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Resumo:  
O projeto Oficinas Permanentes de Cultura, em sua quinta edição, atua, desde sua criação, 

através de oficinas culturais visando incentivar a criatividade no ambiente técnico. Desde 

2011, o projeto conta com a participação dos alunos na Oficina de Música e com a banda do 

IFRS Câmpus Canoas, formada por ex-integrantes das oficinas. Ambas, banda e oficina, 

têm o intuito de fazer com que o aluno pense sobre a música no seu dia a dia, não só como 

uma forma de entretenimento, mas com uma forma de expressão cultural. A oficina de 

violão abrange conceitos de teoria e percepção musical básicos e a prática instrumental no 

violão. Os alunos passam pela parte teórica para que depois possam aplicá-la e fixá-la no 

instrumento corretamente. Já a banda tem o intuito de mostrar a parte profissional da 

música e como é o dia a dia de um músico. Assim, os alunos, um pouco mais avançados na 

Oficina de Música, podem colocar em prática o seu aprendizado, além de poder trocar 

experiências com alguns membros que já estão há algum tempo no grupo. A banda conta 

com dois núcleos, um com influências do rock e do punk (banda Hard Rock) e outro com 

influências do reggae e da MPB (banda Toco y Me Voy). Durante esses anos, a banda do 

IFRS Câmpus Canoas sempre se fez presente em muitos eventos culturais, tanto dentro do 

Câmpus Canoas, como na III Mostra de Arte, quanto fora, como no VI Festival de Arte e 

Cultura promovido pelo IFRS Câmpus Bento Gonçalves, ambas apresentações realizadas 

neste ano (2015). A banda do IFRS Câmpus Canoas atualmente é formada por oito 

integrantes. Alguns instrumentos são dos próprios músicos, mas a maioria é cedida pelo 

Câmpus, como o baixo, a guitarra e a bateria. O objetivo geral do projeto é mostrar novas 

visões de mundo aos estudantes e ampliar seu conhecimento cultural, criando futuros 

profissionais capacitados e capazes de lidar melhor com situações do cotidiano.  


