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INTRODUÇÃO
O Curso Livre de Iniciação Musical apresenta, desde sua criação,
objetivos direcionados à educação musical, possibilitando ao
aluno uma experiência sólida com o instrumento escolhido e com
as mais diversas práticas musicais. No ano de 2015, os cursos
oferecidos foram dois: violão e musicalização. Em cada uma
destas modalidades a experiência musical se realizou através dos
mais sólidos métodos instrumentais (“Iniciação ao Violão”,
“Pumping Nylon”, “O equilibrista das seis cordas”, “Novo Método
para piano”, “Universo Rítimico – Método Básico de Percussão”,
entre outros) além de abordagens educacionais aprendidas em
sala de aula, principalmente nas disciplinas “Práticas
Pedagógicas” e “Percepção Musical”.

OBJETIVOS
O Curso Livre de Iniciação Musical tem como objetivo o ensino de
música para crianças, jovens e adolescentes da comunidade ouro-
pretana, utilizando métodos em que os elementos da linguagem
musical são aprendidos e vivenciados, possibilitando um acesso
dinâmico a essa forma cultural.

METODOLOGIA
Divisão de turmas de instrumento e musicalização. A abordagem
múltipla das aulas coletivas, privilegia a formação heterogênea
dos alunos. Os monitores de violão e musicalização utilizam
métodos e jogos pedagógicos aprendidos e mediados no curso de
Licenciatura em Música da UFOP. As aulas de instrumento tem
duração de 1 hora por semana (por cada aluno) e as aulas de
musicalização somam 2 horas semanais por turma.

CONCLUSÃO

Coordenador: Prof. Victor Vale
Bolsistas: Victor Fernandes e Paola França

Apesar do expressivo cabedal artístico e cultural que permeia
Ouro Preto, não existe nesta cidade outros cursos de formação
musical que proponham o ensino de forma eficiente, totalizante
e, principalmente, sem oneração de seus respectivos
estudantes. Desta forma, acreditamos que o Curso Livre de
Iniciação Musical contribui e catalisa a recepção e produção
artística que acontece na cidade de Ouro Preto e em suas
localidades adjacentes. Um dos indicadores que confirmam a
necessidade deste projeto reside na expressiva lista de
candidatos escritos ao longo de seus três anos de atividades
ininterruptas (2013 a 2015). Acreditamos que a democratização
do acesso ao ensino musical de qualidade têm rendido
excelentes frutos aos alunos, bolsistas, departamento e
comunidades acadêmica e ouro-pretana.


