
PROJETO ORQUESTRA 
MARÉ DO AMANHÃ 

Apoios  podem ser Via Lei Rouanet (PRONAC 150886)   

Via ISS RJ  ou  Verba Própria 



NO DIA 06 DE AGOSTO de 2010 os primeiros acordes foram ouvidos no auditório do CIEP 

Operário Vicente Mariano, no complexo de favelas da Maré.  

A grande maioria, cética, temeu pelos resultados daquele projeto que se iniciava. 

Aquelas crianças jamais haviam visto um instrumento de orquestra.  

A dúvida que pairava sobre todos era: “Conseguiríamos encantar aquele grupo com 

instrumentos tão bizarros aos olhos deles”?  

“Seriam capazes de aprender os segredos de seus instrumentos”? 

 

De fato, quem ouve o som maravilhoso produzido pela Orquestra Maré do Amanhã hoje 

passa a acreditar em milagres.  

Sem dúvida, a música é capaz de milagres. E os integrantes da ORQUESTRA MARÉ DO 

AMANHÃ - formada por violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, flautas e oboé - viram o 

milagre acontecer. 
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APRESENTAÇÃO 
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O PROJETO ESTRADA CULTURAL PARTE DA PREMISSA de que a música habita em cada um de nós, sendo um bem precioso, uma pedra a 

ser lapidada, energia a ser canalizada.  

Se despertada desde as mais tenras idades, a música pode realizar maravilhas na vida de nossas crianças, uma vez que ela não fala ao 

intelecto, senão diretamente ao coração, onde ainda não há barreiras.  

Criado por Carlos Eduardo Prazeres, o projeto ensina música clássica a crianças e adolescentes de comunidades em risco social.  

Seu primeiro núcleo foi criado no Complexo da Maré, no CIEP Operário Vicente Mariano, no Rio de janeiro. E começou preparando 40 

crianças no ensino de teoria musical, violino, violoncelo e flauta.  

Com apenas três meses de trabalho, as crianças apresentaram um resultado fantástico, realizando seis apresentações no final do ano de 

2010.  

Começava a ser formada a idéia da Orquestra Maré do Amanhã, o braço profissionalizante do projeto, cujo diferencial é não ser apenas 

um projeto sócio-cultural, mas oferecer uma oportunidade real de mudança de vida para seus alunos, preparando cada um deles para o 

mercado de trabalho, enquanto evita que sejam arregimentados pelo tráfico de drogas.  

O ano de 2011 foi extremamente difícil. Sem patrocínio, a equipe decidiu não parar as atividades, continuando o processo de ensino 

mesmo sem receber.  

Com a chegada de novos parceiros em 2012, aumentamos o número de crianças atendidas de 40 para 200 – com aulas nos turnos da 

manhã e tarde - abraçando a Maré de ponta a ponta, norte a sul, atingindo as 16 comunidades do Complexo, além de outros dois núcleos, 

em Xerém, na Baixada Fluminense, e no Caju.  

Isso ainda é pouco. Queremos mudar a vida de mais e mais crianças, com a criação de diversas orquestras infanto-juvenis, para que, 

assim, possamos criar uma orquestra social jovem, remunerada, formada apenas com crianças oriundas de áreas em risco social.  

O Projeto Orquestra Maré do Amanhã engloba a transformação de Vida, a imersão no universo Cultural, a Capacitação nos estudos (maior 

concentração, maior capacidade de escutar, maior disciplina), a geração de Renda e Oportunidade de trabalho, a educação para 

Qualificação Profissional e a garantia dos direitos das Crianças e dos Adolescentes. 



JUSTIFICATIVA 
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PODERÍAMOS JUSTIFICAR A IMPLANTAÇÃO DE NOSSO PROJETO simplesmente pela oportunidade de dar às crianças 

de comunidades carentes uma nova perspectiva de vida, um sonho com um futuro melhor. Contudo, ao escolher o ensino de 

música, pensamos de forma global. Acreditamos que o ensino de música tenha uma importância primordial na formação 

acadêmica. E são várias pesquisas que o provam. Estudar música faz o cérebro funcionar em rede, aumenta a massa cinzenta e 

melhora em até 41% o desempenho em testes de proporção e frações. Não à toa Platão afirmava há séculos que “a música é a 

ginástica da alma”.  

 

 

M E T O D O L O G I A  

O PROJETO SEGUE O CONHECIDO E JÁ BEM SUCEDIDO MÉTODO SUZUKI, que deu origem a vários movimentos 

musicais em todo o mundo, como o famoso EL SISTEMA, da Venezuela. Dizia Shinichi Suzuki: “ensinar música não é meu 

propósito principal. eu quero fazer bons cidadãos (...). se uma criança ouve boa música desde o dia do seu nasci- mento e 

aprende a tocar (...), ela desenvolve a sua sensibilidade, disciplina e tolerância. ela desenvolve um bom coração”. Foi com essa 

filosofia que desenvolveu o método de educação musical que leva o seu nome: o Método Suzuki – internacionalmente 

conhecido e aplaudido. 

Suzuki se preocupava também em ensinar bons valores para seus estudantes e fazê-los boas pessoas. Fundamentado no fato de 

que todas as crianças nascem com diversos potenciais que se desenvolvem através do contato com o meio, o método se 

desenvolve naturalmente através da repetição. O ambiente adequado levará o aluno a dominar o instrumento e adquirir grande 

habilidade para a música. 

Na filosofia Suzuki, talento não é um acaso de nascimento, mas fruto do ambiente em que o indivíduo vive. Idéias de 

responsabilidade dos pais, encorajamento através do amor, audição, constante repetição são alguns dos seus pontos principais. 

Contudo, avaliados por nossa coordenação artística semanalmente, os núcleos sempre nos mostram TALENTOS NATOS, 

crianças com vocação musical. Estas são convidadas a integrar o braço profissionalizante do projeto, a ORQUESTRA MARÉ 

 



DO AMANHÃ, que segue os princípios atuais do El Sistema – o mais bem sucedido projeto de musicalização do planeta.  

A partir de então, as crianças passam a receber bolsas que podem chegar a um salário mínimo, são convidadas a estudar em escolas 

particulares com o ensino custeado pelo projeto, têm acompanhamento psicológico constante, atendimento familiar e, mais 

importante, deixam de ter aulas em grupos e passam a ter aulas particulares com nossos professores, como todo e qualquer estudante 

de música.  

Nossas aulas, nos núcleos da Maré, acontecem de segunda à sexta-feira, em dois turnos. As aulas têm três horas de duração, sendo 

divididas entre aulas teóricas e práticas com os professores e aulas com o maestro – 90 minutos para cada.  

Já nos núcleos do Caju e Xerém, as aulas são ministradas em dois turnos, às terças e quintas-feiras, com três horas de duração.  

A seriedade do projeto pode ser aferida no progresso que as crianças fizeram nestes poucos anos.  

 

 

INT E G RAÇ ÃO  COM  A   COMU NIDADE 

AS COMUNIDADES  ONDE TRABALHAMOS  ENFRENTAM  problemas  sérios  com  a  violência  e  a  falta  de 

perspectivas sociais, além da falta de estrutura de água e esgoto. Por isso, nossa equipe é preparada para formar os alunos em 

música, levando em conta sua realidade. Trabalhamos com professores de teoria musical, violino, viola, violoncelo, 

contrabaixo, flauta e oboé, além do maestro, de produtores experientes e de uma psicóloga, que colocou seus serviços à 

disposição das diretoras das escolas e já vem atendendo alunos com problemas mais sérios às quartas e sextas-feiras.  

Constantemente nos reunimos com a direção e com alguns pais de nossos alunos para avaliar o desempenho do projeto e 

estudar as demandas de cada um deles. Para nos auxiliar, nossa psicóloga avalia constantemente nossos alunos, conversa com 

os pais e busca, junto à direção e aos professores, caminhos para melhorar este relacionamento.  

Além disso, algumas mães de nossos alunos participam ativamente nas decisões tomadas no projeto, na escolha dos locais 

onde devemos nos apresentar e na disciplina dos alunos durante as viagens e “passeios” culturais. 
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As provas são bimensais e são classificatórias, fazendo com que as crianças oscilem entre participar da ORQUESTRA MARÉ DO 

AMANHÃ ou assistir somente às aulas e práticas orquestrais abertas a todos no PROJETO ESTRADA CULTURAL.  

 Concomitantemente, nossos profissionais avaliam seu desempenho escolar, participam das reuniões com professores, os 

Conselhos de Classe, a fim de avaliar seu desempenho acadêmico, o que pode também definir sua participação na ORQUESTRA ou não.  

 A cada semestre, abrimos vagas para o PROJETO ESTRADA CULTURAL. Com a anuência das diretoras das escolas 

onde estamos baseados e das demais no entorno das mesmas, espalhamos cartazes e vamos de sala em sala com um pequeno grupo de 

integrantes falando sobre o projeto e demonstrando como nossos alunos aprenderam a tocar seus instrumentos. A partir daí, cadastramos 

os interessados para provas de seleção. Como nosso objetivo definido é formarmos uma orquestra de fato, focamos na afinação e ritmo 

para averiguarmos a real aptidão de nossos alunos.  

 * O Projeto estrada Cultural não rejeita nenhuma criança que tenha as aptidões para integrar uma orquestra. Contudo, 

 nem todas as crianças participantes de nossos núcleos demonstram foco e determinação para seguirem a carreira 

 profissional. Assim, as que demonstram essa disposição, são selecionadas para integrar a Orquestra Maré do Amanhã.  

 

 

OBJETIVOS 

NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO É MELHORAR A AUTOESTIMA e o desempenho escolar destas crianças com a ajuda da música, 

enquanto as mantemos ocupadas, evitando que sejam seduzidas pelo tráfico de drogas. 

No entanto, nosso foco principal é a profissionalização. Queremos formar uma Camerata Jovem da Maré e conceder às crianças uma 

oportunidade real de trabalho. 

O Rio de Janeiro carece de um período de estágio na formação profissional de nossos músicos. Este estágio seria uma orquestra jovem. 

Somente depois de um estágio em uma orquestra jovem poderemos profissionalizar de fato nossos músicos. 
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A seriedade do projeto já nos possibilita colher frutos significativos. Em 2013, a violoncelista Vitória soares foi selecionada, dentre 

diversos candidatos de projetos sociais de música, para ser ouvida em uma master class com o violoncelista Antonio Meneses. 

Ainda em 2013, um grupo de cordas da orquestra foi selecionado para apresentar-se junto à Orquestra e Coro Municipais de 

Petrópolis no Messias, de Georg Friedrich Handel. 

Em 2014, nossos alunos de violoncelo foram convidados pelo violoncelista Johannes Moser para um workshop, enquanto os de 

flauta eram trabalhados por Michel Faust e Ricardo Kanji. 

Já os de viola, tiveram aulas com o músico Gabriel Marín, solista da Orquestra sinfônica da USP. 

No final de 2014, uma grande surpresa: o violinista Maxim Vengerov escolheu a Orquestra Maré do Amanhã para um encontro, que 

acabou se tornando uma proveitosa aula de técnicas com o violino. 

Além disso, nosso aluno Ruan Pablo recebeu a doação de um oboé profissional e foi adotado por ninguém menos do que o maior 

professor do instrumento no país, Luiz Carlos Justi. 

Em abril deste ano, durante uma visita da coordenadora artística do Festival Villa-Lobos de Caracas, realizado em parceria com o El 

Sistema, fomos surpreendidos pelo convite para que alguns de nossos músicos participem em outubro próximo da orquestra 

binacional Brasil X Venezuela, uma honra sem igual. (esse convite só poderá ser realizado se tiver o patrocínio de R$80.000 para 

custear  as passagens aéreas) 

Todos esses frutos são resultados de uma política que estimula e incentiva o aluno em todos os pontos.  

Em cada um dos núcleos do Projeto estrada Cultural (ou PROJETO ORQUESTRAS DO AMANHÃ), os que realmente são 

vocacionados para a música, são convidados a integrar a Orquestra Maré do Amanhã. 

Uma vez integrando a orquestra, têm seus instrumentos trocados periodicamente, à medida que vão se profissionalizando – este ano 

todos receberam instrumentos desenvolvidos sob medida pelo Luthier Roberto Holz. 

 

 

A  CAMERATA JOVEM  DA MARÉ É PARA “ONTEM” 

NOSSOS ALUNOS,  HOJE,  ESTÃO PREPARADOS para  integrar  uma orques tra  jovem,  o  que  seria  o  

es tágio  natura l  para a  formação profiss ional  defini t iva .  9 





SEDE:  UMA REALIDADE  
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UM DOS GRANDES EMPECILHOS PARA o nascimento de uma sinfônica jovem na Maré acabou de ser removido.  

Faltava-nos um espaço adequado para as aulas e ensaios da Orquestra Maré do Amanhã. 

Já não falta mais, pois a State Grid Brazil Holding (Patrocinadora Master) acaba de firmar a compra de um imóvel na Maré para doar 

a nossa ONG. Mais um sonho realizado, uma sede fora da área de conflito, o que nos permitirá trabalhar ininterruptamente. 

As obras iniciam-se em agosto e estão previstas para terminar em dezembro.  

 

 

COORDENAÇÃO EXPERIENTE 
 A COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO É DE CARLOS EDUARDO PRAZERES, profissional com 25 anos de 

experiência em gestão cultural, vinte dos quais como diretor executivo da Orquestra Petrobras sinfônica.  

A partir de sua experiência, Prazeres acumulou uma gama de contatos no meio musical, o que lhe permite escolher excelentes 

profissionais, garantindo resultados expressivos.  

 Da equipe técnica fazem parte ainda profissionais que estiveram ao lado de Prazeres na produção da OPES. Mauro 

Dellal é músico e fundou a orquestra com o maestro Armando Prazeres. Profundo conhecedor de todos os aspectos técnicos para 

montagem de um espetáculo sinfônico, Dellal é coordenador de toda parte técnica do projeto, vistoriando os locais dos concertos, 

tratando de aspectos relevantes, tais como posicionamento da orquestra, iluminação, sonorização, desloca- mento de instrumental e 

equipe etc.  

 Mônica Cardoso é publicitária e integrou a produção da OPES por cinco anos. Ela é a Produtora executiva do projeto, 

quem coordena a equipe de responsáveis pelos núcleos de trabalho: Simone Nascimento e Sílvia Regina dos santos.  

Integram a equipe de ensino, coordenada artisticamente por Filipe Kochem, os professores Frederico Köchem, Ana Beatriz Vergara, 

Talita Rodrigues, Rafael Alencastre, Cicelle Alexandra e Ricardo Bessa, todos com vasta experiência em ensino de música a crianças 

de comunidades em risco social. Filipe Kochem é também o maestro da Orquestra Maré do Amanhã.  

 Por fim, julio Moreira coordena a equipe de comunicação, sendo o responsável pela identidade visual, pelo design e pela 

gerência da assessoria de imprensa. Completa a equipe a psicóloga samantha Antelo. 



CONCERTOS ESPECIAIS  E  APARIÇÕES NA MÍDIA 
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AO LONGO DE SEUS POUCOS ANOS DE EXISTÊNCIA, a Orquestra Maré do Amanhã já realizou mais de duas 

centenas de concertos, alguns bastante expressivos, como o seu concerto de estréia, no Palácio de Cristal, em Petrópolis, 

para um público de mais de duas mil pessoas. Ou o concerto no Festival de Presépios do jardim de Alah, para cerca de cinco 

mil pessoas. 

A orquestra apresentou-se ainda para Maria Bethânia, na Cidade das Artes, no Rio de janeiro, arrancando elogios rasgados 

da cantora baiana; para uma delegação de professores de música da ONG Americana People to People, sendo considerado o 

mais sério projeto social visitado por eles em 2011; para convidados do então governador Sérgio Cabral, no jardim de 

inverno do Palácio Guanabara; e, não fosse a chuva que insistiu em cair no dia 23 de julho de 2013, teria se apresentado 

para o Papa Francisco durante  a jornada Mundial da juventude, no Cristo Redentor. O papa, agradecido, enviou uma 

benção especial, por escrito, para os integrantes do projeto. 

A Orquestra Maré do Amanhã já se apresentou nos principais palcos cariocas, como o Theatro Municipal do Rio de janeiro, 

a Cidade das Artes e a sala Cecília Meireles, onde acompanhou os músicos Roberto Menescal e Wanda sá com grande 

sucesso. O grupo participou, ainda, de gravações para o Programa do Jô, para o globo Repórter, para o encontro com Fátima 

Bernardes, para o jornal Nacional, para o Vídeo show e, mais recentemente, para o Caldeirão do Huck. 

 

 ASSOCIAÇÃO  DE  MARCAS COM  RETORNO  GARANTIDO 

O retorno de seu patrocínio em mídia espontânea é garantido. A cada ano o projeto mostra 

que tem potencial para ser um sucesso, afinal de contas, é um projeto sério, com reais 

pretensões a transformar vidas através da música –algo raro. 

Anualmente, retornamos cerca de 15 vezes o valor investido no projeto em mídia 

espontânea para nossos patrocinadores. 
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PALÁCIO  DA  
GUANABARA  
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Sobre Cotas de Patrocínio e Contrapartidas 
CONSULTE: 

www.vrprojetos.com.br 

contato@vrprojetos.com.br 

(51) 3737.0809 

 


