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O projeto Formação Orquestral no Desenvolvimento Social da Região Norte
do Ceará é um projeto geral que contém vários projetos artísticos, tendo um
objetivo em comum: compartilhar e expandir o ensino da música na região. Nesse
aspecto, a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Ceará, Campus de
Sobral (OSUFC - Sobral) propõe uma formação orquestral para os estudantes do
curso de música da instituição, mas também pros músicos interessados de outros
cursos e da comunidade. Neste ano, a OSUFC Sobral visa apresentar a cultura
orquestral na região Norte do Ceará através de um projeto social em parte
financiado pela Sociedade Internacional em Educação Musical (International
Society for Music Education - ISME), tendo por objetivo enfatizar as interações
sociais e musicais entre os moradores de comunidades do interior do Ceará e os
integrantes da Orquestra, incentivando a troca de conhecimentos, o entendimento
e a valorização da cultura musical de outros lugares da nossa região. Diante disso,
a orquestra propõe disseminar tal conhecimento por meio de concertos musicais
didáticos onde o público poderá interagir com a orquestra, onde os membros da
orquestra interpretarão as obras e apresentarão os seus instrumentos.
Masterclasses serão também propostas para que os membros das três
comunidades contempladas possam experimentar e ter um contato com esses
instrumentos. O projeto conta com duas visitas em cada uma das três
comunidades escolhidas: duas comunidades de pescadores e, uma comunidade
Quilombola. Vale ressaltar que executar um projeto social de grande escala como
este requer a parceria de outros cursos. Sendo assim, junto com o curso de música
da UFC - Sobral, o curso de Geografia da UFC - Fortaleza participará do atual
projeto, por meio dos estudos feitos sobre as comunidades que necessitam dessa
intervenção social, cultural e musical, permitindo o contato com os moradores para
primeiramente apresentar o projeto e conhecer os lugares.
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A ATUAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS DE
SOBRAL NO PROJETO FORMAÇÃO ORQUESTRAL NO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA REGIÃO NORTE DO
CEARÁ

