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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

          Edital nº 03/2015 – Conservatório 

 

Resposta ao Recurso do candidato Jurandir Vanzella de Godoi 

Com relação à idoneidade da banca examinadora: 

Não há base legal, nem precedente, nessa, ou em qualquer concurso da área de música deste 

país, que obrigue uma banca a ser composta completamente, ou parcialmente, por indivíduos 

formados no instrumento a ser avaliado, nem mesmo que o candidato à vaga aberta pelo 

Conservatório seja formado em tal instrumento. A exemplo, o próprio candidato em questão 

tem formação em LICENCIATURA EM MÚSICA, portanto, formado em PEDAGOGIA, não em 

VIOLINO.  

Ressaltamos a formação de cada membro da banca: 

Professora Andressa Souto de Lima, bacharel em Violoncelo pela Universidade Federal da 

Paraíba, sob a orientação do professor Doutor Felipe Avellar Aquino; Professor Victor Hugo da 

Rocha, bacharel em Composição e Regência pela Universidade Federal da Bahia; pós-graduado 

em Contrabaixo pela Hochschule Fur Musik und Theater, Zurique, Suíça sob a orientação do 

Professor Doutro Harald Friedrich; Professor Clístenes André Pinto Lisboa, bacharel em 

Trompete pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, sob a orientação do Professor 

Fernando Dissenha. 

Sob o argumento especifico “Postura”, apresentado pelo candidato percebemos a falta de 

entendimento mínimo do item, que consta no edital. A saber, trata-se da postura perante a 

banca, como professor, como palestrante, uma vez que o objetivo do ingresso no 

Conservatório seria para ministrar aula, e como “solista”, já que o edital exige a execução de 

peças “solísticas”.  Destacamos que muito embora o candidato tenha contestado o item 

postura, foi justamente deste item de onde adveio a sua maior pontuação. 

Sobe o fato do candidato ter contestado a maneira de “segurar o arco”, e afirmar 

categoricamente que o contrabaixista e o violoncelista o fazem de maneira diferente do 

violino, mas uma vez o mesmo mostrou total desconhecimento da família do violino – como 

são chamados o contrabaixo, violoncelo, a viola e o violino – e muito mais desconhecimento 

ainda em relação a maneira que os músicos da banca “seguram” seus arcos. No caso do 

contrabaixista citado, aprendeu a técnica de segurar o arco com seu professor, Pino Onnis, que 

por sua vez, aprendera com um dos melhores violinistas do século XX, Yahudi Menuhin. O 

próprio candidato depõe em favor da banca, quando , num momento de pouco conhecimento 

diz: “só no método Basic de Simon Fisher mostra cinco formas diferentes”. 
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No que se refere à apresentação, a segunda peça da maneira que foi executada, como está 

descrito na própria folha de avaliação, estava abaixo do nível de alguns estudantes do próprio 

conservatório. O candidato apresentou um desconhecimento completo de articulação, uma 

incapacidade de executar freses assim como uma desafinação perceptível. Na obra brasileira, 

cheia de inflexões, respirações, mudanças de caráter, colecionou-se um punhado de notas 

jogadas em sequência apenas isso.  Sendo assim, falece o argumento da área especifica. 

No que se refere ao segundo ponto o candidato demonstrou pouca ética ao ser referir a sua 

concorrente, como uma última e desesperada tentativa de descreditar a banca. Dessa forma 

mostrou um total desconhecimento do funcionamento da viola. Destacamos que o 

instrumento em questão, a viola, tem técnica igual a do violino, tanto na mão direita, quanto 

na mão esquerda. Prova disso é que, na escola russa de música, os alunos são estimulados a 

aprender os dois instrumentos em paralelo. Como prova dessa escola temos dois dos grandes 

músicos da humanidade, David Oistrakh e Maxim Venferov , foram forjados na escola russa e 

são, ao mesmo tempo, violinistas e violistas. Para não cometermos uma falta de ética citamos 

que a referida candidata por ser de origem romena, provavelmente deva ser oriunda da escola 

russa de violino/viola. 

Dessa maneira indeferimos o recurso. 

 

Banca Examinadora 


