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Resumo: 
Polisenso é a banda desenvolvida dentro do Programa de Música do IFRS - Campus Osório,
com autonomia e protagonismo dos estudantes. O ano de 2019 marca o retorno do projeto ao
campus, após um interstício de dois anos, dessa vez buscando adaptar a uma estética diferente
das anteriores. O grupo musical, composto de oito estudantes do Campus Osório, compõem
seu repertório como produto do questionamento “O que é música popular?”, e é das oito
perspectivas conglomeradas que surge a proposta estética a ser desenvolvida por seus
componentes. O desenvolvimento do projeto ocorre em dois espaços, sendo um no espaço
físico da sala de música do Campus Osório, com ensaios semanais, e o outro no veículo virtual
de comunicação utilizado pelos componentes do grupo, onde se propõem os rumos e as
adaptações sonoras a serem feitas com o intuito de desenvolver um espetáculo musical. Com a
presença de diferentes vozes, timbres e personalidades, a banda enfatiza as diferenças e
individualidades de seus componentes, e tem como valor central a expressão de diferentes
culturalidades. Ainda em processo, Polisenso já adota diferentes ritmos e contextos musicais e
os apropria em sua especificidade e expressividade sonora: o trabalho da banda perpassa
diferentes momentos históricos e diferentes histórias a serem contadas. Do caráter romântico
caótico de “Te Amo Disgraça” ao toque do maracatu em “Mas que nada”, Polisenso trabalha
diversas sonoridades através de experimentações, procurando reduzir os filtros, morais e
culturais, na seleção de seu repertório.
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