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RESUMO 

Este artigo aponta uma pesquisa em andamento que visa relatar sobre uma proposta 
de oficina de música, a ser realizada por meio do Programa de Residência Pedagógica 
do Curso de Música da UEM. Essa proposta integra a Política Nacional de Formação de 
Professores, contribuindo para a formação prática dos alunos de licenciatura. A 
proposta de oficina é uma atividade de ensino com formato aberto, interativo e 
dinâmico, que no presente caso será feita com confecção de instrumentos de 
percussão utilizando materiais recicláveis e em seguida a prática musical em conjunto 
com os mesmos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Música folclórica; confecção de instrumentos; programa de 

residência pedagógica. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta uma proposta pedagógica de oficina de música que será 

realizada por meio do Programa de Residência Pedagógica do Curso de Música da UEM 

(Universidade Estadual de Maringá). Esta proposta tem como objetivo a vivência de 

músicas do folclore brasileiro, utilizando-se de instrumentos de percussão, 

confeccionados com materiais reciclados. A aplicação prática desta oficina ocorrerá no 

Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Jardim Independência, localizado 

no município de Sarandi - PR, com alunos do ensino fundamental II e ensino médio 

previamente inscritos na oficina de acordo com seu interesse. 

                                                        
1 Graduando do Curso de Música – Licenciatura em Educação Musical da Universidade Estadual 

de Maringá – UEM. 
 
2 Graduando do Curso de Música – Licenciatura em Educação Musical da Universidade Estadual 

de Maringá – UEM. 



 

Conforme contido no site da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) sobre o Programa de Residência Pedagógica, é exposto que 

o mesmo trata-se de uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de 

Professores, tendo por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos 

cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação 

básica, a partir da segunda metade de seu curso. 

De acordo com o que está contido no Edital Capes nº 06/2018 e na Portaria 

Capes nº 175, de 7 de agosto de 2018. Nós residentes devemos: 

a) elaborar seu plano de atividades em conjunto com docente 
orientador e o preceptor; b) cumprir a carga horária mínima 440 
(quatrocentos e quarenta) horas de residência estabelecido nesta 
Portaria; c) desenvolver as ações do plano de atividades com 
assiduidade e de forma acadêmica, profissional e ética; d) elaborar e 
entregar os relatórios previstos no prazo estabelecido no plano de 
atividade; e) participar das atividades de acompanhamento e 
avaliação do programa definidas pela Capes ou pela IES; f) comunicar 
qualquer irregularidade no andamento da residência ao seu docente 
orientador ou a coordenação institucional do Projeto na IES e à Capes 
(PORTARIA CAPES n° 175, 7 de Agosto de 2018, p. 10). 
 

Deste modo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, no 

Art. 3º afirma que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - 
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; III - Pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas; IV - Respeito à liberdade e apreço à 
tolerância; V - Coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino; VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais; VII - Valorização do profissional da educação escolar; VIII - 
Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; IX - Garantia de padrão de 
qualidade; X - Valorização da experiência extraescolar; XI - Vinculação 
entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
 

As leis coadunam com a proposta do curso em que os residentes estão 

vinculados. Onde os objetivos detalhados pelo site da Capes para o Programa de 

Residência Pedagógica são: aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de 

licenciatura; induzir a reformulação da formação prática nos cursos de licenciatura; 

fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre IES (Instituição de Ensino Superior) e a 

escola; promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de 



 

formação inicial de professores da educação básica às orientações da BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular). 

MÚSICA FOLCLÓRICA 

O folclore “configura-se em um fazer coletivo permitindo a continuidade da 

memória cultural de um povo” (BRANDÃO apud ASSIS, 2015). Neste sentido,a música 

folclórica brasileira foi escolhida em razão de ser uma manifestação histórica, que 

resgata uma identidade popular. Segundo Motta (2005), o folclore as canções 

folclóricas “[...] já embalou milhares de crianças e que ao ser cantada às gerações 

futuras, deixa normalmente uma boa lembrança da infância vivida”, demonstrando a 

importância do folclore para as formações culturais dos sujeitos. Motta (2005), ainda 

reitera que “são com essas canções melodiosas que a criança estreita sua inicial 

caminhada ao mundo da música folclórica brasileira, tão rica e instrutiva”. 

 Essa escolha está de acordo com as Diretrizes de Educação do Estado do 

Paraná – Artes, que aponta:  

A denominada arte popular, é produzida e vivenciada pela classe 
trabalhadora, por grupos sociais (menos favorecidos) e étnicos, e 
compõe o espaço de sociabilidade que constitui a identidade dessa 
classe e desses grupos. Nesse campo, inclui-se o folclore que tem a 
particularidade de ser uma manifestação artística a qual permanece 
por um tempo maior na história de uma determinada cultura. 
(PARANÁ, 2018, p.59). 

 
Os alunos muitas vezes estão em contato direto com as músicas da indústria 

cultural, que visam a produção musical mercantil voltada para o consumo imediatista. 

Segundo Adorno e Horkheimer (1985, p. 118) “basicamente a Indústria Cultural 

controla os indivíduos, os seus gostos e as suas ideias, não deixando espaço ao 

intelecto de cada poder raciocinar por sua própria vontade” Como pode ser 

observado, diferente da indústria cultural que visa o consumo, a música folclórica 

abrange gerações, portanto resgata a história da sociedade no qual o sujeito vive.  

 

CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS 

A respeito da confecção de instrumentos musicais (com materiais recicláveis e 

sucatas), considera-se que por meio da oficina, o aluno levará consigo o conhecimento 



 

geral da produção sonora, o que poderá ser reproduzido em outros contextos com 

diversos estilos de músicas. Para a construção dos instrumentos será realizado um 

levantamento dos materiais que poderão ser utilizados, assim como a ordem em que 

serão montados no primeiro dia da oficina. Brito também aponta para a importância 

de fazer o acabamento e a decoração do instrumento, pois ao personalizar o 

instrumento a criança se sente ainda mais motivada para tocar (BRITO, 2003).  

Ainda sobre as contribuições da prática de construção de instrumento, Brito 

(2003) argumenta que: 

Contribuir para o entendimento de questões elementares referentes 
à produção do som e às suas qualidades, à acústica, ao mecanismo e 
ao funcionamento dos instrumentos musicais, a construção de 
instrumentos musicais estimula a pesquisa, a imaginação, o 
planejamento, a organização, a criatividade, sendo por isso ótimo 
meio para desenvolver a capacidade de elaborar e executar projetos 
(BRITO, 2003, p.69).   

 
 

METODOLOGIA 

As atividades práticas do Programa estão sendo realizadas no Colégio Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio do Jardim Independência, localizado no município de 

Sarandi. Atualmente o colégio conta com 1346 alunos regularmente matriculados, 131 

professores e funcionários. 

A oficina é uma das propostas de intervenção pedagógica do Programa. Trata-

se de uma atividade de ensino com formato aberto, interativo e dinâmico. O eixo das 

propostas gira em torno da confecção de instrumentos de percussão utilizando 

materiais recicláveis e em seguida a prática musical em conjunto com os mesmos. 

Serão utilizadas músicas folclóricas como meio de vivência musical. A oficina terá uma 

carga horária de 12 horas/aula, divididas em três dias, com 4 horas/aula para cada 

encontro. Será ofertado um quantitativo de 10 a 20 vagas, sendo preenchidas por 

alunos do segundo ciclo do ensino fundamental e alunos do ensino médio, que terão 

sua participação garantida, na oficina que desejar, através do preenchimento de uma 

ficha de inscrição conforme interesse. 



 

No que diz respeito aos objetivos do projeto, trata-se de propostas em que os 

alunos possam vivenciar as músicas do folclore brasileiro, utilizando instrumentos de 

percussão confeccionados com materiais reciclados. Pretende-se que este objetivo 

seja alcançado sob o aprendizado e prática de alguns conteúdos musicais (ritmo, pulso, 

andamento, altura, timbre, métrica), que comporá o saber para a prática de conjunto.  

O primeiro dia do curso consistirá na confecção dos instrumentos: Caxixi, agogô 

e tambor. Estes três instrumentos foram escolhidos pela sua facilidade de confecção, 

de acordo com os materiais dispostos, e por melhor se adequarem nas práticas 

musicais que serão realizadas na oficina. Os materiais utilizados neste processo serão 

em grande parte recicláveis com acréscimo de materiais novos, quando preciso. Ainda, 

serão realizadas propostas de exploração dos instrumentos, com discussão e análise 

de seu funcionamento na busca de melhores sonoridades. 

O segundo dia contará com uma parte mais densa do curso, onde os alunos, 

munidos dos instrumentos, vivenciarão sobre a prática de conjunto que contará com o 

aprendizado do ritmo xote. Posteriormente será realizada uma proposta de exploração 

e improvisação no instrumento de forma que todos permaneçam tocando um ostinato 

rítmico, enquanto um por vez realiza sua performance de improvisação. Em seguida 

será inserida a flauta na prática, onde o professor tocará algumas músicas folclóricas 

enquanto os alunos permanecem acompanhando no ritmo do xote. 

O terceiro dia será dividido em duas etapas, no qual a primeira etapa consiste 

no processo de realização das práticas anteriormente aprendidas e a segunda parte 

com a realização de uma mostra dos resultados em formato de apresentação musical. 

Esta apresentação contará com a presença de todos os alunos participantes das 

oficinas realizadas no mesmo turno, no qual praticarão a dinâmica de expectador e 

performer, onde será exposto todo o resultado das oficinas. 

A avaliação da aprendizagem será compreendida por etapas periódicas e etapa 

final, onde nas etapas periódicas o aluno deverá demonstrar empenho para a 

realização das propostas feitas pelo professor e a etapa final será através de uma 

apresentação dos resultados para espectadores. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se, por meio do projeto, que os alunos aprendam confeccionar 

instrumentos, aumentando o seu contato com os diferentes aspectos da música 

folclórica brasileira, por meio da prática musical. A participação do programa de 

residência pedagógica até o momento agregou valores de prática docente na nossa 

formação acadêmica e profissional, e esperamos que continue contribuindo. Vale 

ressaltar que o programa nos coloca em situação de vivência em ambientes de práticas 

pedagógicas, tornando assim um grande diferencial futuramente na atuação 

profissional. Além disso, esperamos que a oficina contribua para a vivencia dos alunos 

e para a percepção dos professores e funcionários em relação as práticas musicais. 

Almeja-se que os objetivos de ensino sejam alcançados e o projeto faça diferença em 

nossa formação e na formação musical dos alunos.   

Este trabalho visou relatar uma aplicação prática do Programa de Residência 

Pedagógica em educação musical trazendo propostas de uma prática pedagógica de 

educação musical que poderá servir de inspiração para outras práticas. 
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