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Introdução
2021 foi um ano desafiador para a Favela Brass e para o mundo todo, com a pandemia ainda em andamento e atividades
presenciais interrompidas.
Mas assim como o mundo pôde comemorar o início da vitória contra o vírus, nossa associação também seguiu em frente,
mantendo a educação musical de nossas crianças com a inovação das aulas online no primeiro semestre e retomando aulas
presenciais ao ar livre a partir do segundo semestre, quando as condições da pandemia já permitiam que nos encontrássemos.
Em nosso segundo ano de constituição formal, também conseguimos superar as dificuldades advindas da interrupção parcial de
nossas atividades e desenvolver nossa estrutura administrativa e de governança, e tudo isso contribuiu para a conquista de um
patrocinador, a PetroRio, que apoiará nosso projeto ao longo de 2022.
Nada disso seria possível sem a dedicação resiliente e amorosa de todos os nossos colaboradores, voluntários, professores,
diretores, doadores, mães e pais dos alunos, amigos do projeto, além é claro, da persistência e empenho de nossas crianças,
que se mantiveram firmes em seus estudos.
A todos vocês, o meu muito obrigada!!!!!
Em 2022, temos grandes sonhos a realizar para seguir com nossa missão de promover a inclusão cultural e a transformação
social através de um programa gratuito de educação musical para jovens das favelas e escolas públicas do Rio de Janeiro:
Retomada das aulas presenciais nas escolas, aumento do número de crianças tendo a oportunidade de aprender música,
apresentações públicas de nossos alunos, integração de nossas crianças com outras associações musicais e novas parcerias.
Muitos desafios e trabalho pela frente! E com o apoio e dedicação de todos vocês, nossos sonhos se tornarão realidade!

Um forte abraço,

Mirela Rampini
- Diretora Presidente

Quem Somos Nós?
Favela Brass é uma associação sem fins lucrativos,
que ajuda jovens entre 7 e 17 anos de idade das
favelas e escolas públicas do Rio de Janeiro a
alcançar todo o seu potencial e transformar suas
vidas através de um programa gratuito de
educação musical, com foco na música popular
brasileira e o jazz.

O Que Fazemos?
Realizamos aulas de música na comunidade
Pereira da Silva, no Coreto Modernista do Aterro
do Flamengo e em 4 escolas municipais ao redor.
Os alunos têm a oportunidade de aprender
instrumentos de sopro e percussão, tocando um
repertório típico das fanfarras e blocos populares
do Rio de Janeiro.

As nossas atividades começaram em 2014,
com oficinas de música na comunidade
Pereira da Silva em Laranjeiras, na casa do
fundador do projeto, o trompetista britânico
Tom Ashe. Convidando amigos professores
remunerados e voluntários, trabalhamos
com um grupo de 36 jovens das
comunidades Pereira da Silva, Fogueteiro,
Fallet e o Morro dos Prazeres entre 2014 e
2018.

Nossa
História

Em 2019 realizamos o projeto “Favela
Brass nas Escolas”, oferecendo aulas de
iniciação musical (escaleta e percussão) em
quatro escolas municipais da região no
contraturno escolar, atendendo uma média
de cerca de 150 crianças durante o ano.
Com a chegada da pandemia em 2020, a
nossa expansão nas escolas foi suspensa,
mas demos continuidade no ensino aos
alunos de forma online.

O que fazemos de diferente?
Nossa abordagem tem 3 aspetos chaves
1. Currículo organizado - temos nosso próprio programa de
estudo, dividido em 8 níveis de aprendizagem, seguido por todos
os nossos alunos e também disponibilizado online. Assegurando
uma preparação mais completa que inclui aspetos técnicos, como
leitura de partitura, o conhecimento teórico e o entendimento
harmônico.
2. Repertório relevante - tocamos um repertório típico de fanfarras e blocos populares do Rio
de Janeiro e das brass bands de Nova Orleans (EUA). Esse repertório popular inclui temas e
ritmos que fazem parte da cultura local, encontrando ressonância tanto nos alunos como em suas
famílias, e motivando os alunos a estudarem seus instrumentos.
3. Continuidade - a aprendizagem musical é um caminho longo, e os
benefícios do estudo musical aumentam ao longo dos anos. Organizamos
as nossas operações para que possamos oferecer para cada aluno a
oportunidade de estudar conosco até alcançar a idade adulta. Os alunos
podem permanecer nas aulas dos 7 até os 17 anos de idade.

PROGRAMA DE ESTUDO
¯

Nível
1
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4
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7

Nível
8

(Aproximadamente 1 ano de estudo por nível)
Iniciação Musical

Instrumentos

Estilos

Áreas de Estudo

• Flauta Doce
• Escaleta
• Percussão
• Movimento
• Canto

• Trompete
• Trombone
• Saxofone
• Clarinete
• Tuba
• Percussão
• Escaleta (obrigatório)

• Samba
• Jazz
• Funk
• Marchina
• Maracatú
• Ijexá
• Ciranda

• Teoria Musical
• Performance
• Técnica instrumental
• Escalas/arpejos
• Leitura
• Harmônia
• Improviso
• Percepção Musical
• Prática de Conjunto

¯

Sistema de bandas
Banda
1

Banda
2

Banda
3

Governança
A Associação Musical Favela Brass possui um
conselho de administração, composto por
7 diretores voluntários, que se reúnem todo
mês para definir as políticas e estratégias do
projeto e vigiar as nossas finanças, sempre
zelando pelo cumprimento da missão e dos
objetos sociais da associação.
A execução das estratégias e a gestão do dia
a dia da associação ficam sob a
responsabilidade do diretor executivo Tom
Ashe, que orienta os colaboradores da
equipe técnica.
Com a supervisão financeira e o planejamento
estratégico definidos por conselheiros
voluntários, a associação ganha transparência
e um espaço saudável entre a gestão
organizacional e a execução operacional.

Sócios Diretores

Mirela Rampini
Presidente

Bindu Mathur

Melissa Beeko
Cristiane Chagas

Tesoureira

Secretária

Lucca Rizzo

Sômulo Mafra
Vice Presidente

Norton Fritzsche

TEORIA DE MUDANÇA
¯

JUSTIFICATIVA
•A grande maioria das jovens nas favelas e escolas públicas do Rio de Janeiro não tem acesso à educação musical de qualidade e os instrumentos de sopro.
•Existe uma exclusão implícita na cultura crescente das fanfarras, blocos e música de rua no Rio de Janeiro, especialmente nos instrumentos de sopro.
•Participação na música pode ser transformadora - socialmente, emocionalmente e economicamente.
PÚBLICO
•Jovens com 7 - 17 anos de idade nas escolas públicas e favelas do Rio de Janeiro, suas famílias e a comunidade escolar.

INSUMOS E MÉTODOS
•Professores profissionais e
voluntários.

•Aulas de iniciação musical nas
escolas - flauta doce, escaleta e
percussão.

•Instrumentos musicais,
equipamentos e livros.

•Oficinas locais aos finais de
semana e a noite.

•Transporte, alimentação, e
espaços físicos.

•Apresentações em público.

•Repertório, com foco na música
popular brasileira e o jazz
•Currículo completo organizado
em níveis de aprendizagem e
disponível online.
•Parcerias com escolas públicas,
e outros projetos.

RESULTADOS

AÇÕES

•Eventos do projeto para marcar
datas comemorativas.

•Alunos aprendendo a tocar
instrumentos musicais.

IMPACTO
•Transformação social - alunos
adotando a música como
profissão, e estudando na
faculdade.

•Desenvolvimento socioemocional dos alunos.
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•Fortalecimento das nossas
escolas públicas parceiras.

•Aulas online via vídeo.

•Desenvolvimento e utilização de
novas práticas na educação
musical.

•Desenvolvimento e
aprimoramento do currículo e
recursos de EAD.

•Alunos participando na
cultura das fanfarras e
música de rua do Rio de Janeiro

•Inclusão cultural - mais
representatividade social na
cultura de fanfarras, blocos e
música de rua.

•Fomento à música popular participação dos alunos na
economia criativa da cidade e
preservação das tradições
musicais brasileiras

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
As Nações Unidas identificaram 17 objetivos ambiciosos e interconectados que
abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no
Brasil e no mundo.

A Favela Brass trabalha para reduzir a desigualdade (10) de oportunidades
na área de música no Rio de Janeiro através de um programa gratuito de
educação musical de qualidade (4) para jovens nas favelas e escolas
públicas. As aulas e atividades coletivas trazem benefícios profundos em termos de
saúde e bem-estar psicológico (3) para nossos alunos e para a comunidade.

Nossas Atividades em 2021
Linhas de ação:
1.Aulas online
2.Vídeos-apresentações
3.Oficinas na Pereira da Silva
4.Oficinas no Aterro do Flamengo
5.Recursos de EAD

1. Aulas Online
Ensino à Distância
Devido à pandemia, nossas aulas foram feitas
de forma online na primeira metade do ano.
47 alunos receberam aulas particulares
semanais com um equipe internacional de 10
professores.
A maioria dos professores já havia se
voluntariado em anos anteriores para nos
ajudar nas aulas, e voltaram a nos ajudar
durante a pandemia.
Os nossos alunos tiveram aulas com professores
da Alemanha, do Brasil, da Espanha, da
Inglaterra, da Islândia e dos EUA.
Durante esse período, 3 alunos desses 47
desistiram das aulas.

Aryelle, 10 anos
A Aryelle, 10 anos, da comunidade Pereira da
Silva, aprendeu a tocar escaleta
exclusivamente através do nosso canal
educativo no Youtube.
Ao completar o nosso curso de escaleta,
oferecemos à aluna a oportunidade de
aprender a tocar um instrumento de sopro
através das nossas aulas online particulares.
A Aryelle escolheu aprender a tocar trompete
e estudou com o professor Leandro Joaquim,
que atualmente mora em São Francisco nos
Estados Unidos.

2. Video Apresentações
Para compensar a falta de apresentações ao vivo,
criamos vídeos-apresentações dos alunos tocando juntos
com alunos de outros projetos.
Para comemorar o Carnaval em Março de 2020,
criamos um vídeo com os alunos da Doncaster Youth
Jazz Association na Inglaterra. O vídeo teve um total de
83 alunos tocando juntos a música Mamãe Eu Quero.

Em Julho fizemos uma versão da música Trem Bala
da Cantora Ana Vilela, juntos com os alunos do
polo do Projeto Guri em Araraquara, SP. A
cantora abraçou o projeto e gravou um
depoimento pessoal no início do vídeo.

3. Oficinas na
Pereira da Silva
No dia 2 de agosto, começamos a
fazer oficinas presenciais ao ar livre
para os nossos alunos na comunidade
Pereira da Silva.
Dentro das oficinas, que aconteceram
3 vezes por semana, tivemos aulas de
trompete, trombone, saxofone,
percussão e de flauta doce, além da
prática de conjunto.
Começamos em agosto com 20 alunos
nessa oficina e ganhamos mais 2
alunos até dezembro.

4. Oficinas no Aterro do Flamengo
No dia 1º de Agosto iniciamos uma oficina no Coreto
Modernista do Aterro do Flamengo aos domingos
de manhã, voltada para alunos da rede pública que
não moram nas comunidades de Santa Teresa.

Essa oficina cresceu de 19 para 23 alunos até o
final do ano.
No final de cada oficina fizemos uma breve
apresentação no coreto, e em Dezembro convidamos
todas as famílias para um piquenique coletivo.

5. Recursos de EAD
Em 2021 desenvolvemos e aprimoramos a
nossa plataforma de Ensino à Distância, o
site www.curriculofavelabrass.org
O site disponibiliza o nosso programa de
estudo, junto com os recursos de EAD,
incluindo partituras, bases musicais e links
para 80 vídeos educativos disponíveis
no nosso canal de Youtube.
Os nossos recursos de EAD são públicos e
gratuitos, e assim podem ser utilizados por
alunos que não estudam conosco.
Em 2021 o site foi visitado por 655
usuários únicos.

Youtube
Em 2021 nossos vídeos tiveram 38.474
visualizações, com 781 horas de
tempo de exibição.

A grande maioria dos nossos
vídeos ensinam como tocar as
músicas do nosso currículo no
trompete, no trombone, no
saxofone, na escaleta e na flauta
doce.
O vídeo mais assistido, ensinando
como tocar a primeira música no
trompete, teve 7.900 visualizações
e 137 horas de exibição em
2021.
Ganhamos mais 389 inscritos em
2021, encerrando o ano com 622
inscrições.

Festa de Encerramento do Ano

No dia 19 de dezembro encerramos o ano com uma apresentação com todos os alunos
e suas famílias na nossa escola parceira, o CIEP Presidente Tancredo Neves, no
Catete.

Os Nosso Alunos
No final de 2021 tivemos 47 alunos no total. Foram:
9 trompetistas, 7 trombonistas, 5 saxofonistas, 4 percussionistas e 22 alunos
de iniciação musical (flauta doce e percussão)

Você sabia que a grande maioria dos nossos
instrumentos foram doados por pessoas físicas?

Voluntários
Sem a contribuição dos nossos voluntários as nossas atividades não teriam
sido viáveis em 2021.
7 dos 10 professores que deram aulas online para os alunos durante a
primeira parte do ano trabalharam de forma voluntária.
Os lanches, a água e a logística da nossa oficina no Aterro do Flamengo
foram providenciados por uma equipe de 7 voluntários e mães de alunos.
Nas oficinas no Aterro e na comunidade, também contamos com a ajuda
de 6 professores voluntários.
Os 7 diretores também trabalharam de forma voluntária para assegurar a
boa gestão da associação.

No dia 24 de outubro, a Associação dos Pais
de Alunos da escola Lycée Molière de
laranjeiras organizou uma corrida beneficente com
seus alunos para arrecadar recursos para a Favela
Brass. Eles compraram 2 trombones, 1 saxofone e
1 cajón para a associação e doaram R$ 1.000. Os
nossos alunos fizeram uma apresentação durante
o evento, que foi realizado na forte da Urca.
A Sociedade Britânica do Rio
de Janeiro também organizou
uma corrida beneficente na
Lagoa Rodrigo de Freitas no dia
4 de dezembro, que arrecadou
R$ 4.800 para a associação.

Parcerias

O escritório Mattos Filho
continuou a apoiar a
associação contribuindo com
assessoria jurídica gratuita
através do seu programa de
atendimento Pro Bono.

A Fanfarra Festiva Tricolor
de Laranjeiras fez uma doação
de R$ 1.500 como resultado de
uma ação muito bacana que
eles fizeram homenageando o
eterno Cartola. A nossa aluna
tricolor, a Maria Rita, também
ganhou uma camiseta e uma
arte em tela!

Benfeitoria

benfeitoria.com/favelabrass
Nossa principal fonte de renda em 2021 foram as
assinaturas de pessoas físicas na nossa campanha
de doações recorrentes através da plataforma
benfeitoria.

Valor Líquido

Em 2021 recebemos R$ 38.834,63 em doações
mensais de pessoas físicas (média de R$
3.236,00 por mês).

Taxa

Balanço Financeiro 2021
Período 01/01/2021 - 31/12/2021

Origem dos Recursos:

Despesas:

Receitas Totais: R$102.592,10

Despesas totais: R$83.744,15

Superávit: R$18.847,95

Doações: R$101.727,10

Despesas com Pessoal: R$14,250

Saldo 31/12/2020: R$41.438,54

Receitas de Eventos: R$1.850

Professores: R$54.916,04

Saldo 31/12/2021: R$255.321,14*

Receitas Financeiras: R$15,00

Serviços de terceiros: R$8.184, 57

Editais/Projetos: R$0

Despesas gerais: R$5.249,06

Patrocínio: R$0

Impostos e Taxas: R$464,70

*O saldo final inclui um patrocínio de
R$199.847,12 que foi recebido no final
do ano através da Lei Federal de
Incentivo à Cultura e vai ser aplicado em
2022, e não fica refletido no cálculo do
superávit acima.

Sustentabilidade Financeira
Uma das nossas conquistas principais de 2021 foi assegurar 2 novas fontes de
patrocínio para apoiar as nossas atividades em 2022.
Através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, no final de 2021 recebemos um
patrocínio de R$ 199.780 para serem aplicados no ano de 2022.
A nossa patrocinadora é a PetroRio S.A., uma empresa brasileira de capital
aberto com foco em produção de petróleo e gás.
Também ganhamos o edital FOCA - Linha 2 da Secretaria Municipal de Cultura,
que vai apoiar nossas oficinas dentro da comunidade Pereira da Silva durante 2022
com uma verba de R$ 47.600.

Fale com a Favela Brass

producao@favelabrass.org
(21) 99109-4882
Instagram: @favela_brass
www.favelabrass.org

