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Relatório da Viagem 

Visita Técnica à Escuela de Luthería 

Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina 

 

Histórico 

A cidade de Tucumán encontra-se no noroeste da Argentina, a 
aproximadamente 1600 Km em linha reta de Curitiba e aproximadamente 1300 
Km de Buenos Aires, contando atualmente com pouco mais do que meio 
milhão de habitantes. É a cidade mais importante da região do grande norte 
argentino e, possui destaque histórico, uma vez que lá foi proclamada a 
independência das Províncias Unidas do Rio da Prata em 1816, fig. 1. A região 
desenvolveu-se graças ao comércio entre as regiões norte e sul da Argentina.  

A pujança comercial do início do séc. XX permitiu a criação da 
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) no ano de 1914, a qual vem de 
completar 100 anos em 2014, fig. 2. Na década de 1940 foi criada a Orquestra 
Sinfônica de Tucumán, integrada em grande parte por instrumentistas 
europeus exilados devido à Segunda Guerra Mundial. Dada a falta de um 
luthier para conservar os instrumentos musicais dos membros da orquestra, 
dirigentes da UNT trouxeram o luthier Alfredo Del Lungo da cidade de Florença, 
Itália. 

 

Fig. 1: Casa histórica de Tucumán, onde em 9 de julho de 1816 o congresso 
reuniu-se para declarar a independência das Províncias Unidas do Rio da 

Prata, futura Argentina. 
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Fig. 2: Sede da Universidad Nacional de Tucumán. 

 

 

 

Fig. 3: Sede da Facultad de Artes da UNT, onde estão as instalações da 
Escuela de Luthería. 
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A Escuela de Lutheria de Tucumán 

Alfredo Del Lungo funda a Escuela de Luthería no ano de 1949, a qual 
passa a ofertar o curso de Luteria dentro da Facultad de Artes da UNT. Julgo 
conveniente observar que uma situação similar, a qual permitiu a criação do 
curso de Luteria da UFPR, só viria a ocorrer no Brasil cerca de 60 anos depois.  

A Escuela de Luthería oferece atualmente um curso técnico com 5 anos 
de duração porém, foi aprovada uma reforma curricular e reestruturação da 
carreira para transformá-lo em um curso superior no sentido brasileiro da 
acepção. Ainda assim, o novo formato do curso é ainda diferente do curso da 
UFPR, me fazendo lembrar um pouco a educação superior francesa, onde 
podem ser obtidos diferentes títulos dependendo da quantidade de anos 
cursados. Faço a comparação com o sistema francês uma vez que é o que eu 
conheço além do brasileiro, não sei dizer com certeza de o sistema argentino 
de ensino superior segue sempre essa lógica. 

 
O currículo novo, a ser implantado em breve, atribuirá os seguintes 

títulos aos alunos que cursarem os respectivos módulos: 
 
 

1. Técnico em instrumentos de cordas dedilhadas 
Curso de 2 anos do dedicados à construção de instrumentos da família do 
violão; Profissional habilitado a resolver problemas inerentes à construção e 
a restauração de instrumentos de cordas dedilhadas.  
 
 
2. Luthier profissional 
Módulo 1 acrescido de 3 anos dedicados à construção e a restauração dos 
instrumentos da família do violino; Profissional habilitado a resolver 
problemas inerentes à construção e a restauração de instrumentos de 
cordas dedilhadas e de cordas friccionadas. 
 
 
3. Licenciatura em Luteria 
Módulos 1 e 2 acrescidos da realização de pesquisa científica na área de 
Luteria. 
 
 
Embora possa parecer inicialmente que os dois anos a mais diferenciem 

muito os dois cursos, não é exatamente o que se verifica, principalmente no 
que diz respeito à construção de instrumentos musicais. Na tabela 1 é feita 
uma comparação dos instrumentos construídos por ano letivo em cada curso. 
No curso de Tucumán o número de instrumentos construídos é sempre 5 
enquanto que na UFPR, é 5 para quem segue nas famílias dos violão e da 
guitarra elétrica, sendo 3 para os alunos que seguem na família do violino. Os 
alunos de construção de violino da UFPR deixam de construir 1 violão e um 
violino em relação aos alunos de Tucumán. Cabe aqui um ponto para 
discussão de futuras reformas curriculares, sobre a possibilidade da construção 
de mais um violino pelos nossos alunos.  
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As demais disciplinas, que não são de prática de construção de 
instrumentos, também exibem semelhanças em ambos os cursos. São 
conteúdos comuns aos dois cursos: acústica, desenho técnico, vernizes, 
restauração, história da arte, propriedades anatômicas da madeira, introdução 
à música. Porém, os seguintes conteúdos não são ofertados no curso da 
UFPR: história da luteria, luteria teórica, execução de violão, execução de 
violoncelo e pesquisa em luteria. A pesquisa em Luteria pode ser realizada 
pelos alunos interessados através da participação do Programa Institucional de 
Iniciação Científica da UFPR. 

 
 

Tabela 1: Quadro comparativo dos instrumentos construídos nos cursos. 

Ano letivo Luteria  UFPR Escuela de Luthería 
UNT 

1º 1 cavaquinho 1 violão 

2º 2 violões ou 

2 guitarras elétricas ou 

1 violino 

1 violão 

3º 2 violões ou 

2 guitarras elétricas ou 

1 viola 

1 violino ou 

1 violoncelo 

4º - 1 violino ou 

1 violoncelo 

5º - 1 violino ou 

1 violoncelo 

Total de 
instrumentos 

1 cavaquinho  mais:  

+ 4 violões ou 

+ 4 guitarras ou 

+ 2 violinos; 

2 violões + 3 violinos 
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A Escuela de Luthería dispõe de apenas um atelier para a realização 
das atividades práticas. Dado o número elevado de alunos do primeiro ano 
letivo, existem aulas de construção e entalhe nos períodos da manhã, da tarde 
e da noite. Nessas turmas, encontram-se alunos de todos os períodos letivos, 
algo inimaginável na UFPR com as suas turmas registradas no SIE e demais 
normas e formalidades. Os alunos contam com bancadas de marceneiro para o 
trabalho e com algumas ferramentas coletivas do curso para a utilização 
durante as aulas, figs. 4 e 5. Não possuem um painel de ferramentas 
individuais como os alunos da UFPR.  

Existe uma biblioteca da Facultad de Artes, a qual é compartilhada por 
todos os cursos a qual, segundo os docentes não possui muitos títulos 
significativos na área de luteria, fig. 6. Isso fez com que os alunos instalassem 
uma pequena biblioteca, formada principalmente de cópias de livros de luteria e 
trabalhos acadêmicos de pesquisa, no próprio atelier, facilitando o acesso 
principalmente as informações referentes a parte prática da luteria.  

 

 

 

Fig. 4: Aluna Julia Gallardo e o violino que estava construíndo. Sendo natural 
da Província de Buenos Aires, foi à Tucumán para estudar Luteria. 
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Fig. 5: O espaço de trabalhos práticos guarda semelhanças com o da UFPR. 

 

 

Fig. 6: Biblioteca da Facultad de Artes da Universidad Nacional de Tucumán. 
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Foi realizada uma reunião com a decana da Facultad de Artes 
(equivalente a diretora de setor na UFPR) Profa. Dra. Raquel Pastor de la 
Silva, o responsável pela Escuela de Lutheria Maestro Juan Cristobal Alonso e 
outros docentes do curso. Foram discutidas formas de aproximar os dois 
cursos, uma vez que são os dois únicos cursos de luteria em universidades em 
toda a América do Sul. Uma das possíveis formas de aumentar o intercâmbio 
de informações, de docentes e discentes pode ser através das atividades da 
Associação de Universidades Grupo Montevidéu – AUGM, da qual tanto a 
Universidad Nacional de Tucumán quanto a Universidade Federal do Paraná.  

Ao final da reunião, foi redigida uma Carta de Intenções, a qual não 
implica qualquer ônus posterior para nenhuma das instituições e, também 
observa que em futuras ações devem ser respeitadas as normas individuais de 
cada instituição. A carta deve servir de ponto de partida para um eventual 
futuro convênio que venha a ser proposto entre as duas instituições. 

 

 

 

Fig. 7: Reunião entre a Decana da Facultad de Artes, Profa. Dra. Raquel Pastor 
de la Silva, eu e o Maestro Juan Cristobal Alonso. 
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Fig. 8: Reunião com docentes e discentes da Escuela de Luthería de Tucumán. 

 
Em reunião com docentes e discentes do curso foi possível trocar 

informações principalmente sobre a parte prática do curso, os métodos de 
trabalho, as formas de avaliação dos instrumentos musicais, comportamento 
dos alunos e etc. Um aspecto que chamou a atenção dos colegas argentinos 
foi a possibilidade e a real criação de um curso de Luteria dentro de uma 
universidade brasileira através do Programa REUNI. Uma síntese comparativa 
de ambos os curso consta na tabela 2. 

Na reunião com os docentes, foi feita uma troca de Projeto Pedagógico 
de Curso - PPC, sendo que agora temos disponível para consulta o projeto 
tucumano que será implantado em breve. Aos colegas argentinos foi cedida 
uma do projeto atual do curso de Luteria da UFPR. Curiosamente, o diretor 
Juan Cristobal Alonso já havia visto brevemente o nosso PPC quando 
consultado sobre a instalação de um curso de Luteria na Colômbia. Aconteceu 
que os colombianos pesquisaram e compararam vários projetos de cursos de 
luteria que existem pelo mundo, sendo que felizmente o da Luteria UFPR 
encontrava-se presente nessa lista. 

Realizei posteriormente uma palestra para os docentes e discentes da 
Escuela de Luthería onde expliquei como funciona o curso de Luteria da UFPR. 
O público foi de cerca de 40 pessoas, as quais demonstraram muito interesse, 
fig. 11. Após a palestra, foi realizada uma confraternização, como forma de 
agradecimento à minha visita, na casa de montanha do Maestro Juan Cristobal 
Alonso, com docentes e alguns discentes, fig. 12. 
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Fig. 9: Atelier particular do Maestro Juan Cristobal Alonso. 

 

 

Fig. 10: Maestros Juan Cristobal Alonso, Mauro Facundo Cura, Sergio Esteban 
Lobo e eu em visita ao atelier particular do Maestro Sergio Esteban Lobo. 
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Tabela 2: Síntese comparativa entre os cursos. 

Assunto C. S. T em Luteria -UFPR Escuela de Lutheria – UNT 

Ingresso Vestibular e SISU com 30 
vagas anuais e mais 6 
vagas remanescentes. 

Não existe processo seletivo 
e nem limite de vagas. No 
último período, cerca de 90 
alunos procuraram o curso. 

Duração 3 anos/ 1860 horas 5 anos/ 3648 horas 

Grau Tecnólogo em Luteria Técnico em Luteria.  

Novo currículo a prevê uma 
os seguintes graus: técnico; 
luthier profissional e 
licenciatura em luteria. 

Atividades Manhã e tarde. Manhã, tarde e noite. 

Docentes Estatutários ingressados 
por concurso público.  

Em geral não possuem 
atelier particular. 

Concurso público para 
período de 5 anos, ao final do 
qual devem prestar novo 
concurso.  

Possuem atelier particular. 

Madeiras Por conta do aluno. Por conta do aluno. 

Ferramentas Parte é cedida para uso 
local individual pela UFPR 
e parte deve ser adquirida 
pelo aluno. 

Um conjunto de algumas 
ferramentas para uso 
coletivo. Não existem 
ferramentas de uso 
individual. 

Biblioteca Do sistema da UFPR, 
mais de 300 títulos em 
1000 volumes. 

Do sistema da UNT. Poucos 
livros. Existe uma pequena 
biblioteca no atelier do curso. 

Máquinas 
pesadas 

2 serras circulares, 1 serra 
fita, 1 rebote, 1 torno 
mecânico. 

1 serra fita, 1 serra circular, 1 
torno de madeira. 

Frequência 75% no mínimo. 80% no mínimo. 
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Fig. 11: Palestra sobre o funcionamento do curso de Luteria da UFPR para os 
alunos da Escuela de Luthería de Tucumán. 

 

Fig 12: Confraternização oferecida pelos colegas argentinos na casa da 
montanha do Maestro Juan Cristobal Alonso. 
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Conclusões 

Apontamentos e ações para a Luteria UFPR 

• Utilizar a forma (ver fig. 13) do primeiro instrumento  de maneira coletiva 
no primeiro ano de curso, como feito em Tucumán, haja visto que a 
produção da mesma demanda tempo considerável dos alunos mas (2 a 
3 semanas letivas), acaba não sendo realmente uma parte do 
instrumento senão uma ferramenta para a sua construção. Para os 
próximos instrumentos o aluno passaria a construí-las 
 

• Disponibilizar algumas cópias de partes de livros que são amplamente 
consultados durante o processo de construção no próprio atelier, 
dinamizando o processo de consulta. 
 

• Sobre a avaliação dos instrumentos dos alunos, os docentes de 
Tucumán me fizeram a seguinte observação ‘Avaliar o instrumento como 
um luthier não acadêmico e depois passar a crítica para os alunos 
baseada em critérios bem definidos’. Também que ‘A luteria é um 
processo criativo contínuo, sendo praticamente impossível a ocorrência 
de um acesso de genialidade em curto espaço de tempo.’ 
 

• Realizar futuras contratações de docentes de luteria em regime que não 
seja de dedicação exclusiva, permitindo-os manter atividades privadas 
de construção de instrumentos musicais e oferecendo estágio para 
alunos. 
 

• Fortalecer o intercâmbio docente e discente via Associação de 
Universidades Grupo Montevidéu. Essa possibilidade ainda não foi 
explorada pelo curso da UFPR e era desconhecida dos colegas 
argentinos. 
 

• Incluir o ensino do Espanhol como língua estrangeira moderna no 
currículo do Curso Superior de Tecnologia em Luteria, facilitando a ida 
dos alunos interessados para Tucumán. 
 

• Trazer um ou dois docentes de Tucumán para ministrarem cursos na 3ª 
Semana Acadêmica de Luteria, a qual será realizada em meados de 
2015, iniciando de fato um intercâmbio. 
 

• Realizar troca de material bibliográfico, principalmente no que se refere 
a desenhos técnicos de instrumentos folclóricos de outras partes da 
América Latina. 
 

• Dispor de técnico administrativo ou equivalente que possua formação 
em Luteria, como é o caso do secretário Sergio Arreyes que é egresso 
da própria Escuela de Luthería. 
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Fig. 13: Forma, dispositivo utilizado para dar o formato às laterais do violão 

Apontamentos e ações para a Escuela de Luthería  
 

• Em Tucumán não existe a modalidade de construção de instrumentos 
musicais eletrificados como a guitarra elétrica e o baixo elétrico. Na 
UFPR, essa é a especialidade do Prof. Rodrigo Mateus Pereira, ao qual 
eu recomendo que procure realizar escala docente em Tucumán via 
Associação de Universidades Grupo Montevidéu ou outro edital que o 
permita. Podemos levar a experiência da Luteria UFPR nessa família de 
instrumentos para os colegas de Tucumán. 
 

• Da mesma forma, houve interesse pela especialidade do Prof. Igor 
Mottinha Fomin, a construção de arcos, ao qual eu também recomendo 
que procure realizar escala docente em Tucumán via Associação de 
Universidades Grupo Montevidéu ou outro edital que o permita. 
Podemos levar a experiência em arquetaria da Luteria UFPR para os 
colegas de Tucumán. 
 

• Houve bastante interesse no conceito de Empresa Junior de Luteria que 
desenvolvemos na UFPR, o qual não existe na Escuela de Luthería. A 
E. J. Luteria já esta atuante há dois anos e tem se mostrado muito 
importante na formação dos alunos, substituindo o estágio em Luteria, o 
qual é raro em Curitiba. 
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• A Biblioteca do SEPT possui cerca de 360 títulos associados ao curso 

de Luteria, muito dos quais são livros raros ou mesmo esgotados que 
versam sobre a construção de instrumentos musicais. A lista dessa 
bibliografia será enviada aos colegas de Tucumán para que apontem 
materiais de interesse, de forma que possamos digitalizar e compartilhar 
esse acervo tão singular. 
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Anexos 

 

Cartões de embarque 

 

Em anexo, seguem os seguintes cartões de embarque: 

1. Curitiba para Guarulhos, 23/11/2014. 
2. Guarulhos para Buenos Aires, 23/11/2014. 
3. Buenos Aires para Tucumán, 23/11/2014. 
4. Tucumán para Buenos Aires, 28/11/2014. 
5. Buenos Aires para Guarulhos, 28/11/2014. Esse cartão de embarque foi 

extraviado em algum momento da viagem entre Guarulhos e Curitiba. 
6. Guarulhos para Curitiba, 28/11/2014. 
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Passaporte 

 Em anexo segue cópia das páginas 2, 3, 6 e 7 do meu Passaporte n° 
FB839812, sendo que na página 6 do passaporte está o carimbo de entrada na 
Argentina datado de 23/11/2014 e na página 7 do passaporte está o carimbo 
de saída da República Argentina datado de 28/11/2014. 

 

Declaração 

 

 Em anexo segue declaração emitida pelo diretor do Departamento de 
Luteria confirmando a realização da minha visita. Na sequência, está a versão 
em português da declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curitiba, 08 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Thiago Corrêa de Freitas 

Vice-coordenador do C. S. T. em Luteria 


