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RESUMO

A presente pesquisa é a aplicação do projeto de Iniciação Científica intitulado Escutas mediadas e ampliadas nas aulas de música do Ensino Médio: Diálogos entre Murray

Schafer e Luciano Berio (PIBIC/UEMG/CNPq). O objetivo desse projeto foi analisar a exequibilidade e o impacto da mediação da escuta como proposta metodológica para o

ensino de música, ampliação do repertório e aprofundamento da escuta musical dos jovens do Ensino Fundamental e Médio a partir mediação da escuta de obras musicais

selecionadas do compositor Luciano Berio. Os levantamentos metodológicos resultaram em 3 sequencias didáticas planejadas com o objetivo de testar a metodologia de ensino

de música centrada na escuta musical ativa assim desenvolvidas: Sequência didática 1: A Paisagem Sonora e a Música Contemporânea; Sequência didática 2: Conhecendo o

compositor Luciano Berio e a obra Sequenza III para voz (1965), Sequencia didática 3: Sinfonia (movimento III – Berio, 1969). A aplicação se deu em 2 turmas do primeiro e

segundo ano dos anos finais de ensino médio (rede privada) e 2 duas turmas, anos finais de ensino fundamental, (rede municipal) e que possibilitou avaliarmos a exequibilidade

da proposta metodológica de escuta mediada como uma alternativa viável para a ampliação do repertório e aprofundamento da escuta musical dos jovens participantes. Os

alunos participantes mostraram-se curiosos em relação às sonoridades presentes na obra apresentada e muito receptivos à estética musical contemporânea, sendo recorrente o

estranhamento. A nossa hipótese de que a mediação da escuta adequada ao repertório a ser trabalhado se sustenta, uma vez que as músicas são diferentes do ponto de vista da

estruturação do material musical e das próprias sonoridades, e portanto precisamos promover escutas sensíveis e significativas, e assim, aproximemos os jovens de outros

repertórios, contribuindo para a discussão da área de educação musical acerca dos sentidos da aula de música no Ensino Médio.
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