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RESUMO

As novas gerações ao conviver com o advento da tecnologia, se distanciam cada vez mais  do folclore e tradições culturais brasileiras, enfraquecendo nossas tradições culturais e

desestimulando o aprendizado de um instrumento musical. Assim este projeto visa o estímulo da audição do repertório erudito brasileiro e o interesse pelo estudo de um

instrumento musical. Como é notório que os primeiros anos de vida são cruciais para estabelecer boas fundações para um bom desenvolvimento musical, nosso público alvo é

formado por crianças até onze anos de idade de escolas do ensino infantil, fundamental 1 e orfanatos de Belo Horizonte.

 A metodologia deste projeto, se baseia em apresentações musicais de trinta minutos, com obras de temática simples, compostas entre o nacionalismo e o pós–modernismo

brasileiros e que contenham evocações do cotidiano infantil, como palhaços, sacis, bailarinas de caixinha de música, idiomatismos como a reprodução rítmica do canto de um

bem-te-vi, efeitos de corridas e algazarras de crianças brincando e muitas outras descrições extra-musicais que instigam a imaginação das crianças. Os dois bolsistas tocam as

peças ao piano e tecem comentários sobre a fonte de inspiração, além de contar detalhes das vidas de seus compositores em formato de histórias. No momento o projeto foi

apresentado em duas escolas com grande receptividade das  crianças. Um roteiro das apresentações contendo detalhes como repertório, comentários e resultados, será redigido

e doado à biblioteca da ESMU/UEMG.

Diante de um mundo já globalizado, o projeto estimula artistas e pedagogos inseridos dentro do contexto universitário a contribuir de forma mais efetiva para a conservação e o

desenvolvimento do patrimônio musical brasileiro, valorizando o aprendizado musical na infância como fortalecimento de nossa identidade cultural nas gerações futuras.
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