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Resumo: 
O projeto de extensão “Grupo Instrumental & Espetáculo Musical” é um projeto vinculado ao
programa ‘Música no IFRS - Campus Osório’, em execução desde 2013. Consiste em formar
um grupo musical de instrumentistas juntamente a um espetáculo musical construído pelos
próprios participantes. Neste ano o projeto está inspirado no gênero musical AfroBeat, o
espetáculo musical foi montado com o objetivo de difundir a cultura afro-brasileira dentro e fora
dos Institutos Federais, além de proporcionar aos participantes aquisição de conhecimento tanto
musical quanto cultural. O Afrobeat é um gênero formado pela “mistura” do jazz, do yorubá, do
highlife, do funk, de vocais e de ritmos da percussão e tradição africanas, principalmente,
contendo mensagens sobre o mundo, como críticas sociais e políticas. O espetáculo é formado
majoritariamente por alunos do Ensino Médio Integrado, que se reúnem semanalmente às
terças feiras para discutirem, junto dos orientadores do projeto, ideias para a criação das
músicas, que são totalmente autorais. Nas etapas de criação, os participantes se dividem em
subgrupos de instrumentos de metais, palhetas, cordas e percussivos. Seja escrevendo as
letras ou pensando o arranjo das canções, o grupo como um todo participa desta construção, o
que além de proporcionar experiência na área musical, promove a integração dos alunos por
meio da música.Como resultados parciais, o projeto desenvolvido de maio a agosto de 2018,
criou e arranjou 5 músicas autorais e levou o projeto a duas apresentações na comunidade
interna e externa (Maquiné/RS), além de ter convites para apresentar-se na abertura da semana
da consciência negra em Osório, nas mostras científicas do IFRS e em Feiras do Livro do Litoral
Norte.

Disponível em https://moexp-2018.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2018/Anais MoExP
2018.1475.pdf
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