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PEDAGOGIA CRIATIVA: 
MÚLTIPLOS CAMINHOS 
PARA A EXCELÊNCIA

Fredi Gerling 
Tradução para o Português do Brasil por Tiago Ribas

O texto a seguir é um resumo de uma palestra ministrada online, na 48ª Conferência Interna-
cional ESTA, na cidade do Porto, em Portugal, em 2020. O tópico da apresentação foi Pe-
dagogia Criativa, e, considerando que sou professor de violino há cinquenta anos, essa tem 
sido a minha busca pessoal. Partindo disto, tocarei em algumas questões que ajudaram a 
dar forma à minha abordagem pedagógica. Nesse contexto, a Pedagogia Criativa não deve 
ser erroneamente entendida como uma série de truques criativos e imaginativos usados para 
apresentar conteúdo de aula. Em vez disso, é um conjunto de conceitos de ensino que podem 
ajudar professores no desenvolvimento de abordagens pessoais, voltadas para cada aluno em 
particular. Como os pontos de vista expressos neste texto são uma introdução para questões 
mais complexas, ou seja, as necessidades e expectativas dos alunos, imagino que essas 
ideias encontrarão ressonância no pensamento pedagógico de cada leitor. Além disso, essas 
sugestões não serão igualmente relevantes para todos os professores, de modo que tópicos 
para estudos mais avançados devem partir de dúvidas e demandas próximas à experiência de 
cada professor.

Existem muitos métodos de ensino de violino, e viemos a conhecer e a aplicar muitos deles na 
nossa formação tradicional. Professores se tornaram ícones famosos, graças à consistência 
dos resultados que obtiveram. Os nomes de Ivan Galamian, Carl Flesch e Max Rostal, para 
citar apenas alguns, estão entre os mais eminentes pedagogos na literatura da pedagogia do 
violino, tendo ensinado e formado artistas de grande renome. 

Devemos levar em conta também as ideias desenvolvidas durante a segunda metade do 
século passado, visando a difundir o ensino do violino para todos, por meio de aulas em gru-
po. Shinichi Suzuki e Paul Rolland, embora não diretamente interessados no ensino coletivo, 
são uma parte essencial desta discussão. Hoje somos afortunados por termos pedagogos 
operando maravilhas com o ensino tradicional, e também professores desejando pesquisar 
novos meios de acomodar as necessidades de estudantes que buscam caminhos musicais 
diversos.

Acredito que como músicos devemos compreender e abraçar as necessidades e objetivos de 
nossos alunos. Hoje em dia, há violinistas tocando em bandas de rock e violinistas tocando 
jazz. Enquanto há violinistas tocando em salas de concerto, há também os que tocam em 
restaurantes e aeroportos, para mencionar apenas alguns dos lugares onde se pode encontrar 
trabalho remunerado na música. Certamente, há violinistas tocando em estúdios de gravação, 
enquanto muitos outros estão improvisando nas ruas. Assim, a questão que colocarei aqui é: 
de que forma nós, professores, preparamos nossos alunos para tocar em qualquer situação 
dada?

Logo de início, quero dizer que não tenho nada contra a pedagogia convencional, nem contra 
os métodos tradicionais disponíveis. Portanto, começo falando brevemente sobre minha pró-
pria formação, como pano de fundo das minhas ideias.
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Como conciliar um programa preestabelecido de estudos 
com alunos que nos chegam dizendo que querem tocar 
em uma banda de rock?

Tive uma experiência direta, que foi relevante no sentido 
de moldar minha crença na necessidade de uma abor-
dagem criativa de ensino. Recebi um telefonema de um 
estudante alemão que estava estudando em Boston em 
uma escola de música muito conhecida. Ele havia vindo 
da Alemanha para estudar jazz nos Estados Unidos. Nessa 
conhecida escola de jazz, o professor de violino insistia 
para que ele tocasse suítes de Bach e sonatas de Beetho-
ven. Ele estava muito frustrado, e com razão, pois isso ele 
poderia ter feito na Alemanha. Em nosso primeiro contato, 
ele tocou a primeira sonata de Beethoven, mas não deixou 
claro seus objetivos de longo prazo. No meio da semana, 
ele me telefonou querendo cancelar a próxima aula, e 
disse que estava considerando largar o violino por causa 
de dores no braço. Convenci-o a retornar para mais uma 
aula, e mudei todo o curso de ação. Para eliminar as dores, 
comecei ensinando-lhe os fundamentos dos bons movi-
mentos e da postura saudável. Ele concordou em conti-
nuar as aulas, e então trabalhamos nos seus livros de jazz, 
buscando bons dedilhados e arcadas. Esse novo progra-
ma foi tão bem-sucedido que ele trouxe mais oito novos 
alunos da sua escola de música. Esses estudantes tinham 
em comum o fato de que não queriam tocar os estudos 
violinísticos tradicionalmente considerados importantes 
para dominar o instrumento. No entanto, precisavam tocar 
bem para adquirir um conjunto de habilidades instrumen-
tais especializadas, dado que o cenário profissional do 
jazz é muito competitivo. 

Esse episódio marca o momento em que comecei a 
desenvolver ideias voltadas para as necessidades dos 
alunos, para construir competência. Acredito que devemos 
seguir um caminho organizado de investigação, para es-
tabelecermos um plano criativo de estudo. Nos próximos 
parágrafos, apresento uma série de pontos que descobri 
serem úteis na minha jornada de ensino.

Posso encontrar as raízes da minha própria prática 
violinística em Carl Flesch. Max Rostal, um dos seus 
alunos, foi o mentor de Alberto Jaffé, quem, por sua 
vez, foi meu primeiro professor importante. Durante 
meus estudos no New England Conservatory, em 
Boston, obtive meu mestrado em violino, sob orien-
tação de Eric Rosenblith, também aluno de Flesch. 
Ao longo dos meus estudos universitários, tive aulas 
com Nathan Schwartzman, e depois, no mestrado 
em pedagogia do violino, fui orientado por Kenneth 
Sarch. Ambos graduados na Juilliard, Schwartzman 
e Sarch foram alunos de Galamian. No doutorado, 
estudei com Leopold LaFosse, aluno de Richard Bur-
gin, que, por sua vez, foi aluno de Joseph Joachim e 
Leopold Auer. Assim, sou grato por ter sido formado 
de acordo com o melhor da prática violinística tradi-
cional.

Kenneth Sarch me apresentou à abordagem de Paul 
Rolland, e senti uma imediata conexão com sua 
metodologia. Eu estava também aprendendo sobre 
Suzuki, de um modo mais formal, e experimentando 
suas ideias com alguns dos meus alunos. Naquele 
tempo não havia cursos de formação Suzuki, como 
há hoje em dia. Em minhas aulas, eu usava os livros 
de John Kendall, que incluíam explicações sobre 
como utilizar o método Suzuki. Assim, esse panora-
ma, junto com cinquenta anos de experiência como 
professor, estão nas raízes dos meus questionamen-
tos sobre ensino. 

Como usar os materiais que um professor bem 
formado tem à disposição? Os programas de estu-
dos no violino, ao longo dos anos, estabeleceram um 
curso de ação que inclui exercícios básicos, escalas, 
cordas duplas, técnica de arco, estudos musicais e 
o repertório tradicional de concerto. Esse currículo é 
estabelecido para incluir diferentes níveis que even-
tualmente levam a graus de formação em música. 

Figura 1  A tradição pedagógica na minha formação

Figura 2  Influências adicionais

Figura 3  Aspirações artísticas
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Para tornar claras minhas observações, partirei do 
retângulo amarelo, no canto esquerdo das figuras.
A primeira questão é entender os objetivos do aluno. 
Devemos considerar que instrumento o aluno preten-
de tocar, que gênero musical, e que público-alvo ele 
busca alcançar. Em qualquer estilo ou gênero musi-
cal, um alto nível de competência e habilidades são 
condições prévias para uma boa execução. No en-
tanto, se alguém vai tocar jazz, rock, ou os diversos 
subgêneros da música de concerto, isso determinará 
a trajetória da formação específica. Da mesma for-
ma, se o aluno quer ser um músico profissional, há 
várias opções de público-alvo a serem consideradas. 
O aluno almeja uma carreira de concertista? Quer ser 
um professor, ou um musicoterapeuta? Nós, como 
professores, temos algo a dizer quanto ao direciona-
mento e ao melhor emprego das energias do aluno. 
Esse processo, como as setas nas figuras suge-
rem, é circular, pois as questões influenciam umas 
às outras, tanto quanto o curso de ação. Uma vez 
que temos com clareza esses objetivos em mente, 
podemos planejar um plano de formação que seja 
criativo, e visar a objetivos específicos.  

Acredito que todo trabalho deve partir do bem-estar 
físico. Não se pode ter uma execução emocionante, 
a menos que se esteja tecnicamente seguro, e não 
se pode estar tecnicamente seguro, a menos que se 
tenha uma condição física saudável. É possível tocar 
bem com dores, mas isso não é saudável. É difícil 
tocar bem com uma respiração curta, ou com o cora-
ção acelerado. Consequentemente, o primeiro passo 
para planejar um curso de formação é ter cuidado 
com o bem-estar físico do aluno. O professor deve 
analisar a postura, o tamanho e o ajuste adequado 
do instrumento, os acessórios corretos, tais como 
espaleira e queixeira, para os violinistas, ou espigão 
e cadeira, para os violoncelistas, e assim por diante. 
Por mais vasto que seja o assunto, é essencial que 
um professor que queira ser criativo conheça as 
muitas opções a esse respeito. Finalmente, deve-se 
avaliar as aptidões físicas do aluno. Tamanho da 
mão, comprimento do braço, largura dos ombros, 
assim como qualquer possível deficiência, devem 
ser considerados no planejamento de um curso de 
formação bem-sucedido. Tive uma aluna, por exem-
plo, que tinha apenas três dedos na mão direita. 
Juntos, elaboramos uma empunhadura de arco não 
ortodoxa, que a permitiu tocar na orquestra amadora 
onde almejava tocar.

Antes de qualquer coisa, temos que estar saudáveis. Deve-
mos ensinar os alunos a cuidar bem do seu corpo. Embora 
os períodos de prática não devam ser muito longos, o 
fortalecimento do corpo é necessário a fim de se ganhar 
controle. Um corpo apto viabiliza um bom controle de mo-
vimentos que podem manter um trabalho em uma postura 
adequada. Quando alguém trabalha com poucos alunos, 
a questão da postura é muito importante, e ainda assim 
difícil de alcançar. Para ter uma boa postura, é necessário 
ter tônus, músculos flexíveis e controle de movimentos. 
Essa ideia circular nos ajuda a entender a postura como 
uma atitude dinâmica do corpo, e não como a rigidez de 
uma estátua. Nesse sentido, descobri que as ideias de 
Paul Rolland são muito úteis.

Em seguida, no nosso modelo, vêm as aspirações musi-
cais do aluno. Se sabemos o que é essencial na música 
que os alunos querem tocar, podemos planejar o trabalho 
técnico necessário para torná-la viável. Considero que os 
aspectos técnicos e questões interpretativas estão inter-
conectadas. Essa é a razão porque essas questões são 
circulares. Quanto mais técnica se quiser ter, mais apto 
fisicamente se deverá estar. Quanto mais profundidade de 
interpretação se quiser veicular, mais destreza técnica se 
deverá ter. Portanto, é muito importante entender o fluxo 
da preparação para a execução.

Figura 4  Formação

Figura 5  Formação física

Figura 6  Formação musical
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O trabalho musical básico começa pelo treinamento 
auditivo. Não me refiro necessariamente ao treinamento 
auditivo formal, como o solfejo e ditado. No nível básico, 
é preciso ouvir música. Desde o começo deve-se ouvir 
música, para formar imagens sonoras na mente, para 
saber como se quer soar. Do som ao símbolo é uma parte 
importante do treinamento auditivo no método Suzuki. 
Ouvir gravações, cantar, e então tocar. Se a música agra-
da o ouvinte, provavelmente será incorporada à sua lista 
de músicas favoritas, e, quanto se ouve música, mais se 
começa a conhecer o repertório. Com uma melhor com-
preensão da literatura, vem a oportunidade de explorar a 
estrutura musical. Um maior conhecimento da forma leva 
a uma escuta mais sofisticada, novas obras, e estruturas 
mais complexas. De novo, o fechamento do círculo per-
mite o crescimento contínuo. A tarefa do professor nesse 
processo é criar oportunidades para o desenvolvimento 
de conhecimento em direção aos objetivos musicais do 
aluno.

Para tocar um instrumento musical, é necessário traba-
lho técnico. Esse processo começa com o básico: como 
segurar o instrumento, como produzir som, como mudar 
as alturas, como mudar a duração dos sons, etc. Em 
continuação, o repertório padrão de exercícios, escalas, e 
estudos musicais. Sevcik, Flesch e Kreutzer imediatamen-
te vêm à mente quando o assunto é habilidades básicas 
no violino. Geralmente associamos a técnica expandida à 
música contemporânea, e existem agora materiais volta-
dos às especificidades desse repertório. Aqui, quero pro-
por outro significado para técnica, ou seja: a compreensão 
dos objetivos do aluno formará a base para a adaptação 
e a expansão dos estudos e o repertório de escalas. Para 
quem vai tocar Paganini ou Jazz, o básico é o mesmo. Um 
bom detaché faz parte da técnica básica. Ele deve ser exe-
cutado com o braço relaxado e produzir um som vibrante. 
Podemos dizer que se trata de técnica expandida quando 
se muda o som produzido, em função das necessidades 
do repertório que o aluno quer tocar. Por exemplo, o aluno 
de jazz que mencionei sabia algo do básico, escalas, e o 
repertório de estudos. Trabalhamos nos princípios essen-
ciais de postura, mas, para construir uma forte técnica 
padrão, tive que ser muito criativo. Ele estava estudando 
as escalas tradicionais, e a habilidade em escalas maio-
res e menores é muito importante. Mas o seu objetivo era 
tocar jazz. Existem muitos padrões no idioma do jazz. É 
preciso desenvolver padrões originais, e combinar esses 
padrões de jazz fluentemente, em todas as tonalidades, 
para poder improvisar. Isso é bem diferente, por exemplo, 
dos materiais presentes no sistema de escalas de Flesch. 
Assim, usamos livros para saxofonistas, que tinham re-
pertório de standards de jazz e padrões de improvisação. 
Trabalhamos no sentido de alcançar uma boa sensação 
física tocando esse conjunto específico de material e isso 
se tornou sua técnica padrão básica. Ele trabalhou até que 
esse material fosse algo que pudesse tocar com fluência. 

Figura 7  Formação técnica
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A questão é que ele não tinha a necessidade de ser fluente 
nos estudos de Kreutzer, mas precisava ser muito fluente 
naqueles padrões de jazz. A fluência nos padrões de jazz 
lhe permitiu expandir seu repertório pessoal de padrões, 
adquirindo assim a técnica para se tornar um executante 
com personalidade própria. Além disso, a competência 
nos padrões básicos de jazz possibilitou que ele expandis-
se a técnica, incorporando novos elementos, tais como: 
golpes de arco, produção de som, mudanças de posição 
e afinação. Uma vez que os alunos adquirem um alto nível 
de competência, espera-se que os professores discutam 
as alternativas e escolhas de carreira. O professor criativo 
terá que lidar com questões complexas, como parte da 
preparação profissional dos alunos. 

O que eu afirmo é que, pelo menos inicialmente, é preciso 
entender o repertório que o aluno vai tocar profissional-
mente. Seja jazz, ou o repertório clássico sinfônico, mú-
sica de câmara ou concertos, uma vez que os desejos do 
aluno estão claros, pode-se planejar um curso de forma-
ção apropriado a esse repertório. A tarefa do professor é 
se certificar de que o repertório escolhido pode ser execu-
tado com facilidade e fluência. Ao mesmo tempo, o jovem 
instrumentista deve ser capaz de lidar com as emoções 
ao apresentar esse repertório em público ou em audições. 
Conhecer o repertório leva tempo, e o estabelecimento das 
habilidades motoras requer um tempo adicional. Quando 
tudo isso está bem estabelecido, deve-se considerar a 
ética. Um músico respeitado deve estar preparado para 
trabalhar profissionalmente dentro de um conjunto de prin-
cípios éticos. O professor deve entender, dar o exemplo, 
e ajudar os alunos a desenvolverem atitudes e condutas 
éticas. A ética envolve a escolha de repertório apropriado 
para diferentes situações, e assim nosso círculo começa 
de novo.

A preparação de repertório começa com uma referência 
aural. Deve-se formar uma imagem sonora no ouvido 
interno, e não importa de que tipo de música se trate. Em 
muitos casos, pode-se ouvir uma interpretação já existente 
de uma obra. No caso de obras novas, junto com a audi-
ção de repertório similar, é necessário usar as habilidades 
de leitura musical e ferramentas analíticas, para formar 
esse conceito sonoro na mente. Embora pareça que, nesse 
caso, a leitura vem antes, esse tipo de leitura da partitura é 
uma forma de ouvir conjuntos conhecidos de sonoridades 
já presentes na mente, que podem ajudar a moldar a nova 
música. Esse processo complexo é rigorosamente entrela-

Figura 8  Preparação profissional

Figura 9 Preparação de repertório

O professor criativo terá 
que lidar com questões 
complexas, como 
parte da preparação 
profissional dos alunos. 
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Figura 10  Preparação emocional

Figura 11  Preparação ética

çado, e reavaliado ao longo da prática.
Quanto mais se pratica, melhor se pode ouvir. Na medida 
em que se expande o conhecimento da obra, a leitura 
passa a ser mais do que meramente o ato de ler as notas. 
Passa-se a um novo nível, onde se lê a estrutura, se respira 
com conteúdo emocional, se imagina paisagens sonoras, 
e assim por diante. A leitura, nesse senso mais avançado, 
gera ideias cuja execução requer mais destreza, e isso re-
quer mais prática. Quanto mais se ouve, mais significados 
são incorporados, e mais prática é necessária para atingir 
os novos objetivos. De novo, é a natureza circular do pro-
cesso que levará à questão da preparação emocional.

É evidente que uma execução significativa envolve uma 
série de processos complexos. Ela impõe altas demandas, 
e o envolvimento emocional pode comprometer o controle 
técnico. Ao mesmo tempo em que é desejável que uma 
execução seja emocionante, a tarefa em mãos é ser capaz 
de comunicar as emoções ao ouvinte, sem deixar que elas 
dominem o executante.

A música não é uma profissão fácil. O custo emocional é 
muito alto. O professor deve trabalhar de um modo que os 
alunos mantenham uma atitude objetiva em relação à sua 
própria execução. Se bem-sucedido, o professor mostrará 
o caminho para superar as dificuldades. Superar as dificul-
dades gerará satisfação, e os alunos poderão ter um senti-
mento de realização. Esse sentimento de realização gerará 
a força de vontade necessária para continuar trabalhando. 
Como eu disse, é uma profissão difícil. Grande tenacidade 
é um requisito para se atingir o sucesso.  

Quando diligência e talento andam juntos, o resultado 
pode ser o sucesso. Lidar com o sucesso não é tão 
simples como se pode pensar. Auto engrandecimento, 
ganância e egoísmo são coisas que, infelizmente, estão 
muito presentes em artistas, ainda assim, maravilhosos. É 
essa a razão pela qual o trabalho na preparação ética está 
incluído nestas considerações. Acredito que a preparação 
ética começa pela simples aceitação de que mesmo os 
artistas mais consumados não sabem tudo o que há para 
saber. Ainda sobre a integridade de caráter e humildade, 
a missão de um professor também leva ao entendimento 
de que artistas não têm passe livre para serem grosseiros 
com outras pessoas. Geralmente os alunos têm por hábito 
se autodepreciarem. Não se deve confundir uma avaliação 
honesta das deficiências com autodepreciação. Os alunos 
devem aprender estratégias de autoavaliação, como meio 
de implementar carreiras profissionais gratificantes. É 
preciso aprender a ter a honestidade de aceitar o que se 
pode fazer, e evitar fazer o que não se pode. Geralmente 
os melhores artistas estão, honesta e respeitosamente, 
buscando ser melhores profissionais.

Agora quero enfatizar que todas as ideia acima estão 
presentes quase que simultaneamente durante a jorna-
da em direção à maestria musical. Assim, essas ideias 
permeiam o trabalho, levando a uma profissão musical 
significativa. Às vezes, deseja-se dar aos alunos uma opor-
tunidade para se expressarem artisticamente, mas sua Figura 12  Realização artística
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técnica é deficiente. Em outras ocasiões, o gênero 
musical oferecido ao aluno não é do seu interesse. 
Acredito que, para termos um nível em que podemos 
esperar realização artística dos alunos, devemos 
ir ao encontro das suas necessidades. No início 
deste texto, mencionei um estudante de jazz e seu 
descontentamento com o curso de estudos propos-
to. Aquela situação apresentou uma oportunidade 
de utilizar elementos do repertório do jazz, em vez 
das escalas tradicionais, para seu desenvolvimento 
técnico. Portanto, compreender o que é essencial 
para atingir a excelência em qualquer gênero é um 
dever. Isso pode ser muito difícil para nós violinistas 
tradicionalmente formados. Hoje em dia, a disciplina 
de World Music trouxe muito enriquecimento à ex-
periência musical. Se não se está familiarizado com 
um gênero de música em particular e com a cultura 
de onde ele vem, deve-se ainda assim tentar extrair 
da própria música o que é preciso para que ela seja 
apropriadamente executada no violino. Alunos tocan-
do esses repertório podem, ainda assim, usar alguns 
dos métodos tradicionais de modo criativo. Se um 
aluno, por exemplo, quer tocar música brasileira, será 
útil praticar alguns ritmos brasileiros aplicados às 
escalas. 

Acredito que esse tipo de entendimento nos capacita 
a desenvolver as ferramentas para irmos ao encon-
tro das necessidades do aluno. Deve-se planejar 
estratégias de estudo baseadas nas ferramentas 
tradicionais, e pesquisar novas ferramentas para 
novos repertórios, adaptando-as em cada passo do 
caminho. 

Penso que é assim que continuamente encontramos 
os desafios da profissão que escolhemos. Uma 
vez que podemos cooperar com essas demandas, 
podemos esperar realização artística dos nossos 
alunos. Para alcançar maestria, que é o nosso 
objetivo final, devemos partir de uma atitude de 
satisfação e serenidade. Acredito que essas quali-
dades e atitudes vêm de se estar à vontade com os 
elementos técnicos, e do prazer de uma execução 
fluente e sem lacunas. Não é fácil tocar com aban-
dono. É extremamente difícil alcançar um alto nível 
artístico. Mas um grande artista nos mostra que isso 
é possível. É a sua habilidade em superar os aspec-
tos físicos da execução que permite momentos de 
transcendência. Nesses raros momentos de sublime 
maestria musical, não pensamos mais em como 
um violinista segura o violino ou o arco. Em nosso 
ensino, devemos almejar o desenvolvimento de uma 
imersão nos elementos musicais, que possa trazer à 
tona o estado do Sublime na execução de uma obra 
em particular. Acredito que, se planejamos o trabalho 
técnico centrados no repertório e gênero que são 
caros ao aluno, uma atitude positivamente livre de 
tensão pode ser facilmente atingida. Por sua vez, 
aqueles belos momentos musicais podem acontecer 
com mais frequência. Esse é o momento certo de 

desenvolver uma personalidade artística, de modo que os 
traços únicos de cada aluno sejam preservados, desen-
volvidos e nutridos. Professor e aluno ganham, quando 
consideram objetivos profissionais que geram os traços 
desejados para cada gênero. Tive um aluno mais velho 
que era também ator, e utilizava o violino como parte da 
sua atuação. Sua personagem no palco era um músico ex-
cêntrico. As necessidades imediatas desse aluno estavam 
relacionadas ao conforto físico. Por ter tido pouco preparo, 
ele era muito tenso. Trabalhamos no sentido de deixá-lo 
tão confortável quanto possível com o instrumento, e, as-
sim que isso foi atingido, eu sugeri que ele já tinha preparo 
suficiente, pois senti que alguns dos seus movimentos e 
certas imprecisões que lhes eram únicos constituíam as 
características mais importantes da sua atuação. Se o seu 
objetivo fosse tocar em uma orquestra, teríamos traba-
lhado num rumo bem diferente. Assim, minha proposta é 
ajudar os alunos a entenderem e aceitarem que eles são 
únicos, possibilitando, assim, o desenvolvimento de uma 
personalidade adequada ao seu objetivo profissional, o 
que levará a um estado de espírito positivo e tranquilo. 
Uma vez mais, nosso círculo está completo. 

É assim que acredito que vamos do mais básico até o nível 
artístico. Gosto de dizer que a arte de ensinar é reconhecer 
o iniciante no artista, e o artista no iniciante. Consequen-
temente, a partir do que acabei de expor, digo que a cada 
manhã somos iniciantes, e, depois de um dia de trabalho, à 
noite somos melhores artistas.  

Aplico isso aos alunos quando eles vêm para as aulas. 
Penso: este ou esta jovem instrumentista, está apenas 
começando sua jornada. Como posso fazer desta aula 
um novo começo, de modo que na próxima aula eu possa 
ouvir uma execução artística melhor? Acredito que se deva 
usar todo o conhecimento acumulado ao longo de anos, e 
moldá-los conforme as necessidades dos alunos. 

Para encerrar, eu gostaria de dizer que muitos dos meus 
ex-alunos estão conduzindo carreiras bem-sucedidas, nos 
mais variados campos. Tenho orgulho do músico de rua 
que atingiu uma posição financeira segura, tocando em 
festas e em estações de trem. Me enche de alegria o fato 
de alguns hoje estarem bem colocados como professores 
em universidades e escolas de música no Brasil e nos 
EUA. Dar masterclasses para alunos de ex-alunos é uma 
grande alegria. Claro, fico encantado quando recebo um 
CD de um ex-aluno, ou vejo que estão tocando os 24 capri-
chos de Paganini em um recital.  

Convido você a se juntar a esta gratificante jornada que eu 
chamo de Pedagogia Criativa.


