
Introdução

A Educação do Talento é uma proposta Pedagógica
criada por Shinichi Suzuki nela o ensino de violino ocorre
conforme a aquisição da língua materna, essa desenvolvida
naturalmente pelo ouvir, na comunicação entre a criança e os
pais, logo em seguida pelo falar e por volta dos 6 ou 7 anos é
alcançada a habilidade da escrita e leitura.

Um dos grandes fatores que permeia o ensino é a
classificação de alunos com desinteresse e desmotivação para
o estudo, existe um estigma que somente algumas pessoas
nascem com talento e aceitando isso os pais contribuem para
o fracasso de seus filhos, destruindo sua autoestima,
invalidando sonhos e um futuro promissor.

O Objetivo primordial dessa proposta é demonstrar que
toda pessoa é capaz de tocar um instrumento musical, não
desmerecendo qualquer faixa etária ou deficiência que esta
possa apresentar, sendo que para alguns será necessária uma
adaptação do instrumento para o educando.

Metodologia

A metodologia aplicada a educação do Talento está
centrada no ambiente em que o indivíduo desenvolve sua
personalidade, ao ouvir sempre boas palavras, tornar-se-á um
hábito repeti-las, pois o ouvir é primordial para transformar
palavras em ações nobres, assim a educação musical deve ser
montada sobre o triplé: Educador-Pai-Educando, pois já
que cada criança nasce com habilidades suficientes para se
comunicar e por volta dos três anos de idade tem um
vocabulário com aproximadamente 3.000 palavras criando
frases gramaticalmente complexas sem ter conhecimento ou
ter estudado gramática, ela possui as habilidades para
desenvolver seu talento, sendo necessário alguém capacitado
para desenvolvê-las através da motivação.

No Brasil

No Brasil a Educação do Talento de Shinichi Suzuki
tem sido aplicada, promovendo uma educação musical para a
formação de boas pessoas com sensibilidade, disciplina,
tolerância, persistência, alta autoestima e prontas a
compartilhar e dividir com os próximos seus conhecimentos,
livres do espírito de emulação.

Conclusão

A Educação do Talento é fundamentada no Amor pois
valoriza cada ser humano como ser único, suas aptidões são
desenvolvidas de maneira calma, sem pressa de resultados,
pois o talento é considerado como uma semente que precisa
ser plantada. Os educadores plantam, regando juntamente
com os pais, formando grandes artistas da vida.
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