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RESUMO

O presente trabalho possui como objetivo elucidar a importância do projeto extensionista Coral Universitário na UEMG-Unidade Diamantina e sua inserção na sociedade

diamantinense através de uma análise comparativa entre as obras homônimas Os miseráveis. Para o presente escolhemos a adaptação do romance de Victor Hugo em formato

de musical. Nesse sentido, será apresentado brevemente o contexto histórico em que a obra foi escrita, bem como demonstrar de forma resumida a sua repercussão pelo mundo.

Posteriormente, um breve apanhado da obra e o contexto social em que foi escrita. Por fim, será demonstrada qual a importância da obra, em sua adaptação musical, para o

desenvolvimento de o projeto Coral Universitário e seus desdobramentos no meio social, bem como as suas implicações sobre quem participa deste universo multicultural.Como

referencial teórico utilizaremos o romance de Victor Hugo (1862), o filme dirigido por Bille August (1998) e a versão de Tom Hooper (2012) para a realização da versão musical de

Claude-Michel Schonberg, com libreto produzido por Alain Boublil e letras de Herbert Kretzmer (1980). Concomitante aos ensaios, preparação vocal, haverá seções de cinema

com as obras citadas objetivando a construção dos personagens e o estudo do cenário e figurino.É pertinente salientar a importância de toda essa preparação para a

consolidação de um coral nas instituições de ensino superior, na medida em que este proporciona aos discentes uma óptica diferenciada do mundo e um grande enriquecimento

cultural, fugindo um pouco de amarras rotineiras ao realizar algo completamente diverso ao cotidiano acadêmico, possibilitando ao partícipe uma experiência peculiar aos moldes

tradicionais de ensino, além de ser perceptível a progressão na desenvoltura e a atenuação gradativa da timidez.
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