núcleo e permite ouvir
sugestões para fazer face às adversidades.
Acima, à esquerda, um pouco afastado e com um traço mais ﬁno,
encontra-se o Departamento Pedagógico do Neojiba. É um departamento
em plena mudança, devido à chegada de um novo responsável, pelo que
nos é mais difícil analisar a seu papel. Os testemunhos aqui apresentados
referem-se sobretudo à equipa anterior, que dirigiu as metodologias de
ensino do Neojiba até ao primeiro semestre de 2015.
Depois dos cinco primeiros anos focalizados nas duas principais
orquestras do Neojiba, a partir de 2012, a direção pedagógica foi submersa
pela súbita abertura de núcleos novos. Segundo os docentes, a passagem
de músico a professor não foi seguida com o cuidado suﬁciente por este
departamento, demasiado centrado nos problemas burocráticos, de logística, de “ﬁcheiros Excel”, como diz o coordenador do núcleo Bairro da Paz.
A parte humana parece ter sido esquecida numa fase em que os professores
precisavam de ser orientados quanto à pedagogia e aos diferentes tipos de
alunos. Sentiram-se sós e desamparados, impressões que, nessa primeira
fase, levaram a que se fechassem sobre si próprios. Na segunda fase, depois
de perceberem que sem a união do coletivo não conseguiriam atingir bons
resultados, o grupo de professores assumiu o controlo e abriu o olhar às
problemáticas dos alunos do Bairro da Paz. O afastamento entre o núcleo
e o Departamento Pedagógico é evidente quando se está no campo, mas
essa relação parece ter começado a mudar desde a chegada de um novo
coordenador pedagógico, em 2015.
No topo da hierarquia está a direção-geral do Neojiba, com quem o
núcleo Bairro da Paz também tem poucos contactos regulares, excetuando
aqueles que têm que ver com os procedimentos de gestão e de administração. O coordenador do núcleo diz sentir falta de apoio. Para além do
afastamento físico, houve um afastamento institucional ao longo dos três
primeiros anos. A mediação que deveria ter sido feita pelo Departamento
Pedagógico não funcionou. Os pedidos e as propostas dos professores do
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núcleo Bairro da Paz não chegavam até à direção-geral e, quando chegavam, eram raramente levados a cabo. Houve um apoio da direção a nível
do ﬁnanciamento das instalações do núcleo, mas a equipa de professores
queixa-se da falta de presença e de escuta por parte dos seus superiores.
Querem ser ouvidos para que o seu trabalho seja mais eﬁcaz.
Ao contrário do que diz Oriana Silva, diretora do núcleo Santa Rosa de
Agua (“Sinto-me instituição”), nenhum dos professores do Bairro da Paz,
nem mesmo o coordenador, teve esse discurso de pertença ao programa.
Isso parece ter que ver, em parte, com o facto de a direção-geral fazer apenas um acompanhamento distante, administrativo, e não, como faz o El
Sistema, um acompanhamento ﬁlosóﬁco, que daria sentido e profundeza
à missão de cada um.
O terceiro esquema, o do núcleo Miguel Torga, é o mais simples dos
três. Tem apenas três níveis: o núcleo, a direção nacional e um nível intermediário, correspondente à direção pedagógica nacional. O seu responsável
também é professor neste núcleo e, por isso, é uma presença quotidiana
e fundamental.

DIREÇÃO-GERAL
DA ORQUESTRA GERAÇÃO

DIRETOR
PEDAGÓGICO
NÚCLEO
MIGUEL TORGA
Figura 10: Esquema das ligações institucionais do núcleo Miguel Torga.

Como é possível observar pela espessura do traço, a conexão entre o
núcleo e a direção nacional é muito forte, graças à combinação de vários
fatores: foi o primeiro núcleo a ser criado pelo programa Orquestra Geração,
em 2007; no início tinha apenas crianças que nunca tinham tocado um
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instrumento musical; a sua primeira coordenadora é a atual subdiretora do
programa (tendo por isso um laço estreito com o núcleo); tem uma equipa
forte e unida, já que mais de metade dos professores aí se mantém desde
a sua criação; a coordenadora atual faz parte da equipa de professores que
fundou o núcleo; o seu marido, ex-aluno no El Sistema, é atualmente professor de violino no núcleo e diretor pedagógico da Orquestra Geração; por
ﬁm, o núcleo está situado na periferia de Lisboa, a uma vintena de quilómetros, próximo das instalações da direção nacional.
O núcleo Miguel Torga beneﬁcia de uma grande concentração de forças.
Sendo uma das fundadoras, Sandra Martins, atual coordenadora, tem por
isso nove anos de experiência evolutiva num mesmo território, conhece
as realidades sociais dos alunos e conseguiu desenvolver métodos pedagógicos, por tentativa-erro, que funcionam neste contexto. O facto de o
marido, Juan Maggiorani, ser diretor pedagógico nacional e professor de
violino no núcleo permite, a todos os professores, aprenderem com a sua
experiência. Ao contrário do que sucede no núcleo Bairro da Paz, não há
aqui um sentimento de isolamento face à direção pedagógica.
Juan Maggiorani é também um dos pilares do núcleo. Conhece as realidades sociais e soube adaptar as suas metodologias ao contexto. A sua
função estende-se àquilo que é característico do El Sistema, a capacidade
de fazer discursos motivadores baseados numa ﬁlosoﬁa de trabalho:
“Conﬁança, ﬂexibilidade, trabalho de equipa, comunicação; é preciso banir
a palavra não, é preciso acreditar que se pode chegar lá”, explica o diretor
pedagógico da Orquestra Geração.
Quanto às relações hierárquicas, tudo é mais simples na Orquestra
Geração porque é um projeto que começou de forma modesta e evoluiu
progressivamente, sempre com a mesma equipa. Os diferentes atores do
programa nacional conhecem-se bem, partilharam os sofrimentos e as
felicidades da evolução do núcleo Miguel Torga. A partilha tornou-os
mais unidos, mas existe uma hierarquia estabelecida, os procedimentos
de comunicação seguem as vias usuais; ou seja, o professor não comunica
com o diretor da Orquestra Geração sem ter primeiro exposto o problema
à coordenadora do núcleo.
Estes três esquemas ajudam-nos a visualizar melhor a estrutura organizacional dos três programas em torno de um dos seus núcleos, facilitando
a comparação. As relações de um núcleo com os diferentes departamentos
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aos quais está conectado têm uma inﬂuência clara sobre a qualidade do
trabalho feito pelo conjunto de atores.
Outros fatores, que não estão representados nos esquemas, são essenciais para compreender o “como?” e o “porquê?” das ações nos três núcleos.
Voltemos à frase de Andrew Abbott, citado acima, a propósito da importância de situar tudo no espaço e no tempo: “Compreender a vida social
é compreender os arranjos de atores sociais particulares em lugares e
tempos sociais especíﬁcos” (Abbott (1997, p. 11-52). O El Sistema tem mais
de quarenta anos de experiência em educação musical nos núcleos. O seu
primeiro núcleo em Maracaibo foi criado no ﬁnal dos anos 1970. Ruben
Cova, atual diretor regional, assistiu a esse início, acompanhou os processos de evolução do programa e aprendeu com as numerosas diﬁculdades,
administrativas ou pedagógicas. Em 2014, os dois outros programas, Neojiba
e Orquestra Geração, ainda não tinham sequer uma década de existência.
Evoluíram de forma exponencial e beneﬁciaram dos ensinamentos do El
Sistema, mas cometem erros que só podem ser evitados depois da experiência concreta, numa relação de escuta com professores e alunos.
O tempo é um fator que conta quando se analisa o percurso de Oriana
Silva, coordenadora do núcleo Santa Rosa de Agua. Entrou no núcleo aos
oito anos e tem quase 25 anos de experiência, de encontros, de partilhas
metodológicas e ﬁlosóﬁcas sobre o El Sistema. Não foi o caso para os dois
outros coordenadores de núcleos em Portugal e no Brasil. Integraram os
projetos quando já eram adultos e seguiram um percurso que os levou a
serem professores, sem terem sido alunos num núcleo. O ensino era um
desejo claro para Sandra Martins, a coordenadora portuguesa, mas não
tão evidente para Esdras Efraim, coordenador brasileiro, porque quando
entrou no Neojiba era para ser músico proﬁssional.
Um outro ponto de comparação relativamente ao tempo é o número
de anos de cada núcleo: em 2016, o de Santa Rosa de Agua (VZ) tem 21;
o núcleo Miguel Torga (PT) tem nove; o núcleo Bairro da Paz (BR) tem
três. Este é um fator a ter em conta porque, por exemplo, em mais de duas
décadas o núcleo venezuelano teve tempo para construir uma reputação,
ser aceite pela população e produzir músicos de alto nível que são agora
referências locais para os mais jovens.
O segundo elemento de análise dos núcleos é o espaço. O núcleo
Santa Rosa de Agua é o único exclusivamente dedicado ao programa de
educação musical. Os dois outros partilham os espaços: o núcleo Miguel
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Torga com uma escola pública; o núcleo Bairro da Paz com a Santa Casa
da Misericórdia, onde acontecem numerosas atividades educativas para
todas as idades.
A exclusividade espacial do núcleo venezuelano permite focalizar o
conjunto dos atores na missão educativa e facilita a logística. Assim, os
alunos podem dedicar-se à missão musical e não serem distraídos com
outras atividades ou por colegas externos ao programa. Quando entram
num núcleo exclusivo ao El Sistema, o que lá vão fazer é claro, a dedicação é total.
Além do espaço e do tempo, fundamentais para contextualizar as ações,
dois outros elementos são tomados em consideração: o ﬁnanciamento dos
programas e a comunicação interna na organização.
Comecemos por uma análise comparativa dos ﬁnanciamentos em
2015. Os professores do núcleo Santa Rosa de Agua recebem um salário
do El Sistema, enquanto os professores do núcleo Bairro da Paz recebem
um salário da Santa Casa da Misericórdia (proprietária do núcleo) e os
professores do núcleo Miguel Torga recebem um salário do Ministério da
Educação. O núcleo que tem menores garantias ﬁnanceiras a longo prazo é
o de Miguel Torga, no qual os professores têm de se submeter anualmente
a concurso para garantirem o seu posto, vivendo, portanto, de contratos
anuais renováveis. O sentido de pertença a uma mesma instituição é mais
reforçado no El Sistema, porque é a mesma organização que trata de tudo,
dando garantias a longo prazo.
Tomemos o caso do ﬁnanciamento de professores da Orquestra Geração
em Portugal. O Ministério da Educação português ﬁnancia os salários dos
professores de música e exige que todos os anos haja novas provas de seleção de docentes. Assim, em setembro, durante duas semanas, a Orquestra
Geração realiza entrevistas para, entre os seus professores e novos candidatos, selecionar os “melhores” seguindo um enquadramento muito burocrático. Os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação e aqueles
que deﬁnem um “bom” professor no contexto da Orquestra Geração não
são necessariamente os mesmos. Mas retomemos o problema concreto da
renovação do contrato anual, que impede que haja uma garantia de emprego
a longo prazo para o professor de música. Para além da perturbação pessoal,
esta situação tem um impacto claro na educação: a incerteza do futuro não
permite que o professor invista totalmente na sua missão. “Porque hei de
dar tudo pelos meus alunos quando não tenho qualquer garantia de poder

266

Atores da educação musical

continuar no ano que vem?”, é a questão que ele se coloca. Esta situação é
tanto mais problemática quanto a estabilidade educativa nos bairros onde
se localizam os núcleos é fundamental.
Juan Maggiorani, coordenador artístico e pedagógico, explica: “O professor nestes contextos, e sobretudo num projeto como a Orquestra Geração,
deve ser mais do que um simples funcionário. A personalidade, a motivação, as capacidades de adaptação, de escuta do outro, são fundamentais
para atingir resultados duráveis.” Esta durabilidade é uma das chaves na
educação, mas é posta em causa, ano a ano, por um ministério e por sindicatos que não pretendem dar prioridade ao princípio da continuidade
pedagógica, presente nos critérios de certos concursos.
Quanto à comunicação entre as diferentes escalas, os três programas
servem-se das tecnologias modernas, criando por exemplo Google groups,
onde se debatem quase todos os temas e se partilham documentos. Os
responsáveis dos três núcleos estudados participam em reuniões mensais
com os responsáveis dos outros núcleos da região. Falam sobre as diﬁculdades de gestão, de recursos humanos, de metodologias e dos objetivos
a atingir. Isso permite reforçar as ligações entre eles, mesmo que exista
alguma “competição” a nível dos métodos e dos resultados. As tensões
entre núcleos devem-se geralmente a um tratamento desigual. Alguns
beneﬁciam de mais apoio ﬁnanceiro, de melhores locais de trabalho ou
de mais instrumentos. Foi o que observámos nos três programas, mas só
no Brasil e na Venezuela é que os nossos interlocutores ﬁzeram referência a isso.
A comunicação também se faz de forma ascendente, sobretudo na
Venezuela e em Portugal, onde os núcleos podem transmitir inquietudes ou metodologias que serão depois partilhadas com o resto do programa pela direção nacional. Este contacto é menos evidente no núcleo
Bairro da Paz, onde, segundo os professores, os saberes adquiridos no
contexto diﬁcilmente são transmitidos e tomados em conta pela direção
nacional.
Note-se que a metodologia e a ﬁlosoﬁa dos três programas não foram
imediatamente percebidas pelos intervenientes. No núcleo Bairro da Paz
os professores ainda estão na passagem entre a vida de músico e a de professor. São os primeiros a tentar encontrar as suas próprias metodologias
e ﬁlosoﬁas, baseando-se no preceito “Aprende quem ensina”. Em Portugal
vários professores explicaram que levaram anos para compreender as
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particularidades do programa Orquestra Geração: “No início não se percebe o que é a Orquestra Geração, só ao ﬁm de dois ou três anos é que
compreendemos o que há de especial aqui.” Na Venezuela o programa El
Sistema é integrado, corporado até, pelo conjunto dos atores porque foi
nele que cresceram. Isso não signiﬁca, porém, que tenham consciência
desse facto, tal como explica Oriana Silva quando fala das aulas com o
maestro Gregory Carreño: “Foi ele quem me deu os pilares do El Sistema
porque quando eu era pequena não se falava de tocar y luchar”. Foi também o caso de Ruben Cova, diretor regional do El Sistema Zulia, quando
conheceu o maestro Abreu, no ﬁnal dos anos 1970: “Eu ouvia-o falar, mas
não entendia. Parecia-me uma coisa distante, mas acabei por perceber
através da experiência.”
Em 2015, dos três programas, o El Sistema é aquele que tem um discurso mais motivador, que explica o que é o programa e qual a sua missão
e ﬁlosoﬁa. São discursos recorrentes, improvisados, transmitidos com
paixão e sem qualquer tipo de referência religiosa ou política. Assistimos
a vários destes discursos, são impressionantes. Têm um real impacto porque verbalizam e teorizam o que é primeiramente ação e experiência no
El Sistema. “Transforma tudo em palavras e transmite-o às novas gerações”,
diz Oriana Silva a propósito do maestro Gregory Carreño. No núcleo Santa
Rosa de Agua, as palavras e os atos concordantes permitem unir os atores
em torno de uma missão comum.

2. Alargar o estudo de caso do núcleo
O núcleo está no centro desta investigação, é o ponto a partir do qual
se procura compreender melhor o programa musical do qual faz parte.
O objetivo é começar a partir da base, ou seja, de onde se faz quotidianamente o ensino musical junto dos jovens dos bairros desfavorecidos. Mas para entender melhor o que aí se passa, é simultaneamente
necessário ter um olhar sociológico sobre o que envolve os núcleos. Há
que ter em consideração que os três casos de estudo evoluem em países
diferentes, em contextos organizacionais e sociais particulares. Tentei
levar em conta estes contextos porque a interação entre o núcleo, os seus
atores e meio envolvente ajuda a explicar as ações e reações dos atores
envolvidos.
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O alargamento aqui proposto, com base em cada um dos três núcleos,
é inspirado no trabalho iniciado pela Escola de Manchester e pelo seu
principal fundador, Max Gluckman, antropólogo e sociólogo. As suas
investigações, nomeadamente as que elaborou sobre as relações entre os
colonizadores e os colonizados na Zululândia, na África do Sul, a partir
de um ponto ﬁxo a que chamou case, fazem parte dos primeiros exemplos
de abertura do campo de pesquisa. Em 1940, no seu artigo “Analysis of a
social situation in modern Zululand” (Gluckman, 1940a, 1940b; Tholoniat
& de l’Estoile, 2008, trad.), o autor começa por apresentar um caso prático
– a inauguração de uma ponte – e mostra como as relações sociais entre
os diferentes atores, zulus e brancos, reproduzem um conjunto de transformações sociais adquiridas numa escala histórica mais larga no espaço
e no tempo. Gluckman sublinha as “situações sociais” simultaneamente
de conﬂito e de cooperação entre as duas comunidades de atores.
Assim nasce o chamado “estudo de caso alargado” (Gluckman, 1961)3,
no qual o investigador tira conclusões gerais partindo do alargamento
analítico de situações sociais precisas. Com base na noção de “singular
geral” (Glaeser 2010, p. 235), têm-se em conta os diversos processos referentes às condições de vida em comum. É uma corrente antropológica e
sociológica aberta a algo que inicialmente pode parecer afastado de um
caso particular. Isso permite mostrar as formas que os atores têm para se
adaptarem ou “harmonizarem/aﬁnarem” (attunement) entre si, tal como
formulou mais musicalmente o sociólogo Alfred Schutz4.
Também os músicos dos núcleos procuram a “aﬁnação certa” com
aquilo que interagem. Três exemplos: a relação entre o corpo e o instrumento; a relação com os restantes atores do núcleo; a forma de viver no
contexto que os rodeia. Os habitus pessoais e os êthê sociais inﬂuenciam o
grau de consciência que os atores têm sobre as suas próprias capacidades
de se “aﬁnarem” entre si.
Para compreender a ação observada, é preciso ter em mente os fatores não visíveis à primeira vista. Mas, simultaneamente, é a partir desse
mesmo caso que nos podemos aperceber dos fatores sócio-históricos por

3. Gluckman, Max, Ethnographic Data in British Social Anthropology, Social Review, 9, 1961, p. 5-17. Analisado por
Michael Burawoy, The Extended Case Method (Burawoy, 1998), traduzido para francês por Cefaï (2003, pp. 12-24).
4. Referência ao artigo “Making music together: a study in social relationship” (Schutz, 1976). Sobre um outro
uso do conceito de attunement, ver La Mémoire collective (Halbwachs, 1968).
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ele integrados. Por essa razão, Gluckman vai valorizar a noção de “comunidade”, o coletivo de atores, em vez de se limitar aos rituais e costumes
destes, tal como o fazem os antropólogos seus contemporâneos (primeira
metade do século XX). Os zulus e os brancos formam um só grupo, no qual
é preciso integrar os dados históricos e geográﬁcos, de forma a compreender as divisões e as aproximações internas.
Para Max Gluckman, o antropólogo deve ser sensível à multiplicidade
de relações porque também as vive como investigador quando interage
com vários interlocutores, em numerosos contextos e a diferentes níveis
de poder. Foi isso mesmo que vivi nos três campos de pesquisa: passei
a maior parte do tempo nos três núcleos, rodeado de atores; experienciei os bairros, as casas de tijolo vermelho e chapa cinzenta, as cantinas
improvisadas, os cabeleireiros dos bairros, os jogos de futebol descalços,
etc. Mas também visitei outros núcleos, conheci diretores regionais e
nacionais, fui convidado para uma série de jantares oﬁciais e concertos
nas melhores salas de cada cidade. Vivi a multiplicidade das relações em
cada programa de formação musical. Isso permitiu-me alargar o meu olhar
sociológico, aprofundando a análise. Mais do que uma escolha cientíﬁca,
o alargamento do caso é sobretudo uma necessidade. Sou igualmente
cúmplice desse alargamento porque também o provoquei indiretamente
através da minha postura metodológica indutiva e aberta ao pensamento
complexo (Morin, 2005).
Para nos apercebermos melhor dos diferentes níveis de alargamento
partindo da base que é um núcleo, vamos prolongar as analogias fundadas
pela ecologia urbana da escola de Chicago aquando dos estudos sobre as
cidades, na primeira metade do século XX. As metodologias da ecologia
urbana serão depois complementadas pelo interacionismo simbólico dos
anos 1950. Na metodologia que aqui proponho associo as duas porque dou
a mesma importância ao ambiente de vida e às interações dos seus atores.
À noção de nicho ecológico associa-se a de habitats, meios nos quais o
nicho evolui – por exemplo, um bairro e uma cidade. Importante também
é o biótopo, ou seja, a web of life mais ou menos simbiótica num habitat.
O “ecossistema” é o terceiro nível de escala que tomo à ecologia urbana5.
5. $HFRORJLDXUEDQDGDHVFRODGH&KLFDJRWHYHPXLWDLQǨX¬QFLDQRVRFLµORJREUDVLOHLUR*LOEHUWR)UH\UH2DXWRU
usou a metáfora sociológica de Ecologia, nomeadamente no seu livro Nordeste )UH\UH 1RǧQDOGRVDQRV
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Começo por alargar a análise dos núcleos considerando a organização
de que fazem parte. É, portanto, uma mudança de escala, passando do
núcleo à organização no seu todo. Importa agora continuar este processo
de alargamento do caso, e por isso interesso-me por outros fatores, externos aos círculos institucionais de cada núcleo.
Proponho dividir este percurso em três fatores de inﬂuência:
1. Grupos de pertença: começar por ter em conta os principais grupos
sociais nos quais os alunos passam o seu tempo – Família, Escola,
Igreja6.
2. Habitats desfavorecidos: comparar os habitats envolventes e os
seus biótopos, ou seja, a vida social nos bairros e nas cidades.
3. Ecossistemas sociais: continuar o alargamento até aos diferentes
ecossistemas sociais, fatores culturais no sentido antropológico,
nos quais os seus elementos evoluem.
O objetivo geral deste alargamento dos casos é tornar visíveis fatores
que parecem distantes dos núcleos mas que têm um impacto explícito; por
exemplo: inscrever os ﬁlhos num núcleo porque as ruas são demasiado
perigosas para brincar. O impacto também pode ser implícito; por exemplo:
a participação regular nos cultos religiosos torna as crianças mais “dóceis”
e por isso mais aptas a seguir as regras dos núcleos.

2.1. Grupos de pertença
Comecemos por considerar os principais grupos onde circulam os alunos
– Família, Escola, Igreja. O primeiro grupo social fora do núcleo sobre o
qual se pode fazer uma análise comparativa é a família. Os pais dos alunos do núcleo Santa Rosa de Agua estão muito presentes e criaram uma
forma de sindicato que zela pela qualidade do que é feito pela diretora,
pelos professores e pelos alunos. Tentarei agora compreender qual é o
seu papel fora do núcleo.
5REHUW3DUNHVWHYHHP6DOYDGRUGD%DKLDH[HUFHQGRDLQGDDOJXPDLQǨX¬QFLDLQWHOHFWXDO 9DOODGDUHV 
A propósito da relação entre a Ecologia Humana de Park e a Ecologia de Freyre, ver Santos (2010).
6. A palavra igreja é aqui usada no sentido de templo, o qual pode tomar todas as formas nos territórios sincréticos.
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Referi acima que as famílias dos bairros mais desfavorecidos são na
sua maioria monoparentais. Em Maracaibo, cidade onde se situa o núcleo
Santa Rosa de Agua, a maior parte das famílias é gerida pela junção de
mulheres (mães, avós, irmãs, tias…), para sobreviver ﬁnanceiramente
e garantir a educação dos mais jovens. Isso permite contrabalançar os
efeitos da monoparentalidade porque a união das mulheres estrutura o
ambiente no qual crescem as crianças. Este é um aspeto fundamental para
compreender a educação da maior parte dos alunos do núcleo. As suas atitudes nas aulas e a capacidade de trabalho demonstram que crescem em
meios estruturados e exigentes. As mães e as avós são guardiãs do trabalho
musical que o aluno deve fazer em casa para evoluir. Zelam e garantem
uma continuidade, essencial para a educação dos ﬁlhos.
Não é o caso na maioria dos alunos do núcleo Bairro da Paz, por três
razões principais: a maioria das mães monoparentais reconstitui a família
com um novo companheiro, mas isso não signiﬁca que haja estabilidade
familiar nem apoio; o núcleo é visto como uma atividade que serve para
“ocupar as crianças”; por só existir há três anos, ainda não criou exemplos fortes de músicos saídos dos bairros graças à música sinfónica, que
poderiam, por isso, convencer pais e alunos.
No núcleo Miguel Torga, os professores queixam-se da falta de apoio
por parte dos pais, embora, ao ﬁm de nove anos de existência, isso esteja
a melhorar. Os pais começam a apreciar o facto de os ﬁlhos viajarem, de
tocarem em grandes salas da capital e de serem entrevistados na televisão.
É preciso tudo isso para que se interessem e para que motivem os ﬁlhos.
Em quarenta anos de trabalho, a longevidade do El Sistema tem permitido
criar exemplos concretos a seguir, quer sejam vizinhos do bairro, quer seja
o maestro Gustavo Dudamel pelo mundo fora.
No núcleo Santa Rosa de Agua a pobreza material dos pais não é sinónimo de falta de capital social ou cultural (Bourdieu, 1979). As mães do
núcleo podem ser oriundas de meios muito modestos, mas ter diplomas
universitários, aos quais se junta um sentido de ética muito desenvolvido,
adquirido graças ao nacionalismo, à fé e aos cultos religiosos. Muitas
mulheres de bairros socioeconomicamente desfavorecidos transmitem
tudo isso aos ﬁlhos: são belos; bem vestidos; comportam-se corretamente
(sabendo divertir-se também); têm uma atitude social federativa. Não é o
que se observa no núcleo Bairro da Paz, onde os alunos podem ser muito
indisciplinados. Não se trata só de uma diferença de nível social porque
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ambos os bairros são considerados pobres. Tem essencialmente a ver com
o facto de as crianças do Bairro da Paz serem menos acompanhadas pelos
pais, quebrando-se assim a continuidade pedagógica.
A isso acresce o facto de alguns alunos terem de contribuir ﬁnanceiramente para a família, vendendo, por exemplo, bombons ou todo o tipo
de objetos nos sinais vermelhos das estradas. São menos equilibrados
socialmente, e o seu sentido da vida em grupo continua a ser inﬂuenciado
negativamente pela desestruturação familiar e pela violência das ruas. No
fundo, limitam-se a reproduzir o que vivem nos meios em que crescem.
O núcleo faz o que pode para contrariar isso.
Quanto ao núcleo português, a falta de acompanhamento por parte
dos pais vem do facto de trabalharem muito, em horários que tornam
difícil a vida familiar. Algumas das mães que vivem sós chegam a ter
três empregos diários, deixando as crianças antes do pequeno-almoço e
chegando a casa a tempo para um jantar improvisado. Isso obriga muitos
alunos a tratar das limpezas da casa e a cuidar dos irmãos mais novos. Só
ao ﬁm de alguns anos, depois de terem conseguido atingir resultados graças à sua autodisciplina, é que os alunos são acompanhados e motivados
pelos pais.
O papel dos encarregados de educação é fundamental para a evolução
musical do aluno porque são eles que têm o poder de garantir a continuidade entre o núcleo e a casa. Esta continuidade é entendida pelas crianças
como uma forma de validação do que fazem, sendo incentivadas a trabalhar
melhor. Tal como demonstrou Bernard Lahire na investigação Tableaux
de famille (1995), não há uma causalidade direta entre o nível social dos
pais e os resultados que os ﬁlhos atingem ao longo do percurso escolar.
A continuidade garantida pelas famílias é um elemento fundamental ao
sucesso educativo, claramente observada junto dos alunos do núcleo
Santa Rosa de Agua.
A escola é o segundo grupo de pertença e nela os alunos dos núcleos
passam a maior parte do tempo. Na Venezuela, a escola é um dos meios que
contribuem para a continuidade na educação dos alunos. Três exemplos:
1. Quando os alunos das escolas estão numa sala, levantam-se à chegada do professor; começa então um ritual de pergunta-resposta:
“Buenos dias!”, diz o professor; “Buenos dias!”, respondem os alunos
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em coro; “Como estan ustedes?”; “Bien, y usted?”, respondem os
alunos antes de se sentarem.
2. Num grande número de escolas e liceus os alunos fazem uma reza
coletiva antes de a aula começar, o que leva a que o grupo se coligue
em torno de um mesmo objetivo e que os ânimos se acalmem.
3. Em algumas escolas os alunos são agrupados no pátio para cantarem o hino nacional às segundas-feiras de manhã, criando, uma
vez mais, um efeito de grupo sob o olhar dos professores.
Estes três factos acontecem na Venezuela, país cujo hino remete para
a celebração da independência (declarada em 1811) e onde o cristianismo
alia mais de 90% da população. Uma vez mais, o propósito aqui é fazer
uma análise pragmática dos efeitos destes rituais, impostos aos alunos das
escolas e liceus, sobre o comportamento individual e coletivo. Quando se
alia a disciplina imposta pelas mães aos rituais cerimoniais vividos nos
locais de culto e aos rituais repetitivos em ambiente escolar, nota-se que,
para os alunos do núcleo Santa Rosa de Agua, existe uma continuidade
educativa entre estes três grupos de pertença.
Concluo que o núcleo beneﬁcia desta continuidade. Contudo, não é
algo que se possa generalizar porque a intervenção de outros fatores pode
comprometê-la. Ela está presente no núcleo Santa Rosa de Agua e explica,
em grande parte, o comportamento dócil e atento da maioria dos alunos.
Nos núcleos Miguel Torga (PT) e Bairro da Paz (BR), os alunos vivem em
contextos mais descontínuos e não vivenciam estes reforços positivos.
O terceiro grupo de pertença no qual os alunos evoluem é o da igreja.
Por “igreja” quero signiﬁcar todos os lugares de culto religioso. Maracaibo,
cidade onde se situa o núcleo Santa Rosa de Agua, é um território de culto
principalmente católico desde que a Virgem de Chiquinquirá fez a sua
aparição no século XVIII. As mães dos alunos são crentes e na sua maioria
praticantes: “A fé move montanhas”, dizem em coro num dos focus groups7.
É por esta razão que muitos alunos começaram a sua experiência musical
7. $RǧPGHTXDWURPHVHVGHFDPSRGHSHVTXLVDHP6DQWD5RVDGH$JXD 9= DVP¥HVHDVDYµVTXHHVW¥RGLDriamente no núcleo ofereceram-me imagens religiosas no dia em que parti. Cada uma veio sozinha ter comigo
SDUDPHRIHUHFHUXPDLPDJHPXPDǧJXUDRXXPSRUWDFKDYHVGHXPDVDQWD+RXYHXPDHVS«FLHGHţFRPEDWH
das santas” porque cada senhora me dizia que a sua santa era melhor que a da vizinha. Fiquei com uma bela
FROH©¥RGHǧJXUDVUHOLJLRVDV
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na igreja, acompanhando as cerimónias. Os cultos podem também ser
protestantes, ou então, em minoria, ligados ao sincretismo afro-venezuelano. A regularidade semanal e a participação ativa nos cultos ajudam
as crianças a crescer num meio assente em princípios, regras e valores.
Devem aprender a respeitar os silêncios, a estar direitos, a levantar-se e
sentar-se nos momentos certos. Tudo isso modela os corpos das crianças,
mas também o seu carácter, tornando-as mais aptas a compreender e respeitar as regras sociais em grupo. Aﬁnal de contas, a presença regular nas
cerimónias religiosas com os pais contribui igualmente para que a criança
seja mais “dócil”. Esta “docilidade” favorece a maleabilidade humana que
se veriﬁca no núcleo Santa Rosa de Agua, no qual os alunos reproduzem
as regras que vivem na igreja, na escola e em casa.
No Bairro da Paz (BR) existe um grande número de locais de culto; só
na rua onde se situa o núcleo há três. Se observarmos atentamente os comportamentos, notamos as diferenças entre os que assistem regularmente a
cultos religiosos e aqueles que não o fazem. Permitam-me ser mais claro:
a docilidade de alguns não depende do tipo de fé, mas da regularidade
do culto, da presença desde a mais tenra idade e do acompanhamento
da família como forma de validação. Um culto religioso é um conjunto de
rituais que cadenciam a cerimónia. O ritmo dessa cadência e as regras que
a envolvem contribuem para tornar o aluno mais maleável e disponível
para o espírito de grupo.

2.2. Habitat: o caso dos dilemas contextuais
A segunda etapa de alargamento tem em conta o habitat das famílias dos
alunos – o bairro e a cidade. Os atores dos núcleos descreveram em detalhe
os habitats em que vivem e trabalham, o que permite fazer uma análise
aprofundada das suas realidades urbanas e sociais. Insisto agora numa das
questões que foram levantadas – os dilemas –, para que, partindo de um
caso especíﬁco, seja bem percetível a inﬂuência de um habitat socioeconomicamente desfavorecido sobre alunos e professores.
Os três núcleos estão instalados em bairros desfavorecidos, mas com
graus diferentes. O Bairro da Paz (BR), resultante de uma “invasão” das
terras na década de 1980, tem uma população unida e é um lugar “seguro”
para os moradores (o dono do morro garante a segurança). Isso explica o
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facto de os alunos dizerem que gostam de lá viver. O mesmo sucede no
Casal de São Brás, onde se situa o núcleo Miguel Torga (PT). Neste bairro
não há tantos problemas de tráﬁco de droga como no barrio Santa Rosa
de Agua (VZ). A violência e o perigo constante que se sentem nas cidades
da Venezuela devidos à instabilidade política explicam porque numerosas mães proíbem os ﬁlhos de brincar nas ruas e preferem inscrevê-los
num núcleo onde estudam com aﬁnco e chegam ao ﬁnal do dia sentindo
a “boa fadiga”.
No Bairro da Paz e no barrio Santa Rosa de Agua os núcleos confrontam-se com um problema que afeta particularmente as crianças e
os adolescentes. No bairro brasileiro (mas também no venezuelano), os
traﬁcantes usam os menores de idade para várias funções. Podem ser
fogueteiros (lançam foguetes quando a polícia se aproxima), alisadores
(adolescentes que ensinam aos mais novos as regras do gang; a palavra
alisadores remete para o alisar do cabelo crespo) ou aviõezinhos (transportam a droga pelo bairro, função atribuída aos mais novos). Um jovem
que seja pobre e que venha de um meio familiar desestruturado pode vir
a ser aviãozinho por fascínio ou por obrigação. Isto torna muito difícil o
trabalho dos professores dos núcleos porque o que têm para oferecer não
é tão sedutor quanto o que oferecem os traﬁcantes. Um jovem rapaz pode
ter de escolher entre duas opções:
1. aprender a tocar violino durante anos, sabendo que isso implica
muito trabalho e disciplina, com fases em que pode sentir-se
ridículo;
2. ser aviãozinho de um traﬁcante que garante proteção e pagamento,
conquistando um certo respeito e até algum reconhecimento por
parte das minas (meninas) do bairro. É um dilema real, quotidiano
neste tipo de contextos, mesmo que esteja associado o risco de
morte.
Os professores dos núcleos veem assim o seu poder diminuído. Não têm
as mesmas ferramentas que os traﬁcantes para convencer os mais jovens,
sobretudo junto das novas gerações, marcadas pela aparência e a facilidade.
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A próxima etapa do caso alargado leva-nos a ter em conta os “ecossistemas”
sociais nos quais evoluem os núcleos e os seus atores. É difícil torná-los
visíveis porque são vastos e relativos, e sempre em movimento.
Proponho começar pela espécie de veneração da ﬁgura do maestro
José Antonio Abreu (fundador e diretor do El Sistema): historicamente, o
povo venezuelano gosta de identiﬁcar-se com um líder de envergadura
nacional, que guie e motive todas as ações: “Todos temos necessidade
de um orientador”, explica a mãe de um aluno. Esta necessidade de viver
crendo num “orientador” é veriﬁcada em pelo menos três níveis:
1. religioso – a população é na sua maioria crente no Deus cristão, sobretudo em Maracaibo, onde se deu a aparição da virgem
Chiquinquirá;
2. histórico – Simón Bolívar, El Libertador, líder da independência da
Venezuela, é uma personagem histórica deiﬁcada, sobretudo desde
a revolução bolivariana, em 1999;
3. político – Hugo Chávez, presidente da dita inclusión, soube aproveitar-se desta propensão nacional para a deiﬁcação; é um dos
orientadores importantes para muitos venezuelanos, mesmo que
a situação atual do país seja considerada dramática.
O historiador venezuelano Manuel Caballero8 relembra a importância de alguns intelectuais positivistas, como Laureano Vallenilla Lanz e
José Gil Fortgul, para a desmistiﬁcação desta tendência nacional para a
deiﬁcação, própria da historiograﬁa romântica que pretendia “substituir
os deuses celestiais por deuses terrestres, os Libertadores” (Caballero,
2002, p. 75). Caballero é crítico do culto da personalidade: “O culto dos
Libertadores, mas sobretudo aquele que é feito a Bolívar, transformou-se num fundamentalismo intolerante e fanático: ninguém que tenha
bom-senso, sobretudo se tiver aspirações políticas, ousaria dizer que

8. Manuel Caballero (1931-2010), venezuelano, jornalista e professor de História. Foi diretor da Escola de História
na Universidad Central de Venezuela. Obteve o seu doutoramento na Cambridge University e foi o primeiro
venezuelano a ser publicado na editora desta universidade. Fez conferências nas principais universidades do
mundo: Sorbonne, Oxford, Carlos III de Madrid, Harvard, México, Bogotá, Quito.
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o Libertador se enganou nalgum momento da sua carreira política”
(Caballero 2002, p. 23).
Há ainda um quarto tipo de culto da personalidade. O culto ao maestro
Abreu é de natureza musical, mas também política (pelas suas decisões na
educação e na integração social) e histórica (no sentido em que há mais de
quarenta anos que é um ator de relevo no percurso evolutivo da nação).
O “mito Abreu” é alimentado por inúmeras histórias lendárias a propósito
da sua perseverança face a adversidades e pelo conjunto da obra que é o
El Sistema. Gustavo Dudamel, o principal jovem chefe de orquestra do El
Sistema, é igualmente deiﬁcado. Quando os meus interlocutores nas ruas
da Venezuela não sabiam o que é o El Sistema, bastava dizer a palavra
“Dudamel” para que situassem o projeto.
A deiﬁcação das personagens incarnadas pelo maestro Abreu e por
Gustavo Dudamel não pode deixar de ser tida em conta se se quiser compreender o investimento pessoal e a devoção das famílias na educação dos
ﬁlhos no El Sistema. Tal depende de fatores culturais, mas o tempo também
tem o seu papel. Em 2015, isso não sucedia na Orquestra Geração, com
apenas nove anos de existência, nem no Neojiba, mesmo que no núcleo
Bairro da Paz (BR) uma das alunas me tenha perguntado se eu conhecia
Ricardo Castro (fundador e diretor do Neojiba): “Ainda está vivo? Gostaria
de conhecê-lo”, disse com um sorriso e os olhos arregalados.
Os traços culturais que são próprios aos ecossistemas sociais existem à
escala da cidade e da região. Comecemos por um traço próprio à cidade de
Maracaibo, no Noroeste da Venezuela – o humor. Os maracuchos (habitantes de Maracaibo) são conhecidos em todo o país pelo seu humor, muitas
vezes de carácter sexual. Estando em grupo, tudo é pretexto para o chiste
(piada) e para momentos de broma (brincadeira). Os melhores humoristas
são chamados chistologos, campeões da piada. Tive a oportunidade de
viver este humor no quotidiano do núcleo, sobretudo por parte das mães
dos alunos, que aproveitavam a curiosidade do gringo (eu, o investigador)
para demonstrar a sua veia humorística. Mas este humor também está
presente nos jovens em orquestra e nos professores. A diretora do núcleo
não promove os chistes nem a broma devido ao seu carácter e à sua função, mas a coordenadora do núcleo fá-lo, equilibrando assim os papéis.
Quanto aos professores de Maracaibo, fazem um uso permanente do
humor: “Quero que também haja humor para que se sintam em aﬁnidade e
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se libertem do nervosismo”, explica um professor de contrabaixo; “Rimos
muito e depois voltamos ao trabalho. A felicidade ajuda a que a música soe
melhor, com mais coração”, diz o professor de viola. Sobre a gestão entre
a exigência e a doçura para com os alunos, Ruben Cova, diretor regional
do El Sistema Zulia, entende que “O mediador é o humor, é a solução”.
O humor também é importante para quebrar as barreiras simbólicas que
possam existir entre os diferentes atores do núcleo. Isso não impede o
respeito e contribui para unir as pessoas em torno de um mesmo chiste
cúmplice, relaxando os corpos e os espíritos antes de um novo esforço
musical em grupo.
No Bairro da Paz (BR), não existe o mesmo humor. Há sobretudo
aquilo a que chamam de zoação, jogos provocativos. O que é mais característico em Salvador e até em toda a Bahia é a sensação de se ser uma
estrela desde a nascença. Um ditado popular é disso revelador: “Baiano
não nasce, estreia!”. Ambas as frases revelam o grau de conﬁança existente entre os jovens baianos, que se creem artistas e os melhores desde
que nascem. Esta conﬁança, que se mistura com uma arrogância ingénua
e inconsciente, é o que leva os alunos a lançarem-se em novos desaﬁos.
Não têm a real medida do que implica aprender um instrumento, mas
o seu “talento natural” permite-lhes passar as primeiras etapas. Tudo é
feito para surpreender, para serem vistos e admirados, o que também cria
muita competição entre si.
Em Portugal, o núcleo Miguel Torga é mais diversiﬁcado quanto aos
temperamentos e traços culturais porque os alunos são fruto da imigração, vindos de países com culturas muito variadas, nomeadamente as
ex-colónias (B. Padilla & Ortiz, 2012). No entanto, de uma forma geral, por
serem na sua maioria segundas e terceiras gerações, inﬂuenciadas pela
cultura portuguesa, existe uma propensão para a timidez e a desconﬁança.
Não há nos jovens portugueses a “conﬁança inconsciente” do baiano, nem
o humor dos maracuchos da Venezuela. É uma população de jovens mais
tímidos, que arrisca menos e e se detém perante barreiras simbólicas. Como
diz Juan Maggiorani, diretor pedagógico da Orquestra Geração: “É preciso
que acreditem e há que banir a palavra não.” Para os portugueses, o ponto
positivo é ﬁcarem surpreendidos pelos resultados que atingem porque
chegaram com poucas expectativas, enquanto os baianos podem ﬁcar
desiludidos depois da conﬁança inicial.
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3. Da continuidade: ontologia envolvendo os núcleos
A “continuidade” a nível ontológico9 é a principal ideia aqui analisada. Por
continuidade pretendo signiﬁcar o seguimento de uma ideia ou de uma
ação por atores variados, em tempos e espaços diferentes. A continuidade
pode levar ao reforço da motivação inicial, como se cada ator e cada contexto de ação servissem de apoio a uma ideia já lançada.
Tal como mostra a relação entre o núcleo Miguel Torga e a direção da
Orquestra Geração (PT), a continuidade pode também existir no seio de
diferentes departamentos de uma mesma organização. Ao analisar as organizações através dos esquemas apresentados, tenho em conta diferentes
escalões existentes entre o núcleo e a sua direção nacional. Os principais
fatores de variação são o número de interlocutores, a distância física entre
ambos e o grau de aproximação pessoal e institucional entre cada nível.
O núcleo português Miguel Torga mantém um elo forte com a direção
nacional. Está próximo física e institucionalmente, o que contribui para o
seu sucesso num percurso evolutivo desde 2007. O núcleo Bairro da Paz
(BR) é o mais isolado dos três a nível institucional. Os professores dizem
sentir falta de um acompanhamento desde que foi criado, em 2013. Quanto
ao núcleo Santa Rosa de Agua (VZ), é ﬁsicamente muito mais distante da
direção nacional, mas a sua direção regional está próxima a todos os níveis.
O contexto organizacional no qual evolui cada um dos três núcleos
deve ser tido em consideração se quisermos compreender o seu estado e
as atitudes dos atores. A grande motivação da equipa de professores portugueses no núcleo Miguel Torga vem também do elo forte estabelecido
com a direção (principalmente com a subdiretora, Helena Lima). Este elo
é alimentado pela coordenadora do núcleo, que tem sido uma mediadora
institucional fundamental neste processo. Na Venezuela, o núcleo Santa
Rosa de Agua tem beneﬁciado dos ensinamentos recebidos pela diretora
Oriana Silva junto do maestro Gregory Carreño. É, entre outras coisas, o
que a faz dizer que se sente “instituição”.
A questão da lealdade e do seu nível entre os atores das organizações
formais é central para compreender o desenvolvimento do El Sistema, do
Neojiba e da Orquestra Geração. Ricardo Castro, diretor-geral do Neojiba,
9. O conceito de ontologia é aqui operado no seu sentido sociológico, partindo da etimologia da palavra: a lógica
daquilo que são os processos (gr. ontos, ente).
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diz que esta “lealdade” se foi perdendo ao longo dos primeiros oito anos,
pois “a pressão foi muito forte e por isso cada um se fechou”10. Isso teve
como consequência uma dissolução da organização, com os atores querendo consolidar o seu lugar, sem pensar na união do conjunto.
Nas entrevistas semiestruturadas com os responsáveis hierárquicos
acima dos núcleos, vários fatores são realçados para explicar as diﬁculdades do seu trabalho. Alguns têm que ver com procedimentos legais,
como por exemplo a obrigação da Orquestra Geração de fazer anualmente
entrevistas para seleção de professores. Os ﬁnanciadores dos programas
têm um papel muito importante nas ações dos diretores dos três programas. Para a Orquestra Geração, a renovação dos ﬁnanciamentos é anual,
o que torna difícil a construção progressiva de um programa educativo ao
longo de vários anos. A continuidade no tempo – eis um ponto essencial
quando se trabalha em bairros desfavorecidos. São territórios com populações que vivem uma instabilidade familiar e psicológica, num contexto
em que a presença de um professor de música “amável” pode fazer toda a
diferença. Para os diretores dos programas, não haver continuidade é stressante porque desejam construir boas equipas de trabalho num ambiente
estável. Sabem que é preciso tempo para uma boa ação nos bairros, e por
isso é sempre uma pena perder um jovem professor depois do primeiro
ano, quando esse período de tempo serve de formação pedagógica e de
adaptação aos contextos.
No Brasil, o Neojiba beneﬁcia de contratos bianuais com a Secretaria
que tem a tutela. É um contrato de gestão especíﬁco, com objetivos a
alcançar tanto a nível musical, como social. A pressão para atingir os
resultados quantitativos com este tipo de contratos é real (por exemplo,
abertura anual de um certo número de núcleos, inscrição de um número
mínimo de alunos por ano), mas os departamentos pedagógico e social
tratam de garantir o aspeto qualitativo. Um sistema de “publicização”
(Freitas, 2010) permite ao Neojiba ter um estatuto especial para poder
gerir dinheiros públicos (60% do seu orçamento) a complementar com
ﬁnanciamentos privados. O contrato de gestão obriga a entregar relatórios
10. No Neojiba, a Direção atribui a responsabilidade aos jovens professores que fazem parte da primeira grande
orquestra, enquanto estes a atribuem à Direção e aos seus métodos administrativos. O nosso intuito não é saber
quem tem razão, mas antes dar o devido valor às questões de “lealdade” entre os vários membros de uma mesma
organização. Investigadores como James Clyde Mitchell propuseram instrumentos qualitativos e quantitativos
para estudar os níveis de lealdade (Mitchell, 1974).
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anuais sobre os resultados atingidos para receber as parcelas de ﬁnanciamento do ano seguinte.
No núcleo Santa Rosa de Agua, o ﬁnanciamento é garantido pelo El
Sistema, a que se junta um apoio dos pais para pequenos custos. O principal problema sempre foi a burocracia porque o El Sistema é uma enorme
máquina, com mais de quatrocentos núcleos espalhados num país tão
grande quanto a França. A burocracia é um mecanismo para controlar os
diferentes ramos desta instituição. Garante, entre outras coisas, a rastreabilidade. A diﬁculdade, para um pequeno núcleo do tipo Santa Rosa de
Agua, é a lentidão dos procedimentos quando fazem pedidos de instrumentos ou solicitações para empregar mais professores. Com a chegada
da Direção Regional do El Sistema Zulia, o núcleo beneﬁciou de um apoio
administrativo importante, nomeadamente quando é necessário recorrer
ao seu peso institucional para adquirir o que é necessário.
As questões de procedimento, de ﬁnanciamento e de burocracia são
fatores a ter em conta para compreender as ações dos dirigentes e dos administradores. Cada um dos três programas, El Sistema, Neojiba e Orquestra
Geração, trabalha com ferramentas e sob pressões que lhes são próprias e
evolui num contexto institucional especíﬁco, de acordo com o enquadramento legal, económico e de gestão. Os três programas são “organizações
formais” (Glaeser, 2006)11, nas quais os atores tentam trabalhar em conjunto para os fazer progredir.
As decisões que são tomadas nestas organizações formais juntam um
grande conjunto de dados. Por exemplo, são os diretores dos núcleos que
têm de reagir às decisões tomadas pelos diretores dos diferentes departamentos do organigrama institucional. O diretor do núcleo encontra-se
distante do diretor nacional, que se encontra distante do Ministério que
11. “As organizações formais oferecem um certo número de vantagens como campos de pesquisa. Interessam
¢HWQRJUDǧDGRVSURFHVVRVSRUTXHFDQDOL]DPUH¼QHPHFRQFHQWUDPXPDJUDQGHYDULHGDGHGHD©·HVVREUHXP
conjunto limitado e interconectado de pessoas. As organizações formais articulam projectivamente os efeitos da
ação segundo dimensões diferentes. Normalmente, juntam pessoas de famílias diferentes, de bairros e de meios
VRFLRHFRQµPLFRVKHWHURJ«QHRVVXEPHWHQGRDVDUHJUDVHGLVFLSOLQDVDQRUPDVSURǧVVLRQDLVHDUHVWUL©·HVHVWDWXW£ULDV>ũ@PDLVLPSRUWDQWHDLQGDDVRUJDQL]D©·HVIRUPDLVW¬PSRUIXQ©¥RHVSHF¯ǧFDDUWLFXODUSURMHFWLYDPHQWH
os efeitos de séries de ações, sejam elas empresas comerciais, agências governamentais, partidos ou movimentos
sociais. Acumulam e transmitem informação sobre o que as pessoas fazem, sobre o que pensam e sentem, […] as
organizações formais são, nesse sentido, enormes incubadoras de processos que conectam conjuntos de ações
a conjuntos de reações” (Glaeser 2010, p. 269).

282

Atores da educação musical

gere os ﬁnanciamentos. Por sua vez, a ação do ministro depende de um
orçamento anual, de leis, de burocracias e de todo o tipo de condicionalismos. Estes elementos do encadeamento institucional trabalham em
ambientes repletos de informações a ter em conta.
Segundo o sociólogo Andreas Glaeser, a conjunção de fatores aparentemente afastados no tempo e no espaço resulta em “articulações projetivas” (2010, p. 253). Projetivas porque, por exemplo, depois de ter juntado
uma vasta quantidade de informações, o diretor-geral de uma orquestra
toma uma decisão que terá um impacto sobre toda a organização formal.
Há neste caso uma dupla projeção porque a decisão revela a organização
do pensamento do diretor-geral, ao mesmo tempo que inﬂuencia o pensamento dos outros. A decisão também é de ordem microssociológica,
emocional até, de forma mais ou menos consciente: “Quanto mais a articulação projetiva perde a sua relação icónica com a ação original, mais
esquecemos que aﬁnal reagimos à ação local de alguém” (Glaeser, 2010,
p. 254). O tempo e o espaço devem então ser considerados porque a decisão de um diretor é fruto de um passado e de um posicionamento, e dela
resultam ações estendidas no futuro e por múltiplos lugares.
Operacionalizar o conceito de “articulação projetiva” permite considerar de forma aprofundada a complexidade dos diferentes atores que
coexistem nas organizações formais e que são mais que simples comunicadores de informações. As articulações projetivas são exponenciadas
por organizações, resultando de um trabalho coletivo, mas, in ﬁne, são
escolhidas por alguém num tempo e num espaço especíﬁcos.
Esta complexiﬁcação das relações sociais, por se multiplicar indeﬁnidamente, pode criar vertigens ao investigador. Não é esse o objetivo aqui,
nem para o leitor, nem para mim. O que me parece importante é interessarmo-nos por esta complexidade, sem pretender dominá-la totalmente:
“a noção de articulação projetiva sugere que tenhamos de repensar no que
constitui uma relação social ou, mais precisamente, uma rede inteira de
relações sociais” (Glaeser, 2010, p. 256). Quando estudamos um núcleo, os
seus atores, o seu habitat e os seus múltiplos ecossistemas, apercebemo-nos de que o conjunto está interconectado e em constante movimento.
Fatores muitos afastados, como a burocracia dos ﬁnanciadores, têm um
impacto claro nos núcleos. Este conjunto, que vai do nicho ecológico ao
ecossistema, depende de todos os seus elementos, pois as articulações
projetivas dos atores fazem parte dele. É impossível descrever este vasto
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conjunto de forma exaustiva, mas isso não nos impede de o ter em conta
como campo sociológico a explorar, exigindo uma união interdisciplinar
para melhor o compreender.
Quanto às relações sociais, um aluno do núcleo Santa Rosa de Agua
beneﬁcia da continuidade dos processos quando o que aí aprende está na
mesma linha do que vive em família, no seu local de culto ou na escola.
Por exemplo, há continuidade entre a disciplina que deve ter na orquestra (ﬁcar sentado, trabalhando em grupo durante horas), na igreja (saber
quando se deve levantar, rezar e cantar em grupo), na escola (estar em pé
quando o professor entra na sala, cantar o hino nacional), e em família
(estar à mesa para jantar, ajudar nas tarefas domésticas).
A família tem um papel particular, faz um reforço positivo porque é
o grupo de pertença ao qual o aluno está mais vinculado. Esta ideia de
continuidade é menos evidente nas famílias desestruturadas, que não
acompanham o percurso dos ﬁlhos. A monoparentalidade existente na
maioria dos lares familiares em Santa Rosa de Agua não é sinónimo de
desestruturação familiar. As mulheres unem-se entre elas para garantir
uma estabilidade ﬁnanceira, física e emocional.
O ecossistema social é profundamente inﬂuenciado pelos traços culturais dos meios onde os núcleos evoluem. Foi acima relevado o papel do
humor maracucho no ﬂuir das relações entre os atores do núcleo Santa
Rosa de Agua, mas também a conﬁança do jovem baiano “nascido artista”
e a timidez dos jovens portugueses no núcleo Miguel Torga (esta última,
ligada a um pessimismo que é preciso ultrapassar). Por ﬁm, interessei-me
pela propensão que os venezuelanos têm para eleger um orientador, ou seja,
um guia que seguem com devoção. Isso motiva-os, cria um objetivo que,
no caso do El Sistema, é muito próximo e palpável, porque alguns amigos
do bairro tocam agora em grandes orquestras e porque Gustavo Dudamel,
jovem maestro da província venezuelana, se tornou uma estrela mundial.
Por seu lado, os baianos parecem ser mais independentes devido ao
seu orgulho individual, mas também à vontade de se emanciparem de um
espírito histórico de colonização do “branco fazendeiro”12. Leandro, professor no núcleo Bairro da Paz, pensa que é preciso encontrar a fórmula
12. O fazendeiro é o proprietário de uma fazenda. No Brasil, a literatura e as telenovelas apresentam frequentemente
o fazendeiro como sendo um proprietário branco, machista e esclavagista (Freyre, 2006; Darcy Ribeiro, 2015).
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certa para estar num núcleo. A propósito da pedagogia, pensa ser necessário evitar “a maneira colonizadora que passa o seu tempo a olhar para
o outro sem nunca se pôr em causa a si mesma”. O seu colega ﬂautista
percebeu que uma das formas de motivar os alunos é dar o exemplo,
mostrando os seus dotes musicais: ao impressioná-los, consegue reter a
sua atenção e cria neles a vontade de seguirem um modelo. “Em música
eu sou o Neymar deles”, diz.
Outro fator que tem uma inﬂuência importante, mas controversa,
sobre a continuidade dos elos que criam os atores nos núcleos é o clima,
em particular o calor das zonas tropicais onde se situam Santa Rosa de
Agua e o Bairro da Paz. O núcleo constitui um lugar de conforto, de apaziguamento dos corpos. A maioria dos alunos vive em casas muito simples,
algumas com telhados de zinco, sem água corrente e sem ar condicionado.
O quotidiano em casa é marcado pelo calor, pela ausência de correntes de
ar. O núcleo é o espaço físico onde o corpo pode suportar melhor o seu
ecossistema climático. Aí, está fresco, há água potável, as salas estão limpas e arrumadas. Isso é muito importante para o aluno do bairro pobre,
porque se apercebe de que outra realidade é possível.
Face ao clima intenso, os confortos material e físico são levados a sério
pelos diretores. Ricardo Castro, diretor-geral do Neojiba, insiste nesta
questão. Por exemplo, a propósito da reputação dos baianos de serem
preguiçosos, diz: “Se para trabalhar você deve vir da periferia e passar
duas horas num ónibus lotado e sem A/C, para depois ir trabalhar num
calor de 35 ºC, é natural que você não esteja na melhor das formas. É a
mesma coisa para um músico que quer estar no topo; tem de ter as melhores condições para aprender.” O investimento dos núcleos na melhoria
das condições materiais visa vencer as pressões climáticas, para atrair e
motivar os alunos.
Para concluir, o núcleo é um nicho ecológico inscrito num habitat e
em ecossistemas que o inﬂuenciam. É uma das “células” da grande organização formal da qual faz parte, reagindo ao que o envolve e procurando
o seu espaço de ação e de independência. Os atores que o constituem
usam-no para se posicionarem no contexto. Na Venezuela, a diretora do
núcleo Santa Rosa de Agua diz que o El Sistema “Es como una burbuja
(bolha)”, um mundo à parte, que tenta manter a sua independência face
às pressões envolventes. A ideia de “burbuja” tem sobretudo a ver com o
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facto de, para esta diretora, o El Sistema ser uma organização onde se pode
pensar de forma diferente e onde, tendo em conta a grave crise generalizada que a Venezuela atravessa, as oportunidades de desenvolvimento
pessoal são muito claras (em 2015). O El Sistema trabalha constantemente
o seu posicionamento face ao habitat e aos ecossistemas. Esta “bolha”
imaginária é o resultado da reação do El Sistema ao que o envolve em
múltiplas escalas.

CAPÍTULO IX. RESILIÊNCIA FACE AOS CONTEXTOS
SOCIAIS

Nesta terceira fase da reﬂexão, proponho continuar o estudo do caso alargado para pôr em evidência a instabilidade dos contextos que envolvem
os núcleos. Depois de analisar a “continuidade”, aspeto fundamental na
educação das crianças, focalizo agora o olhar na “descontinuidade” existente nos processos educativos.
Essa “descontinuidade” é, por exemplo, a obrigação do aluno de pôr
o instrumento de lado para ir vender nas ruas ou cuidar dos irmãos mais
novos ao ﬁnal do dia. Faz parte do quotidiano das populações que vivem
em meios socioeconomicamente desfavorecidos, onde é preciso sobreviver diariamente.
À “descontinuidade” alia-se a noção de “contraste”, ou seja, as diferenças extremas que se cruzam nas vidas dos atores dos núcleos. Há, por
exemplo, um “contraste” forte entre a segurança que se sente no núcleo e
os perigos iminentes do bairro.
Paradoxalmente, alguns atores transformam a “descontinuidade” e os
“contrastes” quotidianos em algo de positivo, uma ferramenta para reforçar a sua vinculação ao núcleo. Nos contextos em que estas populações
vivem, aquilo que os atores devem evitar está muito próximo daquilo que
lhes permite escapar à reprodução social. Com resiliência, os atores que
conseguem servir-se da descontinuidade e dos fortes contrastes como
motores para construir algo considerado positivo, desenvolvem uma vinculação muito forte à música e ao próprio núcleo.
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1. Descontinuidades
O núcleo como nicho ecológico está inscrito num contexto especíﬁco,
mas em movimento: o habitat e os seus ecossistemas evoluem constantemente. O núcleo acompanha estas mudanças ao longo dos anos,
nomeadamente os professores que têm de inventar novas pedagogias mais
adaptadas aos alunos. Ajustam-se às novas gerações e, em alguns núcleos,
a cada aluno. Esta abertura ao outro e uma ﬂexibilidade para melhor
fazer face às realidades são características próprias aos três núcleos aqui
estudados.
O conjunto de atores de um núcleo tem uma leitura da inﬂuência exercida pelo habitat e ecossistemas em que se movem. Quando há união, os
atores zelam pela estabilidade e a continuidade no seio do núcleo. Vimos
já que existe uma “continuidade” social e pedagógica entre os diferentes
meios em que o aluno de núcleo circula: família, escola, local de culto,
entre outros. Estes meios associam um conjunto de atores (amigos, pais,
professores, padres), contribuindo, cada um à sua maneira, para a educação das crianças. Entre a escola e as atividades extracurriculares, o aluno
parece viver num contexto de continuidade apontando para uma progressão
pessoal como educando e cidadão.
Contudo, em nenhum dos três núcleos estudados, Santa Rosa de
Agua (VZ), Bairro da Paz (BR) e Miguel Torga (PT), existe o conforto de
uma continuidade ﬂuida. Pelo contrário, são territórios de tensão, de
contrastes e até de contradições. Estes três bairros, desfavorecidos como
muitos outros, são marcados pela pobreza e a delinquência. Mesmo que
não sejam a realidade de um aluno e da sua família, a miséria e a violência
podem existir na casa ao lado. A tensão é palpável. As confrontações entre
gangs ou entre gangs e a polícia são vividas por todos. Os tiros, os corpos
estendidos nas ruas, os gritos, as sirenes, tudo isto faz também parte das
experiências de um jovem nos três bairros.
Os bairros são territórios de contrastes – por exemplo, entre a atenção
calorosa do professor do núcleo e a pressão psicológica dos companheiros de rua que querem que o aluno se envolva no tráﬁco de droga. Mas
são também territórios de contradições – por exemplo, os pais que tudo
fazem para afastar o ﬁlho do tráﬁco de droga podem ser os mesmos que
participam numa manifestação de rua contra a captura do dono do morro
por ser este quem garante a segurança local.
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À continuidade pedagógica e social, de que falei mais acima, associo
agora a ideia de “descontinuidade”. A continuidade pedagógica nos alunos do núcleo Santa Rosa de Agua não é linear, já que são numerosas as
barreiras à sua progressão. Mas o importante é que a continuidade subjacente seja suﬁcientemente forte para resistir às pressões, permitindo que
os alunos prossigam a sua evolução musical e social. Darei um conjunto
de exemplos para identiﬁcar casos de descontinuidades contrastantes nos
três núcleos. Por ﬁm, tentarei tornar visível o papel positivo e paradoxal
das descontinuidades.
A descontinuidade é a interrupção de um percurso por algo que, no
caso dos bairros desfavorecidos, pode ser muito diferente, contrário até,
do que era feito inicialmente. Um aluno que aprende a tocar saxofone,
mas que é constantemente interrompido no treino pessoal em casa para
ir vender pastilhas junto aos semáforos, vive uma descontinuidade no
seu percurso musical. O que aprendeu no núcleo e que tenta desenvolver em casa é interrompido no tempo por algo de maior importância
para a família: ganhar dinheiro quotidianamente é mais relevante do
que tocar saxofone aos catorze anos. Neste caso especíﬁco de descontinuidade nem tudo é “negativo”: a criança aprende a vender nas ruas,
a convencer clientes, a gerir a mercadoria e o dinheiro que ganha e, por
ﬁm, a levar o lucro para casa. Assim, a criança é valorizada pela família e
sente-se útil.
Uma possível vantagem desta descontinuidade é permitir ao ator,
neste caso um jovem saxofonista, posicionar-se. A descontinuidade na
progressão das ações é uma forma de provocação porque o aluno é transtornado – queria ter continuado a tocar saxofone, mas teve de ir vender.
É precisamente isso que lhe permite valorizar o instrumento e querer
consagrar-se a ele. O jovem compreende que, em vez de ir vender doces
ao sol junto aos semáforos, preferia ﬁcar em casa a estudar saxofone. A
sua escolha demonstra um prazer imediato, tocar um instrumento, mas é
também uma consciencialização do futuro que espera conquistar.
No entanto será preciso vencer um dos poderes fortes desta descontinuidade – a família. Ela necessita dele no imediato, pois é preciso comida na
mesa no ﬁnal do dia. Ao querer garantir uma continuidade no seu percurso
de saxofonista, este jovem acaba por criar uma descontinuidade no seio da
família porque tem de trabalhar para ganhar dinheiro. A descontinuidade
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que provoca cortes com a família é a mais difícil de aceitar, tanto para os
ﬁlhos, como para os pais.
Estes cortes são também provas a ultrapassar, ajudando o aluno a deﬁnir o seu posicionamento físico e mental face às escolhas a fazer. Para ele,
a proximidade de pessoas contrastantes – a mãe, um professor, um padre
ou um traﬁcante – ajuda-o a deﬁnir-se e a encontrar o seu lugar na vida.
O posicionamento pessoal ou organizacional é mais evidente quando
há contrastes fortes entre atores, habitats e ecossistemas. Note-se que
não há ecossistemas sociais ou habitats que garantam a reprodução ﬁxa
de ações. Um exemplo para clariﬁcar: não é porque um bairro é controlado por traﬁcantes que todos os habitantes participam no tráﬁco ou são
cúmplices dele; ao invés, é porque o bairro é controlado por traﬁcantes que
muitos moradores se tentam demarcar deles. Pode então haver contradição
num mesmo habitat, quando os habitantes dissidentes se rebelam contra
quem domina.
A descontinuidade não enfraquece os habitats e os ecossistemas. Pelo
contrário, é preciso entender a existência e o papel da descontinuidade
como fazendo parte integral do conjunto. Mais acima, citei a coordenadora
do núcleo que vê o El Sistema como uma “bolha” na Venezuela. Esta bolha
metafórica que o El Sistema parece ser é o resultado de quarenta anos de
evolução. A instituição procura deﬁnir-se e posicionar-se face à história,
à política e à economia do país. A sua missão tem sido transversal a uma
dezena de governos. Todos o ﬁnanciaram porque o El Sistema conseguiu
convencê-los de uma causa comum – a educação artística. Ao longo do
tempo, os contornos desta bolha vão mudando de espessura e de forma,
consoante as pressões dos ecossistemas que a envolvem.
A metáfora da bolha também é aplicável dentro de organizações como
o El Sistema, no sentido em que cada núcleo é uma bolha em si. Não há
dois núcleos iguais, mesmo que façam parte da mesma organização e que
sigam os mesmos objetivos gerais. É também por esta razão que considero
o caso alargado a partir do nicho ecológico que é o núcleo. Isso permite
ver as especiﬁcidades contextuais de cada um.
Parece-me então impossível ﬁxar metodologias aplicáveis ao conjunto
de núcleos de uma organização, ainda mais quando se pensa em núcleos
de países diferentes. No fundo, fazendo uma analogia com um baralho de
cartas, as organizações e os núcleos inspirados do El Sistema participam
no mesmo jogo, mas com naipes diferentes.
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2. Contrastes
Nos três casos que investiguei, o núcleo é visto pelos diferentes atores como uma “bolha” acolhedora e protetora, uma “segunda família”.
As condições de vida em grupo no núcleo podem contrastar fortemente com o ambiente que as envolve, reforçando a vinculação dos seus
atores.
A fotograﬁa e o vídeo são duas formas artísticas em que a atenção aos
contrastes é levada particularmente a sério, com vista a realçar os diferentes
elementos de uma mesma imagem. Há contrastes entre cores vivas, entre
o preto e o branco e também de profundidade do campo. Podemos fazer
uma analogia destes contrastes com as relações sociais de um mesmo
habitat. Os três núcleos evoluem em contextos marcados por diferentes
níveis de pobreza, violência, instabilidade, isolamento, etc. A este propósito, vejam-se alguns exemplos que resultam da pesquisa etnográﬁca, que
incluem os três núcleos e os vários tipos de atores.
Comecemos pelo caso mais ﬂagrante de contraste entre os alunos dos
núcleos – o bullying. O bullying tem várias formas: pode ser uma pressão
psicológica, um assédio físico, ou os dois ao mesmo tempo. As consequências são profundas para as vítimas e podem ir desde a perda de conﬁança
e o isolamento até, nos casos mais extremos, ao suicídio.
Espontaneamente, os alunos venezuelanos e baianos falaram bastante
neste tema durante as entrevistas semiestruturadas. O aspeto físico é a
primeira razão de assédio, tal como testemunha Miguel, tubista baiano de
dezoito anos: “[Os bullies] Não têm respeito pela diferença”, diz, referindo-se ao braço partido aos treze anos e mal curado desde então. O mínimo
desvio a uma suposta “norma de corpo ideal”, veiculada pelos média,
é objeto de comentários negativos. Ao poder dos média junta-se o culto
do corpo, típico no Brasil e na Venezuela, países de malhação (prática
física intensa em ginásios), de cirurgia plástica e de concursos de Misses
nas escolas.
Ao corpo é depois associado o cuidado com a imagem pessoal. No
núcleo Bairro da Paz, Daniela, baiana de dezoito anos, sofreu assédio
psicológico por parte das colegas, por não ter o hábito de se maquilhar.
A sua amiga oboísta aguentou a troça dos colegas na escola pelo facto
de usar óculos: “Penso que isso vem do facto de as pessoas quererem ser
superiores; isso vem da televisão.” Na Venezuela, Brian, percussionista
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de dezanove anos, sofreu assédio na escola por ter cabelo comprido, um
estilo considerado demasiado feminino.
As escolhas religiosas são a terceira razão de assédio na escola. O candomblé, culto afro-brasileiro, é visto com desprezo por muitos habitantes
de Salvador da Bahia, sobretudo evangélicos protestantes: “Pensam que o
Candomblé é o diabo”, explica um percussionista. Este jovem de catorze
anos diz não praticar o culto, mas é associado a ele porque às vezes acompanha o pai nas percussões em cerimónias nos terreiros (lugar onde se pratica o candomblé). Na Venezuela também existem cultos de raiz africana,
vindos dos tempos da escravatura, sobretudo na costa nordeste do país.
Conheci professores que diziam esconder a sua fé nos cultos afro-venezuelanos para evitar problemas, pois isso tinha um impacto negativo nas
relações proﬁssionais.
À parte a escola, a rua é o principal espaço de assédio1. Sem controlo,
sem o olhar dos pais ou dos professores, aí é possível adotar atitudes
opressivas. A troça e o desprezo manifestam-se de uma forma anárquica.
No Bairro da Paz (BR) e em Santa Rosa de Agua (VZ), vários alunos têm
medo de ﬁcar na rua, preferindo refugiar-se em casa. Santos, saxofonista
de dezasseis anos, contou o que sofreu por ter sido vítima de assédio por
parte de traﬁcantes. Somatizou esse sofrimento, desenvolvendo uma gastrite nervosa aos treze anos de idade.
O bullying é um problema social que continua dissimulado, “feito
às escondidas” pelos agressores e escondido pelas vítimas, por medo
e vergonha. Os impactos psicológicos podem ser tão profundos que
alguns alunos sentem ansiedade só por estarem em grupo e expostos aos
outros: “Tenho medo de me enganar; por exemplo, se me perguntarem
alguma coisa, tenho medo de responder, pois os outros podem pensar
de forma diferente. Tenho medo de não ser aceite”, explica um contrabaixista venezuelano, de dezoito anos. Isso provoca um sentimento de
desconﬁança perante o outro: “Há pessoas que te querem ajudar e há pessoas que te querem destruir”, diz o colega bandolinista no núcleo Santa
Rosa de Agua.
Face às pressões na escola e na rua, os núcleos tornam-se lugares de
refúgio. É aqui que está o contraste. Os adultos que trabalham no núcleo
estão ao corrente do bullying, mantêm-se vigilantes e fazem tudo para que
1. Há que adicionar as redes sociais, um dos principais meios de assédio atualmente.
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não se reproduza entre os alunos. Isso faz-se dando o exemplo. Como diz a
diretora do núcleo Santa Rosa de Agua, os professores devem representar
os valores do El Sistema a todo o momento e por isso fazer valer o respeito,
o bom entendimento e o trabalho coletivo. Os alunos são também mais
próximos dos professores do núcleo, porque as aulas são feitas em pequenos grupos, ao contrário do que sucede nas escolas, que têm turmas de
trinta alunos. O pátio exterior é também muito vigiado pelos professores,
pelos auxiliares de educação e pelas mães venezuelanas. No núcleo Santa
Rosa de Agua, por exemplo, vimos um aluno que, depois de ter feito uma
asneira, teve de pedir desculpa a todos os que estavam no pátio porque a
sua mãe lho ordenou.
Confrontados quotidianamente com estes contrastes, os alunos sentem-se bem no núcleo. Para o tubista baiano que partiu o braço aos treze
anos, o núcleo é o único lugar onde não sofre bullying: “Vamos ver até
quando isso vai durar, mas eu gosto de estar aqui”, diz. Gabriel, trombonista venezuelano de dezasseis anos, sofreu de violência nas ruas do
seu bairro e testemunhou cenas de assédio, mas no núcleo sente-se em
segurança: “Os meus amigos sempre me apoiaram; somos uma família.”
Brian, o percussionista de cabelo comprido, acabou por fechar-se em
casa durante dois meses e só saiu para se inscrever no núcleo: “Todos
foram amáveis. A coordenadora pôs-me à vontade.” Para Brian, uma das
provas da capacidade de inclusão do núcleo Santa Rosa de Agua está
presente desde o início: é o seu professor de percussão, um jovem adulto
tatuado, de cabelos compridos com dreadlocks. Este professor, que também foi vítima de todo o tipo de preconceitos nas ruas de Maracaibo,
dá um testemunho da sua boa receção no núcleo: “Tendo em conta os
meus dreadlocks, as minhas tatuagens e a minha idade, não era lógico
ser aceite como aluno e agora como o professor. Os diretores foram
adoráveis.”
Em Portugal, ao longo das entrevistas no núcleo Miguel Torga, os alunos não ﬁzeram menção ao bullying por parte dos colegas de escola ou na
rua. Os mais velhos, que têm a dupla experiência de estar na Orquestra
Geração e em outras orquestras de Conservatórios ou escolas de música,
dizem que os colegas que não estão na Orquestra Geração e não vivem em
bairros desfavorecidos onde a organização tem núcleos espantam-se com
as condições de aprendizagem dos alunos (instrumentos gratuitos, muitas
horas de aulas, alta qualidade dos instrumentos) e dos lugares de concertos
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(as mais importantes salas do país). Madalena, violoncelista de dezanove
anos, que começou o seu percurso no núcleo Miguel Torga, ouve estes
comentários desde que se inscreveu, em paralelo, nas aulas da Academia
Nacional Superior de Orquestra (ANSO). Para ela, o facto de a Orquestra
Geração ser um programa social que projeta os alunos nas grandes salas
nacionais causa fricções.
Além da atitude do conjunto de atores de um núcleo, para criar um
espírito de respeito e de entreajuda entre os alunos também conta a música.
Tocar em orquestra signiﬁca aprender a tocar com o outro, escutá-lo,
ajudá-lo ritmicamente e apoiá-lo harmonicamente. A música em coletivo,
tal como a praticam os alunos dos núcleos, depende de todos: “Pouco a
pouco ﬁcamos mais atentos aos outros, enquanto a maioria daqueles que
vêm dos Conservatórios tocam bem individualmente. Não sabem o que
é tocar em orquestra, ter de tocar de outra forma, estar aﬁnado de forma
diferente para que haja uma articulação similar dentro do grupo”, explica
Madalena.
Não são só os alunos que vivem situações contrastantes; os professores, também. Nos três núcleos, há docentes de música que dão aulas
noutras organizações: escolas de música, colégios privados, conservatórios, universidades. Têm, portanto, dois tipos de experiências de
ensino, em locais e com públicos diferentes, o que lhes permite dar um
passo atrás para analisar o trabalho feito no núcleo. Tomemos alguns
exemplos.
A nível do espaço, da acústica e dos horários, as condições de ensino
nos núcleos nem sempre são tão boas como noutras escolas de música.
Angel, professor de canto no núcleo Santa Rosa de Agua, pensa que, para
ensinar nestes contextos, é necessária uma vocação: “Trabalhamos con los
dientes. As condições não são ideais a nível dos salários, das salas de aulas,
do barulho, e é preciso que tudo funcione em pouco tempo.”
Em Portugal, Carla, professora de oboé no núcleo Miguel Torga, também ensina em escolas privadas, mas o núcleo tem algumas particularidades: “Há todo o tipo de alunos; deves ser exigente, mas doce, dar o
exemplo constantemente, impor regras de sociedade. Quando entras na
sala de aula, tens de ser capaz de observar e saber se podes ou não exigir
deles nesse dia.” Carla confessa que é com os alunos do núcleo que prefere trabalhar. O ritmo das aulas, do coletivo e os problemas pessoais dos
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alunos fazem com que se apegue ainda mais: “Têm todos o meu número
de telemóvel”, diz. A relação de proximidade e de cumplicidade é muito
forte nestes contextos.
A colega Vânia, professora de violoncelo, está muito apegada ao núcleo,
depois de ter ensinado noutras escolas de música e de ter sido instrumentista proﬁssional em orquestras. Durante as férias diz sentir saudades dos
alunos do núcleo, e no início de cada ano letivo tudo se conﬁrma: “Percebo
novamente porque sou professora aqui.”
No núcleo Bairro da Paz (BR), os próprios professores são oriundos de
comunidades desfavorecidas. Ao mesmo tempo que tentam emancipar-se
através de uma boa situação proﬁssional, são também muito apegados às
comunidades (bairros populares) e aos jovens alunos do núcleo. Edney,
professor de trombone, diz trabalhar para “ver o povo feliz”. Quer evitar
reproduzir o que viu noutros contextos de ensino musical, onde certos
professores criam robôs: “Eu quero formar artistas.”
O contraste entre as experiências de ensino explica a vinculação dos
professores aos núcleos, particularmente no que se refere à proximidade
que criam com os alunos. Passam muitas horas juntos durante todo o
ano, partilhando momentos de grande felicidade em concerto. A conﬁança criada ao longo do tempo entre o aluno e o professor é um fator de
motivação. Os professores apontam ainda o facto de muitos alunos dos
núcleos se entregarem mais à música e à aprendizagem do que os alunos
de outras escolas. Inscrevem-se voluntariamente, por paixão do som de
um instrumento e com um objetivo pessoal de evolução musical e social.
“Quando lhes dou um dedo querem o braço todo”, diz metaforicamente
um professor. A vontade de aprender da maioria dos alunos é um dos
principais fatores de motivação para os professores.
Em jeito de conclusão sobre os contrastes vividos pelos professores,
note-se que a sua dedicação ao núcleo desaﬁa os resultados de investigações sociológicas feitas sobre a sua carreira proﬁssional. Várias pesquisas mostram que, mais do que a progressão vertical na carreira, os
professores procuram mover-se horizontalmente para encontrar postos
de trabalho em escolas onde o ensino seja mais “agradável” e os alunos
sejam mais fáceis de ensinar (Becker, 1952). Não é o caso dos professores
dos núcleos nos bairros socioeconomicamente desfavorecidos. Trabalham
com populações exigentes e instáveis, em condições salariais e materiais
comparativamente fracas. No entanto preferem este contexto de ensino,
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os núcleos, porque neles se sentem mais motivados. A chave é a vinculação pessoal entre os professores e o conjunto dos atores dos núcleos,
especialmente os alunos, partilhando, ao longo do tempo, experiências
coletivas fortes.
Os auxiliares de educação em Portugal e os utileros na Venezuela
vivem vários tipos de contrastes, graças à sua experiência no núcleo.
Têm proﬁssões que estão no nível mais baixo da hierarquia educativa,
mas sentem-se integrados no trabalho coletivo que impõe o núcleo.
“Aqui as pessoas estão todas conectadas, colaboram, e a diretora é boa,
podemos conversar com ela; ela quer resolver os problemas”, explica
Abdias, utilero no núcleo Santa Rosa de Agua. O seu colega Gabo trabalha em part-time num grande hotel de Maracaibo, mas não gosta de lá
estar porque falta o espírito de equipa: “No núcleo é diferente”, diz ele,
“o coletivo entreajuda-se.” Os dois testemunham as boas condições de
trabalho no núcleo: “A direção respeita-nos, a diretora e a coordenadora
nunca me faltaram ao respeito, são sempre cordiais e trabalhadoras”,
insiste Abdias.
Em Portugal, as contínuas do núcleo Miguel Torga trabalham para
a escola e para o núcleo ao mesmo tempo. Vivem principalmente dois
tipos de contrastes: primeiro, entre os alunos inscritos no núcleo e os
não inscritos: “Os alunos da Orquestra Geração têm uma atitude diferente
comparativamente ao resto dos alunos da escola”, graças à sua capacidade
de conversar e de escutar, explicava D. Brites. O segundo contraste tem
a ver com a relação que as auxiliares desenvolvem junto dos professores do núcleo e da escola: “Partilhamos todo o tipo de historias aqui (no
núcleo). Há vidas, mortes, doenças, momentos de felicidade, de tristeza,
há partilha.” As relações com os professores da escola são menos próximas e intensas, mas as auxiliares também estão conscientes da realidade
destes professores: “Não têm paciência, os seus salários são maus, vivem
rodeados de burocracia.” As auxiliares são as eternas mediadoras de um
estabelecimento escolar como a Escola Miguel Torga. Conhecem todas
as pessoas: diretores, professores, alunos, pais. Passam os dias no núcleo
e são por isso sensíveis ao desenvolvimento diferente destes alunos e ao
respeito que sentem por parte dos professores de música. Sandra, coordenadora do núcleo Miguel Torga, refere-se às duas auxiliares da forma
seguinte: “Caíram do céu, porque, para além de serem boas pessoas,
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compreenderam o que é um núcleo; a meu ver, elas são as melhores funcionárias de todo o projeto.”
Por ﬁm, os últimos contrastes são os vividos pelos pais dos alunos do
núcleo Santa Rosa de Agua. Em primeiro lugar, as mães referem o contraste
entre a criança que ﬁca em casa toda a tarde e aquela que frequenta o
núcleo: as crianças têm tendência a ser ﬂojas (preguiçosas) e inscrevê-las
no núcleo é uma forma de contrariar isso. “A mudança é total”, conta uma
mãe a propósito do ﬁlho que passava as suas tardes em casa.
A realidade vivida no núcleo é muito diferente dos perigos da rua:
“Hoje em dia os rapazes de oito anos bebem álcool e as meninas de
onze engravidam”, explica uma mãe venezuelana. Os bairros onde estas
mulheres habitam, à volta de Santa Rosa de Agua em Maracaibo, são
perigosos. Para além do bullying há também mortes, balas perdidas, a
atração das drogas e falta de informação sobre a sexualidade. O núcleo,
por contraste, é um lugar seguro, um espaço controlado, nomeadamente
graças à presença destas mulheres, que podem assim garantir um desenvolvimento positivo dos ﬁlhos, longe dos perigos da rua: “Em quinze anos
o país perdeu muito em termos de segurança, por isso a música é uma
solução para que os nossos ﬁlhos sejam visionários”, dizia-me a mãe de
uma aluna em 2015.
O segundo tipo de contraste para os pais de alunos diz respeito às
experiências vividas através dos ﬁlhos. Na sua maioria, são famílias de
classes sociais desfavorecidas, com poucos recursos materiais e pouca
educação formal. Os seus círculos de vida acontecem à volta do bairro
de residência e dos locais de trabalho. Graças aos ﬁlhos, podem assistir
e participar nos concertos, nas principais salas da cidade, estando assim
em contacto com todo o tipo de pessoas. As mães do núcleo Santa Rosa
de Agua testemunham o seu prazer em conhecer maestros e diretores
regionais do El Sistema, e elogiam a envergadura moral e física das estrelas locais. Tive a oportunidade de observar isto mesmo nos três núcleos:
os concertos são ocasiões para usar o vestido ou a gravata arrumados há
anos, para se maquilhar, ou seja, para tratar de si, e sentir-se uma pessoa
bela, digna, valorizada, orgulhosa. Isso permite reforçar a conﬁança em
si e o sentido de honra.
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3. Paradoxos
Através de numerosos exemplos, constatámos que um núcleo e os seus
atores evoluem em contextos marcados pela descontinuidade e pelos
contrastes fortes entre realidades sociais. Proponho, para terminar esta
reﬂexão, analisar como, de forma aparentemente paradoxal, as diﬁculdades causadas pela descontinuidade e pelos contrastes criam, em muitos
atores, uma reação “positiva” de vinculação ao núcleo. De facto, os contrastes quotidianos que têm que ver com o nível social, a segurança e as
oportunidades, podem ser fonte de motivação. As crianças que vivem
nestes bairros sabem muito bem o que as atrai e do que querem “escapar”.
A mesma análise pode ser feita sobre a descontinuidade, aquela que
vem perturbar o percurso evolutivo de uma pessoa. No núcleo, muitos atores têm a capacidade de transformar esta descontinuidade num estímulo
para persistir, como se, por resiliência, dela saíssem mais fortes (Bernard
& Larose, 2001; Rutter, 2002).
A força está na capacidade de responder de forma positiva às adversidades. Paradoxalmente, a descontinuidade pode reforçar a continuidade
porque faz parte dela quando os atores sabem utilizá-la a seu favor. Ela
permite estabelecer e compreender melhor o posicionamento de um ator
face à aprendizagem de um instrumento, à família e ao bairro.
No limite, podemos dizer que quanto maiores forem as adversidades
(com as suas descontinuidades recorrentes e contrastes sociais), mais o
aluno tenderá a esforçar-se no seu percurso de desenvolvimento pessoal.
Usando uma linguagem coloquial e até pouco elegante, o “estrume” de
um ecossistema social pode servir de “adubo a um solo mais fértil” para o
futuro da juventude local. Contudo, na realidade, é muito mais complexo
e relativo que isso.
Em 1997, Terry Lynn Karl, investigadora na Stanford University, publica
um livro importante intitulado The Paradox of Plenty (paradoxo da abundância). Este paradoxo consiste em um Estado ter uma grande quantidade
de matérias-primas, mas um nível de desenvolvimento baixo. A Venezuela
é um caso emblemático deste princípio: tem as maiores reservas de petróleo do mundo (mais do que a Arábia Saudita), mas, desde a descoberta
das jazidas, no início do século XX, vive numa permanente instabilidade
económica e política (Coronil, 1997).
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A Venezuela atravessa uma crise particularmente grave, causada, em
parte, pela queda do preço do barril (de 150$ para 35$, em 2015). A dependência quase exclusiva do crude (96% das exportações da Venezuela) é um
dos problemas típicos dos países que vivem o paradoxo da abundância.
O venezuelano Juan Pablo Pérez Alfonzo, fundador da Organização dos
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em 1960, descreveu o petróleo da
seguinte forma: “Es el excremento del diablo!”, pelos efeitos que provoca
nas instituições do Estado e na população.
O paradoxo consiste assim em uma imensa oportunidade de desenvolvimento ser sobretudo uma fonte de instabilidade, de dependência e
de perpetuação da pobreza para a maioria da população. No seu livro, Karl
demonstra que desde há cem anos que a economia venezuelana assenta
na exportação do petróleo e, com o produto da venda, na importação de
todos os outros bens. Nunca houve, portanto, uma verdadeira produção
nacional que pudesse equilibrar as exportações e garantir uma base económica em caso de queda do preço do barril2.
Não tendo uma produção industrial interna, à parte da petrolífera,
também o sistema educativo é afetado. Não há emprego nas áreas da
investigação cientíﬁca, da engenharia, da gestão e administração, ou seja,
de tudo o que é necessário quando há indústrias fortes e variadas num
país. O petróleo é um presente envenenado quando se cai no paradoxo
da abundância.
Resumo aqui esta análise feita por Karl sobre o “paradoxo da abundância” para adaptá-la aos contextos dos núcleos. Não têm petróleo, mas têm
uma abundância de situações extremas em descontinuidades e contrastes.
É pois um paradoxo inverso daquele que nos apresenta a autora americana:
se o petróleo abundante e supostamente rentável se pode tornar nefasto
para um país, ao invés, como aqui procuro demonstrar, os contextos instáveis dos bairros podem ser inicialmente nefastos mas posteriormente
benéﬁcos para a vinculação dos atores ao núcleo3.
Os contextos de existência dos três núcleos (VZ-BR-PT) são marcados
por diferentes graus de violência, pobreza, consumo e tráﬁco de drogas,
monoparentalidade, falta de diálogo sobre planeamento familiar, etc. Estes
contextos, repletos de adversidades, colocam os atores face a situações sociais
que desejam evitar. Isto é sobretudo notório na Venezuela, onde a situação
sócio-económico-política é mais conturbada do que no Brasil e em Portugal.
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Vejamos três exemplos de reações paradoxais face a contextos pouco
propícios a uma evolução pessoal estável, conﬁante e progressiva:
1. Bullying – um problema grave também na Venezuela, o bullying
praticado entre alunos do ensino curricular, na escola e nas ruas,
tem impactos físicos e psicológicos, e as vítimas veem o núcleo como
um local de proteção, uma “segunda família”, uma “bolha” no meio
de outros contextos; “paradoxalmente”, o assédio pode favorecer a
vinculação ao núcleo e a aceitação da ideia de que ser bom músico
implica um trabalho árduo;
2. Isolamento – no Brasil, o coordenador e os professores de música
do núcleo Bairro da Paz disseram sentir-se isolados e ignorados
pela direção nacional. Este foi um dos fatores que tornaram muito
difícil o primeiro ano, porque os docentes não estavam preparados
para ensinar nestas condições este tipo de alunos. Deixados por
sua conta, acabaram por aproveitar esse isolamento para criar os
seus próprios métodos pedagógicos e dinâmicas de grupo, e assim,
“paradoxalmente”, alunos e professores encontraram em conjunto
as pedagogias mais adequadas.
3. Instabilidade familiar – em Portugal, os alunos do núcleo Miguel
Torga que vivem em situação precária e que têm, por exemplo,
pais divorciados, conﬁdenciam a sua tristeza aos professores de
instrumento. Nesta partilha de emoções, a capacidade de escuta
do professor e a conﬁança que o aluno deposita nele acabam por
reforçar os elos entre ambos. É a esta ligação que o aluno vai buscar
forças para trabalhar intensamente o seu instrumento, pois quer
agradar ao professor e manter a boa relação. Deste modo, “paradoxalmente”, os problemas pessoais do aluno e a sua partilha com
o professor inﬂuenciam positivamente a qualidade do trabalho
musical.
Podemos então concluir que os problemas que rodeiam os atores
são também o que os motiva para tentar sair de uma situação negativa,
constituindo assim uma forma de resiliência pessoal. A proximidade de
um contexto negativo pode ajudar o aluno a afastar-se dele, mas apenas
se existir uma solução alternativa próxima e positiva – é necessário ter
escolhas, e nem todos as têm.
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De facto, a capacidade de resiliência pessoal é essencial para compreender as reações dos alunos, mas também me parece que, em certos
núcleos, esta resiliência não é só pessoal, mas também coletiva. A coletividade fortalece a continuidade, reagindo ao que a envolve. É outra condição necessária para que o “paradoxo da abundância de adversidades”
seja benéﬁco ao conjunto de atores de um núcleo – o esforço e o apoio
do coletivo. Tomemos como exemplo os dois núcleos que evoluem nos
contextos mais instáveis e desfavorecidos, os de Santa Rosa de Agua e
do núcleo Bairro da Paz. Nos dois casos os atores evoluem em habitats e
ecossistemas sociais marcados pela pobreza, a violência e a delinquência
e por isso poderíamos pensar que reagem de forma similar. Não é o que
se observa: de uma forma geral, os alunos do núcleo Santa Rosa de Agua
estão muito mais empenhados no seu percurso musical que os seus colegas
brasileiros do núcleo Bairro da Paz.
Nos dois núcleos a resiliência individual não é suﬁciente para que o
aluno se liberte dos contextos, é necessária uma resiliência coletiva. Se
estiver totalmente só no seu percurso, terá diﬁculdade em fazer face às
inúmeras adversidades. Voltemos então à importância da ação coletiva
na educação das crianças no núcleo Santa Rosa de Agua. Ela depende
primeiramente dos atores do núcleo (diretores, professores, alunos, pais,
auxiliares de educação). Em segundo lugar, graças ao alargamento do caso,
juntamos a inﬂuência dos habitats, dos ecossistemas organizacionais e
sociais (por exemplo, bairro perigoso, proximidade da direção nacional,
sentido de humor de Maracaibo).
No núcleo Bairro da Paz, o esforço ainda não é coletivo. Há várias
explicações para isso, entre as quais: o núcleo está numa fase experimental
para professores e alunos; ainda não foram formados alunos que tenham
atingido um certo sucesso e que sirvam de exemplo aos colegas do bairro;
para os pais o núcleo é apenas um passatempo. O aluno do núcleo Bairro
da Paz que queira aproveitar o ensino musical para se formar não tem o
mesmo apoio que um aluno do núcleo Santa Rosa de Agua. Aliás, ele ainda
não vê o núcleo como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal
porque ninguém da família o motivou a inscrever-se.
O contexto e a situação socioeconómica são mais graves na Venezuela,
mas os alunos dos núcleos beneﬁciam de um conjunto de atores que contribuem para a sua evolução. Este coletivo vai criar as condições para que
haja uma continuidade no percurso do aluno. A continuidade é vital para o
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aluno, sobretudo quando o seu contexto é marcado por contrastes sociais
que reforçam a sua escolha de posicionamento.
Em duas décadas de existência o núcleo Santa Rosa de Agua conseguiu
criar condições de resiliência num grande número de atores. Esta resiliência
tornou-se numa “ação coletiva” (Becker, 1974; Blumer, 1971) e funciona em
complementaridade com outras ações coletivas: a educação, a segurança,
o trabalho árduo para atingir resultados, o humor maracucho, etc. Todos, à
sua maneira, contribuem para que os alunos atinjam resultados positivos,
mas não só. O conjunto dos atores é retroalimentado pelo seu esforço, tal
como o testemunham os seus discursos. Isso perpetua a ação coletiva e
evita que haja descontinuidades internas.
O que é paradoxal em relação às adversidades contextuais em que
vivem os atores do núcleo Santa Rosa de Agua, por exemplo, é o facto de
também serem motivadoras, tornando o núcleo num espaço desejado.
Além da atração, os contrastes fortes e recorrentes que os alunos vivem
quotidianamente desenvolvem neles um sentido do arriscar e da criatividade. São jovens que vivem em situações extremas e que desenvolvem um
instinto de sobrevivência física e psicológica muito apurado. Um diretor
de núcleo em Maracaibo dizia que os alunos mais desfavorecidos são os
que resistem melhor à pressão da aprendizagem musical: “Podemos exigir
muito mais deles, são muito tenazes”, também porque o seu contexto de
vida a isso os leva.
Ao “paradoxo da abundância de adversidades”, próprio à vida dos
atores dos núcleos, está associada a descontinuidade porque não existe
uma linha pré-traçada. Pelo contrário, tem de se estar sempre aberto
aos imprevistos, pronto a adaptar-se, a mudar de percurso, a ser original. O “instinto de sobrevivência”, especialmente desenvolvido nos
bairros desfavorecidos, permite ao núcleo encontrar novos caminhos
quanto às metodologias de ensino, à gestão do coletivo e à organização
dos eventos.
Um núcleo como o de Santa Rosa de Agua é um espaço onde se cruzam diferentes realidades. A vida dos atores é irregular devido ao seu meio
familiar, social e urbano. Desde muito cedo, aprendem a estar prontos para
as diagonais imprevistas dos seus percursos de vida. Nada funciona em
“linha reta” para estes atores. A continuidade tão desejada está sempre a
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ser posta à prova. Mas, sem que isso seja notado, o núcleo é um espaço de
“elogio ao oblíquo”. É com esta capacidade de abertura ao imprevisível no
outro, no habitat e nos ecossistemas, que proponho concluir a reﬂexão no
último capítulo desta Parte III.

CAPÍTULO X. A PROCURA DO EQUILÍBRIO

Ao longo dos capítulos anteriores, foi sendo revelada a complexidade dos
múltiplos fatores que inﬂuenciam o que é feito nos núcleos para atingir ﬁns
educativos. Proponho concluir a reﬂexão aprofundando a questão de uma
atitude característica dos núcleos do El Sistema e dos programas que nele
se inspiram no Brasil e em Portugal. Essa atitude resume-se numa pequena
frase, muito repetida na Venezuela: “Hay que resolver!”
No contexto conturbado deste país, há uma vontade e uma capacidade intrínsecas para o resolver quotidiano. O El Sistema soube aproveitar
este “facto social” e incluiu o resolver naquilo a que chamo “convenção
cinética”, isto é, uma convenção, essencial em todas as instituições, que
permite um grau de liberdade e de movimento aos atores para resolver
de forma mais ﬂexível os problemas do dia a dia. As diﬁculdades, as
descontinuidades e os contrastes são assim transformados em algo que
motiva o trabalho coletivo. No El Sistema, o desconhecido e as diﬁculdades não assustam; pelo contrário, há uma forma de vinculação à “desfamiliarização” (Victor Shklovsky, 2008), como se esta servisse de motor,
sempre surpreendente, ao trabalho diário nos núcleos. Há, portanto, uma
procura de equilíbrio entre as vinculações ao núcleo, que reconfortam,
e as desfamiliarizações, que motivam e mantêm os atores sob a tensão
da surpresa.
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1. Hay que resolver: da necessidade ao recurso
No El Sistema há uma palavra muito usada que serve para resumir a atitude dos atores: resolver. Mais do que uma reação às diﬁculdades, é uma
atitude que parece intrínseca aos membros desta instituição venezuelana.
A palavra “resolver” traduz a forma como se posicionam perante as inúmeras adversidades diárias. É igualmente usada em música quando, por
exemplo, é preciso deﬁnir uma progressão de acordes. Depois da história
musical que conta uma progressão de acordes, há que “resolver”, voltando
ao acorde fundamental, confortável ao ouvido. Nas aulas de instrumento,
os professores também procuram formas de pôr os alunos a resolver linhas
melódicas. No núcleo Santa Rosa de Agua, um professor de oboé diz a um
aluno: “Para resolver, lembra-te do arpeggio de Mi maior”.
A guataca, capacidade para tocar qualquer melodia sem uma partitura graças a um bom ouvido musical, é muito desenvolvida nos jovens
alunos venezuelanos, que a vão adquirindo progressivamente, através da
música tradicional que escutam e tocam desde muito cedo. A guataca é
uma forma de resolver os problemas musicais que surgem nos primeiros
anos de estudo no núcleo. Muitos alunos têm a capacidade de guataquear.
“O problema surge depois, quando querem entrar no Conservatório, ou
numa orquestra mais avançada, onde seja preciso saber ler uma partitura”, aﬁrma Oriana Silva, diretora do núcleo Santa Rosa de Agua,
acrescentando:
Digo aos meus alunos que o núcleo é só um passo na vida, e que eles devem
aprender a resolver os seus problemas. Eles têm de sair daqui com uma semente
daquilo que querem fazer. Algo tem de acontecer no núcleo. Aqui fazemos
muitas coisas, acompanhamo-los em muitos tipos de aulas… e o venezuelano
gosta de estar rodeado, a partilhar, a fazer em grupo. Somos pessoas com
grande curiosidade.

Ao nível da instituição El Sistema e das ações dos seus membros, resolver não deve ser confundido com improvisar. Também existe improvisação, mas ela não resulta de um fatalismo que obrigue a encontrar soluções
rápidas para os problemas. A nível institucional, Victor Salamanques,
assistente da direção nacional, explica-o desta forma:
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Temos uma ﬂexibilidade que nos permite ter a capacidade de resolver. Não é
uma capacidade de improvisar, é sobretudo uma capacidade de trazer uma
solução clara e boa. Eu resolvo! Resolver com todo o tipo de soluções porque
não há um método ﬁxo. Eu proponho-me resolver e resolvo, é tão simples
quanto isso.

A palavra resolver volta regularmente aos lábios dos meus interlocutores nas entrevistas semiestruturadas na Venezuela para deﬁnir as várias
atitudes perante diversos contextos. Comecemos por mostrar as diferentes
utilizações em função da pessoa e do objetivo.
Gregory Carreño, maestro e professor dos diretores de núcleo do El
Sistema, explica de que modo a atitude de resolver faz parte dos professores e alunos:
A ﬁlosoﬁa do El Sistema é aprender tocando! Dou-lhes um instrumento hoje
e digo-lhes que têm ensaio amanhã. É como um jogo no qual deves aprender
a viver com os teus problemas, que, aliás, são os mesmos para todos. Há que
resolver. É assim que se cria um contacto visual coletivo, é aí que está a magia.
Crescemos juntos com as diﬁculdades. Quando atingimos o sucesso, depois
de termos luchado todos juntos, é fantástico.

Este ponto de vista também é defendido por Mayra Léon, uma das
responsáveis do Departamento Pedagógico do El Sistema. Quando lhe
perguntei se há uma didática própria do El Sistema, a resposta foi:
Sim: a prática, a aprendizagem situada, para o concerto de amanhã. Prepara o
que tens! O obstáculo faz parte do desaﬁo, impele a trabalhar. O obstáculo não
é um nó fechado, é uma oportunidade para resolver. Nunca dizemos a uma
criança que algo é difícil, dizemos que é importante, que ela pode conseguir
e que juntos faremos face ao desaﬁo. Nunca dizemos não.

Esta capacidade de resolver é igualmente exigida pelos professores.
Na sua maioria começaram por ser músicos no El Sistema. Estudaram
durante anos até serem músicos proﬁssionais. Mas muitos deixam esse
objetivo e tornam-se professores nos núcleos. Cresceram no El Sistema,
onde, ao longo dos anos, testemunharam as capacidades de resolver dos
seus professores. A passagem pela fase de preparador (aluno que ensina
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os mais novos) ajuda-os a estar em situação de resolver e a encontrar a
solução mais correta. A maioria não seguiu uma formação especíﬁca em
pedagogia musical na universidade, mas isso não a impede de ensinar por
imitação, reprodução e tentativa-erro.
O subdiretor regional do El Sistema Zulia dizia a um dos professores:
“Nós não somos professores, mas somos; por isso é necessário resolver,
improvisar e desenrascar.” Rossana Cova, jovem professora de fagote, deﬁne
assim o seu trabalho: “No El Sistema aprendemos a resolver. Somos pragmáticos. Graças ao trabalho, encontramos soluções para tudo.” Um colega
mais velho, professor de coro que voltou a Maracaibo depois de dez anos
ausente do país, explica que é difícil mudar de metodologia e adaptar-se
aos alunos de hoje: “[Eles] não são como antigamente. Tudo mudou, os
meus antigos métodos já não funcionam; tenho de reconstruir tudo de
novo, resolver, e em pouco tempo”.
Os métodos de ensino podem ser muito diferentes de uma aula para
outra, consoante os professores e os alunos. A formação intensiva em
pedagogia musical, feita pelos diretores de núcleos em Caracas uma vez
por mês, permite aprender metodologias especíﬁcas, mas mantendo a
“guataca metodológica”. Esta formação mensal em Caracas é importante para verbalizar métodos pedagógicos que antes eram uma simples
reprodução por imitação. “Com vinte e cinco anos de experiência, eu
posso resolver tudo instintivamente, mas quando é necessário explicá-lo
devo aprender as técnicas que me ajudem a comunicar da melhor forma;
agora conheço melhor o trabalho que faço”, explica Angel Gutierrez,
professor de canto, a propósito da importância das aulas de formação
em Caracas.
Para ensinar no El Sistema, o professor tem de saber improvisar e
ter vários planos em função do contexto. Para Oriana Silva, diretora do
núcleo Santa Rosa de Agua, “É preciso ser rápido no resolver dos problemas dos alunos. Isso ajuda-nos a criar estratégias de resolução. É preciso
ser-se criativo.” Vários jovens professores querem uma pedagogia diferente
daquela que conheceram para cativar melhor o aluno. Por isso defendem
que o mais importante no núcleo é o fator humano.
Ruben Cova, diretor regional do El Sistema e especialista altamente
respeitado na Venezuela por conseguir fazer soar todas as orquestras,
explica que “Reger é gerir emoções. Um grande concerto resulta de uma
gestão positiva das sensações”. Esta gestão é conduzida de forma a que
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os alunos saiam de um ensaio com vontade de continuar a estudar em
casa: “É em suas casas que eles vão resolver os problemas musicais.”
As dissonâncias sentidas durante o ensaio, sejam elas pessoais ou técnicas, mentais ou físicas, poderão ser resolvidas em casa através da disciplina pessoal. Enquanto chefe de orquestra, Ruben Cova diz que é preciso resolver constantemente, procurando o equilíbrio entre as várias
secções de instrumentos: “Uma orquestra é como um prato confecionado por um chefe: há que saber a ordem pela qual queremos que os
sabores cheguem ao palato, e quais os equilíbrios das texturas, cores,
posições.”
Num núcleo venezuelano os professores que dirigem as aulas de
orquestra esforçam-se por resolver os problemas que surgem a qualquer
músico. Ninguém ﬁca de parte, o professor aventura-se à procura de soluções. Por exemplo, vimos frequentemente a diretora do núcleo Santa Rosa
de Agua, que é ﬂautista, ajudar os percussionistas da Orquestra Juvenil.
Parava o ensaio da orquestra para os ajudar a aﬁnar os tímpanos e as congas, ou então, juntava notas na partitura para que todos os percussionistas
tivessem algo que tocar. O resolver quotidiano também visa a inclusão e
a união do grupo.
O El Sistema incentiva todos os seus membros a resolver. Pedro Moya,
subdiretor do El Sistema Zulia, relembra frequentemente aos colegas que
é preciso “Resolver, improvisar, marañar (desenrascar-se). Se o plano A
não funciona, então passem ao plano B, e depois ao C, ao D…”. Uma das
forças que resulta dessa atitude é o empowerment, ou seja, ter conﬁança
no outro para que seja ele a encontrar a solução para os problemas. Há
aqui uma forma de responsabilização do outro, seja ele aluno, professor
ou diretor. A ele cabe encontrar o melhor desfecho porque, na maioria das
vezes, é a pessoa mais bem posicionada em termos de proximidade dos
públicos e do conhecimento dos contextos. No núcleo Santa Rosa de Agua,
por exemplo, a atitude da diretora face aos alunos é a de pensar que todos
têm um talento: “Há algo neles que temos de conseguir captar e revelar,
até pode não ser a música.”
Como diretora de núcleo, Oriana Silva também sente o peso da responsabilidade porque o seu posto não tem “manual de utilização”. A hierarquia
superior fá-la encontrar as respostas às suas próprias dúvidas, levando-a a
resolver, ou seja, ser independente e suﬁcientemente criativa para encontrar soluções para os numerosos problemas quotidianos.
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Mas, paradoxalmente, quando as principais orquestras do El Sistema,
em Caracas, oferecem muito boas condições de trabalho aos seus jovens
alunos, algo que é desejável para todos, isso cria neles uma visão do mundo
e das relações sociais muito diferente da das gerações precedentes do
programa:
Antigamente [nas principais orquestras do El Sistema] tínhamos mais adversidades que nos obrigavam a ter de ultrapassar, de resolver; os músicos de hoje
têm uma outra visão do mundo, e alguns deles não querem ser professores.
Antes havia professores que davam aulas de todos os instrumentos e para
toda a gente, enquanto agora alguns assistem a aulas de didática na universidade, mas só para obterem o diploma. (Mayra Leon, uma das responsáveis
pelo Departamento Pedagógico do El Sistema)

As condições em que trabalham os melhores jovens músicos do El
Sistema são as mais desejadas para evoluir musicalmente. Habituados a
um certo nível, desenvolvem um espírito mais exigente e reivindicativo.
Essa realidade pode prejudicar a sua capacidade de resistir às inúmeras
adversidades do dia a dia, mas, por outro lado, estes jovens especializam-se
nas adversidades próprias à interpretação de música ao mais alto nível.
Aperfeiçoam um saber resolver especíﬁco quanto ao nível técnico, à leitura,
à interpretação, ao trabalho coletivo e à colaboração com um maestro…
de acordo com os mais altos níveis internacionais.
Se quisermos alargar o caso do núcleo Santa Rosa de Agua, há que
notar que em 2015 a Venezuela é um país que obriga a estar constantemente a resolver problemas, em grande parte, devido à instabilidade
política e económica. Cada dia é uma batalha para os pais dos alunos:
alguns acordam às três horas da manhã para conseguir um bom lugar
na ﬁla do supermercado; a maioria das prateleiras está vazia e o que
resta está racionado; a insegurança nas ruas atinge níveis muito elevados (é um dos países com mais homicídios do mundo); ainda não existe
um verdadeiro serviço de transportes públicos em Maracaibo, e assim
os moradores passam horas à espera de um lugar num carrito ou num
minibus; a inﬂação atinge níveis elevadíssimos, etc. A Venezuela é um
país que sempre viveu em instabilidade, nomeadamente por causa do
“paradoxo da abundância” criado pelo petróleo. Mas, segundo o que
relatam os pais dos alunos, há uma quinzena de anos que a situação se
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degrada em Maracaibo, e particularmente em Santa Rosa de Agua. Isso
obriga cada pessoa a improvisar diariamente para sobreviver. Resolver faz
parte do que é ser venezuelano. O El Sistema soube servir-se dessa capacidade para a educação dos alunos, inﬂuindo na sua atitude face ao que
os rodeia.
Quanto a Portugal e ao Brasil, os atores dos núcleos têm a capacidade
de resolver muito menos desenvolvida. Esta palavra não existe nos seus
vocabulários sobre o trabalho, mas existe de outra forma em alguns atores.
Por exemplo no núcleo Miguel Torga (PT), Juan Maggiorani, professor de
violino e diretor pedagógico da Orquestra Geração, repete frequentemente
aos alunos que “o não não existe!”. Pretende com isso evitar uma atitude
que qualiﬁca de “muito portuguesa”: pensar no que vai dar problemas
em vez de pensar no que vai funcionar. A primeira resposta dos alunos
portugueses (e também dos colegas professores) é muitas vezes um “não”.
Juan pretende criar um espírito mais coletivo, mais agradável e pronto à
resolução de adversidades. Notemos que esta vontade de banir o “não”
foi muitas vezes referida na Venezuela e é o que explica a atitude de Juan
Maggiorani, porque também ele é um ex-aluno do El Sistema. Durante uma
entrevista semiestruturada, considerou que os professores portugueses
que querem ensinar nos contextos sociais mais desfavorecidos devem
mudar de postura:
Os professores escrevem-me emails dizendo que os alunos não vêm às aulas.
Explico-lhes que também é por culpa deles, porque não devem ﬁcar na sala
de aula à espera que o aluno venha. Têm de ir buscá-los aos corredores da
escola, pedindo ajuda às auxiliares de educação. Têm de se desenrascar. Não
podem ﬁcar passivos porque nos primeiros tempos os alunos precisam de
muita atenção.

No fundo, Juan Maggiorani pede aos professores para tomarem a iniciativa de resolver os seus problemas. A iniciativa faz parte do processo
pedagógico e permite ao professor incluir outros atores (auxiliares, colegas
professores, alunos). Para Sandra Martins, coordenadora do núcleo português, os professores devem aprender a não desistirem de ultrapassar as
diﬁculdades porque: “É muito duro para nós quando não conseguimos
encontrar a solução certa para um aluno. A procura é difícil, mas interessante ao mesmo tempo”, tal como explica uma colega.
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No Brasil, em três anos de existência do núcleo Bairro da Paz, o coordenador teve de convencer a sua equipa de professores a aprender a
desenrascar-se em coletivo e não contar demasiado com o apoio da direção geral. O contexto e as crianças do Bairro da Paz são dois fatores que
os obrigaram a perceber que a eles cabia inventar soluções novas face à
especiﬁcidade das realidades locais. “No início os alunos só aguentavam
cinco minutos. Foi preciso muito esforço e paciência; aqui o coordenador
explica sempre que as palavras convencem, mas os atos arrastam”, diz
Leandro, professor de saxofone. Há três anos, no momento da criação do
núcleo, os professores entraram ali desprevenidos, quando estavam numa
fase de preparação para serem músicos proﬁssionais. O choque do ensino
nas condições do Bairro da Paz foi difícil de suportar. Para conseguirem
desenvolver o núcleo, foram rapidamente confrontados com a necessidade
de resolver os problemas quotidianos.

2. A “convenção cinética”
Em Caracas, conhecer o El Sistema signiﬁca uma passagem obrigatória pelo
seu principal local de trabalho, o Centro de Acción Social por la Música1.
É um edifício muito grande, inaugurado em 2010, construído para o El
Sistema e com uma arquitetura pensada exclusivamente para a música.
Os músicos dispõem de todo o tipo de salas de ensaio para trabalhar o
instrumento a solo ou em grupo. Podem tocar nos corredores e nos átrios
porque esses espaços também têm condições acústicas. O edifício é de
betão cinzento, contrastando com as obras de arte coloridas que forram o
chão, cobrem os bancos das salas de concerto e decoram a entrada principal. São peças decorativas de arte ótica e arte cinética.
O venezuelano Carlos Cruz-Diez (1923-2019) é uma das maiores ﬁguras da arte ótica. Especialista da cor, joga com os seus arranjos e com
os movimentos do público para criar efeitos de ilusão ótica. Jesús Soto
(1923-2005), seu contemporâneo, é a maior referência em arte cinética,
trabalhando também com a cor, mas em esculturas monumentais, feitas
de longos tubos coloridos que reagem ao movimento do ar, mudando a
cor consoante os pontos de vista do público.
1. 9HUGLVFUL©¥RHIRWRJUDǧDVQRVLWHRǧFLDOGD)XQGDPXVLFDOwww.elsistema.org.ve.

CAPÍTULO X. A PROCURA DO EQUILÍBRIO

313

Na fachada do Centro de Acción Social, está uma das esculturas de Jesús
Soto, centrada e suspensa em altura. Balança em função das correntes de ar
que atravessam o edifício, criando a ilusão de suavizar a dureza do betão.
Na arte cinética, a escultura é uma peça só, mas, consoante o movimento
do público, vai mudando. O espectador é incentivado a deslocar-se quando
observa a obra e é ao mover-se que descobre as suas inﬁnitas facetas. Tudo
se altera: a conjunção das cores, a forma, o efeito que produz.
Como instituição, o El Sistema é comparável a uma obra cinética. Não
é ﬁxo, nem monocromático, não está construído sobre pilares institucionais inamovíveis. Pelo contrário, é ﬂuido, múltiplo, e a sua perceção varia
consoante o ângulo de análise. Há, no El Sistema, uma evidente capacidade “cinética”: adapta-se, ao mesmo tempo que se move com os outros.
Ao longo dos capítulos precedentes, procurei evidenciar a ﬂexibilidade
do El Sistema. Por exemplo, em quase cinco décadas de existência, o programa soube convencer numerosos governos, muito diferentes uns dos
outros, para manter o ﬁnanciamento; a capacidade de resolver é intrínseca aos atores dos núcleos. Embora se designe El Sistema, não há “um
sistema”, pois não é uma espécie de mamute institucional estático, ﬁxado
ao chão.
O aspeto cinético do programa é uma forma de provocação interna e
externa porque pode confundir os que o compõem e os que o observam.
No entanto, os seus membros, nomeadamente os atores dos núcleos,
estão todos voltados na mesma direção e ultrapassam os próprios limites
através do movimento. A analogia cinética poderia ser explorada até ao
inﬁnito, mas, metáforas à parte, parece-me que há aqui uma outra conexão reveladora porque a música também é uma arte cinética: os corpos
e os instrumentos estão sempre em movimento; as melodias invisíveis
escapam-nos constantemente; consoante o lugar em que nos sentamos
numa sala de concertos, o som será sempre diferente.
Comecemos pela análise do aspeto cinético da instituição El Sistema,
comparando-a com as duas outras, Neojiba e Orquestra Geração. Antes
da designação El Sistema, esta organização era informalmente chamada
El Movimiento, e já nessa época se faziam sentir as críticas e desconﬁanças.
Victor Salamanques, clarinetista e atual membro da direção executiva do
El Sistema, recorda o que lhe diziam colegas de outras orquestras: “Ah, tu
és daqueles que acreditam que é possível fazer as coisas de outra forma,
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diferente do método clássico?” O El Sistema está em movimento desde o
início, causando fricções junto dos mais conservadores, que pensam ter
controlo quando os métodos de gestão e de ensino são ﬁxos.
O maestro Abreu tudo fez para garantir a cinética do El Sistema, nomeadamente a nível do estatuto institucional, mantendo assim a liberdade
de gestão ﬁnanceira e pedagógica. O fundador nunca aceitou estar sob o
controlo total das diferentes tutelas (Ministério da Educação, Ministério
da Cultura e Ministério dos Assuntos Sociais). “Seria uma camisa de forças; o maestro Abreu decidiu que o El Sistema teria o estatuto de fundação do Estado, mantendo assim a sua liberdade de ação”, explica Victor
Salamanques, assistente da direção executiva.
O El Sistema cresceu de forma exponencial, sobretudo nos últimos
quinze anos. Os diretores zelam para que haja transversalidade entre todos
os núcleos e têm uma atenção particular às características de cada um:
“Temos linhas fortes, mas somos ﬂexíveis porque não é a mesma coisa
ensinar às populações andinas das montanhas (sudoeste da Venezuela) e
ensinar às populações afro-venezuelanas costeiras (nordeste); há coisas
que os unem, mas tentamos trabalhar a diversidade com uma fórmula
muito nossa, com o nosso espírito, os nossos traços culturais, psicológicos,
musicais e sociológicos”, diz Victor Salamanques.
Os núcleos utilizam muito a cultura musical da sua própria região.
A Venezuela tem uma cultura musical extremamente rica e diversa. A música
tradicional do centro do país, chamada Alma Llanera num dos programas
do El Sistema, é antes de mais uma oportunidade recente para que cada
núcleo inclua a música e as canções locais. É o que faz o núcleo Santa Rosa
de Agua ao criar uma orquestra de gaita zuliana, estilo musical regional.
Rafael Elster, membro da direção executiva, explica que, “se as coisas
forem rígidas, não há espaço para melhorarmos, não há ﬂexibilidade; nós
queremos que cada núcleo traga algo de novo”. Esta abertura a outros
estilos de música é recente nos quarenta anos do El Sistema, tal como o
é o trabalho dos coros. O slogan do El Sistema foi até há dez anos Tocar y
Luchar, mudando então para Tocar, Cantar y Luchar. Segundo Lourdes
Sanchez, diretora nacional dos coros2, só ao ﬁm de trinta anos o El Sistema
2. Lourdes Sanchez é fundadora e diretora do movimento nacional de coros do El Sistema. Formada em harpa
no Conservatório de Caracas, a sua passagem pelo programa acontece aos dezassete anos para ser professora
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se abriu à verdadeira formação de coros proﬁssionais. Foi preciso esperar
pela consolidação das orquestras, pela criação de um repertório sequencial
e pela formação de muitos chefes de orquestra para que, por ﬁm, o maestro Abreu decidisse apostar nos coros. Antes disso o canto “era uma das
matérias para se ser músico”, agora é uma formação especíﬁca graças ao
maestro: “Para nós ele foi um pai porque nos acompanhou de muito próximo, e depois deixou-nos caminhar sozinhos”, explica Lourdes Sanchez.
Mas, apesar de já terem passado dez anos, ainda existe um preconceito
contra os cantores: “Alguns membros do El Sistema não nos consideram
como músicos porque, para eles, os verdadeiros músicos são os que tocam
nas orquestras”, diz Lourdes Sanches.
No caso do El Sistema, a ﬂexibilidade de que falam os diretores, observável a nível da administração institucional e da gestão dos núcleos em
particular, está profundamente ligada às origens da organização e aos
contextos nacionais. Quando o El Sistema começou, em 1975, eram apenas onze músicos, sem meios ﬁnanceiros, mas com uma grande vontade
de formar a primeira orquestra inteiramente venezuelana. Não foram
imediatamente ﬁnanciados, nem beneﬁciaram do impulso dado por um
mecenas ou pelo Estado. Era apenas uma ideia levada a cabo por alguns
anónimos que foram perseverantes e ﬂexíveis ao mesmo tempo. O resolver
existiu desde o início.
Ao longo das décadas, à medida que o programa foi crescendo e que
foram sendo criados núcleos por todo o país, o controlo foi-se tornando
difícil, nomeadamente porque tudo ainda era muito centralizado em
Caracas. Não havia a desconcentração do poder, tal como existe hoje com
as direções regionais. O isolamento permitia a cada núcleo ter objetivos
próprios e aplicar as metodologias que mais lhe convinham. Depois, consoante os resultados atingidos, os bons métodos eram postos em evidência
e difundidos noutros núcleos.

de música nos núcleos. Em paralelo, continua os estudos na universidade em Ensino e Musicologia. Graças ao
maestro Abreu, passa progressivamente da orquestra para os coros de Los Teques, cidade-dormitório a uma
hora de Caracas. Durante dezasseis anos dirigiu o coro de Los Teques, o mais importante do El Sistema. Em
2005 os coros conquistaram uma relevância semelhante à das orquestras. Nessa altura o maestro Abreu convida
Lourdes Sanchez para reproduzir a nível nacional o que conseguiu a nível local. Em 2015 os coros contavam com
bDOXQRVGRVTXDLVQRHVWDGR*X£ULFRDVXOGH&DUDFDV4XDQGRIDODGRVHXWUDEDOKRQRVFRURV
Lourdes Sanchez repete sempre: “Resolver; intuição; repertório sequencial; sistematizar; muito trabalho; inventar;
tu consegues!”

316

Atores da educação musical

Ao contextualizarmos o percurso do El Sistema, é evidente que a sua
própria cinética é uma necessidade, ao mesmo tempo que é o resultado de
contextos geográﬁcos e ﬁnanceiros – geográﬁcos, porque o o programa se
estende por todo o país, tornando difícil a sua uniformização; ﬁnanceiros,
porque, mesmo que proclame a sua independência, não pode escapar a
certas exigências dos ﬁnanciadores. O Ministério dos Assuntos Sociais,
antiga tutela, zelava para que a função social do El Sistema fosse concreta
e posta em prática em todos os núcleos. A partir de 1999, quando Hugo
Chávez aumentou o ﬁnanciamento do El Sistema, fez pressão para que a
ideia de “inclusión social” (slogan da sua campanha eleitoral) fosse aplicada, incitando o programa a abrir ainda mais os horizontes.
Este é também o caso do Neojiba. A mudança de tutela em 2015,
estando agora sob a alçada da Secretaria de Justiça dos Direitos Humanos e
do Desenvolvimento Social, obrigou o programa a focalizar-se nos resultados sociais. Antes disso, o seu trabalho estava mais centrado na “excelência
musical” e no desenvolvimento das duas principais orquestras. Isto mostra que a ﬂexibilidade das organizações é evolutiva. Os diretores devem,
também eles, ser ﬂexíveis às demandas dos ﬁnanciadores, podendo assim
haver mudanças positivas, tais como um maior equilíbrio entre a função
social e a excelência musical.
No fundo, a ﬂexibilidade e a capacidade de adaptação do El Sistema
são propriedades fundamentais para evoluir em campos socioculturais,
políticos e económicos, tão complexos quanto os do caso venezuelano.
O “jaguar institucional” que é o El Sistema permite evoluir rapidamente
em todo o tipo de terrenos, enquanto um “mamute institucional” seria
lento na tomada de decisões e na mudança de direção, sobretudo quando
a instituição já tem uma certa idade. A vantagem das instituições grandes
e pesadas, a que chamo “mamutes”, é que, graças sua dimensão, no dia em
que tomam uma decisão nada as trava. Por enquanto o El Sistema tem um
tamanho monumental3, mas escolhe preservar a sua agilidade.
Como aﬁrmam Mauss e Fauconnet (2002, p. 11), “As instituições verdadeiras vivem, ou seja, estão sempre a mudar”, mas a isso o El Sistema junta

3. bDOXQRVSURIHVVRUHVnúcleos; 1340 módulos em escolas; 372 Coros Infantis e Juvenis; 1210
Orquestras Pré-Infantis/Infantis/Juvenis; 15 programas para índios autóctones; 15 programas de Educação Especial
DOXQRVFRPGLǧFXOGDGHVSVLFRPRWRUDV SURJUDPDSDUDQRYRVPHPEURV EHE«VHSDLV SURJUDPDSHQLWHQFL£ULR
Números fornecidos por Fundamusical em fevereiro de 2015, durante o aniversário dos 40 anos do El Sistema.
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uma outra dimensão – arriscar. Dois exemplos: os novos alunos arriscam
tocar ao vivo, qualquer que seja o seu nível; em 2015, o programa fez 40
anos e organizou a Fiesta del Million, arriscando realizar um milhão de
iniciativas em todos os seus núcleos ao longo do ano.
Arriscar possibilita viver intensamente cada decisão. Quando há um
risco, cada instante é sentido na sua plenitude, nomeadamente a nível
musical. Ivry Gitlis, um dos mais conceituados violinistas do século XX,
fala da importância de arriscar na vida e na música: “É o que permite dar
uma densidade ao momento” (Huitink & van den Eerenbeemt, 2009).
Para contrabalançar os riscos corridos, o El Sistema tem um espírito
comum baseado no resolver. Assim, desenvolve nas pessoas a sua capacidade de resolver para que o organização não deixe de crescer, adaptando-se
a todo o tipo de contextos.
Resolver tornou-se uma “convenção” do El Sistema ao longo destes
quarenta anos de existência. É uma “convenção” pois une as pessoas em
torno de uma mesma forma de ser, partilhando valores, para atingir objetivos comuns. Muito presente na sociologia das organizações (Boltanski
& Thévenot, 1991), este conceito é aqui operado no mesmo sentido que
lhe dá Howard Becker no seu artigo “Art as a collective action” (Becker,
1974), inspirando-se em Blumer (1971). Becker analisa a importância das
convenções nos meios artísticos para a união de um conjunto vasto de
atores que participam na realização de uma obra.
O que é especíﬁco ao El Sistema é o facto de inverter o papel clássico
do constrangimento que as convenções provocam. Estar constantemente
pronto para o imprevisto e saber resolver são características essenciais
na convenção cinética. Esta ﬂexibilidade para resolver é uma convenção
própria do El Sistema, onde a regra é não poder bloquear no momento da
ação. “Se o plano A não funciona, então há que passar para o plano B, e
depois o plano C, o D…”, frase repetida por Pedro Moya e outros diretores
e pelos professores.
Mas esta liberdade pode tornar-se uma diﬁculdade, nomeadamente
para os atores dos países que querem criar núcleos inspirados no El Sistema.
É para eles mais seguro ter regras especíﬁcas e seguir convenções que deﬁnam claramente o caminho a percorrer. Nesse caso as reações dos atores
podem ser estruturadas por convenções monocórdicas, sem variações,
onde se recusa tudo o que saia do campo previsto inicialmente. No núcleo
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Santa Rosa de Agua é o contrário: tudo o que acontece de imprevisto é integrado na ação. Isso obriga o aluno a manter-se aberto, pronto a reinventar.
Nas palavras de Becker (1974, p. 767), “Cooperation is mediated by the
use of artistic conventions, whose existence both makes the production
of work easier and innovation more diﬃcult”. A vantagem de uma “convenção cinética” baseada no resolver está no facto de tornar intrínseca a
inovação. O jugo de uma convenção transforma-se então em liberdade
para agir sabendo arriscar, explorando novos métodos. É, portanto, uma
convenção aberta, que possibilita a adaptação a cada situação, mas que,
simultaneamente, responsabiliza; aﬁnal de contas, é preciso conseguir
resolver. Flexibilidade e movimento são duas propriedades na “convenção
cinética” do El Sistema.
Nesta proposta de análise, surge uma primeira questão: havendo a
capacidade de resolver, e permitindo a “convenção cinética” que cada um
encontre o seu próprio método de ação, como é que o El Sistema não se
dispersa e não perde o controlo?
Ao longo da pesquisa etnográﬁca, esta questão foi-se ampliﬁcando,
porque se tornava cada vez mais evidente que seria fácil para os atores
perderem-se ou desviarem-se do El Sistema devido à dita ﬂexibilidade.
Depois de realizar as entrevistas semiestruturadas com a direção nacional, a direção regional, a diretora do núcleo, os professores e os alunos,
concluí que todos tinham uma “energia”4 muito similar: positiva; ávida de
mais e de melhor; com grande capacidade para o trabalho; com seriedade
e humor ao mesmo tempo.
Isso suscita novas questões: Como funcionam as relações entre os diferentes atores desde o núcleo à direção nacional? Como é que a “energia”
característica do maestro Abreu, no topo do El Sistema, chega aos alunos
do núcleo Santa Rosa de Agua, depois de passar por tantos atores? Porque
é que os mediadores não pervertem ou desviam essa “energia”? Porque é
que a mensagem não se perde neste trajeto?
Um esquema ajuda a visualizar aquilo a que me reﬁro:

4. É a palavra usada pelos atores do El Sistema.
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MAESTRO ABREU, Caracas
EDUARDO MÉNDEZ Diretor Executivo
ANDRÉS GONZÁLEZ Diretor Nacional dos Núcleos
GREGORY CARREÑO Maestro e Formador Académico
RUBEN COVA Diretor Regional em Zulia
PEDRO MOYA Subdiretor Regional em Zulia
ORIANA SILVA Diretora do Núcleo Santa Rosa de Agua,
Maracaibo
NOHÉLIA ORTEGA Coordenadora do Núcleo
PROFESSORES
AUXILIARES E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
ALUNOS
Figura 11: Esquema hierárquico dos atores entre o diretor do El Sistema, maestro Abreu (no topo), e os alunos
do núcleo Santa Rosa de Agua (na base) – Venezuela.
A lista não é exaustiva (são atores que entrevistei), mas serve para mostrar o grande número de atores por onde
SDVVDDPHQVDJHP1RFHQWURWUDQVYHUVDOGHDOWRDEDL[RHVW£RTXH«SUµSULRGR(O6LVWHPDDVXDǧORVRǧDR
TXHRGHǧQHDVXDHVSLQDOPHGXOD DFLQ]HQWR 

Partindo do topo do esquema, onde se encontra o maestro Abreu, até
à base, onde estão os alunos do núcleo Santa Rosa de Agua, o caminho
institucional inclui numerosos atores. Todos têm a possibilidade de transmitir convenções decididas no topo, mas também de as perverter. Como
garantir que cada um mantém a estrutura e protege o que lhe é particular
– a “espinal medula” do El Sistema? Foi isto que quis saber junto de alguns
entrevistados. Para Eduardo Méndez, diretor executivo, a continuidade é
garantida porque “todos viemos da base, fomos alunos num núcleo”. Para
Gregory Carreño, formador de professores no Programa Académico, “cada
responsável sabe de onde vem; nunca escondemos que a energia vem
do maestro Abreu”. Outra razão é o facto de cada membro do El Sistema
“ter sido tocado pelo poder da música; a palavra ‘tocar’ em Tocar, Cantar
y Luchar tem um duplo sentido: quer dizer tocar um instrumento, mas
também ser tocado por algo, no que há de mais profundo em nós”, explica
Gregory Carreño.
Para Ruben Cova, diretor regional do El Sistema Zulia, há três razões
principais: a seleção de responsáveis que foram formados no El Sistema;
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a manutenção de uma boa comunicação graças a “canais limpos”; e a união
em torno de um mesmo propósito. Este último, “el propósito”, é fundamental para compreender a união entre todos os membros do El Sistema:
“O propósito é o desenvolvimento das crianças através da educação musical;
estamos sempre próximos do propósito porque nos núcleos o contacto com
as crianças relembra-nos quotidianamente o porquê do nosso trabalho”,
explica Pedro Moya, subdiretor regional do El Sistema Zulia.
Angel Linares é um dos principais assistentes de Eduardo Méndez, diretor executivo do El Sistema. Para Linares, o que liga todos os atores que se
situam entre o maestro Abreu e os alunos do núcleo Santa Rosa de Agua é:
1. um grande respeito pela obra construída pelo maestro Abreu; 2. aquilo a
que Linares chama “consciência”, isto é, os atores não são simples reprodutores de uma ideia, nem mediadores passivos. Isso signiﬁca que a espinal
medula do El Sistema está neles também e “resulta de uma preparação de
ordem ontológica, que junta o físico, o mental, o intelectual e o visual”.
Esta “consciência” é adquirida quando os alunos são muito jovens,
quando são incentivados a resolver por eles próprios, ou seja, a viver
intensamente as experiências, a incorporar os processos e a procurar
soluções. A tomada de consciência acontece desde a chegada ao núcleo,
quando o aluno se deve adaptar ao seu instrumento e aos atores que o
envolvem. Fá-lo com capacidade de análise, tomando consciência do seu
corpo e transformando as ações em “soma-experiências”5. A consciência
adquire-se pela palavra, particularmente convincente no caso do maestro
Abreu, mas sobretudo pela prática. É pela experiência concreta que cada
ator incorpora e “corpora” o que é o El Sistema.
O percurso de cada um e a sua capacidade para fazer face às diﬁculdades futuras são observados pelos diretores, nomeadamente pelo maestro
Abreu. Há uma forma de “seleção natural” para escolher os músicos que
serão os portadores do projeto6. Estas etapas fazem parte dos “processos
de validação”, aquilo que vai permitir ao El Sistema garantir a qualidade da
5. Segundo Shusterman (2010), o conceito de soma«RSHUDGRSDUDVLJQLǧFDUţFRUSRSHQVDQWHŤDTXHOHTXH
“habita com inteligência”.
6. $RORQJRGDVHQWUHYLVWDVRWHUPRţVHOH©¥RQDWXUDOŤSDUDVLJQLǧFDUDHVFROKDGDVSHVVRDVDTXHPGDUDUHVSRQsabilidades nas organizações, foi utilizado por Andrés Gonzales (diretor nacional de formação e desenvolvimento
dos núcleos). No El Sistema os postos mais importantes são dados a ex-alunos de música, que os diretores viram
evoluir durante anos. Conhecem as suas forças e fraquezas, os seus níveis de persistência e de lealdade para com
a organização e os diretores.
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sua “espinal medula” institucional. Aos atores escolhidos cabe protegerem
essa “espinal medula”. Dependem uns dos outros para manter a retidão
institucional, ao mesmo tempo que garantem a sua ﬂexibilidade.
Cada ator deste esquema serve de mediador no sentido descendente
e ascendente. Para que a energia do topo chegue à base, e vice-versa, é
necessário que cada ator seja um bom “condutor” de corrente. Ao escolher
a palavra “condutor” faço referência aos materiais que permitem fazer
passar a corrente nos sistemas elétricos, mas também ao conductor (maestro em inglês), aquele que deve fazer passar as suas ideias e a sua energia
para todos os músicos de uma orquestra. Cada organização procura ter
“condutores” que possibilitem a boa circulação das convenções. Entre o
maestro Abreu e os alunos do núcleo Santa Rosa de Agua a corrente existe
graças a um conjunto de “condutores” que garantem a sua perenidade. Os
atores no El Sistema são muitos, mas são ﬁéis à organização, e isso é uma
garantia de sustentabilidade.
Ao longo das entrevistas semiestruturadas feitas aos alunos do núcleo
Santa Rosa de Agua, notei que alguns, mais jovens, não sabiam quem era
o maestro Abreu, apesar de ser mencionado pelos professores e de uma
das salas ter o seu nome e fotograﬁa. Ainda assim, estes alunos têm a
mesma vontade de trabalho e a mesma “energia” que os outros. O maestro Abreu deles é a diretora do núcleo ou o professor de instrumento. Isso
quer dizer que os “condutores” do núcleo Santa Rosa de Agua estão a fazer
um verdadeiro trabalho de ensino. Não se escondem atrás das eminentes
ﬁguras que são os maestros Abreu, Gustavo Dudamel ou Gregory Carreño.
A energia passa, e quando crescerem as crianças tomarão consciência de
quem são essas ﬁguras.
Em entrevista, a maioria dos alunos diz que a pessoa que prefere no El
Sistema, o modelo a seguir, é o seu professor de instrumento. É então a ele
que cabe a responsabilidade de encarnar o El Sistema e de veicular as suas
convenções aos alunos. Estes professores são depois fundamentais para
os diretores porque fazem com que a informação do que se passa junto do
“el propósito” (os alunos) suba o organigrama institucional. O propósito,
que também faz parte da convenção, está no centro da qualidade das relações de lealdade entre todos os membros do El Sistema. Pode não haver
aﬁnidades pessoais entre os atores, mas o propósito que são os alunos, e a
ﬁgura central do maestro Abreu, são os principais motores da ação coletiva.
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3. Vinculação à desfamiliarização
A análise de um núcleo-tipo do El Sistema permite pôr em evidência
que é o conjunto do processo artístico – a aprendizagem quotidiana em
orquestra tendo em conta todas as etapas e todos os atores – que serve
de instrumento de trabalho junto dos jovens alunos. Para aprofundar
esta análise proponho partir do artigo “A arte como processo” (Victor
Shklovsky, 2008), cujo título coloca em relevo a importância do processo
na criação artística, evidente nas traduções inglesas “Art as Technique”
e “Art as device”7.
O artigo está estruturado em torno de três questões principais:
1. Shklovsky não tenta responder à impossível questão “O que é a
arte?”. Em vez disso, prefere tentar esclarecer duas outras questões:
“Para que serve a arte?” e “Como é que a arte serve para alguma
coisa?”. É uma transferência de problemática que nos faz voltar
ao concreto, a uma análise mais pragmática dos mecanismos e do
formalismo nos processos artísticos.
2. O autor salienta a importância dos processos na sua forma pragmática e concreta, mas isso não signiﬁca que alimine aquilo a que chama
“poética” de cada etapa. Especializado em literatura, Shklovsky faz
uma distinção clara entre o que diz respeito à linguagem prática da
“prosa” e o que diz respeito à “poesia”. A sua análise formalista não
é uma defesa exclusiva dos mecanismos, é também uma inclusão
destes mesmos mecanismos na obra total porque também eles
podem ser “poéticos”. O autor sugere-nos que “evitemos funcionar
por aplicação de fórmulas” e que nos deixemos surpreender.
3. A ideia central de Shklovsky é o alerta para a banalização dos processos. As “leis da perceção” têm tendência a tornar-se automáticas
ou, pior ainda, a tornar-se inconscientemente mecânicas, adormecendo o ser no seu pensamento e na sua ação. Para contrariar esta
tendência à “perceção automatizada”, Shklovsky propõe a “desfamiliarização” pela arte quando esta “obscurece a forma, aumentando
a diﬁculdade e o tempo da perceção”. A desfamiliarização na arte
7. O artigo original data de 1917 e foi escrito em russo. Além da tradução francesa, há duas traduções em inglês:
Art as Technique (Shklovsky, 1988) e Art as device (Shklovsky, 2015).
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é, pois, um “procedimento contra o desgaste das palavras e contra
a automatização”.
A desfamiliarização pareceu-me ser constante nos núcleos inspirados no El Sistema: as crianças que vêm dos bairros desfavorecidos, bem
como os pais, não pertencem a meios sociais onde a música sinfónica, o
fagote ou o maestro sejam familiares; é também uma “estrangeirização”8
a nível da pedagogia feita em coletivo, das composições a tocar, dos resultados práticos a curto prazo, num ambiente de inclusão, de respeito e de
segurança, inexistentes na maioria dos barrios de Caracas; há encontros
inesperados, experiências que contrastam.
A desfamiliarização coloca os jovens alunos, e também os professores,
num estado de permanente surpresa. Pode confundir pelo “choque” face
aos interlocutores, ao enquadramento, à estética, mas também faz viver
no limite, on the edge. Isso permite ver mais adiante, evitando uma perspetiva blasée, muito presente nas jovens gerações, habituadas à rapidez
e ao leque de soluções oferecidas pelas novas tecnologias da informação
e da comunicação.
Mas não é só a desfamiliarização da novidade que evita a desmotivação causada pela monotonia. É também todo um trabalho de procura de
equilíbrio entre, por um lado, aquilo que é adquirido através da conﬁança
nas vinculações e, por outro, aquilo que é novo, ainda a atingir, no âmbito
da desfamiliarização. A nível cronológico não é percetível quem surge
primeiro, se a vinculação, se a desfamiliarização: Será que a vinculação a
algo nos dá conﬁança para ir mais longe? Ou será preciso, desde o início,
vencer uma primeira desfamiliarização para poder criar uma vinculação?
É aqui que se misturam aspetos muito diversos, relacionados com
as vinculações dos jovens músicos de uma orquestra. Três exemplos de
situações possíveis, dentre muitas outras: 1. o aluno integra uma orquestra
porque os pais, aos quais está vinculado, o aconselharam a inscrever-se;
2. o aluno integra a orquestra porque o melhor amigo, vizinho no bairro,
já está inscrito; 3. o aluno integra a orquestra porque “parece bem” passear
no bairro com um violino às costas.
Estas vinculações dão o alento necessário para enfrentar as diﬁculdades da desfamiliarização em orquestra: a música sinfónica e as partituras;
8. Palavra escolhida por Régis Gayraud, tradutor do artigo original (Victor Shklovsky, 2008).
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as aulas com cinquenta alunos em orquestra sinfónica; a autoridade do
maestro; as longas horas de aulas, etc. As vinculações são essenciais,
nomeadamente porque dependem de processos extremamente longos,
dado essencial na perspetiva de Shklovsky: “Um objeto de arte é criado
artisticamente para que a sua perceção seja retardada, e o melhor efeito
possível é o que é produzido ao longo da lentidão da perceção”. Nos três
núcleos a prática é imediata – “Tens concerto daqui a duas semanas!” –,
mas tudo é feito num longo período de tempo porque os alunos podem
ﬁcar vinte anos a evoluir nas suas orquestras (é possível entrar a partir
dos três anos de idade).
Há uma relação constante entre a desfamiliarização e a vinculação
que permite trabalhar na linha do “estranhamente familiar”, não no sentido freudiano, mas no sentido de manter o ímpeto que é criado pela
procura de equilíbrio entre a segurança de uma vinculação e o risco da
desfamiliarização.
Nos núcleos, os professores jogam muito com este frágil equilíbrio ao
nível das experiências. “O propósito da arte é o de conferir a sensação das
coisas no momento em que são sentidas ﬁsicamente, não no momento em
que são conhecidas” (Shklovsky, 2008). A vinculação e a desfamiliarização
fazem parte da experiência estética e trocam entre si o papel de stimulus9,
essencial para que o jovem aluno do El Sistema mantenha o seu momentum de aprendizagem.
Podemos partir de um exemplo prático deste vaivém entre a familiarização, que permite a vinculação, e a desfamiliarização, ligada à “estrangeirização”: na Venezuela os professores das orquestras de jovens nos núcleos
dos barrios vêm eles próprios desses territórios; são por isso conhecidos
e reconhecidos pelos alunos, criando uma primeira vinculação (pertença
ao mesmo território, famílias que se conhecem, jogos de basebol ao ﬁnal
do dia, etc.). Esta vinculação é reforçada quando o professor, que tem
as mesmas vivências socioculturais, atingiu um alto nível musical, toca

9. Stimulus é um conceito operacionalizado por Albert C. Barnes, autor de The Art of Henri Matisse: “Há como
solução no nosso espírito um grande número de atitudes emocionais e de sentimentos prontos a serem reativados
quando o stimulus que convém se manifesta. Mais do que qualquer outra coisa, são essas formas, esse resíduo de
H[SHUL¬QFLDTXHPDLVYDVWRHPDLVULFRTXHQRHVS¯ULWRGRKRPHPFRPXPFRQVWLWXHPRFDSLWDOGRDUWLVWD2bTXH
há de mágico no artista reside na sua aptidão para transferir esses valores de um campo da experiência para outro,
os conjugar com os objetos da nossa vida comum e, graças às intuições da sua imaginação, dar a esses objetos
intensidade e importância” (Barnes & De Mazia, 1963).
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na melhor orquestra e participa em tournées mundiais. Para a criança é
reconfortante e motiva-a a seguir os mesmos passos. A vinculação serve
então de trampolim para vencer a desfamiliarização causada pelas partituras ou pelo método Suzuki10. Juntam-se a isso o conjunto dos atores de
um núcleo e sobretudo os pais em casa, essenciais para que haja continuidade no desenvolvimento pessoal. A continuidade reforça o conjunto,
permitindo fazer face às desfamiliarizações subsequentes. Depois, e a seu
tempo, vencê-las vai reforçar a vinculação.
O que me parece característico dos núcleos é o facto de a desfamiliarização poder ser um elemento de vinculação. Notei-o frequentemente
ao longo das observações etnográﬁcas nos três núcleos. Por exemplo: um
aluno encontra na internet uma nova partitura e mostra-a ao professor,
mas é muito difícil para aquilo que o aluno sabe; o professor não contraria
este impulso, pelo contrário, incentiva o aluno a fazer face ao “choque”
da complexidade. O mesmo sucede ao nível da técnica física para tocar
um instrumento, quando, por exemplo, os alunos falam ao professor da
técnica pizzicato11 que viram num vídeo do YouTube12. Há uma “sede de
desfamiliarização”, que chega a ser competitiva. Todos querem ser os
primeiros a saber tocar uma suíte de Bach no violoncelo ou a controlar a
respiração contínua no clarinete. Cada ator dos núcleos cria ou encontra
a sua própria “poética”.
É extremamente complexo recriar o programa El Sistema noutros
contextos, tais como um subúrbio de Lisboa ou a periferia de Salvador da
Bahia. No El Sistema a orquestra sinfónica é uma ferramenta que permite
desenvolver uma série de competências a nível musical, estético, pessoal e
social. Baseia-se de facto em pilares estruturais (ensino coletivo, repertório
sequencial, trabalho quotidiano e intensivo, etc.), mas o fundo “poético”
é próprio a cada contexto, a cada núcleo.

10. Shinichi Suzuki (1898-1998), violinista e autor de um método de aprendizagem da música. A sua pedagogia é
aplicada em muitas escolas e conservatórios do mundo.
11. Técnica utilizada nos instrumentos de cordas. Consiste em pinçar ou dedilhar as cordas em vez de usar o arco
para criar som.
12. Os barrios mais desfavorecidos têm ligação à internet e os jovens músicos aproveitam para consultar aulas online.

NOTAS CONCLUSIVAS

1. Reflexividade sobre a metodologia de investigação
1.1. O núcleo como unidade de análise
A nível metodológico o núcleo serviu de “caso”, de unidade de análise a
problematizar. Concentrei os esforços de recolha de dados etnográﬁcos
num núcleo por programa de educação musical – El Sistema na Venezuela,
Neojiba no Brasil, Orquestra Geração em Portugal.
O núcleo está, portanto, no centro da investigação, é um recurso inﬁnito de ações sociais e simbólicas, e nele se podem explorar as complexidades das relações humanas entre professores, alunos, diretores, auxiliares
e pais. Para estes atores, o núcleo é essencialmente um espaço de ação-reação em torno da música, onde se evolui em grupo. Quis compreender
melhor o que aí acontece, procurando ter uma noção mais aprofundada
das relações entre o núcleo, os atores que o constituem e os contextos que
os envolvem. Primeira constatação: o núcleo é um objeto mutável, tudo
está em movimento, por isso a metodologia também deve ser dinâmica.
Estudar um núcleo implica interessar-se pelas pessoas que o constituem
– os atores. Uma boa parte deste livro revela os seus lugares de vivência, pensamento e ação. É uma escolha que me parece muito importante para que os
atores revelem as suas visões sobre o que se passa nos núcleos. A comparação entre os discursos dos vários tipos de atores permite situar os pontos de
vista: ao descrever uma situação, cada ator também se descreve a si próprio.
Em termos metodológicos, a comparação é importante porque o que
parece ser o percurso “natural” num contexto ou num ator pode não o ser
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noutros, obrigando o investigador a aprofundar a sua análise. Pela comparação, é possível ainda avaliar a intensidade dos elos que unem os atores de
um núcleo, o que é relevante se se considerar que a qualidade desta união
tem impacto naquilo que os une – a educação dos alunos.
A partir daqui, o estudo do núcleo obriga o investigador, literalmente,
a mergulhar, porque os espaços e os atores que estuda levam-no até às
profundezas do social. Tudo aí é mais complexo, mais subtil e denso. Os
“rizomas sociais” envolvem o investigador que, com as suas ferramentas
cientíﬁcas, os tenta analisar. A questão “Como?” permite manter o equilíbrio face a tanta informação. Há que estar aberto aos processos e evitar
os dualismos antinómicos.
Para o investigador, o núcleo também é um pretexto para uma viagem à
descoberta do outro, da sua música, dos métodos pedagógicos e dos hábitos culturais. O sociólogo tenta conhecer e descrever o espaço físico, os
objetos, o repertório musical, o ensino, os recursos humanos, as relações
entre os vários níveis sociais, os géneros, os talentos, as legitimidades, etc.
Ao longo desse percurso, as particularidades de cada núcleo tornam-se
mais claras, bem como as características transversais.
Para esta investigação, o domínio dos idiomas foi fundamental.
Compreender o que diz o interlocutor, a forma como o diz, a dinâmica
sonora nas frases, o olhar e os gestos, foram muito importantes para tornar visível a sua intencionalidade. Foi preciso adaptar-me às capacidades
expressivas de cada nível: crianças de todas as idades; adultos mais ou
menos escolarizados; professores conhecidos; especialistas num tema
especíﬁco; maestros de nível internacional. Isso obrigou-me a adequar a
linguagem, com uma postura e gestos apropriados a cada situação.
Compreender a língua e ser capaz de me expressar através dela signiﬁca que me integrei com alguma facilidade. Fui rapidamente aceite pelos
atores dos três campos, o que me possibilitou aprofundar as pesquisas num
ambiente de conﬁança mútua. Foi um aspeto muito importante para este
trabalho, mas também para mim enquanto investigador, porque a solidão
e a insegurança sentidas durante quatro meses em cada país são provas
reais. O conhecimento do idioma permite estar quotidianamente com os
atores dos núcleos, bem como ler os jornais e as referências locais a nível
das ciências sociais. Assisti a conferências, a cultos religiosos, a manifestações de rua, a concertos, a peças de teatro, a espetáculos de dança
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e sessões de cinema. Tudo isso facilitou a impregnação na cultura local,
compreendendo-a melhor e, por isso, respeitando-a.
Mas a transposição destas experiências e metodologias de investigação
para um texto formal, como este, revelou ser um exercício complexo. Sendo
este um trabalho de carácter cientíﬁco, segui metodologias e formas de
raciocinar próprias à etnograﬁa e à sociologia. Para complementar, e para
poder mostrar o que realmente se passa nos campos de pesquisa, deixei
espaço para descrições mais literárias, ou então especiﬁcações de carácter
jornalístico. Não penso que estas duas formas de escrita sejam incompatíveis com a investigação cientíﬁca, tudo dependendo da forma como se faz.

1.2. Entre núcleo, habitat e ecossistemas
Ao longo do tempo, foi sendo deﬁnido um esquema imaginário simples,
que voltava constantemente durante a etnograﬁa e a análise sociológica.
Este esquema é constituído por dois círculos concêntricos, um pequeno
e outro muito maior. Uma seta de duas pontas vai de um círculo ao outro,
sem os transpor:

3
1 4

2

Figura 12: Esquema da relação entre o núcleo e o seu ecossistema.
Círculo pequeno = O núcleo (mutável, sempre a evoluir). Círculo grande = Os habitats e ecossistemas nos quais
evolui o núcleo (têm continuidade, descontinuidade e contrastes entre situações sociais).
O núcleo face aos habitats e aos ecossistemas: age e reage (com paradoxos nas reações). Existe uma convenção
LQWHUQDOL]DGDSHORQ¼FOHRǧ[DPDVFLQ«WLFDDRPHVPRWHPSRFRPRXP$'1VRFLDOTXHRUJDQL]DDVLQWHUD©·HV
sociais, próprio a cada núcleo. A convenção é progressivamente transmitida às suas “células” – os atores.
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O círculo pequeno corresponde ao núcleo, o grande a tudo o que
o envolve – habitats e ecossistemas. A seta simboliza as relações entre
ambos, e as suas extremidades indicam a inﬂuência mútua. Os quatro
elementos do esquema (núcleo, habitat, ecossistema e seta) devem ter
contornos móveis porque estão em constante evolução: “The world is still
in the process of making” (James 1987, Capítulo XI: The Absolute and the
Strenuous Life, p. 940).
No meio do núcleo está o que associo a um ADN, algo que caracteriza
e deﬁne o núcleo. Este ADN social imaginário, a que também dei o nome
“espinal medula”, é o que torna o núcleo único, mesmo que faça parte de
um conjunto mais vasto que o inﬂuencia.
É um esquema imaginário que representa, entre outras coisas, a abertura ao “caso alargado” (Gluckman, 1940a; Tholoniat & de l’Estoile, 2008).
Ajuda a visualizar o que pode realmente acontecer de forma mais etérea
na realidade entre o núcleo, os seus atores e o que os envolve.
O alargamento do caso beneﬁcia do elemento comparativo entre os
três núcleos de países e culturas diferentes. A comparação permite mover
o olhar do investigador para que se aperceba da complexidade dos campos
de pesquisa. Intercalando as notas tomadas em cada campo, pude observar
o que é particular e comum nos três núcleos. O que parece particular pode
aﬁnal ser comum, mas com diferentes formas de expressão. Embora os
três núcleos tenham objetivos gerais similares, os métodos para os atingir
podem divergir: cada um está à procura das palavras e das experiências
que melhor “ressoem” em cada contexto e em cada pessoa.
O núcleo e os seus contextos revelaram que os contrastes e as descontinuidades entre as realidades sociais fazem parte de uma mesma dinâmica
social, a situar no espaço e no tempo. Por exemplo, o sofrimento psicológico quotidiano na escola ou nas ruas pode reforçar o valor da felicidade
vivida no núcleo. Os dois estão conectados, numa mesma continuidade.
Ao identiﬁcar os contrastes e as descontinuidades num aluno, num
núcleo ou num bairro, tentei relacionar as ações e as reações particulares
a cada um dos três núcleos. Através da abertura ao “caso alargado” pude
compreender os elos entre os diferentes atores de um núcleo e entre as
diferentes escalas – nicho, habitat, ecossistema.
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1.3. Triangulação comparativa
A triangulação é um dos métodos pelos quais é possível aprofundar a investigação, ao mesmo tempo que se asseguram pontos de apoio na “descida às
profundezas do social”. Foram aplicados três tipos de triangulações para
conﬁrmar ou refutar, especiﬁcar ou aprofundar os resultados. São triangulações entre métodos, entre atores de núcleos e entre campos de pesquisa.
Por exemplo, a triangulação entre métodos permitiu observar os alunos,
escutá-los em entrevistas semiestruturadas e vê-los agir-reagir nos focus
groups. A triangulação entre atores dos núcleos permitiu ter em conta a
reação de pessoas diferentes face a uma mesma situação. Por exemplo, a
propósito do ensino, se os professores aﬁrmassem que os seus métodos
pedagógicos eram muito bons, mas os alunos e os pais pensassem o contrário, então eu teria de aprofundar a pesquisa para identiﬁcar o “porquê”
através do “como”. A triangulação entre campos de pesquisa valorizou o que
estava demasiado visível para ser pensado ou então demasiado escondido
para ser percetível. Por exemplo, o Bairro da Paz (BR) e o bairro Santa Rosa
de Agua (VZ) parecem similares a nível de delinquência, mas foi necessário
compará-los para compreender o impacto diferente nas crianças: a guerra
dos gangs no bairro venezuelano obriga os pais a serem muito mais atentos
aos ﬁlhos, contribuindo positivamente para o seu desenvolvimento musical
no núcleo; as estruturas familiares são mais desmembradas na Venezuela,
mas são menos desestruturadas graças às mulheres que, vivendo juntas,
garantem uma estabilidade benéﬁca para os ﬁlhos. São dois exemplos de
situações reveladas pela triangulação comparativa entre núcleos de territórios diferentes.

1.4. Empirismo sociológico
O último ponto que pretendo salientar nesta análise reﬂexiva da metodologia diz respeito à relação entre o normativo e o empírico na investigação.
É um tema importante, desenvolvido em profundidade por alguns grandes
autores das ciências sociais. Esteve no centro da comunicação do sociólogo Andrew Abbott, sobre “O futuro das ciências sociais” (Abbott, 2015),
apresentada na XXXVII Conferência Marc Bloch em junho de 2015. O normativo e o empírico estão conectados na investigação em ciências sociais:
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o primeiro visa deﬁnir o que é bom e mau, o justo e o injusto; enquanto o
segundo visa compreender e explicar o que é verdadeiro ou falso.
Ao longo desta investigação, a partir das metodologias escolhidas, focalizei as atenções numa análise empírica do que é feito nos três núcleos. Não
procurei conﬁrmar opiniões ou teorias sobre os núcleos ou sobre a didática
na educação musical. Em vez disso, interessei-me pela complexidade das
ações-reações nos atores dos núcleos, bem como pelas suas continuidades
e contradições. Numerosas vezes assisti a situações de “descontinuidade”
nas observações e nos discursos dos atores, complexiﬁcando a investigação
e obrigando a multiplicar as ferramentas de análise.
A opção convicta pelo empirismo foi também uma reação a grande
parte da literatura e do que se publica nos média a propósito do El Sistema.
A meu ver, ﬁcam à superfície dos factos sociais: são essencialmente “normativos”, simplistas, baseados naquilo a que Abbott (2015) chama “liberalismo contratualista”, ou seja, não aberto ao tempo, às mudanças e às
contradições dos seres em ação.
Este livro e a metodologia aplicada na pesquisa não pretende defender
uma causa, e muito menos uma instituição, mesmo se os resultados possam
parecer favoráveis ou desfavoráveis a qualquer organização. Aquilo que,
à primeira leitura, pode parecer negativo num núcleo é essencialmente
conjuntural. É isso que me parece importante realçar: as conjunturas e
os fundamentos sociais estão sempre em movimento. Ou seja, os núcleos
vivem na constante possibilidade de se melhorarem ou piorarem ao longo
do tempo. Não há nada a aceitar ou negar de forma simplista, há tudo a
compreender através da pesquisa etnográﬁca e da investigação sociológica.
Todavia, nesta fase reﬂexiva, devo admitir que a aposta no empirismo,
nos factos e no lugar central dado aos atores dos núcleos ao longo do
meu trabalho teve inconvenientes. De facto, a pesquisa e as metodologias
etnográﬁcas utilizadas foram centrais, mas ﬁzeram com que não insistisse
na possibilidade de uma análise sociológica ainda mais aprofundada e
técnica. Isto é sobretudo visível na Parte III, onde me apoio em autores
que me permitem desenhar o plano da investigação e pensar os dados da
pesquisa, sem que contudo haja um real confronto de conceitos ou de teorias. Os ângulos de análise são pessoais ao longo da discussão, a favor dos
objetivos metodológicos e dos resultados recolhidos. Há problemas que
são levantados, mas que não são resolvidos em profundidade, nem têm em
conta uma literatura mais variada e densa. No entanto, um dos principais
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objetivos desta investigação parece-me ter sido cumprido: levar o leitor a
experienciar o núcleo e ajudar a colmatar a lacuna em investigação etnográﬁca aprofundada sobre os campos de pesquisa inspirados no El Sistema.

2. O núcleo reage ao seu contexto
2.1. A ação coletiva na educação musical
Para qualquer programa sociocultural inspirado no El Sistema, o núcleo é
a sua unidade de base. O núcleo está no centro desta investigação porque
o objetivo de partida é a compreensão do que aí acontece, revelando as
ações dos atores que lhe dão vida. A música é tocada em orquestra, servindo de ferramenta para a formação pessoal e social. Cada um dos três
programas estudados ao longo desta investigação tem um elevado número
de núcleos; no caso venezuelano, são mais de quatrocentos núcleos, fruto
de quase cinco décadas de trabalho intenso, agora multiplicado em mais
de sessenta países que se inspiram nele.
A literatura e os média têm tendência a atribuir todo o tipo de virtudes
e de poderes aos três programas estudados. São proclamados salvadores de
populações em desespero, transformadores de realidades sociais marcadas
pela violência e delinquência, motivadores de trabalho e de perseverança
nos meios escolares. Pensar dessa forma para toda uma organização, vasta
no tempo e no espaço, é uma generalização demasiado rápida e imprecisa.
A primeira constatação que resulta das pesquisas etnográﬁcas que
efetuei nos três países é a de que um núcleo não resolve tudo sozinho,
nem substitui as instituições responsáveis pela resolução de problemas
de saúde pública (toxicodependência, prostituição), de segurança pública
(tráﬁco de droga, delinquência, violência doméstica), de economia (pobreza
e desemprego), de educação (analfabetismo e falta de planeamento familiar). Os três núcleos aqui estudados demonstraram que podem ser um
complemento importante para a prevenção e a resolução de problemas
sociais, mas não tomam, por si só, o lugar das entidades responsáveis.
Os alunos são o “coração” do núcleo, el propósito, como dizem os
membros do El Sistema. O trabalho que é feito com estas crianças e jovens
é baseado na construção de vinculações. Uma das primeiras é a que se
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cria com o instrumento, um objeto que se tenta dominar e fazer soar. Os
alunos apegam-se ao seu instrumento – “É o meu!” –, e é frequente considerarem-no o objeto mais bonito que têm. Sentem-se orgulhosos quando
passeiam pelas ruas do bairro com ele às costas.
O instrumento como objeto de vinculação vai permitir legitimar a
presença no núcleo e desenvolver um grande número de relações com
outros atores: colegas, professores, auxiliares de educação, pais, diretores
e coordenadores, seguranças. Assim, o aluno confronta-se com a alteridade, que, graças a um trabalho quotidiano, desenvolve a sua conﬁança e
ensina-o a viver em sociedade de forma complementar e respeitosa, seja
em orquestra, seja no pátio do núcleo ou fora dele.
As vinculações que o aluno desenvolve podem ser muito fortes, nomeadamente com o seu professor de instrumento, personagem-chave porque
próxima quotidianamente e ao longo de muitos anos. A separação cria
tristeza, sobretudo para o aluno que vive em contextos de instabilidade
familiar, social e afetiva. O professor de música pode tornar-se um elemento de segurança, albergando em si o afeto e a exigência e reforçando
a vinculação.
Através das vinculações e dos novos grupos de pertença, os núcleos
tornam-se espaços que servem de “molde” para os corpos e os espíritos
dos alunos. Esse molde tem uma forma geral predeﬁnida, de acordo com
o contexto de cada núcleo, mas os seus contornos são adaptáveis a cada
turma, por vezes a cada aluno. Na Venezuela os professores usam a palavra
modelar, como se o aluno fosse feito de plasticina. Empregam este termo
com duas signiﬁcações: 1. a forma de “trabalhar o aluno” para atingir um
objetivo; 2. a adaptação da pedagogia utilizada em cada núcleo. Neste
sentido, as vinculações e os grupos de pertença são uma ferramenta do
professor porque permitem que o aluno sinta mais conﬁança e segurança,
sendo assim mais “maleável”.
O trabalho que é feito sobre o aluno junta todos os atores dos núcleos
porque a eﬁcácia depende da força das ações coletivas. Desta forma, quando
o núcleo dispõe do seu próprio local de trabalho, exclusivo, como é o caso
em Santa Rosa de Agua (VZ), todos os atores são convidados a ter uma
postura proﬁssional similar para que o aluno sinta uma continuidade nas
ações que o rodeiam.
Não há “sub-atores” nos núcleos que queiram atingir bons resultados
junto dos alunos. Pelo contrário, aqueles que parecem menos relevantes têm
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o seu próprio poder. Imaginemos a seguinte situação: num núcleo como
o Bairro da Paz (BR), as empregadas de limpeza e o porteiro são moradores do bairro; poderiam, se tivessem razões para isso, divulgar um boato
pelo bairro dizendo que o coordenador e os professores do núcleo tratam
mal os alunos e não têm respeito pelos auxiliares de educação; esse boato
destruiria facilmente a reputação do núcleo e a conﬁança que este precisa
de ter junto dos moradores.
Esta situação negativa nunca existiu em nenhum dos três núcleos
estudados; pelo contrário, algumas empregadas de limpeza têm os ﬁlhos
inscritos nas aulas de música. Isso reforça a conﬁança e consequentemente
a coesão que possibilita uma “ação coletiva positiva”. Os alunos, qualquer
que seja a sua idade, são muito sensíveis à forma como os diretores e os
professores tratam os auxiliares de educação. É para eles uma medida da
qualidade do núcleo e da conﬁança que podem nos adultos.
Os auxiliares de educação são mediadores fundamentais entre os
atores do núcleo porque, enquanto intermediários, conhecem todas as
pessoas que o frequentam. Graças a um forte sentido de pertença e de
“paixão” pelo núcleo, construídos na relação constante com a direção, os
professores e os alunos, os auxiliares de educação realizam milhares de
ações mediadoras quotidianamente, permitindo o ﬂuir das ações coletivas.
Estes proﬁssionais ajudam a cimentar as estruturas do núcleo, ao mesmo
tempo que contribuem para garantir a sua ﬂexibilidade.

2.2. Procurar a continuidade
A continuidade é um dos fatores essenciais entre os atores dos núcleos.
No exterior deve ser garantida pelos pais, pelos vizinhos e pelos ﬁéis da
igreja que frequentam. No caso do núcleo Santa Rosa de Agua, são fundamentalmente as mães que garantem a continuidade, motivadas por manter
os ﬁlhos afastados da rua e fazer deles “estrelas”.
Assim se desenvolvem vinculações essenciais para assegurar o esforço
do aluno ao longo do tempo. Mas, paradoxalmente, a descontinuidade das
ações quotidianas e os contrastes sociais fazem com que esta vinculação
ao núcleo e aos seus atores seja reforçada. Tudo o que não é desejado para
o percurso evolutivo de uma criança torna-se, simultaneamente, muito
importante para garantir o elo entre o aluno e o núcleo. É o que sucede,
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por exemplo, depois de um choque emocional provocado pelo assédio dos
traﬁcantes de droga, ou por bullying, ou ainda pela pobreza extrema. O que
se deve evitar está muito próximo do que se deve seguir. Este “claro-escuro
social”, quando acompanhado por reforços positivos por parte dos atores
do núcleo, pode ser um motor para o aluno abraçar o trabalho árduo que
a aprendizagem da música obriga.
Deste modo, através de um efeito de contraste entre realidades sociais
muito próximas mas opostas, os núcleos podem beneﬁciar da desresponsabilização por parte das instituições nacionais de segurança, de economia
e de educação. Nos três campos de pesquisa, alunos, professores e pais
exprimiram que o núcleo é a sua “segunda família”. É um espaço físico onde
o aluno é convidado a passar as suas tardes a aprender música sinfónica
gratuitamente e onde é possível criar novos grupos de pertença: os amigos
da rua em que vive e que também estão na orquestra; os colegas de naipe e
da mesma secção; o professor que acredita nele e que o motiva; a diretora
do núcleo que, para além de ser exigente, também é um apoio seguro;
o espaço físico do núcleo, no qual o aluno se sente mais seguro do que na
rua; e a vantagem adicional do ar condicionado, para fazer face ao calor
tropical. A timidez pessoal e o medo do outro, causados nomeadamente
pelo bullying nas escolas e nas ruas, são ultrapassados no núcleo graças a
um esforço contínuo e coletivo.

2.3. Do musical ao social
Um instrumento exige um trabalho árduo para ser bem tocado, mas tudo
se torna mais complexo quando os núcleos pretendem servir-se da música
para trabalhar a personalidade dos alunos. É um trabalho sobre o “social”,
sobre o individuo em sociedade, para que este se torne cidadão pleno,
quaisquer que sejam as suas origens. Nos três núcleos, professores e diretores admitiram ter tido diﬁculdades para compreenderem as metodologias pedagógicas dos programas respetivos, bem como os seus efeitos.
Foi preciso entrar em ação, e esperar o “clique” da compreensão que só a
experiência vivida proporciona.
Alguns programas, como é o caso do Neojiba no Brasil, começaram
há pouco tempo a fazer um trabalho social de fundo junto dos jovens dos
bairros mais desfavorecidos. Utilizar uma arte musical como ferramenta
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para uma mudança social no individuo não é tarefa fácil, pois a instituição
e os atores têm primeiro de compreender o que signiﬁca o trabalho social,
com que ferramentas se faz e que resultados se desejam.
Esta é justamente a etapa em que se encontra o Neojiba em 2016, ao
ﬁm de nove anos de existência. Os atores do Departamento Social, chegados há apenas dois anos, explicam que antes o programa ainda “não era
social”. Até então, o foco estava na excelência musical dos jovens, que já
eram músicos antes de integrar o Neojiba. Agora o foco é o trabalho social
em profundidade e em novos núcleos de bairros desfavorecidos, para os
quais a música sinfónica é estrangeira. No entanto, o objetivo de excelência não foi posto de parte nestes programas, e pode ser transformado em
ferramenta, in via, em vez de ser apenas um resultado, in ﬁne.

3. A música como instrumento para educar em contextos adversos
3.1. Instrumentos de trabalho
A música serve de pretexto para estar no núcleo porque, por exemplo, o
aluno quer aprender a reproduzir em concerto o som de que tanto gostou
num determinado instrumento. Por seu lado, o professor quer transmitir
aos alunos o que também ele aprendeu e, se possível, sem repetir os mesmos erros que os seus professores.
Mas a música também é um pretexto para os alunos estarem juntos,
se divertirem, tocarem em grandes palcos, impressionarem os amigos
e amigas, viajarem e se tornarem “estrelas”. Para o professor, a música
pode ser um elemento motivador para ensinar outras coisas: o controlo
do corpo; a conﬁança em si; a escuta do outro; a valorização do trabalho
pessoal e coletivo; saber tomar conta de si através do cuidar do instrumento; a disciplina; o respeito dos horários; a capacidade de verbalizar,
ou seja, de comunicar os pensamentos; a paciência; a perseverança, etc.
No fundo, estas são ferramentas e capacidades para a vida, muito além
da música.
O instrumento e a orquestra também são pretextos, um “isco” para atrair
o aluno. Em paralelo, e progressivamente, os atores do núcleo modelam o
aluno dando-lhe uma oportunidade de desenvolvimento num contexto
social e económico mais vasto que o núcleo. A música, simultaneamente
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razão e pretexto, permite modelar cidadãos conscientes dos seus deveres
e direitos em sociedade.
Ao integrar um núcleo, cada aluno serve-se do instrumento musical
como utensílio para treinar a sua própria ferramenta: o corpo. É um processo longo, no qual ele disciplina os seus gestos, de forma consciente, para
atingir resultados audíveis. No início, o corpo revela o esforço: há dores,
inchaços e marcas. O corpo é posto à prova, a solo, em frente ao espelho,
na sala de aula, nos corredores, ao sol e à sombra, em naipe e em orquestra. O aluno experimenta as possibilidades do corpo, ao mesmo tempo
que este lhe propicia “experiências estéticas” (Dewey, 2010). A tomada
de consciência das técnicas do corpo (Mauss, 1950) visando atingir objetivos claramente entendidos leva o aluno a viver “soma-experiências”
musicais (Shusterman, 2010), ou seja, as experiências que dão ao corpo
pensante a capacidade de “habitar com inteligência” o mundo social
que o rodeia.
A música, os instrumentos ou os concertos não fazem, por si só, a
diferença na evolução dos alunos. O que faz a diferença é aquilo que eles
tornam possível no quotidiano: ter a responsabilidade de um instrumento
com tudo o que isso implica; poder criar vinculação a um instrumento, a
colegas, a um professor e a uma sala de concertos; estar junto com os outros
partilhando o mesmo espaço, o núcleo; ter aulas de música em grupo;
depender dos outros para obter um sucesso coletivo; atingir um alto nível
por seu próprio mérito face ao coletivo; entre tantas outras experiências
possíveis nos núcleos.
A forma como estas experiências se tornam reais e a sua profundidade dependem muito da equipa que dirige o núcleo. São os diretores e
os coordenadores que inﬂuenciam uma atitude, uma certa “energia” entre
os atores do núcleo. É também a eles que cabe a constante redeﬁnição da
metodologia pedagógica, bem como a utilização apropriada do repertório
sequencial a seguir ao longo do ano letivo.
No entanto, ressalta desta investigação sociológica que o sucesso de
um núcleo também depende do que o rodeia. A progressão dos jovens
tem como aliados os cultos religiosos e as orquestras ﬁlarmónicas das
pequenas cidades de onde são oriundos muitos dos alunos e professores
dos núcleos. Família, Igreja e orquestras ﬁlarmónicas formam três grupos de pertença com um importante papel na integração e na motivação
dos alunos.
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Para compreender os resultados da educação nos núcleos, é fundamental ter em conta o conjunto dos grupos de pertença. A isso também
devemos juntar a proximidade dos grupos de “não-pertença” (traﬁcantes,
delinquentes, bullies, líderes etnocêntricos…), que ajuda a deﬁnir um posicionamento mais claro face a estes. Grupos de pertença e de não-pertença
reforçam as escolhas dos alunos e clariﬁcam as suas motivações para ter
aulas de música num núcleo.
A “desfamiliarização” (Shklovsky, 2008) é uma constante no núcleo,
sobretudo entre os alunos, que aqui aprendem a reagir ao que lhes é estrangeiro, a fazer face e a fazer parte. As novas gerações acabam por se apegar
à desfamiliarização, e têm mesmo necessidade dela, pois as tecnologias,
que permitem o acesso imediato a tudo, acabam por facilmente aborrecer
dada a ausência de movimento e de surpresa.
Por outro lado, a desfamiliarização constante pode destabilizar quem
não tem uma base sólida e segura. Essa base, quando não é garantida pela
família, é criada pelo conjunto de atores dos núcleos, para evitar que a
rua tome esse lugar. É o que tentam garantir os três núcleos, cada um à
sua maneira.

3.2. Estar atento ao outro para educar
Quando entram numa sala para dar aula, alguns professores, observando
os corpos dos alunos, conseguem deﬁnir qual o ritmo que vão impor
nesse dia. Os gestos, a forma de caminhar, o lugar que escolhe na sala,
mas principalmente o olhar, revelam a disposição do aluno nesse dia. Esta
capacidade de análise dos corpos é muito desenvolvida nos três núcleos.
Os professores são formados para isso, muitas vezes à força, através da
experiência no tempo ou graças aos próprios alunos. O tamanho dos
grupos de trabalho permite isso. Tudo é mais próximo em aula de instrumento e de naipe, mas em orquestra também, sobretudo no núcleo Santa
Rosa de Agua (VZ): os maestros têm a capacidade de escutar os que estão
desaﬁnados musicalmente e de observar os que estão fora do “tom social
coletivo” a nível do comportamento e das emoções.
Também os alunos, desde muito jovens, demonstram uma grande
capacidade de análise dos interlocutores. Sabem quando um professor
“mente”, conhecem as suas fraquezas e as suas lacunas na relação social.
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Percebem quando o professor é sincero, disposto a tudo para que eles
evoluam. Tanto nos alunos como nos professores, este saber assenta na
capacidade de análise do olhar do interlocutor. A isso se juntam as ações,
que são matéria de avaliação. São os atos dos professores e a sua consistência em relação aos discursos que vão incentivar o aluno a fazer o esforço
para integrar um novo grupo de pertença – a orquestra. A ação é central
na vida dos atores nos núcleos. É motivada e julgada, e só ela conta para
a seleção natural dos futuros líderes.
Quando um núcleo é criado, muito é feito por tentativa-erro. Para
alguns professores, isso pode ser frustrante, parecendo uma perda de
tempo. Mas, por outro lado, a vantagem de ﬁcar aberto aos diferentes tipos
de alunos e à complexidade dos contextos é evidente. Nos três núcleos, esta
fase é perturbadora para os professores recém-chegados. Seguir um plano
ﬁxo seria mais confortável, mas certamente menos eﬁcaz face a núcleos e
atores em permanente evolução pessoal e social. Há, também aqui, uma
forma de seleção natural das metodologias e das atitudes a aplicar.
Por sua vez, o aluno está à procura de lealdade, de capacidade de
adaptação e de escuta por parte dos professores. Ele é constantemente
posto à prova: tem de se adaptar, trabalhar em grupo, pôr-se em questão.
Tudo isto acontece num espírito de disciplina pessoal e coletiva, onde o
erro faz parte do processo evolutivo. Além disso, tem ainda de fazer face a
uma variedade de atores, de instrumentos, de aulas, de metodologias, de
personalidades, de géneros, de idades, de palcos, de artistas e territórios.
Os diretores de núcleos são elementos de uma longa cadeia de atores
institucionais. São “condutores” da ﬁlosoﬁa e da visão sobre a educação
social através da música sinfónica. Isso é muito visível no caso do núcleo
Miguel Torga, em Portugal: a coordenadora foi escolhida porque acompanhou toda a evolução do núcleo, desde o início; primeiro foi professora
de viola de arco e depois passou a coordenadora. A proximidade com a
direção nacional e com o diretor pedagógico é um dos seus trunfos para
garantir a eﬁcácia, a ﬂexibilidade e a perseverança necessárias. A isso
junta a sua personalidade, nomeadamente o seu pragmatismo e humor,
para dissolver os momentos de tensão. A sua função principal é garantir a
ação coletiva entre todos os atores para que os objetivos educativos sejam
cumpridos.
Para os diretores, as diﬁculdades também contribuem para garantir o
elo com os núcleos e os atores. É necessária uma sensibilidade especíﬁca
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quando se trabalha em contextos instáveis como os bairros socioeconomicamente desfavorecidos. Os responsáveis dos três núcleos entregam-se
à sua missão, com a motivação e a abertura necessárias para trabalhar em
contextos instáveis, com um profundo respeito pelos alunos. Ao analisarmos o percurso dos diretores de núcleos, veriﬁcamos que são muito
diferentes, tanto a nível proﬁssional como a nível pessoal. Mas o que os
une é a vontade de atingir resultados duráveis junto dos alunos, tendo
como ferramenta a música e tudo o que ela torna possível no que respeita
as interações sociais.

3.3. Resolver: uma atitude que se torna convenção
A cultura venezuelana no geral, e os maracuchos1 em particular, integraram aquilo a que chamam resolver, isto é, a capacidade de solucionar
problemas musicais (uma linha de acordes), orquestrais (a dinâmica das
secções), de recursos humanos (escolha dos funcionários) ou ﬁnanceiros
(peditório junto dos pais para pagar a pintura de uma sala de música),
entre outros.
A história conturbada da Venezuela e a crise complexa que atravessa
fazem com que a capacidade de resolver seja particularmente desenvolvida. Cada um aprende a encontrar soluções para os numerosos problemas
quotidianos da sua vida. Os núcleos beneﬁciam dessa situação porque o
resolver garante a sobrevivência e a evolução contínua dos seus atores.
Dentre os três núcleos, o de Santa Rosa de Agua é aquele onde a capacidade
de resolver está mais desenvolvida, nomeadamente porque tem 21 anos
de existência num contexto particularmente desfavorecido. Mas também
a atitude da direção do núcleo junto do conjunto de atores contribui para
esse espírito.
A atitude do resolver é mais vasta que o núcleo, tornou-se uma convenção no El Sistema. Em quarenta anos de adversidades, o programa conseguiu evoluir graças ao que ainda hoje os professores continuam a dizer
aos alunos: “Mas con menos; el no no existe; nunca decir que es difícil; tener
un plan A, B, C… Z; trabajar con los dientes.” A estes “mantras” quotidianos juntam-se as ações, nomeadamente: a arte da espera, dominada pelo
1. Habitantes de Maracaibo, na Venezuela.
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fundador do El Sistema, o maestro Abreu2; a ﬂexibilidade e a improvisação
dos diretores face aos imprevistos; e o trabalho coletivo dos professores.
Resolver também quer dizer não reproduzir no núcleo o que de negativo
o próprio professor viveu enquanto aluno. O núcleo torna-se assim um
espaço de liberdade, muitas vezes forçada por falta de apoio, mas no qual
os professores podem inventar e aplicar as suas metodologias educativas.
Criam condições para resolver as diﬁculdades e as frustrações quotidianas.
Depois de muitas tentativas-erro, compreendem o impacto que podem ter
o instrumento, a música e o trabalho de grupo.
Assim, é progressivamente instaurada uma “convenção cinética”, que
obriga o ator a estar em movimento para que mude o seu ângulo de perceção
das situações e possa encontrar a melhor solução. A “convenção cinética”
existe, a sua rigidez é atravessada pela ﬂexibilidade, sempre em movimento
para se ajustar e impor da melhor forma. Tem a dupla vantagem de permitir a cada um improvisar a solução mais adaptada ao seu contexto, sem
que ponha em causa o que une o conjunto dos membros da organização.
A cinética implica o movimento sobre a base ﬁxa que é uma convenção.
Essa base também é fundamental porque corresponde à “espinal medula” da
organização, à sua ﬁlosoﬁa, às suas missões e ao seu propósito – os alunos.

3.4. O humano face aos contextos sociais
As convenções podem existir numa grande instituição como o El Sistema,
o Neojiba ou a Orquestra Geração, mas é responsabilidade dos diretores
veiculá-las, tendo em mente os contextos sociais. Partindo desse principio,
cada instituição está atenta à escolha dos representantes dos núcleos, através de um processo que combina as capacidades técnicas, o humanismo
e a lealdade ao programa.
Os contextos sociais são considerados de forma mais ou menos consciente pelos atores de cada núcleo, para que as decisões tenham uma boa
“ressonância”. Por exemplo: cada núcleo procura as metodologias pedagógicas que melhor ressoarão nos corpos e nos espíritos dos alunos, tendo em
conta a sua “cultura”, no sentido antropológico do conceito. A cultura de
2. Ler a descrição de Andrés González (diretor nacional da Formação e do Desenvolvimento dos Núcleos do El
Sistema), Capítulo III, Parte VI – Direções das Organizações.
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cada um corresponde ao “tratamento acústico” feito na grande e complexa
“sala” que é o ser individual. A “ressonância” das ideias, dos saberes e dos
valores nele tocados depende da acústica de cada um. Os núcleos, como
qualquer sistema educativo, inﬂuem no tratamento acústico do aluno,
modelam-no ao mesmo tempo que se adaptam a ele.
Cada um dos núcleos é único no seu género. A especiﬁcidade contextual obriga a resolver, a descobrir as pessoas e os métodos que serão mais
eﬁcazes para encontrar soluções quotidianas. A escolha dessas pessoas
revela-se fundamental. “O humano antes de tudo o resto”, insistia um dos
professores de música.
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DIAGNÓSTICOS
& PERSPETIVAS

“Este é um livro não apenas para investigadores,
mas para profissionais que trabalhem ou se
interessem pela intervenção social com jovens e
crianças, quaisquer que sejam as suas linguagens
e ferramentas artísticas. [...] Sarrouy presenteia-nos, assim, com um excelente contributo para a
investigação e a intervenção na área da educação
cultural e artística em territórios urbanos objeto de
‘desqualificação social’.”
Lígia Ferro, Prefácio
Este livro resulta de vários anos de investigação
etnográfica, tendo como temas transversais a
música, os territórios, as populações, o encontro
entre culturas e as suas interações sociais. Incide
sobre três núcleos inspirados no programa de
educação musical El Sistema situados na Venezuela,
no Brasil e em Portugal.
A corrente pragmatista e as metodologias que
derivam da Escola de Chicago servem de pilares
estruturais para este trabalho. Inserindo cada
núcleo no seu contexto cultural, no tempo e no
espaço, o autor propõe-se identificar as dinâmicas
interacionistas entre os atores de educação musical
e evidenciar a complexa subtileza do ensino e da
aprendizagem da música sinfónica em ambientes
socioeconomicamente desfavorecidos.

