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RESUMO

A escassez de ações sistematizadas do ensino de música nas escolas e a dificuldade de construção de parcerias entre os cursos de formação e as escolas da rede estadual de

ensino, inibem a elaboração de projetos de intervenção e políticas curriculares de formação de professores, conforme determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Formação de Professores da Educação Básica (CNE/CP 009/2001, p. 48). O presente projeto tem como objetivo principal contribuir para a implementação da lei 11.769/08 a qual

determina a música como conteúdo obrigatório da educação básica, propondo a realização de cursos de formação continuada em música aos professores das escolas estaduais

de Belo Horizonte e concertos didáticos aos alunos dos anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA. A temática “Música e Imagem” surgiu durante os encontros do

grupo de docentes e bolsistas vinculados ao Programa de Apoio à Extensão (PAEX-UEMG), no âmbito do presente projeto, que visa mediar, ampliar o repertório musical e

verificar a qualidade da escuta dos alunos e professores da rede estadual participantes do projeto por meio de uma interação entre música e imagens. A nossa hipótese é que por

meio do uso de imagens podemos mediar a escuta dos alunos e aproximar-lhes dos significados não apenas afetivos, mas também musicais das obras apresentadas. Como

observam Nassif e Schroeder (2014), a relação entre música e imagem pode contribuir para a compreensão musical buscando oferecer “[...] uma alternativa mais “concreta” ao

abstracionismo musical [...]” (p. 99). O projeto será desenvolvido em três etapas: seleção das instituições de ensino estaduais e professores participantes; encontros de formação

e realização de dois concertos didáticos para professores e alunos contemplados pelo projeto; realização de avaliações junto aos alunos e professores participantes, visando

verificar os impactos das atividades realizadas na ampliação do gosto musical e aprofundamento da escuta dos alunos. 
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