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Aprender a tocar um instrumento 

musical é para todos e, além de 

todos benefícios óbvios de poder 

fazer música, a relação com um 

instrumento musical pode ser uma 

alternativa para relaxar e esquecer o 

estresse do dia a dia. As vantagens 

que a música traz para a saúde são 

indiscutíveis e nunca é tarde para se 

começar. Pensando nisso, o professor, músico e bancário aposentado, Carlos Orlando, 

iniciou há 5 anos, no mês de agosto de 2009, o Projeto Violão Instrumental Inclusão 

Social e Cultural, uma parceria entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de 

Educação e Cultura, a AABB e o Coral Areias Brancas. A AABB realizou a compra de 20 

violões e a Prefeitura Municipal, até os dias de hoje, cede o Teatro Municipal João 

Pessoa, para que sejam ministradas as aulas. Na época o Dirigente de Cultura do 

Departamento Cultural, Celomar Marques, apoiou a causa de qualificar o espaço que não 

tinha condições físicas para que fossem efetuadas as aulas. O Governo do município, 

comprou 15 cadeiras estofadas sem braço e 15 estantes de leitura de partitura, o total de 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), foram investidos. Atualmente, Carlos Orlando, 

passa seus ensinamentos musicais para dezenas de alunos, divididos em quatro turmas, 

jovens com violão erudito e adultos com violão popular. “As aulas são gratuitas, meu 

trabalho é voluntário, estou sempre me atualizando na internet e trazendo conteúdos 

novos”. No início do ano letivo, alunos das escolas de Rosário do Sul, são selecionados 

para participar das aulas, quem não possui violão, pratica em um instrumento cedido por 

empréstimo pelo curso. Israel Pereira, é aluno desde a primeira turma, e destacou sua 

opinião sobre o curso, “Entrei com 11 anos, atualmente tenho 16, sempre tive vontade em 

aprender a tocar violão, está foi uma boa oportunidade”. No mês de março de 2015, outra 

seleção será efetuada, para que os alunos acompanhem e sigam o ritmo da turma, desde 



seu início. Interessados podem obter maiores informações no Centro Cultural, localizado 

ao lado do Teatro Municipal. 


