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Bruno Giuranna e Mark 
Lambrecht, 9 anos de 
presidência da ESTA: memórias 
e uma visão para o futuro.

“Bruno Giuranna and Mark Lambrecht, 
9 years of presidency for ESTA: 
memories and looking at the future”

Desde 1972, ano da sua fundação, que a ESTA Internacional vem 
crescendo e espalhando o seu propósito por cada vez mais países, 
professores e alunos. Atualmente, 25 países promovem elevados 
padrões artísticos e pedagógicos no ensino dos instrumentos 
de cordas, bem como proporcionam um espaço de partilha de 
conhecimentos e vivências entre professores, performers e 
investigadores. Pela Direção da ESTA Internacional, passaram 
personalidades da música muito relevantes que, com a sua 
sensibilidade, visão e determinação conduziram esta Organização a 
uma presença muito ativa na Europa.

A atual direção da ESTA internacional tomou posse em novembro 
de 2020, altura em que decorria a 48ª Conferência Internacional da 
ESTA, em regime online devido às contingências da  pandemia da 
Covid-19 e organizada pela Delegação Portuguesa que, prontamente, 
aceitou o desafio de realizar o evento pela primeira vez neste 
formato. Todos os momentos durante a Conferência foram de 
extrema relevância e pertinência para o desenvolvimento técnico 
e humano de cada professor. Todavia, é de destacar a inclusão de 
uma sessão especial que uniu o passado e o futuro da ESTA numa 
simbiose de experiências, ideias e motivações.  Bruno Giuranna e 
Mark Lambrecht representaram a ESTA durante nove anos, sendo 
que o trabalho desenvolvido por estas duas referências no panorama 
musical está agora a ser encaminhado por Geza Szilvay na função de 
presidente e por John Shayler como vice-presidente. 

A adição desta sessão vem aproximar todos os participantes ao 
processo de construção de identidade da Associação. Ser professor 
de um instrumento de cordas e ser membro da ESTA faz ainda mais 
sentido quando nos sentimos integrados na sua idealização. Para 
que não fique só na memória dos participantes e dada a relevância 
das intervenções, faz sentido conservar este momento através da 
escrita, bem como divulgá-lo por toda a comunidade.

Bruno Giuranna, 
Geza Szilvay, 
Jorge Alves, 
John Shayler,  
Kjell-Åke Hamrén,  
Mark Lambrecht 
e Mariana Morais

Transcrição 
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Jorge Alves dá início à última sessão da 48ª Conferência 
Internacional da ESTA dizendo que está muito emocionado por 
começar esta sessão especial, organizada prontamente, já que era 
importante partilharmos com o Bruno e com o Mark um momento para 
agradecer todo o trabalho desenvolvido durante estes 9 anos. Temos 
também a oportunidade de conhecer melhor os futuros presidente e 
vice-presidente da ESTA, percebendo quais são as suas expectativas. 
Esta sessão pretende abordar as memórias e a história da ESTA (...) 
e todos os participantes fazem já parte dessa história, sendo que 
nada melhor que Kjell-Åke Hamrén, antigo presidente da ESTA Suécia 
e ex-vice-presidente da ESTA International,  para moderar a sessão, 
acompanhado de Mariana Morais enquanto representante da geração 
mais nova de professores.

Criando uma atmosfera propícia à reflexão, Kjell-Åke, reconectando-
se na atividade da ESTA, não só parabeniza a organização da mais 
recente conferência, mas também destaca a dificuldade de estar no 
leme de um navio como a ESTA durante 9 anos, dirigindo-se a Bruno 
Giuranna e a Mark Lambrecht. Recorda uma experiência que teve 
no passado, aquando a sua presença em encontros organizados 
pela Associação de Professores de Cordas da América (ASTA)1.  Em 
suma, reflete que não há diferenças entre os problemas diários que 
ambas as associações têm que enfrentar (...), no entanto, o facto de 
na ESTA existir uma grande diversidade de origens e nacionalidades, 
torna-a mais especial e única. Todas as vivências durante a sua 
presença ativa na associação, perduram ainda nos dias de hoje, 
sendo que Kjell-Åke têm-nas ainda como exemplo no desempenho 
de funções noutras instituições. Nas maioria das reuniões da ESTA 
que esteve presente, ficou sempre com a sensação de que devíamos 
fazer mais, devíamos ser maiores, mais modernos, mais atrativos para 
todos os níveis da sociedade e, perante isto, decidimos fazer uma lista 
de todas as tarefas que desempenhamos durante um período de doze 
meses e, surpreendentemente, reunimos um conjunto impressionante 
de tarefas ou ações desenvolvidas. Isto permitiu que a discussão 
mudasse, valorizando realmente aquilo que foi conquistado ao invés 
daquilo que deve ser feito, destacando ainda a importância de estar e 
viver a situação presente. 
É através desta reflexão que Kjell introduz a primeira questão.

KH: Concordam que, durante este período, o que aconteceu foi a 
criação de uma fantástica história, onde tantas coisas aconteceram, 
sendo que o que aconteceu foi mais importante do que aquilo que não 
aconteceu?

BG: Nós estamos aqui porque todos concordamos em partilhar 
as nossas experiências, conhecer novas pessoas e potenciar a 
aprendizagem de longa vida. Realmente, a questão levantada é sem 
dúvida muito pertinente para a ação daqueles que se inserem no 
Central Board, sendo que outro aspeto essencial quando se fala na 
ESTA em geral é a ação de voluntariado desempenhada pelos seus 
membros. A criação de cada filial da ESTA acontece pela ação de um 
grupo determinado de pessoas cuja atividade se refletirá diretamente 
no progresso dessa mesma filial, sendo que os seus membros farão 
também parte do processo, algo que não poderá ser importado 
do exterior. A vida de cada ESTA dependerá da atividade dos seus 
membros (...). Nem sempre este processo é fácil; O criticismo é 
um fator muito presente e, sendo que o produto da ESTA não é 
propriamente palpável como por exemplo biscoitos, queijo ou carros, 
torna-se desafiante proporcionar a expansão da associação. A ideia é 

 1ASTA - American String Teachers Association.

Jorge Alves
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envolver cada vez mais pessoas de uma forma comprometida e quase 
que apaixonadas pelo espírito ESTA. Desta forma, será possível mantê-
las ativas no seu país a fim de iluminar outras pessoas.

ML: Um aspeto importante desta organização é a grande escala 
de participantes existente, desde professores em escolas básicas 
de ensino de música a professores universitários, sendo que a 
oportunidade de conhecer estas pessoas nas conferências é sem 
dúvida interessante, uma vez que o seu contributo é único. O mesmo 
acontece com os concertos: podemos ouvir diferentes interpretações 
mas também podemos discutir vários tipos de problemas, desde 
dificuldades com os estudantes, relacionar problemas de saúde entre 
professores e alunos, entre outros aspetos. Em cada conferência, 
durante estes 9 anos, pudemos conhecer tantos tipos de pessoas, 
mas todas elas têm os mesmos interesses: os instrumentos de 
corda e o seu ensino. Durante a nossa atividade no Central Board, 
também foi possível relacionar a ESTA a importantes organizações 
como o European Music Council e à Association Européenne des 
Conservatoires. Toda esta dinâmica permitiu um caleidoscópio de 
aspetos relacionados com fazer música e ensinar música.

Kjell-Åke refere que a ESTA foi fundada em 1972 com o grande 
objetivo de criar uma comunidade para instrumentistas de cordas 
que não existia na Europa até então. Alguma coisa estava a faltar, 
alguma coisa era realmente necessária para que Marianne Kroemer 
seguisse como modelo a ASTA que já existia desde 1946. No 
entanto, a comunidade iniciada pela ESTA há 48 anos, agora revela 
uma dimensão e diversidade de pequenas comunidades espalhadas 
pelo mundo que suportam os professores de cordas, traduzindo o 
verdadeiro significado de comunidade. A meu ver, através da ESTA, 
enquanto professor, existirá alguém semelhante a mim algures com 
quem eu poderei comunicar facilmente. Após esta importante partilha 
pessoal, Kjell abre espaço para a reflexão, não com uma questão, 
mas através de uma ideia.

KH: Talvez a ESTA de hoje não seja uma velha organização que 
necessita de novos significados, talvez a ESTA se tenha reinventado 
num mundo em que temos muito sobre tudo a todo o momento. 
Contudo, acompanhando esta transformação mas mantendo presente 
os princípios-chave relacionados com a partilha defendidos por 
Giuranna e Lambrecht, talvez permita que a ESTA se revele sempre 
moderna, uma vez que a sociedade irá sempre evoluir e modificar-se, 
dois aspetos sempre desafiantes e necessários mas não únicos.

”durante estes 9 anos, 
pudemos conhecer tantos 
tipos de pessoas, mas 
todas elas têm os mesmos 
interesses: os instrumentos 
de corda e o seu ensino.

Kjell-Åke Hamrén
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ML: Eu estava a pensar que, quando eu e o Bruno começamos 
há 9 anos atrás, sentámo-nos a falar sobre o futuro. Agora, 9 
anos depois, estamos a falar da história da ESTA. É fantástico, 
e também com a situação pandémica que vivemos, tivemos que 
aprender a trabalhar com as possibilidades de ensino online, 
mas sem nunca esquecer os grandes objetivos de ensinar e 
levar a música aos alunos. Esta facilidade de adaptação, uma 
grande capacidade do ser humano, (...) dá-nos força para 
encarar positivamente as situações, mas certamente que esta 
tarefa fica mais facilitada quando podemos falar sobre ela, 
partilhar as nossas experiências e os nossos receios. Através 
das conferências, especialmente a 48ª que encontrou resposta 
ao desafio colocado pelas várias restrições impostas,  para 
além da diversidade de pessoas e línguas presentes também 
podemos contactar com linguagens musicais diferentes, não se 
centrando apenas na música clássica, o que nos permite alargar 
o nosso conhecimento.

Mariana Morais, enquanto moderadora, representa a geração 
mais nova de professores portugueses. Refere que nesta 
conferência estão bastantes recém-professores presentes e 
que muitos só tiveram conhecimento da existência da ESTA 
devido à realização da 48ª Conferência em Portugal. O facto de 
também ser a primeira conferência realizada em formato online, 
permite-nos pensar que estamos perante uma nova era da 
ESTA. Tendo isto em consideração, levanta duas questões.

MM: Para Geza e John, quais são os novos objetivos que 
idealizam para a ESTA? Para Bruno e Mark, atingiram todos os 
objetivos a que se propuseram na primeira reunião?

GS: Tal como Jorge referiu no início desta sessão, eu também 
estou muito emocionado por ser o novo Presidente. Quero 
contar-vos um episódio que começou em Cremona há dois 
anos atrás, na 46ª Conferência. De volta a Helsínquia, onde ia 
ser submetido a uma cirurgia ao braço, recebi dois telefonemas 
inesperados, um deles de Bruno Giuranna, uma vez que lhe 
fizeram a proposta para ser presidente da ESTA (...). Nunca 
imaginaria que essa proposta chegasse até mim e, tendo em 
conta que a minha recuperação do braço estava demorada, 
o convite e a confiança depositada nele por Bruno Giuranna 
ajudaram a ultrapassar esta fase difícil da minha carreira. Foi 
uma fantástica ajuda para mim! Pensava que outro candidato 
iria surgir entretanto, mas tendo sido o único, fui então eleito 
presidente, (...) ainda que achasse que uma pessoa mais nova 
se encaixasse melhor no cargo. 

Mariana Morais
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Respondendo à Mariana, eu pertenço a uma antiga geração. Os 
nossos instrumentos há centenas de anos que não sofrem alterações, 
há formas diferentes de abordá-los mas Dó Maior é Dó Maior (...). Para 
mim, a ESTA é como uma pós-graduação para os instrumentistas. Os 
professores nos conservatórios e universidades estão demasiados 
ocupados com o repertório, sendo que não há tempo para explicar a 
pedagogia do instrumento (...). Quando os recém-formados chegam 
a uma orquestra profissional, sabem o que devem fazer, como devem 
estar, encaixam-se facilmente no ambiente; no ambiente de sala de 
aula, a sensação não é a mesma, sendo que surgem muitas dúvidas 
e o conhecimento que transmitem é baseado na sua experiência 
enquanto aluno. Deste modo, o principal objetivo da ESTA ou até 
mesmo a sua principal responsabilidade é ajudar as Universidades a 
complementar o conhecimento que não foi possível de ensinar. 

Eu acompanhei desde cedo o trabalho realizado na ESTA, 
acompanhando o trabalho da primeira presidente Marianne Kroemer, 
incorporei o trabalho de um dos primeiro fundadores Max Rostal, 
um ser extremamente generoso, e contactei também com Menuhin, 
uma vez que ele tocou com a minha orquestra. Eu considero-os a 
linhagem real da ESTA. Tal como eles e como o professor Giuranna, 
enquanto novo presidente prometo seguir o padrão da linhagem 
real e aproximar-me dos novos alunos e dos novos profissionais ao 
corresponder às suas expectativas, oferecendo-lhes cursos de pós-
graduação (...) além disso, também pretendo tentar regularizar a 
aprendizagem de música para que seja um direito de cada criança. 
Há cerca de 100 anos, a música foi retirada do currículo geral de 
aprendizagem e tenciono impulsionar a reintegração da mesma, 
seguindo o princípio de Kodály que defende que a música pertence 
a todas as pessoas. Eu tive aulas de canto no ensino geral, o que me 
permitiu uma base fantástica para a música (...).

Irei servir a ESTA, sem procurar outro interesse que possa advir da 
minha relação com a Associação. Quando se atinge uma certa idade, 
deixa-se de buscar exacerbadamente o futuro, procurando ajudar 
outras pessoas e defendendo valores em que se acredita. Eu acredito 
que a música clássica tem futuro e que nós temos a responsabilidade 
de o manter e de o transmitir às novas gerações.

KH: Muito obrigado Geza! John, estava a pensar que poderia 
complementar esta ideia com a visão do Reino Unido, já que existem 
hoje em dia muitos professores que ensinam em estúdios privados2, 
pelo menos era este o cenário há 10 anos atrás. Sendo assim, existe 
esta relação entre professores que não trabalham em escolas maiores, 
onde teriam a possibilidade de estar com outros colegas. Este facto é 
algo a valorizar na ação desta comunidade. John, poderia acrescentar 
algo a esta ideia, complementando o que Geza disse anteriormente?

JS: Tens toda a razão! Grande parte do que a ESTA faz em toda a 
Europa é aproximar as pessoas que se encontram numa situação 
mais independente, por exemplo, sendo o único professor de música 
numa escola num determinado momento ou mesmo viajando em 
trabalho para outros países. Existem também muitas pessoas no meu 
país, e suspeito que não seremos os únicos no Reino Unido, que têm 
sido obrigadas a tornarem-se professores privados e trabalhadores 
por conta própria. De facto, a adesão à ESTA UK tem aumentado, 
como resultado do facto das entidades locais, que costumam ser 
bastante fortes em providenciar aulas de música, têm amplamente 

 2Traduzido de private studios.
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vindo a desistir. Por isso, as pessoas têm trabalhado muito mais por 
conta própria, sendo que o desenvolvimento profissional que a ESTA 
pode providenciar têm-se tornado maior e mais importante. São más 
notícias para o panorama mundial do ensino da música, mas são 
suficientemente boas notícias para a nossa Associação.

Eu estou emocionado pelas palavras do Geza e por nos ter dado esta 
visão alargada sobre o ensino dos nossos instrumentos bem como 
a performance dos mesmos. É exatamente isto que se espera de 
um presidente da ESTA Internacional e é maravilhoso ouvir-te,Geza, 
dessa maneira. A minha função (enquanto vice-presidente da ESTA 
International), suponho, que seja lidar com questões mais práticas, 
do quotidiano, e eu gostaria de partilhar com todos algumas coisas. 
Ciente que ainda não nos reunimos enquanto Central Board, (...) eu não 
quero antecipar nenhum assunto que venhamos a discutir. No entanto, 
depois da reunião de ontem entre os delegados, é bastante óbvio que 
temos que providenciar uma Conferência Online no próximo ano (...)  
mantendo ativo o lado mais internacional da ESTA. É claro que não 
existirá um local físico, embora todos sejam bem-vindos na Escola 
de Verão no Reino Unido. À semelhança da Conferência que temos 
presenciado ao longo do fim-de-semana, tenho a certeza que será 
pedido a todas as filiais para sugerirem oradores que possam lidar 
com a situação em formato online, criando uma boa apresentação no 
próximo ano.

Uma das grandes tarefas que o Central Board está sempre a promover 
é apelar à criação de novas filiais. Falei com o Geza na última 
quarta-feira, tivemos uma ótima conversa durante uma hora e, algo 
que o Geza nos pode facilmente oferecer, é o contacto com outros 
locais, nomeadamente a Hungria, o país onde nasceu, bem como a 
República Checa e a Eslováquia. Estamos esperançosos em ter novas 
iniciativas no que respeita à criação de novas filiais. Demos as boas-
vindas ontem a uma nova filial, a Espanha, da qual estamos muito 
satisfeitos. Já faz algum tempo, mas é maravilhoso que agora estejam 
estabelecidos e contam já com um número substancial de membros. 
Penso que que também precisamos de talvez “abrir as asas” ao nível 
das relações internacionais, mais especificamente com a ASTA (...) 
mas também com a AUSTA3 (Associação de cordas da Austrália) 
com quem tivemos contacto em 2019 em Perth numa conferência 
igualmente muito bem organizada (...). Deste modo, fará todo o 
sentido que a ESTA International se relacione ativa e proximamente 
com estas duas organizações. 
Ao nível do futuro,  se eu me puder dirigir à pergunta da Mariana 
acerca do que vai acontecer com os professores mais jovens, eu 
penso que Mark Lambrecht já tocou neste tópico quando mencionou 
que o campo de ação deve focar-se mais nas várias formas de música 
para além da clássica. No entanto, antes de dizer o que quero dizer, eu 
penso que é essencial que a música clássica (...), a grande música do 
passado, deva ser preservada, faz parte da herança mundial (...). No 
entanto, além disto, existem outras linguagens musicais que devem 
ser valorizadas. A música “avant-garde” dos anos 60 e 70 parece que 
está “morrendo na morte”5 e a música popular deste período vigorou 
bastante bem. É o que toda a gente pensa, por exemplo, se fizermos 
um quizz sobre música,  muito será essencialmente de música popular 
do que outro tipo de música. A importância centrada na música 
popular, em termos de importância para a aprendizagem, tem que 
ver com a  improvisação na música tradicional. Eu penso que muitos 
dos nossos participantes iriam beneficiar com mais ajuda na questão 

  3Nome original: Australian Strings Association.
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da improvisação. Outro importante desenvolvimento, principalmente 
nos últimos 9 anos, prende-se com o desenvolvimento da tecnologia 
e com a forma que tem realmente evoluído. Acerca da conferência 
do próximo ano, provavelmente será diferente desta, uma vez que a 
tecnologia irá continuar-se a desenvolver. Por isso, nós temos que 
estar cientes desta situação como organização, não apenas no Central  
Board mas também nas filiais ESTA.  São apenas algumas ideias, 
tenho a certeza que haverão muitas outras que discutiremos.

KH: Obrigado John! É fascinante ouvir o quão diversa é a ESTA, 
independentemente do ponto de partida que se escolhe! Eu gostaria 
agora de voltar ao Bruno. É evidentemente muito difícil para qualquer 
pessoa criar uma lista com todos os objetivos atingidos, (...) mas o 
Bruno consegue uma visão geral de um longo período antes mesmo de 
se tornar presidente da ESTA. Tal como o tempo e a sociedade muda, 
existem também mudanças na ESTA que podem ser descritas como 
conquistas ou mudanças para um novo nível. Eu penso que o Bruno 
está muito bem posicionado para descrever a sua própria experiência: 
qual é a tendência mais importante relativamente a isto, olhando 
desde há 20 anos até aos dias de hoje?

BG: Yes! As palavras que disse antes são realmente muito importantes 
e eu penso que, depois de ouvir o discurso esclarecedor do Geza, 
posso agora voltar atrás no meu passado. Enquanto membro da ESTA, 
quando eu ia às conferências internacionais e via o Kjell enquanto 
secretário da ESTA a liderar de uma forma fantástica as reuniões, 
eu pensava “Oh meu Deus! Como conseguirei fazer algo assim?”. 
Eu nunca imaginaria que o Mark iria surgir e fazer  um trabalho tão 
incrível.

A nível pessoal, em termos do meu carácter, tenho tendência em dar 
mais importância à qualidade ao invés da quantidade, é um aspeto 
que defendo. No entanto, penso que também tentei encaminhar-me 
para a quantidade. Uma ESTA maior e mais forte, uma ESTA que 
tenha milhares de membros, poderá agir mais eficazmente junto 
dos governos. Nos Estados Unidos é muito diferente, mas na Europa 
grande parte da educação é suportada pelo Estado de cada país. O 
Estado quer sempre poupar dinheiro e, no que respeita à educação 
musical, o investimento vai sendo cada vez menor. Enquanto ESTA, 
devemos lutar a fim de que cada criança possa aprender música como 
um direito constitucional. Penso que isto é algo muito importante para 
o futuro da nossa sociedade. 

Eu penso também que poderia ter visado mais o alargamento da ESTA, 
não só apenas em termos da quantidade de países envolvidos, mas 
também em número de membros em cada país (...). Com um maior 
números de associados, podemos ter mais poder junto dos governos 
com o objetivo de obter aquilo que defendemos: o direito de cada 
criança obter educação musical.  

 5Tradução da expressão dying in the death.
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KH: Obrigado! Parece-me que seria interessante para a ESTA verificar: 
“quais são as outras organizações que poderiam esforçar-se e 
desenvolver este objetivo? Como seria possível para a ESTA a partilha 
numa plataforma comum maior e mais forte?”. A ESTA já faz parte 
do European Music Council que representa as várias organizações 
internacionais mas certamente haverão outras entidades interessadas, 
principalmente tendo em conta a situação que temos vivido 
ultimamente, não só devido à pandemia de COVID-19 mas também 
perante os vários cortes na Cultura que se haviam sentido. Parece-me 
que pode ser uma “avenida” para a nova Direção da ESTA Internacional, 
especialmente com alguém tão experiente como o Geza, procurando 
quem serão estas organizações que poderão criar uma força conjunta 
com a ESTA na busca da educação musical enquanto uma espécie 
de Direito Humano, tal como o Bruno falou. Obrigado mais uma vez, 
Bruno! Mark, pode intervir agora? Tem ainda que partilhar as suas 
ideias e sentimentos acerca da pergunta que a Mariana levantou.

ML: Bem, o Kjell-Åke já mencionou o European Music Council e o 
International Music Council. No ano passado, estive presente no World 
Forum on Music em Paris e discutimos acerca dos cinco direitos da 
música e o direito à educação musical das crianças foi um dos mais 
abordados. Eu penso que estas duas influentes entidades conseguem 
exercer alguma pressão política perante este tema. Existem outras 
organizações, mas estas conseguem ter realmente uma influência 
maior.

Relativamente à segunda questão, eu consigo ver um desenvolvimento 
e, na verdade,  a modernização da ESTA, algo que o Kjell trabalhou 
intensamente para conseguir resultados, como por exemplo, a ideia 
da criação de grupos de trabalho. Usando esta forma de trabalhar, 
conseguimos concretizar eficazmente as tarefas propostas. Eu sou 
um forte defensor do trabalho em equipa e fico feliz que o Jorge Alves 
tenha mencionado este aspeto na reunião de ontem6 . Eu penso que 
devemos ir nessa direção, já que cada um de nós tem pontos fortes… 
por exemplo, na nossa Direção, posso dizer que Clarien Zetsma é 
uma pessoa com muitas novas ideias, muitas vezes com ideias 
revolucionárias que o grupo pode debater e verificar se é viável ou não 
realizá-las; temos ainda o Kristian Kolman, muito forte nas Tecnologias 
de Informação e Comunicação e que as relaciona no ensino do violino. 
Claro que há outros exemplos, também com colaboradores anteriores. 
Eu penso que devemos manter este espírito de equipa presente. Por 
outro lado, tivemos também uma maravilhosa personalidade enquanto 
presidente, Bruno Giuranna. Para mim, ele foi e ainda é realmente 
uma forte inspiração, porque, evidentemente, ele é um músico com 
elevado nível e revela muita intensidade na forma como toca, na 
sua aproximação à música, no seu pensamento e no sentimento. 
Portanto, eu considero que a conexão desta inspiração artística foi 
o treino prático para o Conselho Central e, ao ouvir o Geza Szilvay 
a falar com tanta intensidade, conhecendo também o seu método 
Colour Strings, um método muito importante no ensino das cordas, 
cujo trabalha desde há tanto tempo nele e com tanta dedicação, sendo 
ainda um amante da música e um instrumentista apaixonado, revela 
ser novamente a inspiração para as outras pessoas presentes no 
Conselho Central e, obviamente, para os outros professores na ESTA. 
Eu espero realmente que esta conexão possa continuar e que também 
possamos continuar com a modernização da ESTA. Na realidade, 
penso que este último é bastante evidente e certamente iremos dar 

 6Delegate’s Meeting de 7 de novembro de 2020.
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essa continuidade, para além de que, o facto de existir novos membros 
na Direção da ESTA Internacional é também sinónimo de mudanças, 
de desenvolvimento, talvez de novas cores, porque não? Isto transmite 
a riqueza da nossa organização, deixando-me muito feliz e confiante.

KH: Muito obrigado! É claro para mim que a ESTA desenvolveu muito 
durante os nove anos que vocês estiveram no leme da organização. 
Só, por exemplo, pelo facto de conseguirmos ter esta discussão desta 
forma! Se vocês se lembrarem da primeira vez que tentamos ser mais 
“digitais” na ESTA, foi realmente muito difícil. 

Para mim, o que tem sido um ensinamento ao longo dos anos é  que 
é natural para cada nova geração que surjam novas necessidades 
e ideias revolucionárias (...). Isto deve ser expectável, que todos os 
anos surjam sugestões como “é necessário mudar isto, devemos ir 
nesta direção, isto deve ser mais moderno, aquilo é mais importante” 
(...). A história revê grandes mudanças nas sociedades em certos 
momentos através de grandes saltos no seu desenvolvimento, no 
entanto o que também é visível é o progresso gradual que permite a 
evolução de algo, durante dias, semanas, meses, anos. Embora não 
seja tão fascinante ou interessante como uma alteração repentina,  
o que eu vejo após 10 anos é que tanta coisa aconteceu que hoje a 
ESTA é, sem dúvida, uma organização mais diversificada, moderna e 
importante do que era há 10 anos atrás. Sem desvalorizar o que foi 
feito em momentos anteriores, nos anos 70, 80 e 90, uma vez que cada 
momento na história tem o seu tempo, as suas ferramentas, as suas 
necessidades, as suas próprias soluções… Mas, a minha visão é que 
vocês estão a adquirir as ferramentas necessárias para este tempo da 
história. 

Vamos a mais uma nova ronda com os quatro, onde todos participam, 
terminando com Geza que vai agora levar a ESTA para o futuro. John, 
se puder começar, depois do que acabei de dizer, pode ajudar-me 
a transmitir que cada dia, semana ou mês de trabalho, por muito 
cinzenta que a rotina possa parecer, faz também parte dos grandes 
saltos que a ESTA  concretizou?

JS: Obrigado Kjell! Eu penso que é muito importante no Central 
Board manter o status quo, fazendo com que as coisas se movam 
lentamente. Nem sempre há espaço para revoluções, mas há sim para 
o desenvolvimento do pensamento deliberado e futuro. Para mim, este 
é um princípio que valorizo, embora não possa ainda transparecer a 
visão do Central Board, uma vez que apenas nos reuniremos nos dias 
seguintes à finalização da Conferência e apenas depois poderemos 
partilhar uma visão geral acerca do futuro. O meu desejo pessoal é 
manter o desenvolvimento das coisas, quanto possível, de uma forma 
suave.

ML: Como já tinha referido, a evolução da ESTA e o seu fortalecimento 
está na importância do trabalho em equipa e da partilha de ideias . 
Para muitos dos recém-professores, não é fácil começar uma carreira 
porque existem escolhas muito difíceis. É por isso que a ESTA poderá 
ser muito importante no acolhimento de novas ideias, na avaliação, 
divulgação e implementação das mesmas e poderão ter a orientação e 
o suporte de outros colegas.

John Shayler
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É também importante refletir que a sociedade tem evoluído imenso e, 
neste caso, temos que cuidar da qualidade da educação. Eu concordo 
totalmente com o Bruno relativamente a este aspeto. É muito bom 
que, por um lado, muitas crianças possam agora aprender a tocar um 
instrumento de cordas mas, por outro lado, tendo em conta a situação 
no nosso país7, existe muito pouco tempo para ensinar. Portanto, eu 
espero que possamos criar maior pressão política para ter tempo 
suficiente para ensinar e, obviamente, tem que existir uma forte 
ligação com o ensino regular nas escolas. A música deve estar sempre 
presente e tenho observado que, de uma maneira geral, têm tirado não 
apenas a música mas também as outras disciplinas de artes do plano 
curricular dos alunos. Isto é realmente algo negativo, mas estejamos 
esperançosos e usemos a pressão possível ao ter uma organização 
maior com pelo menos cinco mil membros.

KH: Obrigado! A minha interpretação do que tenho ouvido é que a 
evolução em oposição à revolução é a receita também para o futuro. 
Contudo, avanço mais repentino é também bem vindo quando 
acontece. 

Antes de dar a palavra a Bruno e Geza, eu gostava de perguntar-te 
Mariana, se há algo específico nas tuas notas que deva ser dito ainda 
aqui.

MM: Não, gostava apenas de pedir a todos algum conselho para os 
recém- professores, o que gostariam de nos dizer? Eu penso que é 
algo muito importante para nós.

KH: Ok, obrigado! Vamos passar agora para o Bruno mas, antes disso, 
deixe-me uma vez mais dar-lhe os parabéns pelo seu percurso de nove 
anos muito bem sucedido enquanto presidente da ESTA. A si também 
Mark, que realizou um trabalho tremendo de todas as maneiras 
possíveis e, tendo em perspetiva o trabalho que foi feito, considero 
que tenha conquistado tudo aquilo que mencionou. Uma vez mais, os 
meus parabéns!

Por favor, Bruno.

BG: Muito obrigado, é realmente muito amável da sua parte. A única 
coisa que me oponho é que deveria ter mencionado o nome de Mark 
antes do meu. Ele foi quem realmente fez o trabalho, sem ele eu não 
poderia ter estado nesta posição uma vez que não teria nem o tempo 
nem a energia necessária para lidar com a quantidade de trabalho que 
tivemos. Mark, muito obrigado uma vez mais!

Falando sobre ensinar, eu tenho uma espécie de cenário ideal. Tem 
raízes na minha juventude, quando comecei a estudar violino em Itália 
há muitos muitos muitos anos atrás, e onde existia uma mentalidade 
muito clara: a música deve ser estudada  por aqueles que têm talento 
e que virão a ser músicos profissionais. Isto era a normalidade e 
eu vivi sempre com este objetivo. Quando me juntei à ESTA, acabei 
por  “limpar” este pensamento e cheguei à conclusão que pensei 
erradamente toda a minha vida. Ensinar música a crianças pequenas é 
algo realmente muito importante. Eu fi-lo durante pouco tempo porque 
tive a sorte e o privilégio de as oportunidades surgirem sem grande 
esforço, e sempre ensinei a alunos em faixas etárias e com níveis 
de conhecimento mais avançados, (...) no entanto a experiência que 
tive com crianças mais pequenas permite-me dar alguns conselhos a 

 7Bélgica.
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professores mais novos: primeiro, estejam sempre com um extremo 
bom humor, afastando os problemas pessoais quando estão a 
ensinar; depois, sejam inventivos, já que as crianças captam melhor a 
informação num ambiente criativo (....). Ser criativo e de bom humor 
é o que eu sugiro a qualquer estudante que esteja a entrar neste 
fantástico mundo do ensino das cordas! Lembrem-se que é uma 
experiência fantástica para cada criança e que vai permanecer na sua 
memória. 

Se hoje alguém me pedir para fazer algo e não conseguir, eu dou 
atenção e tiro algum tempo para me dedicar e amanhã serei capaz. 
Portanto, hoje eu consigo fazer algo que ontem não conseguia. Isto é 
um incrível ensinamento para a vida de qualquer criança!

KH: Obrigado! Antes de terminarmos, dou a palavra a Geza.

GS: Muito obrigado! É naturalmente difícil falar depois do Bruno. 
Fazendo uma reflexão geral sobre tudo o que foi dito, acerca de 
associações com quem podemos trabalhar menciono a International 
Society for Music Education e também a importante International 
Kodály Society. Se se lembram, em 2001 na Conferência de Helsínquia 
houve uma parceria muito bem sucedida com a International Kodály 
Society e que foi muito útil para as duas organizações. Eu espero que 
possa voltar a acontecer ou mesmo potenciar a relação com a Curwen 
Society8 em Inglaterra (...). 

Mark falou também no Colour Strings, que naturalmente me deixa 
muito feliz. Depois de o Bruno me telefonar e me propor o cargo de 
presidente eu escrevi-lhe: o meu nome está facilmente associado ao 
método Colour Strings e tenho medo que as pessoas pensem que 
possa ter vantagens nesta nova posição (...). Aqui, nesta primeira 
reunião, eu assumo que trabalharei enquanto professor do método 
Colour Strings e também enquanto maestro de orquestras juvenis, 
mas não me colocarei em nenhuma situação ou posição privilegiada. 
Tendo em conta isto, eu perguntei ao Bruno se, quando tiver de passar 
a presidência a outra pessoa, poderei mostrar-lhe a carta que o Bruno 
me escreveu. Eu realmente apreciei-a e, tal como disse ao Bruno, 
gostaria de a emoldurar e colocá-la na minha sala de estudo. Estava 
tão bonita e encorajadora, que estou muito grato!

O Bruno mencionou qualidade e quantidade. Eu penso que a qualidade 
é mesmo muito importante e para a Mariana, como conselho digo 
que “o melhor é suficientemente bom9”, um princípio fundamentado 
por Kodály. Na ESTA, quando nós estamos a ensinar, apenas o que 
acreditamos que é o melhor, é que é realmente suficiente. Isto serve 
enquanto  professor, instrumentista ou maestro e penso que este 
princípio deve ser tido sempre em conta quando estamos a trabalhar. 
Agradeço imenso a todos vós e espero que tenha respondido à 
questão da Mariana. Tu és a nova geração de professores e para esta 
geração, a organização da ESTA irá trabalhar. 

MM: Muito obrigada Geza!

KH: Obrigado a todos! Quero mencionar que, enquanto jovem, fui 
ensinado a começar reuniões a tempo mas também terminá-las 
atempadamente. Passaram já uma hora e quinze minutos e o meu 
sentimento é que chegamos ao fim. Na minha opinião, foi um debate 
impressionante. É sempre difícil numa mesa redonda como esta, 

 8The John Curwen Society
  9Traduzido do original, only the best is good enough.

”(...) hoje eu consigo 
fazer algo que ontem 
não conseguia. 
Isto é um incrível 
ensinamento para 
a vida de qualquer 
criança!

Geza Szilvay
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falar acerca de detalhes que interessam a toda a gente mas, o que 
aconteceu aqui hoje foi algo que já havia testemunhado: a ESTA é 
uma comunidade verdadeiramente importante e que (...), obviamente, 
tem cada vez mais importância. Eu posso apenas dar-vos os meus 
calorosos parabéns pelo que foi conquistado e o que irá acontecer nos 
próximos anos. Boa sorte para todos e obrigado pela oportunidade de 
moderar esta sessão. Foi um prazer!

BG: Pelo que ouvi, eu penso que a ESTA está realmente em muito 
muito boas mãos e que irá ter um fantástico desenvolvimento no 
futuro. Os meus melhores desejos e pensamentos para todos!

JA: Obrigado Bruno! Obrigado a todos! Obrigado Kjell pela fantástica 
moderação! Para quem quiser partilhar algo mais, poderá ainda ir para 
uma sala “Coffee Break”.

JS: Obrigado Jorge, por proporcionar tudo isto! Tem sido um esforço 
heróico!

BG: Sim! Bravo, Jorge!

JA: Obrigado! E obrigado a toda a equipa!


