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O Pau e Lata, Projeto Artístico-Pedagógico tem sua atuação, desde 

1996, em AL e RN. A ação educativa musical e popular está centrada 

na discussão sobre a coletividade, sobre a sucata como instrumento e 

a onomatopeia como base metodológica da formação musical.  Esse 

minicurso será desenvolvido em três partes: A historicização do Pau 

e Lata, por registros audiovisuais; o conhecimento do 

instrumento/sucata utilizado pelo Pau e Lata; O campo do fazer 

musical. A segunda parte trata da percepção dos membros do grupo 

de que esses instrumentos estão integralizados no contexto da 

formação do músico. Na terceira parte, é debatido como os 

participantes irão experienciar a música no universo da percussão, na 

intenção de dar significado ao aprendizado e a prática musical que 

ocorrem em dois aspectos correlacionados: o processo de ensino 

aprendizagem e o corpo como elemento musical nesse processo, 

associado com outras ações em caráter de estudos e 

aprofundamentos rítmico-sonoros. 

 

OBJETIVOS:  

                        1 - Promover o diálogo sobre prática artístico-pedagógica e educação 

popular; 

                        2 – Aprofundar à luz da Interdisciplinaridade, conceitos sobre sucata 

para difusão de uma prática de educação musical e popular; 

3 – Experienciar a criação rítmico-sonora para compreender a música 

e seu uso no cotidiano. 

 

CONTEÚDO: 

1 – Música e musicalização como ação de formação sócio-político-

pedagógica; 

2 – O consumismo e o desperdício versus transformação: a sucata 

como elemento musical; 

3 – Elementos fundamentais da música: aprender música, fazendo 

música. 

 

                                                 
1 Mestre em Educação. Coordenador do Pau e Lata: Projeto Artístico-Pedagógico, 

vinculado a EMUFRN. danubiogomes@gmail.com 



PÚBLICO- ALVO: 

Estudantes, professores em geral. 
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