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Resumo: O objeto deste trabalho de pesquisa é o Projeto Espiral, criado em 1976 pela Fundação 
Nacional de Artes (Funarte) para o fomento do ensino coletivo  de instrumentos de cordas no Brasil. A 
pesquisa aborda a estrutura do projeto durante seus três primeiros anos e faz um relatório histórico de 
sua primeira fase, sob a direção do maestro e compositor Marlos Nobre. Relata estrutura física, 
professores envolvidos e atividades propostas durante este Período. 
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Introdução  
O slogan da campanha nacional de doação de instrumentos lançada pelo 

Instituto Nacional de Música da Funarte, em 1976, foi O Brasil pode ser uma 
orquestra. Dê um instrumento a uma criança. A iniciativa fazia parte do Projeto 
Espiral e, com ela, muitas crianças ganharam um instrumento musical. A Campanha 
Nacional de Doação de Instrumentos foi notícia do jornal O Globo de 29 de agosto de 
1976. O jornalista Antônio Hernandes escreveu uma matéria sobre o projeto, que 
estava em início no Brasil. Em dois anos, o projeto previa a criação de pelo menos dez 
núcleos, espalhados pelo país. O modelo adotado seria o mesmo implementado no 
Centro de Formação de Instrumentistas do SESI, fruto da iniciativa e dos esforços do 
professor Alberto Jaffé. 

Tanto no texto de Hernandes como em diversos outros documentos da 
época sobre o Projeto, há grande ênfase no modelo utilizado como referencial 
pedagógico para a prática do ensino dos instrumentos de cordas. O modelo, centrado 
no ensino coletivo, era um exemplo vindo do Japão, onde Shinichi Suzuki já se 
estabelecera como a grande referência nesse novo posicionamento pedagógico para o 
ensino de instrumentos de cordas. 

Alberto Jaffé fez uma adaptação dos seus princípios às possibilidades do 
Ceará, e com o apoio do SESI, apresenta um balanço artístico favorável. 
Marlos Nobre, assumindo a direção do Instituto Nacional de Música, acertou 
plenamente encampando a idéia. Em vez de gastar milhões (grifo nosso) em 
viagens da Sinfônica Nacional aos Estados para fazer concertos que poucas 
marcas deixarão, ele prefere concentrar todos os recursos na cultura local de 
orquestras. (HERNANDES, em O Globo, 1976). 

 

Esta mudança de postura por parte de um órgão público, com relação ao 
aspecto sociocultural e aos benefícios da música como elemento de inclusão social, 
marca uma retomada de posicionamento naquele período específico. Isto já tinha sido, 
inclusive, tema de leis que foram promulgadas com o objetivo de instituir ações de 
ensino geral e de música nos inúmeros asilos para meninos órfãos existentes desde a 
segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX, em várias regiões 
do Brasil.  Marlos Nobre pontuou que: 
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A política de ação do INM (Instituto Nacional de Música) quanto às 
orquestras é o estímulo aos organismos sinfônicos ou de câmara já existentes, 
fixando o músico em cada região e criando núcleos de formação de 
instrumentistas de cordas nos Estados carentes de sinfônicas. Paralelamente, 
atuaremos no setor dos instrumentos de sopro, através do projeto de estímulo 
às bandas [de música] do país.(ibid). 

 

Implantado em onze estados brasileiros num período de aproximadamente 
treze anos – de acordo com documentos encontrados no CEDOC que são datados entre 
1976 e 1989, o Projeto Espiral contou com a participação ativa de inúmeros professores 
e coordenadores, todos contratados pela Funarte.  

A presente pesquisa se concentra apenas nos três primeiros anos do projeto 
(1976-1979) por se tratar do período em que o maestro Marlos Nobre  foi diretor do 
INM e contou com a colaboração de Alberto Jaffé para a implantação, marcando a 
primeira fase do Projeto Espiral. 

O PROJETO ESPIRAL 

 
O Projeto Espiral foi criado em 1976, pelo INM - Instituto Nacional de 

Música, que é o atual Centro da Música, um departamento da Funarte.  O objetivo era 
reverter o quadro em que o Brasil se encontrava, no que se referia à falta de 
instrumentistas de cordas para as orquestras, através da criação de núcleos de 
formação de instrumentistas de cordas nos estados carentes de orquestras sinfônicas. 
O projeto contava com duas coordenações: Coordenação de Ensino e Coordenação de 
Luteria. 

De acordo com a definição do Dicionário Michaelis, espiral significa “que 
tem forma de espiral ou de caracol, curva plana que faz uma ou mais voltas em torno 
de um ponto do qual se afasta paulatinamente.” O Projeto Espiral, assim como uma 
curva em espiral, deveria iniciar em um ponto central (Fortaleza) e dele ir se afastando 
para ligar várias cidades com a ideia central do ensino coletivo de cordas, até ocupar 
todo o território nacional. 

A criação do INM marcou a história musical brasileira e deu uma grande 
responsabilidade ao primeiro diretor e sua equipe. Marlos Nobre (1976) foi o primeiro 
diretor do Instituto e conta que o problema crucial de uma direção é a escolha de 
prioridades, mas no caso da música, de imediato a prioridade foi visualizada.  
Precisaria criar novos organismos sinfônicos e estimular os organismos já existentes. 
Para estimular esses organismos o primeiro passo seria a formação de instrumentistas. 

Conforme Nobre relata no folder do I Encontro Nacional, um dos maiores 
problemas que se passava na época era a falta de novos músicos para preencher as 
vagas existentes nas orquestras existentes, portanto, o objetivo era trabalhar na 
formação de instrumentistas de cordas para suprir a falta destes músicos no mercado 
de trabalho, além de investir na formação de professores. As aulas deveriam ser em 
grupo, para que pudesse atingir uma grande quantidade de alunos, pois não havia 
muitos professores capacitados. 

Devido à grande quantidade de novas orquestras que surgiam, ficava cada 
vez mais difícil suprir as vagas com os músicos que se tinha. Tacuchian (1982), no 
folder do Encontro Nacional sobre Iniciação Instrumental de Cordas, diz que:  

A orquestra Sinfônica tem seu núcleo principal nos instrumentos de cordas e 
são justamente os que apresentam menor número de profissionais no país. 
Este fato se explica pela dificuldade de aprendizado, pelo alto preço do 
instrumento e pelo pequeno número de orquestras que são basicamente o 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 51 

 

mercado de trabalho dos instrumentistas de cordas [..]. (TACUCHIAN, 1982, 
pág. 9). 

A estrutura funcional do Projeto Espiral 
 
Durante os três primeiros anos do Projeto Espiral (1976 a 1979), de acordo 

com os registros do CEDOC foram criados oito núcleos de ensino e uma oficina de 
luteria, conforme Fig. 1: 
 

 

Fig. 1 – Mapa do Brasil com os núcleos instalados de 1976 a 1979. 

 

1) Núcleo de Fortaleza (1976), no SESI Ceará 
2) Núcleo de Brasília (1976), no SESI Taguatinga; 
3) Núcleo de João Pessoa (1977), na Universidade Federal de João Pessoa; 
4) Núcleo de Belém (1977), no Conservatório de Música Carlos Gomes, 

com apoio da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do Estado do 
Pará; 

5) Núcleo de Florianópolis (1978), na Universidade para o 
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina; 

6) Núcleo de Porto Alegre (1978), na PUC/RS; 
7) Núcleo de Natal (1979), na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte; 
8) Núcleo de Recife (1979), na Universidade Federal de Pernambuco, com 

o apoio do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação do 
Estado de Pernambuco; 

9) Oficina-Escola de Luteria (1976), no Rio de Janeiro. 
 

Em todos os núcleos foi possível verificar estruturas semelhantes, como a 
formação de orquestras de cordas; mas em cada local as aulas eram divididas de forma 
diferente. As divisões eram por naipes, por nivelamento, em duplas, trios, quartetos e 
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aulas individuais, mas o produto final era sempre a formação de uma orquestra de 
cordas. Este era o verdadeiro objetivo do projeto: a formação de instrumentistas de 
cordas para integrar orquestras. 

Nesses três primeiros anos ocorreram também outros tipos de apoio em 
diversas cidades – como, por exemplo, custeio de passagens de ônibus para cursos – , 
porém sem a criação de núcleos formais.  

Cada núcleo criado, foi formado em parceria com uma instituição local. Os 
professores que trabalharam nos núcleos eram, muitas vezes, moradores das 
localidades; e em alguns, como o de Belém e o de Natal, foram contratados professores 
de fora.  

Núcleo de Fortaleza (1976) 
 

Coordenador: Alberto Jaffé 
Professores:  
Alberto Jaffé (professor de violino e viola) 
Dayse de Luca (pianista e professora de contabaixo) 
Número de Alunos na abertura: 100 
Tipo de metodologia empregada: Ensino coletivo 
Quantidade de aulas semanais: diárias 
Espaço físico utilizado: Sesi Fortaleza 

 
Quadro 1– Estrutura do Núcleo de Fortaleza 

 

O primeiro núcleo foi instalado na cidade de Fortaleza/CE, em 1976, 
quando foi firmado, pelo compositor Marlos Nobre (diretor da Funarte), um convênio 
entre a Funarte e o SESI Ceará. A estrutura deste núcleo pode ser vista no quadro 1.  

Em 1975, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Thomas 
Pompeu de Souza Brasil Netto, tomou conhecimento do trabalho de ensino coletivo 
desenvolvido por Jaffé e o convidou para iniciar um núcleo de formação de 
instrumentistas de cordas junto ao SESI. Com o convênio, o trabalho iniciado pelo 
professor Jaffé em Fortaleza ganhou status nacional. 

As inscrições foram abertas no SESI para meninos e meninas de 10 a 18 
anos10 de idade, já assistidos pelo SESI ou filhos de operários que queriam se afiliar à 

entidade. Após a inscrição era feita uma seleção prévia entre os candidatos. Havia vagas para 

100 alunos, divididos em turmas de 10 alunos cada. 
Conforme o programa do I Encontro de Professores de Cordas, realizado em 1976, 

o Centro de Formação de Instrumentistas de Cordas tinha os seguintes instrumentos:  60 

violinos, 20 violas, 15 violoncelos e 5 contrabaixos. 

Monte (2009), ex aluno do núcleo, relata que o teste de aptidão aplicado consistia 

na repetição de células rítmicas tocadas (batidas) pelo professor. Silva (2008), que foi aluno do 

projeto, conta que, logo após o teste, o aluno tinha o primeiro contato com o instrumento e 

participava de uma aula que mostrava a similaridade entre os diversos instrumentos de cordas.  

Em maio de 1975, o núcleo recebeu 56 jovens que, em julho do mesmo ano, 

fizeram uma gravação para a rádio MEC, tocando a seis vozes. É provável que a divisão em 

seis vozes tenha sido feita para que houvesse uma voz facilitada para os iniciantes, mas não há 

                                                           
10 A idade entre 10 e 18 anos foi a informação que foi divulgada na imprensa local, em Fortaleza, para a 
chamada de alunos para participar do projeto. Esta faixa etária é a mesma que o professor Jaffé coloca 
em seu método, para que o aluno possa iniciar. Acredito que tenha sido o próprio Jaffé quem 
determinou a faixa etária, mas desconheço o motivo. 
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registro algum de como essa divisão foi realizada. Em dezembro, o grupo já tinha 84 

participantes que, juntos, realizaram o primeiro concerto oficial.   
 

 

Fig. 3 – Tabela completa de atividade no Núcleo Fortaleza. 

 

 
Fig. 2 – Concerto de Inauguração da Sala Funarte em 1978, sob a batuta do maestro Robeto Duarte. 

Da esquerda para direita, abaixados: José Maria Florêncio, Hipólito Gadelha, Roberto Ricardo Duarte, 
Neemias Santos de Carvalho, Paulo Ângelo Florêncio, Carlos Alberto Coutinho. Em Pé: Eliézer Gomes, 
Marlos Nobre (de camisa xadrez), Vasquen Fermanian (de terno e camisa preta), Joana Darc Teles (do 

lado direito de Vasquen). Da direita para esquerda, os homens: Raimundo Penaforte e Marco Silva. 

 
O início do núcleo foi com Alberto Jaffé e sua esposa Dayse De Lucca, professores 

que se encarregaram da formação dos 100 alunos efetivos do núcleo. Para a implantação do 
primeiro núcleo do Projeto Espiral, em Fortaleza, o professor Jaffé e sua família foram 
morar naquela cidade, onde permaneceram pelo período de dois anos. Após esse 
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período, Jaffé foi para Brasília, onde iniciou o segundo núcleo do Projeto Espiral. O 
núcleo de Fortaleza ficou sob a orientação do professor de violino Vasquen Fermanian.  

O dia a dia do núcleo era bem corrido para os dois professores, pois havia 
muitos alunos e em diversos níveis de aprendizado. O professor Jaffé montou uma 
tabela de horários, conforme Fig. 3, para conseguir ouvir todos os alunos em uma 
semana e ainda poder fazer os ensaios da orquestra. 

Assim, conseguia ouvir todos os alunos do núcleo e fazer todos os ensaios 
necessários. A tabela é dividida por dia, com 13 horários de 45 minutos cada e alunos 
numerados, para facilitar a organização. Assim, Jaffé lecionava o dia todo, para manter 
o núcleo em pleno funcionamento. As aulas de teoria, harmonia e contraponto não 
abrangiam todos os alunos, somente os mais avançados. Alguns alunos também tinha 
aulas de história da música, história das artes e piano complementar. 

A orquestra do núcleo de Fortaleza fez várias apresentações na própria 
cidade e também  fora da cidades. Em 1978 apresentaram-se no Festival de Música de 
Teresópolis, em Brasília e no Rio de Janeiro, por ocasião da inauguração da Sala 
Funarte, conforme Fig. 2. 

Núcleo de Brasília (1976); Taguatinga 
 

Coordenador: Henrique Muller 
Professores: Alberto Jaffé, N´vio Lisboa, Luis Gonzaga de 
Faria, Juan Sarudiansky, Dayse de Lca, Arnaldo Gallina, 
Zoraima Alenfel, Lenin Pereira Lima, Amauri Soares de 
Albuquerque, Vania Godinho, Silvio Barbato, Paula Viana 
Prates, Gustavo Neiva Tavares 
Número de Alunos na abertura: 200 
Tipo de metodologia empregada: aulas coletivas e individuais 
Quantidade de aulas semanais: diárias 

 
Quadro 2 – Estrutura do Núcleo de Brasília 

  

Em documento do CEDOC consta que o núcleo começou com 200 alunos 
inscritos, mas que, devido a mudanças de professores e coordenadores, este número 
caiu bastante e depois voltou a subir. A estrutura deste núcleo pode ser vista no quadro 
2. 

 O núcleo contava com o suporte de monitores que auxiliavam os alunos 
mais iniciantes, sob a orientação dos professores; tinha também uma orquestra de 
câmara com 13 integrantes do grupo de alunos mais avançados e pequenos grupos 
instrumentais. 

As aulas começaram com ensino coletivo e mais tarde, conforme a 
necessidade, os alunos passaram a fazer aulas individuais. 

Núcleo de João Pessoa (1977) 
 
A estrutura deste núcleo pode ser vista no quadro 3. Em documento da 

Funarte foi possível verificar a doação de instrumentos à Universidade da Paraíba, 
além de cordas e acessórios, de acordo com  a lista a seguir: 

 

 16 violinos, sendo 2 tamanho ½, 4 tamanho ¾ e 10 tamanho 4/4; 

 5 violoncelos, sendo 3 tamanho 4/4,1 tamanho ¾  e1 tamanho ½; 
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 2 contrabaixos, sendo 1 tamanho ¾ e 1 tamanho 4/4. 
 
 

Coordenador: Carlos Guimarães da Veiga 
Espaço físico utilizado: Universidade Federal da Paraíba 

 
Quadro 3 – Estrutura do Núcleo de João Pessoa 

 

 

Fig. 3 - Carta de Erich Lehninger para Cummings (CEDOC – Funarte). Tradução da carta11. 

Núcleo de Belém (1977) 
 
O Projeto Espiral foi levado ao Conservatório Carlos Gomes pela Secretaria 

de Cultura, Desporto e Turismo do Estado do Pará, em 1977, e permaneceu por lá até 
o ano de 1981. A estrutura deste núcleo pode ser vista no quadro 4. 

A Funarte contratou três professores, incumbidos da responsabilidade de 
iniciar o projeto em Belém: a violinista sueca Birgitta Fass Fihri, a violoncelista norte-
americana Linda Kruger e o também norte-americano Charles Cummings.   

Charles Cummings, ficou durante dois anos (prazo do seu contrato com a 
Funarte). De acordo com cartas trocadas entre coordenação e o professor, tudo foi 
acertado antes de sua chegada ao Brasil: o valor dos pagamentos pelo serviço de 
professor e os horários de aulas. Podemos ver abaixo uma das cartas de Lehninger 

                                                           
11 Tradução da Carta: Mr. Cumings, Obrigado por sua carta. Fico feliz em saber que você se interessa 
pela posição em Belém. Respondendo suas perguntas:o pagamento é 45.000 cruzeiros por mês e 12 
meses ao ano e atualmente este valor é cerca de 1.700,00 dólares americanos. Normalmente temos um 
ajuste 2 vezes ao ano devido a inflação. Claro que daremos a você em dólares. O contrato será de 
45.000,00 cruzeiros ao mês. Claro que você pode enviar o dinheiro para os Estados Unidos. A melhor 
maneira é através do City Bank. Por favor me responda o mais breve possível se você está apto em iniciar 
já em 1 de setembro. Precisamos saber isto imediatamente para preparar sua contratação. Nossos 
cumprimentos. Erich Leheninger.  
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(1979) para Cummings, detalhando alguns assuntos. O documento da Fig. 3 serve 
como exemplo dos acertos feitos não somente com este professor, mas com todos os 
professores que eram contratados para lecionar nos núcleos. 
 

Coordenador: João Bosco da Silva Castro 
Professores:  
Violino - Birgitta Fassi Fihri  
Violoncelo - Linda Kruger 
Número de alunos na abertura: 107 
Tipo de metodologia empregada: aulas individuais semanais, orquestras e 
pequenos grupos de câmara, teoria musical e solfejo.  
Quantidade de aulas semanais: Diárias 

 
Quadro 4 – Estrutura do Núcleo de Belém 

 
O núcleo começou com 107 alunos, os alunos participavam de aulas 

individuais semanais e as aulas de teoria musical e solfejo eram feitas no Conservatório 
Carlos Gomes. No núcleo havia prática de orquestra e pequenos grupos de musica de 
câmara todos os dias, conforme o nível técnico dos alunos.  Vários alunos que 
participaram desse projeto atuam profissionalmente até o dia de hoje. 

Núcleo de Porto Alegre (1978) 
 

Coordenador: Fred Gerling 
Professor: Fred Gerling (violino) 
Número de Alunos na abertura: 30  
Tipo de metodologia empregada: Ensino coletivo, ensino 
tradicional, Método Suzuki. 
Quantidade de aulas semanais:  
Ensino coletivo: 3 vezes  
Ensino tradicional e Suzuki: 2 vezes  

 
Quadro 5 – Estrutura do Núcleo de Porto Alegre 

 
 O núcleo começou a funcionar em 1978, no Centro de Cultura Musical da 

PUC Porto Alegre. A estrutura do núcleo pode ser verificada no quadro 5. No mesmo 
ano, a Orquestra Infanto Juvenil já fazia apresentaçoes públicas. As informações sobre 
este núcleo foram fornecidas pelo professor Fred Gerling em entrevista, em entrevista 
na qual relata que os alunos foram organizados em três grupos diferentes:  

 
1. Grupo de alunos em aulas individuais, 
2. Grupo de alunos em aulas utilizando o Método Suzuki; e 
3. Grupo de alunos em aulas através do ensino coletivo. 

 
 O grupo de alunos que participou do ensino coletivo foi selecionado em 

dois orfanatos de meninas em Porto Alegre. Havia 30 vagas disponíveis, porque era 
este o número de instrumentos que a Funarte havia doado. O professor Fredi Gerlig e 
uma pianista se encarregaram da seleção, que foi feita individualmente com cada 
candidato.  Os itens que constavam do teste para seleção eram uma canção de livre 
escolha da candidata e um ritmo feito pelo professor, que deveria ser repetido pela 
criança com palmas. Após a seleção musical, havia ainda uma reunião com as Irmãs 
que coordenavam os orfanatos, através da qual poderiam ter acesso a informações 
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importantes sobre o comportamento das crianças, necessidades especiais, 
dificuldades de aprendizagem e outros assuntos relevantes para que pudessem avaliar 
melhor cada candidatas e, assim, escolher e acolher as alunas selecionadas. 

 Após a seleção foi feita uma divisão para saber quais instrumentos cada 
um tocaria. Fred conta que escolheram as menores alunas para os violino por que era 
o único instrumento que tinham em tamanhos variados. As alunas maiores ficaram 
com a viola e o violoncelo; e contrabaixo ficou com uma freira que era orientadora do 
orfanato. Desde o primeiro momento de ensaio, que aconteceu já na primeira aula, 
todas as alunas foram posicionadas em formação de orquestra e o professor se 
posicionou como maestro. A pianista fazia o acompanhamento ao piano e o 
aprendizado começou com cordas soltas nos instrumentos, mas todos os exercícios já 
pareciam músicas, devido ao acompanhamento do piano. O aprendizado e o estudo 
eram feitos em sala de aula, duas vezes por semana. 

 O grupo de alunos que iniciou com o Método Suzuki e os que ficaram em 
aulas individuais tiveram um progresso mais rápido do que o grupo do ensino coletivo, 
devido a terem aulas individuais e a possuírem o instrumento para estudo em casa. O 
trabalho de prática de orquestra feita com esses grupos acontecia em conjunto com a 
orquestra de ensino coletivo, que passou a ser chamada de Orquestra Infanto-Juvenil 
do Projeto Espiral. 

Núcleo de Florianópolis (1978)  
 

Coordenador: Adelaide Moritz 
Professores:  
Carlos Alberto Angioletti Vieira  (violino e viola ) 
Nelly Kaeser (violoncelo) 
Número de alunos na abertura: 52 
Tipo de metodologia empregada: Aaulas individuais e ensaios 
coletivos de orquestra, Método Suzuki para violinos e violas. 
Quantidade de aulas semanais:  
Espaço físico utilizado: Fucabem 

 
Quadro 6 – Estrutura do Núcleo de Florianópolis 

 
 O núcleo de Florianópolis iniciou suas atividades em 1978; a Funarte 

doou 28 instrumentos para o início dos trabalhos e a UDESC (Universidade do Estado 
de Santa Catarina) entrou como parceira, doando cordas, métodos, arcos e resinas. 
Além dessas houve também outras doações, que o grupo recebeu de professores de 
música e de simpatizantes do projeto. É possível verificar a estrutura do núcleo no 
quadro 6. 

No dia 29 de novembro de 1978, no auditório do Educandário 25 de 
Novembro da Fucabem12, aconteceu a primeira apresentação pública de 52  alunos da 
Orquestra de Cordas do Projeto Espiral da UDESC – Núcleo Florianópolis. 

                                                           
12 Fucabem – Fundação Catarinense de Bem-Estar do Menor; era o antigo “Abrigo de Menores”, criado 
em 1935, com intenção de dar assistência a menores abandonados ou delinqüentes. Localizava-se no 
Bairro da Agronômica, em Florianópolis, e funcionava sob a direção dos Irmãos da Congregação 
Marista, por meio de um contrato de trabalho com o Governo do Estado. Em 1969, teve seu nome 
alterado para “Educandário 25 de Novembro”; em 1979, a propriedade do Educandário foi doada à 
recém-criada Fucabem.  Mais informações em: 
https://parqueculturaldas3pontas.wordpress.com/parque-cultural-das-3-pontas/perfil-historico-2/ 
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 Em carta da UDESC encaminhada a Funarte, há o relato de que os 
professores tiveram certa dificuldade em encontrar  material  didático  para  utilizar 
com  os  alunos;  por  isso, utilizaram as metodologias com as quais estavam 
acostumados. Assim, com os alunos de contrabaixo foi utilizado o método 
Zimmermann; com cello, os métodos Dotzauer e Suzuki; com os alunos de viola foi 
utilizado o Sitt e, com os alunos de violino, o Método Suzuki.  

 
 

 
 

Fig. 4 -  Foto da Orquestra de Cordas - Arquivo pessoal do professor Carlos Alberto Angioletti Vieira, 
que está a direita de camisa listrada; a professora de cello Nelly Kaiser está à esquerda, de óculos. 

 
 O professor Carlos Alberto Angioletti Vieira que pode ser visto na Fig. 4, foi 
um dos fundadores do movimento Suzuki no Brasil e utilizou o método no início do 
Projeto Espiral. Os alunos participantes do projeto eram: 

 

 Menores do Educandário 25 de Novembro;  

 Menores da Pró-Menor; 

 Alunos da comunidade. 
  

 Entre 1978 e 1979 foram atendidos 90 alunos no total, que realizaram vários 
concertos. Segundo Grubisc (2012), o projeto em Florianópolis funcionava num abrigo 
de menores da Fucabem. 

Núcleo de Natal (1979) 
 

Coordenador: Ivo Meyer 
Coordenador: Ivo Meyer 
Professores: 
Violino: Taik-ju-Lee (Japão), Miguel Koludiuk, Cesar Llanos (Argentina),       
               Carol Wetrick (EUA) 
Viola: Susan A. Brown, Vicente Goussinsky 
Violoncelo: Ivo Meyer 
Contrabaixo: Milton Walter Msciadri 
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Tipo de metodologia empregada: Aulas individuai e coletivas 
Quantidade de aulas semanais: 2 vezes 
Espaço físico utilizado: CSU - Centro Social Urbano da Cidade da Esperança 

 
Quadro 7 – Estrutura do Núcleo de Natal 

 
 Estas foram as  informações encontradas sobre o núcleo de Natal relativas 
a estrutura do núcleo. Infelizmente não foi possível localizar outras inormações com 
relação a formato de aulas, repertório, metodologias empregadas, etc. 

Núcleo de Recife (1979) 
 

Coordenador : Luis Soler 
Professores: 
Luis Soler (Violino e regente), Judas Tadeu da Silva (Viola) 
Maria do Socorro Johnson (Violoncelo), Eduardo Puglia (Contrabaixo) 
Número de alunos na abertura: 47 
Tipo de metodologia empregada: Para violino, “Método racional para o 
ensino de violino”, de autoria do professor Luis Soler; para os outros 
instrumentos não há relatos. 
Espaço Físico utilizado: Convento do Carmo do Recife 
Quantidade de aulas semanais: diárias 

 
Quadro 8 – Estrutura do Núcleo de Recife 

 

Em convênio com a Universidade Federal de Pernambuco e com o apoio do 
Departamento de Cultura da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, o 
núcleo de Recife começou com 47 alunos; a foto abaixo é de uma das primeiras aulas, 
quando ainda não havia instrumentos.  
 De acordo com o relato de um ex-aluno, o professor Soler estava muito 
entusiasmado com o projeto. Tanto que, nas primeiras aulas, usou uma vareta para 
ensinar a posição de segurar o arco. Com essa mesma vareta, fez exercícios de mão 
direita durante algumas aulas, até que os instrumentos chegaram. 

O professor Luiz Soler chamou seu método de ensino de “Método racional 
para o estudo do violino”; onde o aluno poderia entender a ação do próprio corpo para 
exercutar melhor  o instrumento.  

Este método, segundo o Jornal O Globo (1982), foi chamado pelo professor 
de “Ginásticas Violinísticas Básicas” e, na concepção do autor, dava resultados 
imediatos no relacionamento do aluno com seu instrumento. O professor dizia, em 
entrevista, que as dificuldades de tocar violino estão muito mais no corpo do 
instrumentista do que no instrumento – e que somente serão resolvidas no 
treinamento do corpo em sua relação com o instrumento. 

Ainda sobre seu método, consta de documento do próprio autor Luís Soler 
(1985) uma coletânea de ginásticas com foco em atitudes, gestos, articulações, 
impulsos, movimentações, pesos etc. Essas “ginásticas” foram feitas para ser treinadas 
corporalmente, em função de mecanismos cada vez mais complicados. Foram 
divididas em dois grupos: “ginástica básica do braço direito” e “ginástica básica do 
braço esquerdo”. 
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Fig. 5 – O Professor Soler em uma das primeiras aulas do Projeto Espiral de Recife. Na foto estão 
ainda Israel Ramos de França (o menor menino na primeira fila) e Aglaia Costa ( a menina da 

primeira fila) e Wellington Dantas ( o primeiro à esquerda, de xadrez), entre outros. 

 
O método é em três volumes de exercícios progressivos, divididos em: 1) 

Iniciação; 2) Nível médio em primeira posição; e 3) Estudos de Posições. Nesses 
volumes são apresentados textos musicais que introduzem cada novo mecanismo 
envolvido em melodias folclóricas dos mais variados países ou em trechos de obras de 
música de concerto.  

Segundo Lückman (2012), Soler sempre se referiu ao Projeto Espiral com 
grande orgulho e alegria. Disse ainda que, no projeto, teve a oportunidade de formar 
alguns de seus melhores alunos. 

Oficina–Escola de Luteria (1976)    
 

Coordenador e professor: Guido Páscoli  
Número de alunos na abertura: 7 
Quantidade de aulas semanais: Diárias 
Espaço físico utilizado: Escola XV de Novembro da Funabem 

 
Quadro 9 – Estrutura da Escoa de Luteria 

 
 A Oficina-Escola de Luteria da FUNARTE foi criada em 1976, inicialmente 
nas dependências do Palácio do Catete, no bairro do Flamengo, mas logo após foi 
transferida para o bairro do Quintino Bocaiúva, no Rio de Janeiro, devido a um 
convênio firmado entre a Funarte e a Funabem. A oficina era coordenada pelo lutier 
Guido Páscoli e, após o convênio, passou a funcionar na Escola XV de Novembro, da 
Funabem.   

Guido Páscoli foi um grande artista brasileiro e sempre teve o sonho de ter 
uma escola de luteria. Conforme Salles (2007), em 1967 Páscoli lançou a idéia da 
Escola de Luteria e pediu apoio para a Ordem dos Músicos - que escolheria um aluno 
de cada estado. Os alunos selecionados seriam mantidos por seus respectivos 
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Conselhos Regionais e se tornariam  mestres da luteria. A idéia, porém, não vingou.  
Mais tarde, Páscoli veio a realizar seu sonho e pôde passar sua experiência às novas 
gerações. Segundo documento do Encontro Nacional de Professores do Projeto Espiral 
de 1980, Páscoli é o criador da Escola de Luteria Brasileira, que Salles afirma ser a 
primeira Escola de Luteria. Trata-se de uma arte extremamente sofisticada, que 
necessita de conhecimentos de acústica, madeiras, verniz, ferramentas adequadas, 
técnicas de corte. Tal aprendizado é passado pelo mestre aos alunos como um segredo; 
Páscoli, porém, foi um mestre diferente, que queria disseminar a arte da luteria e não 
media esforços para ensinar tudo que sabia aos seus discípulos.   

 
 

 
Fig. 6 – Foto da Escola de Luteria (1976, CEDOC)  

  
Em 1980, a Oficina-Escola da Funarte já havia formado sete jovens lutiers: 

dois da Paraíba, um do Espírito Santo e quatro do Rio de Janeiro. Outros seis alunos 
– um do Ceará, um de Brasília, um do Rio Grande do Sul, um da Bahia e dois do Rio 
de Janeiro – levariam mais três anos para concluir seus estudos. Só depois desse 
período é que poderiam voltar aos seus estados para trabalhar na profissão. Todos 
esses alunos receberam bolsa de estudos da Funarte para que pudessem se manter, em 
tempo integral, na formação de lutier. 

Como o objetivo principal da escola, a formação de lutiers, tinha caráter 
pedagógico, a produção de todos os instrumentos se dava de maneira lenta, pois eram 
alunos aprendendo um difícil ofício. Todos os instrumentos fabricados na Oficina-
Escola foram doados a orquestras universitárias e a outras agências de cultura. Em 
1980 já haviam sido fabricados 62 violinos, 35 violas e 18 violoncelos. Na época, 
Páscoli estava se organizando para iniciar a supervisão de um curso de archeteria13. 

Em 1979, a escola já havia recebido 15 m3 de madeira do Espírito Santo, 
quantidade suficiente para trabalhar os moldes dos primeiros 1.000 instrumentos e 
arcos; também já haviam sido compradas 1.030 cordas em São Paulo e havia um 
diálogo em curso com a indústria de fabricação de cordas para que a qualidade desse 

                                                           
13 Archetieria é a arte de construir arcos para instrumentos de arco.  
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material fosse melhorada, visto que as encomendas seriam crescentes. Estava 
também prevista para 1979 uma excursão da Orquestra de Cordas de Fortaleza por 10 
cidades brasileiras, utilizando os instrumentos fabricados pelos jovens alunos da 
Oficina-Escola de Luteria.  

 

Façamos das antigas memórias 
As grandes armas da esperança 
E tiremos das doces lembranças 
A matéria-prima para novas histórias! 
(Lucas Ferreira) 

Conclusão 
 
O Projeto Espiral foi estruturado de forma a manter, de modo consistente, 

uma base de formação orquestral no Brasil. Por isso  se fez necessário um relato 
cuidadoso dos procedimentos adotados, das dificuldades encontradas, das condições 
que permitiram sua implantação, das condições que viabilizaram sua ramificação para 
outros estados brasileiros e da descentralização do eixo Rio-São Paulo para a 
instalação do primeiro núcleo. 

É prioritário trazer à tona informações importantes para o entendimento 
de toda a estrutura do projeto, assim como compreender as razões, os mecanismos e 
os procedimentos adotados para que a empreitada lograsse êxito. Sabemos que os três 
primeiros anos do projeto foram imensamente importantes e que o projeto continuou 
ainda por alguns anos mas não podemos deixar de lamentar que esta ação de imensa 
importância tenha sido interrompida; ao mesmo tempo, e de igual forma, não 
podemos deixar de reconhecer o mérito desse projeto e as contribuições que trouxe 
para o processo de formação democrática dos instrumentistas de cordas, assim como 
para a formação de orquestras pelo Brasil. Podemos agora ter clareza disto, ao 
observarmos que a prática e a participação no projeto influenciaram decisivamente as 
carreiras musicais de muitos de seus integrantes. 

Manter a memória destes eventos faz com que possamos valorizar 
iniciativas como o Projeto Espiral e utilizar seu exemplo em nossas próprias vidas. 
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