SONORO DESPERTAR
Educação de crianças e adolescentes através da música.
P. Jesús Guergué. Sch. P. Paroquia Sâo Marcos, Belo Horizonte, BRASIL.
O Nome revela sua identidade. "Despertar" para a vida, através da educação
musical. Viajando pelo mundo da música, para aprender a viver. Música", o veículo
que facilita o "despertar".
Origens. Começou em 2000, inspirado pelo carisma educativo de San José de
Calasanz. Ela acompanha 120 crianças e adolescentes de bairros periféricos; é
coordenada por Celeste Alda, especialista em educação musical.
Está ligado à Universidade Católica e é apoiado pela Arquidiocese através de um
acordo de cooperação. Participa freqüentemente de eventos organizados por
ambas as instituições.
Está comprometida com a qualidade artística e o valor educativo da música. Possui
um projeto educacional e uma grande biblioteca de recursos pedagógicos/musicais.
Objetivo principal. Acompanhar crianças e adolescentes em seu processo de crescimento pessoal,
incentivando o amor à cultura e à vida, para que eles possam encontrar a melhor maneira de se realizar junto
com os amigos, protagonistas de sua história.
Objetivos complementares: treinamento musical de qualidade (gravador, canto, teoria musical, leitura de
partituras); promoção da auto-estima e da cultura do encontro, trabalhando em equipe. Ajudar as famílias
no acompanhamento de seus filhos; participar do projeto requer o compromisso das famílias; uma relação
permanente de confiança e colaboração.
Participantes. Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos de idade. Trabalho realizado em pequenos grupos;
programação, metodologia e conteúdo musical adequado à idade e às habilidades pessoais. A harmonia é
buscada como um todo, incentivando a coexistência e o trabalho em equipe.

História e impacto social.
SONORO DESPERTAR foi desenvolvido como um processo educacional original, dinâmico e atraente,
incentivando a experimentação, a descoberta e a gestão dos próprios recursos.

É o resultado de um esforço coletivo para "promover uma cultura onde crianças e adolescentes possam
crescer bem, em solidariedade e felizes".
Atingiu objetivos importantes e é uma referência na educação musical. Tem se apresentado na Universidade
Estadual e Federal, em Seminários que destacam a relevância da Educação Musical em Projetos Sociais. Ela
participou do Seminário Internacional "Desenvolvimento Humano na Primeira Infância: Educação Musical e
Terapia Musical".
Atuou em numerosos espaços culturais: Escola de Música Universitária, Fórum Nacional de Pedagogia,
Congresso Mundial de Universidades Católicas, Congresso Nacional de Educação Católica; Semana Cultural
de Ouro Preto, Teatro Histórico do Sabará; Fundação de Educação Artística; Museus, Auditórios, Parques....
Ele trouxe a beleza da música para escolas, pessoas carentes, asilos, residências...
Ele produziu CDs infantis e numerosos vídeos... E tem sido entrevistado freqüentemente na televisão, rádio,
jornais.
Vários alunos passaram a estudar nas faculdades de música. Um ex-aluno ganhou, em 2019, o primeiro
prêmio no Concurso Nacional para jovens flautistas; em 2022 foi classificado em primeiro lugar no Concurso
Latino-Americano de Flauta.
Gravador. O gravador (soprano, alto, tenor e baixo) é o instrumento que medeia o processo. As aulas são
ministradas em pequenos grupos, promovendo uma cultura amigável e co-responsável. Nas aulas de grupo
aprendemos a ouvir e a respeitar; a convivência e os laços de amizade favorecem a qualidade musical e as
belas melodias; esta harmonia do conjunto é uma expressão do mundo de solidariedade que queremos
alcançar na vida.
Há um repertório variado para cada grupo, de forma progressiva, de acordo com a idade e a capacidade. O
projeto requer compromisso com: freqüência, participação ativa, respeito, colaboração, estudo em casa...
Recuperando a vida através da música.
A SONORO DESPERTAR atua em áreas periféricas, marcadas por diversas deficiências. Ela coloca "a pessoa
no centro de seu trabalho educacional". Educar desde os primeiros anos é o investimento com o maior futuro
(Calasanz).
A música não é o fim; ela é um veículo que facilita o desenvolvimento pleno da pessoa e sua inserção social.
A motivação profunda que anima o Projeto é contribuir para a transformação interior: crescer pessoalmente,
aprender a transformar a vida em arte. Leva crianças e adolescentes ao encontro com a vida, com o desejo
de contribuir para um futuro melhor. Ela ajuda as famílias no acompanhamento de seus filhos. Ela sensibiliza
e mobiliza os adultos em favor da educação, conscientes de que a cultura é a base fundamental para a
construção de uma nova sociedade.
Mostra que é possível atingir metas elevadas em periferias que carecem de incentivo cultural. Suas
realizações justificam a existência de outros projetos similares, onde crianças e adolescentes das periferias
podem encontrar um lugar adequado para sonhar com uma vida melhor e ser felizes.
Presença no mundo digital.
Durante a pandemia de Covid-19, SONORO DESPERTAR apresentou cinco Recitais no Youtube, que mostram
momentos significativos em sua história e demonstram a qualidade de seu trabalho: “Cantando a beleza da
vida”, “Vida de São José de Calasanz”, “Um canto de Alegria e Paz”, “Jesus de Nazaré”, “Uma paixão pela
música e pela Vida”.
Ela está presente nas redes sociais.
• Facebook: https://www.facebook.com/sonorodespertaroficial
• Instagram: @sonorodespertaroficial
• Youtube: sonorodespertaroficial
• Link para os 20 anos do folheto do projeto (História, fotos, colaborações, momentos especiais...):
http://gg.gg/sonorodespertarbook.

