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Aslemg monta o seu coral
Associação dos servidores monta um coral como alternativa de integração e envolvimento dos funcionários da Assembléia

Rubens:
"ambiente de
cooperação e
harmonia com
repercussão
positiva para o
Poder
Legislativo"

A Aslemg está organizando o seu coral, a exemplo
do que fez no final dos anos 70, quando, regido pela
funcionária Angela Pinto Coelho, chegava a abrir
sessões legislativas. A entidade está em entendimento
com a direção da Casa para cessão do teatro do Espaço

Político-Cultural em horários
compatíveis com as necessidades do
teatro e as disponibilidades dos
funcionários. Se tudo correr bem, os
ensaios poderão começar emjulho e as
primeiras apresentações surgirem no
final do ano.

Quem está a frente da organização
artística é Guilherme Francisco
Furtado Bragança, funcionário da
Gerência	de	Seleção	e
Desenvolvimento do DP, formado em
Composição pela Escola de Música da

UFMG, com cursos em Canto pela Fundação de
Educação Artística e em Regência Coral como maestro
Carlos Alberto Pinto Fonseca e o especialista alemão,
naturalizado brasileiro, Hanz Koellreuter. Guilherme,
que também é professor de Música Contemporânea,
Acústica e Harmonia da Fuma, cantou nos corais do
MAL e da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG.

Ele pretende dar três aulas por semana, de hora e
meia cada, sendo duas de ensaios euma de musicalização,
onde os alunos deverão ter uma espécie de alfabetização
musical com teoria. Os candidatos à participação, que
não precisam ter experiência em canto lírico e só
dependem de boa afinação, serão submetidos a um teste
destinado a detectar um mínimo de percepção e sua
adequação à necessidade de naipes. O tam2"ho do coral
vai depender da demanda. Como ensin.. ..uilherme,
um grande coral tem cerca de 40 vozes, mas pode-se
compor um bom coral com 16,já que a qualidade passa
antes pelo equilíbrio de naipes.

O coral vai estar aberto aos funr nános da
Assembléia e seus parentes, uma vez q L nasce sob
inspiração dos mesmos princípios gerais da Aslemg,
que são "os de criar alternativas de integração dos
funcionários e suas famílias à vida da Assembléia, de
forma a buscar cada vez mais um ambiente de
cooperação, harmonia e, em conseqüência,
produtividade", como diz o Presidente da entidade,
Rubens Dias Moreira. Ele está certo de que o coral
acabará tendo uma presença importante no mundo
cultural de Belo Horizonte, produzindo uma repercussão
positiva para o Poder Legislativo.

Embora a necessidade da música seja
algo dificil de ser explicado, ela não é menos
importante do que outras necessidades vitais
do ser humano. A música sempre esteve
presente em todas as culturas e está conosco
todos os dias da nossa vida. Ela é o produto
de outro anseio básico - o de comunicar-se.
O desejo de comunicação ultrapassa o nível
do cognitivo, pois precisamos perceber e
expressar todos os estados emocionais por
que passamos. A necessidade de
comunicação ultrapassa também o nível da
relação interpessoal. Todos nós percebemos,
com maior ou menor nitidez, a pequenez de
nossa condição diante do Universo e
pressentimos também a ligação primária

que temos com
este. Assim, a
comunicação é
resultado do desejo
de cada um de
superar nossa
condição
individ ' e
restabel í esta
ligação ali jvés da
aproxiur 'o com
o outro, om a
cultura, com a
humanidade e com

Guilherme, que vai reger	o divino. Portanto,
o coral, é da Gerência de a comunicação, no
Seleção e Desenvolvimento	 .."1.	-

Passamos hoje por um avanço tecnológico cada
vez mais acelerado que, combinado com a grande
preocupação com a qualidade dos produtos e serviços,
pode levar a instituições mais eficazes. No entanto, a
noção de progresso-fica distorcida se considerarmos
apenas seu desenvolvimento material. Esta visão
materialista de progresso leva muitas vezes a considerar
a arte apenas como um produto de lazer a ser consumido,
perdendo a oportunidade de comunicação e
crescimento interior nela contida. Caminhando nesta
noção mais ampla de progresso, as instituições vêm
tomando consciência de que são resultado das pessoas
que as compõem, crescendo a preocupação com a
qualidade de vida de seus funcionários, qualidade esta
intimamente ligada à maneira como as pessoas se
comunicam com o mundo a sua volta.

Nesta linha, o canto coral pode realizar um
importante papel numa instituição. Através dele muitas
pessoas têm a oportunidade de tomar contato com uma
nova linguagem, ampliando sua visão de mundo, além
de participarem de um trabalho em equipe em nível
muito mais estreito do que em seu dia-a-dia. Com o
coral o funcionário sente-se mais integrado à instituição,
estabelecendo um vínculo emocional mais forte com
esta. E este vínculo estende-se para além dos coristas
por ocasião das apresentações, quando as pessoas se
enriquecem culturalmente através da atuação artística
de seus colegas de trabalho, ou quando o nome da
instituição é levado para fora dela em festivais e
apresentações externas.

Uma sociedade melhor passa necessariamente
por uma ampliação da consciência do ser humano, no
sentido de um conhecimento mais inteiro de si, uma
melhor compreensão do outro e uma relação de respeito
com o meio em que vivemos. As instituições têm um
importante papel na formação da consciência do
homem, pois é nelas que as pessoas passam a maior
parte de suas vidas. Cabe às organizações, portanto, a
parte mais significativa da construção do progresso no
sentido mais amplo e mais humano do aperfeiçoamento
da sociedade em todos os seus aspectos.
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