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O projeto de inclusão social, por meio da música, Trilhos Sonoros já atua há 11 anos em

Canoas. Consolidado e premiado, mas ainda em espaço inadequado. Atualmente, estão

instalados em duas salas de aula da Emef Assis Brasil, no bairro Mato Grande. O maestro

Augusto Souto conta que seguem em busca de local que comporte tanto as aulas como o

patrimônio instrumental conquistado com recursos públicos, via Programa de Incentivo à

Cultura, Microcrédidto Cultural e Lei Aldir Blanc.

"Estamos em busca de novas parcerias. Nossa grande dificuldade é a sede. Local para

ensaiarmos. A demanda é antiga, já tivemos parceiros que alugavam prédios para nós.

Os locais acabaram ficando pequenos, pois o projeto foi crescendo", explica Augusto.

Ele acresenta que o projeto tem mais professores que podem trabalhar, mas não tem o

espaço adequado. "Precisamos mesmo é de uma sede em que pudéssemos fazer

adaptações. Na escola não podemos fazer modificações, apenas arrastar as cadeiras e

depois recolocar no lugar", comenta.

Para lá e para cá

O fato de necessitar levar os instrumentos musicais e equipamentos de som para o local

das aulas, também é um problema. Tanto pelo manuseio, que acaba sendo inadequado,

quanto pelo transporte em si. Hoje o acervo de instrumentos fica na casa do maestro.

No final de julho, o Trilhos Sonoros promoveu seu recital de inverno no CTG Estância

Gaúcha, assim cumpriu também o objetivo de contrapartida para aprovação na Aldir

Blanc. O projeto conta com todo o instrumental de uma orquestra: violinos, flautas,

trompetes, saxofones, piano, violão e bateria. As aulas ofertadas são de violino, flauta

doce e violão para alunos com idades entre 8 e 13 anos.

Recentemente o Trilhos Sonoros foi utilizado como exemplo em um trabalho de mestrado

da Uergs, sobre políticas públicas para a educação musical. O projeto também recebeu

menção honrosa da Câmara de Vereadores e foi considerada uma das 80 instituições de

relevância para Canoas.

https://admin.uergs.rs.gov.br/upload/arquivos/202208/12103156-12-08-2022-diario-de-canoas.pdf


Matrículas no dia 20 de agosto

As matrículas para os novos alunos estão abertas. Serão no sábado, dia 20 de agosto,

das 10 às 12 horas. São necessários comprovante de endereço e carteira de identidade

dos pais e da criança (original e cópia). O local é a Emef Assis Brasil, Rua Roberto

Francisco Behrens, 520, bairro Mato Grande. Estão disponíveis 20 vagas. Atualmente a

escola está com 20 a 25 alunos. A pandemia provocou um pouco de evasão, conforme o

maestro.

Família unida faz o projeto de amor à música

O Trilhos Sonoros é tocado pela família do maestro Augusto Souto. A esposa Ana Cleide

Souto atua na coordenação geral. Os filhos André Felipe e Letícia Rossini Souto

ministram aula e cuidam do patrimônio e da operacionalização.

"Não há satisfação maior do que ver minha família, ao longo de mais de quinze anos,

integrada a ações de comprometimento e cuidado com as pessoas se doando a essa

causa", diz.


