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CURUPIRA - HISTÓRIAS, MITOS E LENDAS DAS FLORESTAS BRASILEIRAS. Marcos Klabunde, Ruth
Kratochvil, Leandro Ernesto Maia (UFRGS) e Rodrigo Schramm (ULBRA).
Curupira - Histórias, Mitos e Lendas das Florestas Brasileiras é o nome de um Musical Escolar Infanto-Juvenil
CDG. MEIJ é um conceito introduzido no Brasil a partir de 1991, através da Proposta CDG - Cante e Dance com a
Gente, e tem por objetivos proporcionar, através de mecanismos de mercado, educação musical, formação estética e
desenvolvimento integral a crianças em salas de aula da escola regular. Sua viabilização no âmbito desta proposta
musicopedagógica acontece por meio de produção de material e repertório específicos, de capacitação de professores e de relações
com o mercado e a mídia. Nesses dois últimos pontos, apresenta um enfoque inovador na Musicopedagogia Brasileira. Enquanto
gênero artístico, o MEIJ se orienta pelos grandes Musicais; no entanto, ao contrário destes, não busca prioritariamente a perfeição
de espetáculo e o atendimento das expectativas de mercado, mas sim o desenvolvimento das capacidades musicais, verbais e
cênicas das crianças que dele fazem parte. Aproveitar todas essas possibilidades de um MEIJ implica estruturas escolares
condizentes e comprometimento sociocultural. O Musical, enquanto gênero e em sua concepção original, é mais do que apenas
uma forma de divertimento, pois envolve ainda mercados de produção profissional e de consumo e atinge públicos diversos,
influenciando até mesmo o gosto, os hábitos e a moda. O MEIJ tem essas possibilidades potencializadas, pois está proposto como
parte consciente do sistema educacional. Precisa e deve ser estudado. Assim sendo o Projeto aqui apresentado busca criar e
produzir um musical infanto-juvenil escolar com os respectivos meios áudio-visuais (CD e vídeo) e bibliográficos (cancioneiro,
libreto e artigos Científicos) intitulado Curupira - Histórias, Mitos e Lendas das Florestas Brasileiras, a ser apresentado em
diversos estados brasileiros e durante uma excursão artística à Alemanha no ano 2000, incluindo no roteiro a EXPO 2000 de
Hannover. Os resultados deste empreendimento serão conhecidos e divulgados a partir de janeiro do ano 2001. A participação
neste XI Salão e VIII Feira de Iniciação Científica tem por objetivo relatar o andamento dos trabalhos desde agosto de 1998 até o
presente momento. (FAPERGS e ACDG - Associação Cultural Cante e Dance com a Gente).
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