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INTRODUCIÓN 

En 1975 o mestre e músico ve-
nezolano José Antonio Abreu 
fundou, en Caracas, o Sistema 
Nacional de Orquestras e coros 
Xuvenís e Infantís de Venezuela, 
sen dúbida un exemplo educa-
tivo de inclusión e desenvolve-
mento integral, que co paso dos 
anos foi medrando e aumentan-
do o seu alcance no país. 

Este proxecto enmarcouse nun 
contexto social e cultural con-
creto, no que unha grande por-
centaxe dos/as nenos/as vivían 
por debaixo do índice de po-
breza, por tanto a necesidade 
de recursos materiais e educa-
tivos estaba latente na xuven-
tude venezolana e o acceso ás 
artes eran exclusivas das elites 
do país. É por iso que a princi-
pal motivación do Mestre Abreu 
foi crear este sistema para con-
tribuír ao desenvolvemento da 
sociedade e romper coas es-
truturas sociais marcadas, ache-
gando así a música a outros es-
tratos sociais. 

O lema que acompaña a filo-
sofía do Mestre Abreu é “To-
car y Luchar”, xa que nos seus 
inicios eran poucas as persoas 
que participaron no que el esta-
ba creando, por iso lles prome-
teu aos seus primeiros alumnos/
as que, se continuaban tocando 
e loitando, pouco a pouco isto 
íase expandir a miles e miles de 
mozos/as. Así foi, actualmen-
te o seu alcance de beneficia-
dos/as é de aproximadamente 
1.012.077 venezolanos/as, que 
se distribúen nun total de 1.681 
orquestras xuvenís, infantís e 
pre-infantís por todo Venezuela, 
1.389 coros infantís e xuvenís e 
1.983 agrupacións de iniciación 
musical. 

É así como Abreu non só se con-
solida como un visionario que 
soubo pór en valor a música e 
o seu forte contido pedagóxico, 
senón que tamén se trata dun 
pioneiro en canto á creación dun 
sistema educativo, cultural e so-
cial que se xestiona dende múl-
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tiples núcleos e módulos, que 
pretende dende a autoxestión 
darlles resposta a todas as nece-
sidades que presentan os diver-
sos contextos. En total atopá-
monos con 443 núcleos e 1.704 
módulos repartidos por todo o 
país, que están dotados dos re-
cursos materiais e humanos ne-
cesarios para chegar a todas as 
persoas e que ninguén estea ex-
cluído da experiencia e gozo da 
música. 

NATUREZA PEDAGÓXICA 

Estamos a falar dun sistema que 
constrúe os seus alicerces sobre 
unha base pedagóxica, na que 
a inclusión social se presenta 
como unha pedra angular e a fe-
rramenta que une estes concep-
tos é a música. O Mestre Abreu 
afirmaba que o feito de que a 
música expresa o invisible, o 
máis profundo de cada un, fai-
na inmensamente accesible, por 
iso a través dela os/as nenos/as 
e os/as mozos/as pódense ex-
presar. Trátase dun vehículo que 
lles permite adquirir o recoñe-
cemento social que axuda a xu-
ventude para unha identidade e 
autoestima positiva. 

Existen numerosos estudos que 
dan conta dos múltiples bene-
ficios cognitivos, emocionais e 
sociais que ten a participación 
da xuventude en programas 
musicais. Tocar un instrumento 
repercute positivamente nas di-
versas habilidades, coma a lin-
guaxe e a memoria; por iso o 
Mestre Abreu defende a educa-
ción musical como un elemento 
clave para o éxito educativo. Así 
é como El Sistema achega ao 
desenvolvemento das capaci-
dades persoais e sociais de ma-
neira integral, con programas 
que atenden dende a infancia, 
e proporcionan ferramentas ás 
persoas no seu crecemento e na 
súa capacitación para a supera-
ción de problemas. Nos progra-
mas pre-infantís e infantís, os/as 
profesionais que están ao cargo 
acompáñanos na aprendizaxe, 
ensinándolles primeiro a xerar 
sons co seu corpo, fortalecendo 

así o auto-coñecemento, para 
posteriormente adquiriren des-
trezas tocando os instrumentos 
que decidan aprender a tocar. 

UN ÓRGANO DE 
INTEGRACIÓN E 
INCLUSIÓN SOCIAL 

O Sistema de Orquestras e Co-
ros Infantís e Xuvenís de Vene-
zuela é un órgano integrador, 
que permite que todas as per-
soas que queiran formar parte 
o poidan facer, independente-
mente do nivel socioeconómi-
co ao que pertenzan. Isto é po-
sible grazas a que a financiación 
da educación é practicamen-
te completa, as familias só te-
ñen que asumir pequenos cus-
tos de seguros e materiais. Por 
tanto, os beneficios e os valores 
de convivencia e solidariedade 
están estendidos por toda a po-
boación. 

Outro dos beneficios funda-
mentais que ten El Sistema é o 
seu poder de inclusión, xa que 
a través de múltiples programas 
adaptados ás diversidades fun-
cionais, dá a atención especiali-
zada que distintas persoas con 
discapacidades necesitan. Por 
exemplo, a agrupación Manos 
Blancas é a líder do Programa 
de Educación Especial, creado 
en 1995 co obxectivo de inte-
grar á vida cotiá e ás actividades 
artísticas as persoas con diversi-
dade funcional a través da mú-
sica coma ferramenta de desen-
volvemento e inclusión. 

Tamén existen outros progra-
mas, como o Programa Aca-
démico Penitenciario, que pre-
tende dar unha alternativa 
educativa a aquelas persoas 
que por diversas causas se en-
contran en centros penitencia-
rios; o Programa de Atención 
Hospitalaria na cal se imparte 
formación musical a nenos/as e 
á mocidade recluídos en hospi-
tais, co obxectivo de garantir a 
súa incorporación aos núcleos 
da comunidade; desta maneira 
a música convértese nunha for-
te ferramenta terapéutica, que 

permite mellorar notablemente 
a súa calidade de vida; e, entre 
outros, programas que, de ma-
neira directa ou indirecta, están 
orientados a realizar unha labor 
de inclusión social, xa que ade-
mais da atención especializada 
aos diversos colectivos, teñen 
unha función esencial na orien-
tación laboral. 

El Sistema é a base profesional 
de miles e miles de persoas en 
Venezuela, que lles permite ter 
unha proxección laboral a longo 
prazo e en contextos interna-
cionais. El Sistema non só edu-
ca nas habilidades musicais, se-
nón que os prepara e os forma 
para seren formadores, para se-
ren artesáns e creadores de ins-
trumentos, e para multiplicar es-
tes coñecementos e beneficios 
noutras organizacións educati-
vas mundiais. 

CONCLUSIÓN 

El Sistema creado en 1975 polo 
Mestre Abreu, é un exemplo de 
boas prácticas educativas, que 
contempla a función pedagóxi-
ca nunha organización de ma-
neira holística, que proporciona 
ferramentas ás persoas para o 
seu desenvolvemento, que per-
mite romper co círculo da po-
breza e que emprega a música 
como instrumento de transfor-
mación social. Por iso hai máis 
de 35 países que se inspiraron 
neste sistema venezolano para 
crearen programas musicais que 
teñan unha real incidencia no 
proceso educativo da xuventu-
de; nestes países encontrámo-
nos con Tocar y Luchar Cafam 
de Colombia, a Orquestra de 
instrumentos reciclados de Ca-
teura e o Programa de ABAN-
CA ReSuena, entre outros moi-
tos que estenden esta ensinanza 
nas súas contornas e multiplican 
os seus beneficios.
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