Programa Cubatão Sinfonia ensina música e
oferece futuro melhor a crianças
É em um charmoso espaço, no coração da Cota 200, que o Programa
Cubatão Sinfonia funciona. Na Av. Principal, 1016, o espaço que antes
abrigava um shopping, recebe diariamente crianças e jovens sedentos pela
Arte! O Programa Cubatão Sinfonia, projeto apoiado pela Copebras no
município, ensina música, canto coral, expressão corporal e até informática
para crianças, adolescentes e jovens.
Atualmente conta com 200 alunos matriculados, moradores das Cotas e
outros bairros próximos. A criançada tem aulas na teoria e prática, de
instrumentos de sopro (metais e madeiras), percussão erudita e popular,
cordas (violão e violino), canto coral e musicalização infantil (desde as
primeiras notas musicais até a escolha do instrumento). Além disso, os
estudantes compõem os Grupos de Câmara, Camerata de Violões, Coral e
Fanfarra da Escola Estadual Maria Helena Duarte Caetano, da Cota 200.
O objetivo principal é contribuir para o desenvolvimento humano, social,
educacional, artístico e cultural. A Cubatão Sinfonia tem o intuito de auxiliar a
construção das competências humanas, sociais e culturais, possibilitando
novos conhecimentos e socialização. O projeto atende moradores em territórios
de baixa renda e de vulnerabilidade social de acordo com o diagnóstico social
do município. Por meio das atividades, cria oportunidades de atuação positiva
na sociedade.
O Programa surgiu em 2007, quando ainda era somente um projeto.
Desse tempo pra cá, acolheu mais de 2 mil crianças e adolescentes, tirando-os
da ociosidade no contraturno do colégio. Atualmente, é patrocinado pela
COPEBRAS que, além do apoio financeiro, acompanha a evolução das
atividades por meio de diagnósticos.
Desde 2012, possui o selo da Unicef, o que certifica a seriedade do
projeto no atendimento à criança e ao adolescente. O Programa foi
semifinalista do Prêmio Itaú-Unicef, selecionado entre mais de 2.922 projetos
de todo o país.

Contrapartidas do Projeto - As atividades musicais oferecidas pelo
Programa Cubatão Sinfonia são totalmente gratuitas, garantindo o acesso a
toda comunidade local e entorno, somente dependendo da inscrição da criança
e

do

adolescente

interessado,

independentemente

de

sua

condição

socioeconômica, etnia, deficiência ou gênero, que deverá apenas comprovar
estar matriculado e frequentando o sistema público ensino regularmente, assim
como jovens maiores de 18 anos para as oportunidades remanescentes.
Para o acesso às vagas não há processos seletivos, mas somente
adequação dos interessados ao número de vagas oferecidas. Não é necessário
que tenha conhecimento musical ou que possua instrumento musical próprio. O
Programa disponibiliza instrumentos e material pedagógico para uso em aula.
Realização - O Cubatão Sinfonia é realizado pela Associação de
Músicos da Banda Sinfônica de Cubatão e conta com patrocínio da Copebras –
empresa da CMOC International Brasil que possui operação de fosfatos - por
meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Tem, ainda, o apoio da Prefeitura
de Cubatão e Ministério da Cultura.
Mais sobre o Programa – Desde 2016, o Programa abriu os braços
para outro projeto: a Orquestra Cubatão Sinfonia, onde são atendidos 40
jovens com até 21 anos de idade, jovens músicos divididos em naipes de
cordas, sopros (madeiras e metais) e percussão. O objetivo é viabilizar e
incentivar a continuidade do estudo da música instrumental, desmitificando as
diversas áreas musicais e formalizando a união de todos os alunos que
frequentam regularmente as aulas teóricas.
A formação conta com 20% dos alunos vindos do Programa Cubatão
Sinfonia - que participam com o intuito de que suas habilidades sejam
desenvolvidas na coletividade; 70% das vagas são destinadas aos demais
músicos-alunos pré-avaliados de outras instituições musicais, ONGs, projetos
culturais, escolas de música, conservatórios e estudo de música de forma
privada; e as demais, 10%, são de alunos-músicos suplentes, que atuam como
estagiários.

