



“Música para brincar” é uma iniciativa que aproxima a 
comunidade da escola, e o ouvinte da arte dos sons. Brincar 
para aprender, ou aprender brincando com a música é a 
nossa forma de mostrar como os sons são “coloridos” e se 
mostram das formas mais surpreendentes quando os 
organizamos. O discurso musical é nossa ferramenta e a 
folha para esta escrita é a Orquestra do Sertão. 

Serão oito apresentações no município Petrolina (sede e 
zona rural) durante os meses de Setembro e Outubro de 
2019. A expectativa é que mais de duas mil crianças tenham 
acesso a aula-concerto com repertório de música clássica, 
nacional e trilhas de filme.

O primeiro ocorrerá na Escola Municipal Ricardo Soares no 
N6, neste 03 de Setembro as 9 horas. As demais datas 
você pode conferir seguindo a Orquestra do Sertão no 
Instagram (@orquestra_do_sertao).
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A Orquestra do Sertão OPUS 68 é uma jovem família que se 
encontrou pela primeira vez em Maio de 2008 no CEFET 
Petrolina, hoje Instituto Federal do Sertão Pernambucano. 
Entre flautas doces e os poucos instrumentos que estavam 
disponíveis, o silêncio dos corredores cinzas foi quebrado e 
nascia ali a oportunidade de estudar música de forma gratuita e 
com qualidade.

Após sua estreia, em Agosto do mesmo ano, convites levaram 
o grupo a atuações na região de Petrolina e Juazeiro, e pelo 
país. Ao assitir a apresentação no I Fórum Mundial de 
Educação Tecnológica (Brasília 2009), Eliezer Pacheco 
(secretário da SETEC), comentou:  “ao aliar a formação 
humanística e cultural à formação técnica, os Institutos 
demonstram que estão no caminho certo. Devemos formar o 
homem integralmente”.

O instrumental sinfônico adquirido em 2010 ampliou as 
atividades da Opus 68 mas, foi a criação do Curso de 
Licenciatura em Música (2011/12) que coroou a trajetória da 
orquestra, tornando sua casa, o Campus Petrolina, a escola de 
formação de professores de música para toda região do vale 
do São Francisco.

Após dez anos de atividade e com mais de trezentos jovens 
que passaram por suas estantes, o caminhar da Orquestra do 
Sertão é pela educação em forma de música, pelo prazer de 
fazer o outro se emocionar e acima de tudo, pelo dever e honra 
de compartilhar desta arte.

Uma Orquestra no Sertão 


