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RESUMO 
 
 

O presente estudo dedica-se a descrever o resultado de uma pesquisa sobre a 
ocorrência de bandas em escolas, tendo em vista a importância da educação 
musical no que se refere à socialização, à troca de experiência e ao incentivo ao 
chamado ensino-aprendizagem nas disciplinas em geral. Utilizamos a abordagem 
qualitativa, de modo descritivo, dentro da proposta de viabilizar a integração 
pesquisador/atores do objeto pesquisado – neste caso, uma escola de ensino 
fundamental e médio da rede pública do município de Porto Velho (RO). Foi ainda 
utilizada a entrevista semiestruturada, com suporte de observação dos ensaios e 
gravações em áudio das entrevistas visando acompanhar o processo pedagógico 
efetivado pela banda junto à escola e à comunidade escolar. À luz do referencial 
teórico de autores como Fonterrada e Villa-Lobos, entre outros, foi possível 
constatar, no estudo de caso, a importância que os alunos dão para sua participação 
na banda escolar, ratificando, assim, o que ensina Campos (2008) quanto à 
relevância das bandas escolares para a função pedagógica, por se constituírem em 
um espaço significativo de vivência e formação musical. Como contribuição, 
apresentamos um planejamento de ensaio-aula a partir do modelo proposto pelo 
musicólogo Lélio Silva (2010), buscando, desse modo, valorizar ainda mais o 
trabalho conjunto realizado pelo regente da banda e os alunos, auxiliando no 
enriquecimento musical de todos os integrantes da banda e desenvolvendo sua 
capacidade de criar, apreciar e tocar instrumentos de forma melódica, harmônica e 
rítmica. 
 
 
Palavras-Chave: Educação Musical; Bandas Escolares; Formação Social. 
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ABSTRACT 
 

 

The present study is dedicated to describing the result of a research on the 
occurrence of bands in schools, in view of the importance of musical education with 
regard to socialization, the exchange of experience and the incentive to the so-called 
teaching-learning. We use the qualitative approach, in a descriptive way, within the 
proposal to make the integration of researcher / actors of the researched object 
feasible - in this case, a public elementary and high school in the city of Porto Velho 
(RO). The semi-structured interview was also used, with support for observing the 
rehearsals and audio recordings of the interviews in order to follow the pedagogical 
process carried out by the band with the school and the school community. In the 
light of the theoretical framework of authors such as Fonterrada and Villa-Lobos, 
among others, it was possible to verify, in the case study, the importance that 
students give to their participation in the school band, thus confirming what Campos 
teaches (2008) regarding the relevance of school bands for the pedagogical function, 
as they constitute a significant space for musical experience and formation. As a 
contribution, we present a rehearsal-lesson plan based on the model proposed by the 
musicologist Lélio Silva (2010), seeking, in this way, to value even more the joint 
work carried out by the band conductor and the students, helping in the musical 
enrichment of all students. members of the band and developing their ability to 
create, enjoy and play instruments in a melodic, harmonic and rhythmic way. 
 
Key words: Music Education; School Bands; Social Formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentro da realidade que vivenciamos no ensino público brasileiro na 

atualidade, a educação musical tem a possibilidade de assumir um papel muito 

importante quanto à musicalização, à socialização, à troca de experiências e ao 

incentivo no tocante ao chamado ensino-aprendizagem das disciplinas em geral. 

Nesse cenário, destacam-se as bandas musicais, as quais têm auxiliado bastante na 

educação musical no âmbito escolar. 

Para Santos (2012, p. 242), a música é um dos caminhos de produção de 

identidades culturais onde “as pessoas se agrupam socialmente através das práticas 

musicais”. Essa mesma autora ressalta que o uso que grupos sociais fazem da 

música são os mais variados, e sempre há um valor a ela atribuído pelos sujeitos 

que vivem daquela prática e que nela se reconhecem. Como espaço de relações 

socioculturais construídas, a escola nos possibilita entender a produção de 

conhecimento “a partir daquilo que desafia e faz pensar”. Santos (2012, p. 246) cita 

Deleuze1ao “denominar de encontros – uma música, a ida ao cinema, uma peça de 

teatro –, numa atitude de quem está sempre à espreita”. 

É exatamente nesse ambiente que surgem as bandas, organizações musicais 

que se situam, na maioria das vezes, à margem do espaço escolar, sendo vistas 

como algo menos importante. “Correm até mesmo o risco de perder o espaço que 

lhes é atribuído para os ensaios, uma vez que concorrem com atividades 

consideradas mais significativas para a escola ou para seus próprios membros” 

(CAMPOS, 2009, p. 435). 

As bandas musicais têm de ser valorizadas em razão de sua condição de 

instrumento para a iniciação musical e o ensino dessa arte no ambiente escolar. 

Nesse sentido, vale definir o que vem a ser banda musical escolar. De acordo com a 

Confederação Nacional de Bandas (CBN), entre os três tipos de bandas musicais 

escolares, se enquadram as bandas de música, que podem ser musicais de marcha, 

musicais de concerto, bandas sinfônicas e bandas-show. 

                                                
1 O francês Gilles Deleuze nasceu em 18 de janeiro de 1925 e é considerado um dos maiores 
filósofos do século passado. Durante sua vida toda foi professor. Sua obra pode ser separada em 
duas categorias: livros de conceitos (como “Diferença e Repetição” e “Lógica do Sentido”) e livros de 
história da filosofia. (Fonte: https://razaoinadequada.com/filosofos/deleuze/) 
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No município de Porto Velho, registramos a ocorrência de bandas em escolas 

públicas e particulares, criando um ambiente ideal para o desenvolvimento de uma 

pesquisa sobre essas organizações musicais. Levando em consideração a situação 

dessas bandas, surgem os seguintes questionamentos: qual é a contribuição das 

bandas para a educação musical na escola onde está inserida?;  e qual a 

contribuição que as bandas trazem para a comunidade escolar, incluindo tipos de 

valores musicais e comportamentos incorporados por meio dessa prática musical? 

Como objetivo geral, buscamos investigar as práticas realizadas por uma 

banda em uma escola do município de Porto Velho, e os objetivos específicos são: 

1) analisar a função exercida pela banda na unidade escolar pesquisada; 2) 

identificar aprendizados adquiridos, a partir da relação que seus integrantes 

estabelecem com a música e também entre eles; 3) e verificar a configuração da 

banda no contexto da escola, relacionando essa prática com o ambiente escolar. 

Nesta pesquisa, na seção 1, apresentamos o histórico da música no Brasil. 

Na seção 2, abordamos a história das bandas musicais no Brasil. A seção 3 traz a 

metodologia utilizada, constituindo-se de abordagem qualitativa descritiva, com 

revisão de literatura e a utilização ainda de entrevistas semiestruturadas, com 

observação dos ensaios e análise do material gravado em áudio. Por fim, na seção 

4, há a apresentação e discussão dos resultados obtidos a partir dos estudos, 

informações e observações feitas por esta pesquisadora durante o período de 

estudo junto à banda escolar, objeto da presente pesquisa. 
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Sim, sou brasileiro, e bem 
brasileiro. Na minha música deixo 
cantar os rios e os mares deste 
grande Brasil. Eu não ponho 
mordaça na exuberância tropical 
de nossas florestas e dos nossos 
céus, que transporto 
instintivamente para tudo que 
escrevo.  

 
Heitor Villa-Lobos2 

 
(maestro e compositor 

brasileiro) 
 

                                                
2 Heitor Villa-Lobos (1887-1959) foi um maestro e compositor brasileiro, considerado um expoente da 
música erudita no Brasil. Suas peças foram executadas no circuito dos mais prestigiados teatros 
europeus e americanos. (Fonte: https://www.ebiografia.com/heitor_villa_lobos/, acesso em: 3.6.2019) 
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1 HISTÓRICO DA MÚSICA NO BRASIL 
 

Logo depois do descobrimento, vieram para o Brasil os jesuítas, considerados 

como os primeiros educadores do país. Trouxeram valores e práticas que teriam 

enorme influência no conceito de educação, sendo que seria praticamente inevitável 

que esses valores e práticas não influenciassem, também, a educação musical 

brasileira. De acordo com Fonterrada (2008, p. 208), na ação dos jesuítas, desde os 

primeiros tempos no Brasil, duas características são percebidas: “o rigor 

metodológico de uma ordem ser de inspiração militar e a imposição da cultura 

lusitana, que desconsiderava a cultura e os valores locais, substituindo-os pelos da 

pátria portuguesa”. 

A ordem jesuíta foi fundada por Inácio Loyola, nobre militar que viveu no 

século XVI e que, após passar por experiências de conversão, fundou a Companhia 

de Jesus. Pessoa de caráter viril, determinado e de inspiração militar, 

pragmaticamente voltado para o trabalho e a obediência aos superiores 

hierárquicos. Essas características foram, de imediato, repassadas por ele, nos 

chamados “Exercícios Espirituais”, conforme relata Fonterrada (2008, p. 209): 
 
As regras apontadas nos Exercícios Espirituais de Loyola, 
contraditoriamente, pregam, além da obediência à hierarquia e do controle 
da vontade, a independência do pensamento. Aprendia-se pela prática 
exaustiva, mediante exercícios que evoluíam do simples para o complexo, o 
que permitia que o domínio de determinada disciplina ou atividade fosse, 
aos poucos, se instaurando. Foi dentro desses princípios racionais e 
metodológicos que, provavelmente, se instalou, no Brasil, a primeira 
proposta pedagógica em educação musical, em que os curumins das 
missões católicas eram treinadas e aprendiam música e autos europeus. 

 

Segundo Fonterrada (2008, p. 210), a partir do final do século XIX e início do 

século XX, surgiram novidades que contribuíram para dar novo alento à educação 

musical no Brasil: o professor Anísio Teixeira3, discípulo de John Dewey4, cuja 

filosofia influenciaria a educação brasileira, ao fazer a proposta da Escola Nova, 
                                                
3 Considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no 
século 20, Anísio Teixeira (1900-1971) foi pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os 
níveis, que refletiam seu objetivo de oferecer educação gratuita para todos. Disponível em: 
https://novaescola.org.br/conteudo/1375/anisio-teixeira-o-inventor-da-escola-publica-no-brasil. Acesso 
em: 08 ago 2021. 
4 John Dewey (1859-1952), filósofo norte-americano que influenciou educadores de várias partes do 
mundo. No Brasil inspirou o movimento da Escola Nova, liderado por Anísio Teixeira, ao colocar a 
atividade prática e a democracia como importantes ingredientes da educação. Disponível em: 
https://novaescola.org.br/conteudo/1711/john-dewey-o-pensador-que-pos-a-pratica-em-foco. Acesso 
em: 08 ago 2021. 
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trouxe ao Brasil as ideias de seu mestre. A autora ainda destaca que, para Teixeira, 

a arte deveria ser retirada do pedestal em que se encontrava e colocada no centro 

da comunidade. 
 
Na escola, o ensino da música não deveria se restringir a alguns talentosos, 
mas ser acessível a todos, contribuindo para a formação integral do ser 
humano. Assim, abria-se mais um espaço ao professor especialista, ainda 
não suficiente, no entanto, para lhe conferir estabilidade. (FONTERRADA, 
2008, p. 194) 
 

No campo especializado do ensino da música, surge, no Rio de Janeiro, o 

Conservatório Brasileiro. Já em São Paulo, é fundado, em 15 de outubro de 1904, o 

Conservatório Dramático e Musical, seguindo, então, a rota dos então recentes 

conservatórios europeus e americanos, e que tinha em seu corpo docente muitos 

professores de formação humanística europeia, perfeitamente alinhados com o que 

se produzia e pensava no Velho Continente. De acordo com Fonterrada (2008, p. 

195), os cursos de música do Conservatório “nitidamente privilegiavam o ensino de 

instrumento, conforme o costume da época, pois durante muito tempo entendeu-se 

que ensino de música e ensino de instrumento eram sinônimos”. 

 

1.1 O MOVIMENTO MODERNISTA: INFLUÊNCIAS NA MÚSICA 

 

Um sopro novo chega ao cenário do ensino musical brasileiro na década de 

1920, com Mário de Andrade5, que defendia, no bojo do movimento modernista, a 

função social da música e a importância e o valor do folclore e da música popular. A 

identidade brasileira começa a ganhar espaço entre os educadores musicais. Nessa 

mesma época, surge Heitor Villa-Lobos, companheiro de Mário e figura importante 

do movimento, junto a Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e tantos outros 

expoentes da cultura brasileira, como bem cita Fonterrada (2008): 
 
Villa-Lobos, em pouco tempo, torna-se um dos mais importantes nomes da 
educação musical no Brasil, ao instituir o canto orfeônico em todas as 
escolas públicas brasileiras. É interessante apontar em Villa-Lobos o que 
dois de seus alunos, Orlando Leite e Homero Magalhães, observam: Villa-
Lobos, em suas viagens à Europa, tinha conhecido os métodos ativos de 
educação musical e se encantara com a proposta de Kodály, achando-a 
perfeitamente adequada às escolas brasileiras. As características do 

                                                
5 Mário de Andrade (1893-1945) foi um escritor brasileiro. Publicou “Pauliceia Desvairada”, o primeiro livro de 
poemas da primeira fase do Modernismo. Estudou música no Conservatório de São Paulo. Foi crítico de arte em 
jornais e revistas. Teve papel importante na implantação do Modernismo no Brasil. Disponível em: 
https://www.ebiografia.com/mario_andrade/. Acesso em: 08 ago 2021. 
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método que chamaram a atenção de Villa-Lobos foram: o uso de material 
folclórico e popular da própria terra; a ênfase no ensino da música por meio 
do canto coral, o que, sem dúvida, democratizava o acesso a essa arte; o 
uso do manossolfa, um conjunto de sinais manuais destinados a exercitar a 
capacidade de solfejar dos alunos. (FONTERRADA, 2008, p. 196). 
 

Como se vê, Villa-Lobos identificava-se com Kodály e seu método 

revolucionário de caráter nacionalista. O nacionalismo, aliás, foi um fenômeno 

presente nesse período nas chamadas “nações marginais”, que reafirmavam sua 

identidade e buscavam reconhecimento, através da música. Portanto, não é difícil 

compreender por que a proposta encontrava terreno fértil no pensamento de Villa-

Lobos. 

Fonterrada (2008) ainda lembra que durante o Governo Vargas foi obrigatória 

em todo o país a frequência dos professores de música aos cursos de formação, 

implantados a princípio na cidade do Rio de Janeiro e logo depois também em São 

Paulo. “Essa exigência logo se mostrou difícil de ser cumprida por vários fatores, 

mas, principalmente, as dimensões geográficas gigantescas do Brasil e a ausência 

ou má qualidade das estradas”. (FONTERRADA, 2008, p. 197) 

Ainda sobre o canto orfeônico, embora inspirado em Kodály, dele diferia em 

seus modos de implantação. É o que leciona Fonterrada (2008, p. 197), quando 

destaca que os procedimentos básicos eram os mesmos, mas não havia rigor em 

sua aplicação: “Ao contrário, a ênfase era colocada no incentivo à experiência 

musical, levada a um número impressionante de estudantes, que lotavam os 

estádios de futebol para cantar, em conjunto, música brasileira”: 
Se, entre os jesuítas, estiveram as bases do rigor metodológico que 
acompanha o ensino de instrumentos musicais, especialmente nas escolas 
especializadas, com Villa-Lobos temos a valorização dos grandes 
agrupamentos corais, a serviço da identidade musical brasileira, 
conquistada pelas pesquisas de campo e transmitida com agilidade às 
escolas. A vivência musical e o carisma de Villa-Lobos substituíram o rigor 
do método. Critica-se, com frequência, o envolvimento político dessas ações 
musicais, em que se enaltecia a figura do ditador e a pátria. Getúlio Vargas 
soubera, sem dúvida, compreender o poder da música para arregimentar 
massas e uni-las numa só marcação de tempo, e tirava partido disso; Villa-
Lobos, por sua vez, via aí a oportunidade de fazer o Brasil todo cantar. 
(FONTERRADA, 1991, p.25). 
 

Na década de 1960, o canto orfeônico foi substituído pela “educação musical”, 

que, porém, não diferia profundamente da proposta anterior. Os professores de 

música, nas escolas, eram ainda praticamente os mesmos, e não havia flagrante 

antagonismo entre a nova proposta e a anterior, de Villa-Lobos. No entanto, ao lado 
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do que ocorria na escola pública, amplia-se o interesse de músicos brasileiros pela 

educação musical, o que contribui para seu desenvolvimento. 

De acordo com Fonterrada (2008), embora em ampla sintonia com o que 

ocorria na educação musical mundial, os educadores brasileiros trabalhavam em 

escolas especializadas de música, atingindo o ensino público apenas indiretamente. 

“Este muito pouco mudara em relação à música, mesmo após a substituição do 

Canto Orfeônico pela Educação Musical em 1964”. (FONTERRADA, 2008, p. 198) 

 

1.2 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO: TEMPOS DIFÍCEIS 

 

Em 1971 houve uma grande reviravolta no ensino da música nas escolas 

brasileiras, por meio da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB – Lei nº 5.692/71). Desde sua implantação, o ensino de música passou por 

inúmeras dificuldades e empecilhos, perdendo seu espaço na escola, pois a citada 

LDB extinguiu a disciplina educação musical do sistema educacional brasileiro, 

substituindo-a pela atividade da educação artística.  
 
Ao negar-lhe a condição de disciplina e colocá-la com outras áreas de 
expressão, o governo estava contribuindo para o enfraquecimento e quase 
total aniquilamento do ensino de música; os cursos superiores de educação 
artística surgiram em 1974, um pouco depois da promulgação da LDB, e 
tinham caráter polivalente. Hoje, passados trinta anos, ainda se sentem os 
efeitos dessa lei, não obstante os esforços de muitos educadores musicais 
para fortalecer a área. (FONTERRADA, 2008, p. 218) 
 

A mesma autora lembra que o discurso da educação artística se amparava no 

conceito modernista (ampliação do universo sonoro, expressão musical 

comprometida com a prática e a livre experimentação). “Além disso, pode-se 

acreditar a esse tipo de experiência o incentivo à liberação de emoções, à 

valorização do folclore e da música popular brasileira, além da interpenetração das 

diferentes linguagens artísticas”. (FONTERRADA, 2008, p.202). 

A livre expressão, inclusive, era o discurso corrente nas aulas de educação 

artística nas décadas de 1970 e 1980, justamente na época do governo militar. 

Parece que, nesse momento, a educação artística funcionava como válvula de 

escape, ou seja, único espaço aberto, na escola, à liberdade de expressão. Sobre 

esse aspecto, Fonterrada (2008) destaca: 
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Ao contrário dos procedimentos vigentes nos cursos de educação artística 
nas décadas de 1970 e 1980, volta hoje a crença no método como meio de 
garantia de sucessos no ensino da música e, sem dúvida, a emergência dos 
cursos de pós-graduação em Artes e em Música contribuiu decisivamente 
para isso. Acredita-se que, tendo objetivos claros e precisos e uma 
metodologia adequada, serão alcançados bons resultados nas propostas. 
(FONTERRADA, 2008, p. 220) 
 

Aliás, na década de 1990, surge um complexo de decretos, recomendações e 

pareceres que apontam para a disposição do governo federal, com a LDB (Lei 

Federal n º 9394/1996) e ações dela decorrentes, em imprimir um novo modelo 

educacional para as escolas brasileiras de todos os níveis, da educação infantil aos 

cursos de pós-graduação. A recente tese do professor João Cardoso Palma Filho 

(2015), A política educacional brasileira, conforme o título, faz uma criteriosa análise 

da política educacional brasileira, dentro da qual se encontra uma substancial 

revisão da literatura que cobre os principais pontos do discurso governamental, 

encontrado nos documentos (leis, decretos, RCN e PCN), além do exame da 

situação das escolas brasileiras em face da situação mundial. 

Ainda sobre a década de 1990, a sociedade, nesse período, caracteriza-se 

pela globalização. E, dentro desse quadro, fica claro que as políticas públicas estão 

cada dia mais estreitamente dependentes das decisões políticas e econômicas. O 

escritor ainda ressalta que a reforma educacional dos anos 90 é necessária para 

fazer frente às transformações que ocorrem no mundo da economia e da política, 

assim como na sociedade. “Aqui também, como em outras instâncias da vida 

contemporânea, os limites se esvaem: já não existe uma distinção nítida entre o 

econômico e o cultural”. (PALMA FILHO, 2015, p. 57) 

Sobre os tempos atuais, Fonterrada (2008, p. 211), expõe questionamento 

pertinente: “Como falar em ‘ensino de música’ quando há trinta anos já não há 

música na escola, no sistema educacional brasileiro?” Hoje, mesmo com a 

promulgação da nova LDB, o nome da disciplina continua sendo Artes, e a música, 

embora presente, é apenas um braço dela. 
 
Assim, é preciso analisar, ainda que rapidamente, o que a LDBN n.9394/96 
provoca no ensino de música. De acordo com a lei, o país teria 
aproximadamente dez anos para adaptar-se à nova ordem e passar 
integralmente a atuar segundo sua orientação, o que, em termos de 
organização do ensino em todos os níveis, da educação infantil aos cursos 
superiores, incluindo os programas de pós-graduação, dá um tempo 
bastante curto de adaptação do sistema educacional às novas orientações, 
ainda mais se levando em conta a extensão territorial do Brasil, as 
diferenças culturais das regiões brasileiras e a problemática que envolve a 
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educação em geral no país. No que se refere especificamente à área de 
música, a situação é extremamente delicada, pelos anos de sua quase total 
ausência no sistema educacional. (FONTERRADA, 2008, p. 213). 
 

Lembramos que, no corpo da antiga Lei de Diretrizes e Base da Educação, 

conhecida simplesmente como LDBEN nº 5.692/71, a arte era considerada atividade 

e não disciplina, reforçando, assim, o que está sendo dito pela autora. E, talvez, um 

dos mais importantes ganhos decorrentes da promulgação da nova lei é o fato de a 

arte ter passado a ser oficialmente considerada “campo de conhecimento”. 

(FONTERRADA, 2008, p. 230) 

Por sua vez, Fonterrada (2008) destaca que: 
a LDBEN nº 9394/96 representa um importante passo na questão do ensino 
da arte na escola e é a oportunidade do resgate de seu papel no 
desenvolvimento do aluno, pois, de acordo com ela, a arte passa a ser um 
componente importante do currículo; ao contrário da legislação anterior, que 
não a reconhecia como disciplina curricular. (FONTERRADA, 2008, p. 
230/231)  
 

Após a promulgação da LDBEN nº 9.394/96, um dos passos tomados pelo 

Ministério da Educação foi a elaboração de documentos orientadores, destinados a 

servir de guia para escola e profissionais envolvidos com educação. Dessa ação 

surgiram o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RECNEI – 1998) 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN – 1998) em duas coleções distintas: 

uma, que atendeu crianças de 1ª a 4ª séries, e outra, de 5ª a 8ª séries, documentos 

de abrangência nacional que serviu de suporte à reflexão acerca do ensino 

brasileiro, fornecendo orientação aos professores de todas as áreas e em todos os 

níveis, além dos dirigidos ao ensino técnico. 

Feito esse resgate histórico, entendemos desse modo, que: 
 
No Brasil, o ensino da música necessita, principalmente, de maior 
valorização, em todas as esferas de atuação da nossa sociedade, inclusive 
o poder público, cuja contribuição se dá por meio de políticas públicas 
efetivas para o fortalecimento musical no país (CRUVINEL, 2008, p. 94). 
 

Ainda conforme Cruvinel (2008, p. 100), esse conceito vale para todas as 

épocas, desde a Era Vargas, com o canto orfeônico, idealizado e implementado por 

Villa-Lobos, “e que teve como proposta levar música a escolas, até os tempos 

atuais, com novas legislações e políticas públicas”. 

Outro aspecto importante, no tocante ao histórico da música, é que esta 

interfere nas relações das pessoas com elas mesmas e com o próximo. A música, 

em seu contexto pedagógico, ocupa-se com as relações entre as pessoas e ela 
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própria, tendo como pano de fundo, entre outros aspectos, a apropriação e a 

transmissão de saberes musicais. “Ao seu campo de trabalho pertence toda a 

prática músico-educacional que é realizada em aulas, escolas e não escolas, assim 

como toda cultura musical em processo de formação” (GODOY, 2009, p. 77). 

Também para Santos (2012, p. 242), a música é um dos caminhos de 

produção de identidades culturais: “As pessoas se agrupam socialmente através das 

práticas musicais”. A mesma autora ressalta que o uso que os grupos sociais fazem 

da música são os mais variados, e sempre há um valor a ela atribuído pelos sujeitos 

que vivem de sua prática e que nela se reconhecem. 

Nesse cenário a educação musical perde espaço no âmbito escolar, já que as 

artes passaram a ser atividades secundárias, “complementando a formação do 

indivíduo e não mais como disciplina fundamental, o que serviu para promover um 

enfraquecimento da área musical” (CRUVINEL, 2008, p. 110). O educador musical, 

de acordo com Souza (2004, p. 110), tem por dever ocupar o espaço escolar, 

buscando “fazer a diferença”, intervindo de forma positiva nesse contexto.  
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A música é o verbo do futuro. 

 
Victor Hugo6 

(Romancista, poeta,  

dramaturgo e ativista francês) 

                                                
6 Victor-Marie Hugo (26 de fevereiro de 1802 — 22 de maio de 1885) foi um romancista, poeta, 
dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista francês pelos direitos humanos de grande atuação 
política em seu país. É autor de “LesMisérables” e de “Notre-Dame de Paris”, entre diversas outras 
obras clássicas de fama e renome mundial. (Fonte: https://www.ebiografia.com/heitor_villa_lobos/, 
acesso em: 3.6.2019) 
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2 HISTÓRIA DAS BANDAS MUSICAIS NO BRASIL 
 

Como espaço de relações socioculturais construídas, a escola possibilita-nos 

entender a produção de conhecimento “a partir daquilo que desafia e faz pensar. É o 

que Deleuze7 denomina de encontros – uma música, a ida ao cinema, uma peça de 

teatro, numa atitude de quem está sempre à espreita” (SANTOS, 2012, p. 246). 

Dentro da realidade que se vivencia no ensino público brasileiro na 

atualidade, a educação musical tem a possibilidade de assumir um papel muito 

importante e, nesse cenário, destacam-se, particularmente, grupos vocais e 

instrumentais como as bandas. Essas organizações musicais são relevantes 

instrumentos de auxílio na educação musical no âmbito escolar, especialmente no 

reconhecimento de “aspectos extramusicais” importantes. 

Historicamente, as bandas de música têm estado presente na sociedade 

brasileira com um importante papel pedagógico, especialmente no ensino infanto-

juvenil. Documentos paulistas que datam do ano de 1554 já informavam a existência 

de bandas no território nacional, registrando a existência de uma possível banda 

formada por um grupo de indígenas catequizados. 

No Brasil Colônia, as bandas apresentavam, no século XVIII, duas 

ramificações: bandas organizadas por irmandades (onde os músicos tocavam em 

troca do aprendizado musical) e bandas de fazenda (organizadas por senhores de 

engenho, onde os músicos tocavam em troca de sustento).  
 
Era com a contribuição dos senhores de engenho que as bandas se 
apresentavam nos grandes centros, atraindo um número de pessoas cada 
vez maior, que nelas viam uma oportunidade única de acesso a música 
instrumental. Com a vinda de D. João VI para o Brasil, em 1808, chegam 
também as bandas militares, junto com a corte portuguesa. Portugal já era 
conhecido, desde o final do século XV, como centro de cultura musical da 
Europa, mostrando, assim, sua forte influência na formação de bandas do 
Brasil (MOREIRA, 2007, 31). 
 

Com forte presença a partir do século XIX, as bandas têm desempenhado 

diversas funções na sociedade brasileira. Elas ajudam a elevar o moral da tropa, no 

caso das bandas militares, ou alegrar as festas tradicionais e eventos oficiais 

públicos, como as bandas municipais, muito comuns nas cidades do interior, ou, 

ainda, podem ter uma função educativa, como nas bandas e fanfarras escolares, 

que se configuram como um espaço significativo de vivência e formação musical, 
                                                
7 Gilles Deleuze (Paris, 18 de janeiro de 1925 — Paris, 4 de novembro de 1995). 
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sendo bastante influenciadas pelas bandas militares, no que se referem à disciplina 

e organização, e pelas bandas municipais, quanto às apresentações cívicas e 

campeonatos que disputam. Segundo Campos (2008, p.108), “nas bandas 

escolares, os estudantes podem ter o primeiro contato com instrumentos e com um 

repertório que poderá vir a fazer parte de suas preferências musicais”.  

 

Foto 1: Apresentação de banda escolar nos anos 1970: função educativa 

 
Fonte: internet. 

 
 

2.1 HISTÓRICO DAS BANDAS MUSICAIS NO BRASIL 

 

Sobre esses grupos musicais no Brasil Colônia, sabe-se que receberam 

influência do ensino musical dos jesuítas e mestres europeus, transitando entre o 

civil e o militar, e foram enriquecidos pela participação dos negros, que começaram a 

chegar no último quarto do século XVI.Com referência à participação dos índios e 

sua catequese pelos jesuítas, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo (1950, p. 10) afirma 

que “em 1549 chegaram à Bahia os primeiros jesuítas, que logo identificaram que o 

indígena era sensível ao canto e à música dos instrumentos”.  
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Os jesuítas não tardaram a perceber a sensibilidade musical do índio e 

passaram a usá-la como pretexto para fins de catequese, conforme Bruno Kiefer8 

(1976, p. 11), onde “a ação dos jesuítas no campo da música tinha uma finalidade 

eminentemente catequética e visava, sobretudo, os indígenas.” O autor acrescenta 

que os jesuítas adaptavam o cantochão ao idioma dos indígenas e, ao mesmo 

tempo, ensinavam-lhes instrumentos europeus. Para Kiefer (1976, p. 11) “os jesuítas 

foram os primeiros professores de música europeia no Brasil”. 

Sob o ensino jesuíta, os índios exercitavam diversos instrumentos musicais 

vindos de Portugal e, conforme Mário de Andrade9 (1965), também participavam de 

pequenas peças dramáticas religiosas que representavam nas praças das aldeias e 

nos portais das igrejas. 

Outras ordens religiosas também atuaram no Brasil. Kiefer (1976, p. 11) 

menciona que “a atividade de franciscanos, beneditinos, carmelitas, oratorianos, etc., 

a qual, embora menos espetacular que a dos jesuítas, não pode ser desprezada”. O 

autor cita, como exemplos, a Companhia de Jesus e dos Frades Mercedários, que 

cultivaram a música nas suas missões e colégios da Amazônia. 

Simão de Vasconcelos, citado por Luiz Heitor (1950, p. 11), afirma em sua 

crônica que os índios são destros em todos os instrumentos musicais, charamelas10, 

flautas, trombetas, baixões, cornetas e fagotes”, entretanto, de um modo geral, 

vários autores dão maior destaque à participação dos negros, frente a uma discreta 

alusão ao índio. 

Vasco Mariz11 (1983, p. 39), afirma: 
 
...o papel do negro e, sobretudo, do mulato era importante porque cedo os 
indígenas se tornaram esquivos e se retiraram para regiões remotas do 
Brasil. O escravo e seus descendentes cada vez mais claros se tornaram 
em breve os personagens mais significativos no terreno da música, uma vez 
que ainda naquele tempo o músico era nivelado aos criados ou 
empregados. Ademais, a musicalidade inata do africano o destinava a ser o 
interprete ideal e, oportunamente, também o criador da música que se fazia 
então no Brasil. 

                                                
8 Bruno Kiefer: compositor, musicólogo e professor brasileiro. Autor da obra: História da Música 
Brasileira – dos primórdios ao início do século XX. 
9 Mário Andrade: poeta, escritor, musicólogo, ensaísta e folclorista brasileiro. Autor de diversas obras, 
entre as quais, Música, Doce Música, Dicionário Musical do Brasil e Pequena História da Música. 
10 Charamela: instrumento da família a que pertencem o chalumeau dos franceses e as bombardas, e 
onde se encontram os antecessores de instrumentos modernos como o oboé, a clarineta e o fagote. 
O timbre rude, quase assustador, das charamelas teve papel importante nos conjuntos arcaicos de 
sopro no Brasil. (Dicionário de Música, 1985, Zahar Editores S.A., RJ) 
11 Vasco Mariz foi um musicólogo, historiador, escritor e diplomata brasileiro. Falecido em 2017, 
escreveu, entre outras obras, A História da Música no Brasil. 
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A presença do índio músico ainda é mencionada por Tinhorão (1998) ao 

escrever sobre a música do século XVIII. Diante disso, pode-se considerar que a 

substituição do índio pelo negro ocorreu de forma relativamente gradual. Ainda 

conforme Tinhorão (1998, p. 155): 
 
Esses grupos orientados por padres ou mestres europeus tinham os seus 
instrumentistas recrutados quase sempre nas camadas baixas.Os jesuítas, 
aproveitando o talento dos índios; os fazendeiros ricos, seus escravos 
negros; e as corporações militares e os ‘arrematantes’ de música para 
festas e teatros, os brancos e mulatos das classes pobres das cidades. 

 
Era bastante comum o emprego do negro escravo como músico no período 

colonial. No século XVIII, muitos já faziam parte das bandas de charamelleyros12 em 

Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais e no Pará, entre outras localidades. 

Tocavam em festas, procissões e atos públicos em geral. 

Francisco Curt Lange (1966, p. 155), ao escrever sobre a História da Música 

nas Irmandades de Vila Rica (MG), no século XVIII, enfatiza:  
 
Uma das tradições infalíveis dos negros foi o emprego, nas procissões, de 
trombeteiros, buazeiros, tambores, gaiteiros e grupos de instrumentos de 
sopro, primordialmente de madeira, genericamente reunidas na conhecida 
família sonora das charamelas qualificando-se os tocadores de 
choromeleiros. [...] tocavam na porta da igreja e precediam às procissões, 
logo de ter rompido as trombetas o dia na hora do amanhecer à maneira de 
fanfarra. 
 

O mesmo autor acrescenta que não conhece o repertório empregado por 

esses grupos, sendo que os charameleiros ostentavam “luxuosa vestimenta nas 

casas, nas serenatas e nos desfiles dos grandes acontecimentos festivos da Vila” 

(LANGE, 1966, p.155). Curt Lange (1966, p. 161) também menciona, no século 

XVIII, o relato de proprietários que “alugavam os seus escravos, treinados em 

música, para as festas da época”. 

Kiefer (1976, p. 45), por sua vez, chama a atenção para a documentação de 

1709 que comprova a existência dos charamelleyros em Pernambuco: 
 
A notícia mais antiga relativa aos çhoromelleyros no Recife é encontrada na 
documentação da irmandade de Nossa Senhora do Rosário e data de 1709. 
A charamela era utilizada não só nas músicas’ militares(ou bandas, como 
diríamos hoje), mas também em outras ocasiões. 
 

                                                
12 Bruno Kiefer (1976) menciona em sua obra que o termo choromelleyro (ou charamelleyro) abrangia 
não só os tocadores da charamela, mas também de outros instrumentos de sopro. 
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O pesquisador Jaime Diniz apud Kiefer (1976, p. 14 e 15) menciona músicos 

do Nordeste brasileiro que tocavam charamelas, trombetas, atabales e trombetas. 

Diniz (1976) afirma que “as charamelas constituíam especialidades dos negros, 

escravos ou não. Trata-se seguramente de uma herança direta da cultura 

portuguesa”. 

 Quanto às bandas militares, Renato Almeida (1942, p. 292) afirma que se 

estabeleceu, em Pernambuco, em 1645, “uma banda do exército com clarins, 

charamelas e outros instrumentos belicosos”. E Tinhorão (1998, p. 177) destaca que 

as bandas militares “tiveram organização e vida precária até a chegada do príncipe 

D. João com a corte portuguesa em 1808. Já em 1818 havia uma banda numerosa 

dos regimentos de guarnição da corte”. 

A paixão pela música era uma característica dos Bragança. Luiz Heitor (1950, 

p. 28) diz que “o fundador da dinastia, D. João VI, era ele mesmo compositor e havia 

reunido em seu Castelo de Évora uma das mais fabulosas bibliotecas de música da 

Europa”. Portanto, D. João VI representava a continuação dessa cultura amante da 

música. 

Nesse sentido, um dos mais citados momentos da historiografia brasileira 

sobre bandas foi a chegada da Banda da Brigada Real em 1808, juntamente com 

Dom João VI. Segundo Dantas (2003), a Banda da Brigada Real era um conjunto de 

competência reconhecida em toda a Europa, fazendo uso de instrumentos como a 

clarineta, oficleide13, entre outros. Além disso, sua chegada ao Brasil causou 

tamanho impacto, que os grupamentos militares reivindicaram a criação de bandas 

atualizadas com esta formação moderna. 

Schwebel14 (1987) ressaltou que com a chegada desta banda, acompanhada 

de D. João VI, teria início o movimento musical mais importante e tradicional que 

influenciaria durante um século e meio a música instrumental brasileira e que meio 

século depois da chegada da banda seria rara a cidade que não possuísse uma 

banda de música. 

Novamente Tinhorão (1998) afirma que somente depois da chegada da 

família real as bandas de música militares tiveram organização; antes disso a 

formação era confusa, com os tocadores de charamelas, caixas e trombetas 
                                                
13 Oficleide: instrumento de sopro da família dos metais, obsoleto, acionado pelos lábios, pertencente 
à família do bugle de chaves, da qual é o instrumento baixo (Sadie, 1994, p. 669). 
14 Horst Schwebel, musicólogo e professor, falecido em 2015. Autor de, entre outras obras, Bandas, 
Filarmônicas e Mestres da Bahia (1987). 



25 
 

oriundos do tempo da colonização. O pesquisador Fernando Pereira Binder (2006) 

apresentou uma série de informações que apontam para a existência de bandas 

militares no Brasil antes mesmo da chegada de Dom João em 1808, divergindo dos 

autores que descartaram a existência de bandas de música “modernas” no Brasil 

antes de 1808, pelo fato de não ter sido narrada a presença de nenhuma delas 

durante a chegada da família real. 
 
Em 1817, outra banda chegou ao Brasil acompanhando a princesa 
Leopoldina, futura esposa de Dom Pedro I, que partira da Áustria para o 
Brasil. A banda era regida por Neupharth, mestre de banda alemão que 
regeu bandas militares na França e Portugal. No próprio ano de 1817 os 
músicos da banda foram contratados para formar a Banda das Reais 
Cavalariças (BINDER, 2006). 
 

Schwebel (1987) descreveu os três decretos que tratam das bandas militares. 

O primeiro deles é de 20 de agosto de 1802 “e determinou a organização em cada 

regimento de infantaria de uma banda de música com instrumentação fixa e 

estabelecendo que o financiamento da mesma seria feito pelo Erário15 e não mais 

pela oficialidade” (SILVA, 2010, p. 23). Anteriormente a isso, os oficiais sustentavam 

as bandas com seus “soldos”16. 

 
O outro decreto, de 27 de março de 1810, após a chegada da Banda da 
Brigada Real ao Brasil, estabeleceu a necessidade de haver uma banda de 
música em todos os quatro regimentos de Infantaria e Artilharia da Corte, 
contendo de doze a no máximo dezesseis músicos. Já o terceiro decreto, 
datado de 11 de dezembro de 1817, determinou aos batalhões de Infantaria 
e Caçadores a organização de suas respectivas bandas de música. O 
decreto inclusive relacionou, com as devidas quantidades, o instrumental, 
listando clarinetas, flautins, requintas, trompas, fagotes, trombão ou 
serpentão, bombo e caixa. Provavelmente a preocupação com a quantidade 
e com quais instrumentos se deveria utilizar deveu-se ao impacto causado 
pela chegada da Banda da Brigada Real em 1808. (SILVA, 2010, p. 24) 

  

                                                
15 Conjunto dos recursos financeiros públicos; os dinheiros e bens do Estado: tesouro e fazenda. 
(DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 2019. Disponível em: www.dicio.com.br. Acesso em: 15 
nov. 2019). 
16 Pagamento atribuído aos militares que não depende do seu posto, habilidade ou graduação. 
(DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 2019. Disponível em: www.dicion.com.br. Acesso em 15 
nov. 2019). 
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Foto 2: Exemplo de instrumentos utilizados na Banda Militar em seus primórdios  

 
Fonte: internet. (disponível em: https://vebuka.com/print/180804181741-

66b3ed18e4b0a97f886ffc0f80af0c1d/LE_UNIFORMI_DELL39ESERCITO_BRASILIANO_1730-1922) 
 

Tinhorão (1976, p. 99) lembrou que  
 
“As bandas de música dos regimentos militares só passaram a ter mais 
atenção após a independência do Brasil e que elas seriam praticamente a 
única instituição oficial no campo da música ao alcance da massa. Isso até 
o surgimento das Bandas de Música da Guarda Nacional, organizações 
paramilitares criadas com o decreto de18 de agosto de 1831”. 
 

Ainda segundo o autor, estas foram as primeiras bandas responsáveis por 

incluir no seu repertório números de música clássica e popular, rivalizando com as 

bandas de negros. 

No decorrer do século XIX ocorreu a abolição da escravatura e o fim das 

bandas de fazenda, levando fazendeiros a se aliar a comerciantes e pessoas da 

sociedade, com o intuito de formarem sociedades civis para manter as bandas de 

música. Muitas das bandas que nasceram naquele período são hoje centenárias. 

Tinhorão (1998) ainda relata a existência dos barbeiros músicos e suas 

atividades que começaram a ser documentadas em meados do século XVIII no Rio 

de Janeiro e na Bahia. Eram negros, livres ou a serviço de seus senhores, que 

faziam barba, aparavam cabelos, arrancavam dentes e, num tempo vago entre um 

freguês e outros, desenvolviam uma atividade musical. Em citações usadas por 

Tinhorão (1998, p. 167), há menções ao uso de rabecas, trombetas e timbales 

naquela época, onde afirma que: 
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“...a ‘música de porta de igreja’, surgida um século antes sob a forma de 
ternos à base de rabecas, atabales ou timbales e trombetas [...] já havia 
então evoluído para um tipo de banda de estilo moderno, capaz de tocar 
não apenas o hinário da igreja ou trechos de ópera, mas música 
declaradamente popular citadina.” (p. 167) 
 

Sobre o assunto, Manuel Almeida apud Tinhorão (1998) informa: 
 
“...é que nada havia mais fácil de arranjar-se:  meia dúzia de aprendizes ou 
oficiais de barbeiro, ordinariamente negros, armados, este com um pistão 
desafinado, aquele com uma trompa diabolicamente rouca, formavam uma 
orquestra desconcertada.” (MANUEL ALMEIDA apud TINHORÃO, 1998) 
 

Nascimento (2007, p. 23) detalhou um pouco mais o que representavam os 

barbeiros, afirmando que estes foram predecessores do que seriam as atuais 

bandas de música: 
 
Os Barbeiros tinham uma formação diferenciada dos conjuntos negros de 
propriedade dos senhores. Por serem negros libertos e terem outra 
profissão, utilizavam a música também como forma de lazer. Devido a essa 
liberdade na produção musical, produziam uma música mais livre, de 
gênero e orquestração própria. Esta produção musical teria no futuro uma 
significativa importância, considerada como a origem de nossa música 
popular, justamente porque ela era para atender os anseios da nova 
camada social. No século XVIII, as bandas de barbeiros seriam 
indispensáveis para quaisquer festas populares, precedendo o que seriam 
as bandas de música. Elas existiram até meados do século XIX, 
estendendo-se mais um pouco no Estado da Bahia. (NASCIMENTO, 2007, 
p.24). 
 

Ao escrever sobre o repertório desses grupos, Tinhorão (1998) ainda 

menciona chulas populares, fados, adaptações de músicas europeias (valsas e 

contradanças francesas)e o lundu (ritmo de influência africana),no início do século 

XIX. Também menciona a atuação de militares e bandas de fazendas, sendo que os 

barbeiros se reuniam de forma mais espontânea e informal. 

Tinhorão (1972, p. 115) também escreveu sobre “a existência, desde pelo 

menos 1860, de bandas que tocavam nas ruas do Rio de Janeiro, parando junto a 

casas comerciais, tais como a Banda Alemã”, formada por cerca de seis a oito 

músicos, como o nome sugere, de origem alemã. A tradição atual nas grandes 

cidades brasileiras das bandas atuarem em portas de loja pode, segundo o autor, ter 

sido inspiradas pela tradição das Bandas Alemãs, desaparecidas às vésperas da I 

Guerra Mundial. Além da Banda Alemã, foram citadas a Banda Austríaca e a 

Orquestra de Cegos. 
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A pesquisadora Maria Luisa do Páteo (1997, p. 112), referindo-se às bandas 

do Estado de São Paulo das últimas três décadas do século XIX, destaca ainda a 

existência de “uma pluralidade expressa em seus diferentes agentes musicais”. Cita 

exemplos de bandas de escravos formadas por iniciativas de fazendeiros ricos, 

bandas de filhos de elite, bandas compostas por comerciantes, bandas agrupadas 

por etnias (como a banda italiana e a banda alemã), bandas de meninos de colégio, 

bandas de fazenda, bandas de operários. 

Já na década de 1930, segundo Dantas (2008), há um declínio das bandas de 

música civis. Veja os principais motivos segundo o autor: 
 
Então vamos considerar que: Vargas determinou o fim dos regionalismos, e 
a conversão das filarmônicas de conspiradoras, formadoras de opinião, em 
células cívicas, atreladas à política oficial de música. O fim da II Guerra 
Mundial identificou a orquestra americana como “moderna” e a banda de 
música como “atrasada”. Por fim, o rádio e a indústria de entretenimento 
substituíram a banda como sonorizadora da vida das cidades (DANTAS, 
2008, p.50). 
 

Dantas (2008, p. 51) considerou que, com a Revolução de 1930, teria se 

encerrado a influência das bandas de música, isso porque as regiões deixaram de 

ser autônomas. Ele citou que algumas pessoas acreditam que foi a II Guerra Mundial 

que facilitou a entrada das Orquestras de Swing americanas, sobrepujando a 

formação clássica das bandas de música. O outro fator de declínio levantado pelo 

autor é o de que o rádio nos anos 1950 e mais adiante, a televisão, passaram a 

funcionar como local de entretenimento do povo, substituindo a banda de música. 
 
Embora o rádio possa ter “atrapalhado” a sobrevivência da maior parte das 
bandas de música, ele também serviu como divulgador de importantes 
grupos musicais como a Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros do Estado 
do Rio de Janeiro (CBMERJ). Essa banda recebeu os prêmios de melhor 
Banda em LP e melhor LP nos anos de 1958, 1959 e 1960, sendo uma das 
primeiras bandas a tocar ao vivo nas maiores rádios do Rio de Janeiro 
(GOUVÊA, 2006, p. 55). 
 

Já Nascimento (2007) ressaltou a importância das bandas de música na 

década de trinta. Ele afirmou que com a instituição do Estado Novo as bandas civis 

amadoras das cidades do interior passaram a ter o papel de substituir as bandas 

militares em apresentações públicas, visto que as mesmas se confinaram nos 

quartéis. Gouvêa afirmou que “o período áureo das bandas de música situava-se, 

aproximadamente, nos primeiros cinquenta anos do século XX, período esse em que 

o prestígio a elas dispensado manteve-se quase inalterado” (GOUVÊA, 2006, p. 13). 
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2.1.1 O surgimento das bandas escolares no Brasil: a influência de Villa-Lobos 
 

Conforme destacado anteriormente, no Brasil, até o século XIX, era tradição 

manter bandas de música formadas por negros das fazendas de açúcar. É 

exatamente a partir daí que essas bandas permaneceram ligadas a festas cívicas do 

país. Neide Brandani17 (1985) relata em seus estudos que:  
As bandas militares concretizaram e colaboraram diretamente para o 
aparecimento de bandas civis. Por isso, em diversos momentos da história 
do Brasil foram dados incentivos para a criação de bandas militares, 
consideradas “A única instituição oficial no campo de música ao alcance da 
massa” (BRANDANI, 1985, p. 44). 
 

A Era Vargas (1930-1945) foi marcada particularmente pelo direcionamento 

ao ensino da música, por meio da criação de bandas nas escolas brasileiras. Nesse 

período surgiram as primeiras bandas da forma como conhecemos hoje em dia. 

Brandani (1985, p. 44) cita que “vem dessa época a mobilização proporcionada 

pelos concursos entre bandas escolares, os quais envolviam milhares de pessoas, 

entre estudantes, músicos, autoridades e o público em geral”. 

Nesse período, um personagem de destaque foi o maestro, violoncelista, 

pianista e violonista Heitor Villa-Lobos, falecido em 1959. Sobre Villa-Lobos o 

professor doutor Marcelo Jardim de Campos (2012) destaca que a obra do famoso 

escritor para bandas “E formada por Marchas, dobrados, hinos, canções de caráter 

cívico e de trabalho, além dê arranjos de canções folclóricas e populares”. Campos 

(2012) acrescenta que entre 1930 e 1945 Villa- Lobos vivenciou sua maior 

experiência com bandas de música.  

No resgate histórico que fez sobre a obra de Villa-Lobos, Campos (2012) 

ensina que a produção do celebre músico para bandas musicais foi direcionada ao 

atendimento do programa de educação musical realizada pela superintendência de 

educação musical e artística (SEMA), de 1932 a 1945. Este programa, de acordo 

com o autor, “marcava momentos festivos com grandes manifestações orfeônicas, 

que contavam com a participação de artistas populares de renome na época, como 

por exemplo: Donga (1890-1974) e Silvio Caldas (1980-1998)”. 

Campos (2012) ainda transcreve em sua obra um documento preparado por 

Villa-Lobos para publicação em jornal datado 1934, em que o músico relata sua 

                                                
17 Neide Brandani, professora e musicóloga, autora da dissertação de mestrado intitulada: A banda 
marcial como núcleo de formação musical (1985). 
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impressão sobre as bandas. Entre outros aspectos, Villa-Lobos cita que: “A banda 

de música age fortemente no programa social popular, podendo assim verificar o 

grau de educação do povo pela maneira de se portar ao ouvir estas bandas 

(CAMPOS, 2012). 

Ciente da importância do papel das bandas militares para o sucesso do 

projeto de educação musical no Brasil, Villa-Lobos, segundo (Campos, 2012), 

“Negociou com o comando militar do corpo de bombeiros para que as bandas da 

corporação pudessem demonstra nas escolas as possibilidades de execução 

musical de instrumentos de sopros e de percussão”. 

Campos (2012) cita como ponto auto da participação de Villa-Lobos no 

desenvolvimento do projeto de educação musical no país a manifestação 1940, em 

que mais de 40 mil estudantes, professores e demais envolvidos se uniram ás 

bandas do corpo de bombeiro, dos fuzileiros navais, da policia é dos batalhões do 

exército para uma grande apresentação no dia 7 de Setembro, nos festejos pela 

independência do Brasil. 

O ano de 1941, inclusive, é identificado através do catalogo do museu como o 

último em que Villa-Lobos escreveu exclusivamente para bandas de música, como 

“Hino a vitória, e arranjo de canções populares, como “Meu Jardim” de Donga 

(Campos, 2012).   

    

2.1.2 Villa-Lobos e o panorama das bandas escolares no País 
 

Em sua obra “As bandas de música e seus mestres”, o professor e 

musicólogo Lélio Eduardo Alves da Silva (2009), leciona que Villa-Lobos imaginava 

que a independência artística brasileira passava necessariamente pela formação de 

músico de banda aliado ao ensino do canto orfeônico. 
 
Villa-Lobos organizou os cursos em três escolas técnicas secundárias (As 
Escolas Ferreira Viana, João Alfredo e Visconde Fe Mauá), ressaltando que 
ao lado das escolas de base clássica, de caráter industrial ou comercial, 
deveria existir um curso de educação artístico-musical. Este curso deveria 
ser realizado em seis anos, dividido em dois ciclos com três anos cada. As 
bandas seriam organizadas da seguinte maneira: Bandas Recreativas, 
formadas por cerca de vinte e sete a trinta músicos e favoreceria o 
aparecimento de talentos que formariam as Bandas Técnicas. Estas bandas 
técnicas seriam formadas por cerca de cinquenta músicos e sua formação 
incluiria um curso de teoria da música e um programa de ensino rigoroso de 
ensino instrumental. (SILVA, 2009, p. 158) 
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A opção de Villa-Lobos por essas escolas técnicas, conforme o professor 

Lélio Silva (2010), é desconhecida.    
O que Villa-Lobos estava propondo era a criação de uma tradição de se 
formar bandas de música nas escolas brasileiras. Embora inúmeras bandas 
de música tenham como berço as escolas públicas e privadas brasileiras, o 
projeto em questão não teve sequência. (SILVA, 2009, p. 159) 
 

Não foi apenas Villa-Lobos que se preocupou com a criação de um programa 

de bandas nas escolas. O músico Mário Andrade, conforme citado por Silva (2009), 

detalhou na íntegra o funcionamento de uma banda de música, incluindo suas 

funções, elementos didáticos. “Mário Andrade apresentou um projeto para criação de 

bandas de música em cada escola pública do que era denominada, na época, de 1˚. 

e 2˚. graus” (SILVA, 2009, p. 159). 

Porém iniciativas desse modo não foram o bastante para alterar 

profundamente o cenário da música nas escolas. Silva (2009), citando os 

pesquisadores Granja & Tacuchian (1984), relata que  
Infelizmente não chegam a dez o número de escolas de 1˚. grau que 
possuem suas próprias bandas, devido à falta de profissionais contratados 
para suprirem esta tarefa educativa e ao custo de aquisição e manutenção 
do instrumental. Diante desta carência, as bandas civis vão suprindo as 
necessidades da iniciação instrumental do jovem fluminense (GRANJA & 
TACUCHIAN, 1984, p. 37, apud Silva, 2009, p. 159).  
 

É necessário, nesse ponto, fazer um esclarecimento a respeito da tradição e 

história das bandas no Brasil, a qual, conforme Silva (2009), é bem antiga. “É 

possível citar a existência de banda centenária como a do Colégio Salesiano Santa 

Rosa em Niterói (RJ) ou em cidades como São João Del-Rey (MG)” (SILVA, 2005, 

p.160). 

O professor Lélio Silva, ainda em sua pesquisa, exalta o trabalho das bandas 

de música nas escolas do Brasil, destacando que a manutenção e criação de tais 

bandas “poderia levar a uma melhor educação musical do nosso povo” (SILVA, 

2009, p. 160) e até mesmo à formação de músicos com grande potencial, a exemplo 

de diversos nomes, cuja banda de música foi uma verdadeira escola de formação 

musical (SILVA, 2009). 

       

2.2 CLASSIFICANDO E DIFERENCIANDO AS ORGANIZAÇÕES MUSICAIS 

 

Ao classificar as bandas escolares, Lima (2007, p. 22) diferencia dois tipos: a 

primeira é a banda tradicional, que possui instrumentos de percussão (bumbos, 
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caixas, pratos, surdos) e apenas cornetas em seu naipe de sopro. A segunda é a 

banda marcial simples, mais utilizada e mais completa, incluindo, além dos 

instrumentos de percussão, instrumentos de sopro, como tubas, trombones e 

bombardinos, possibilitando a execução de músicas com melodias e harmonias mais 

elaboradas. 

Por sua vez, a Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras (CNBF) tem, 

entre suas divisões, uma relativa às bandas de música, as quais têm despertado 

maior interesse, devido principalmente às práticas educativas, musicais e sociais 

que possibilitam a todos os envolvidos em todas as suas atividades. 

Pela sua formação simples e o retorno rápido do aprendizado, as bandas 

musicais são importantes instrumentos para o aprendizado da música na escola, 

uma vez que promovem benefícios tanto para o professor regente, cujo papel é o da 

iniciação musical, quanto para o aluno-músico, que, tendo essa oportunidade, passa 

a se dedicar a fim de mostrar melhores resultados a cada dia.   
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3 METODOLOGIA 

 

Para realizar a presente pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa, tendo 

em vista a proposta de viabilizar a integração entre o pesquisador e os atores do 

sujeito pesquisado, neste caso, uma escola de ensino fundamental e médio da rede 

pública do município de Porto-Velho, Rondônia. De acordo com Marconi e Lakatos, a 

abordagem qualitativa parte do cotidiano pesquisado: 
É uma análise de interpretações de aspectos mais profunda, descrevendo a 
complexidade do comportamento humano. Fornece, assim, uma análise 
mais detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes, tendências de 
comportamento dos outros, possibilitando um maior envolvimento entre 
pesquisador e participante (MARCONI e LAKATOS, 2005, p. 188). 
 

Já de acordo com Godoy: 
A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos 
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. 
Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à 
medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados 
descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato 
direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender 
os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 
participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p. 58).  
 

Essa mesma autora ainda lembra que sob a denominação de “pesquisa 

qualitativa” encontram-se variados tipos de investigações, apoiados em diferentes 

quadros de orientação teórica e metodológica.  
Essa diversidade de enfoques muitas vezes confunde e dificulta a leitura de 
livros, obras de referência e artigos de pesquisa na área. Nota-se que o 
vocabulário específico nem sempre apresenta a uniformidade esperada pelo 
leitor, não sendo incomum encontrarmos uma mesma palavra com 
diferentes significados, dependendo do autor que a utiliza, do ano em que o 
texto foi escrito e do campo de estudo enfocado. (GODOY, 1995, p. 58) 
 

Outro ponto a ser destacado é que a pesquisa qualitativa e descritiva. Sendo 

assim, a palavra escrita ocupa lugar de destaque nesse tipo de abordagem, 

desempenhando um papel fundamental, tanto no processo de obtenção dos dados 

quanto na disseminação dos resultados. Sobre esse aspecto, Godoy (1995, p. 62) 

ressalta que:  
Os dados coletados aparecem sob a forma de transcrições de entrevistas, 
anotações de campo, fotografias, videoteipes, desenhos e vários tipos de 
documentos. Visando à compreensão ampla do fenômeno que está sendo 
estudado, considera que todos os dados da realidade são importantes e 
devem ser examinados. O ambiente e as pessoas nele inseridas devem ser 
olhados holisticamente, pois não são reduzidos a variáveis, mas observados 
como um todo. 
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Ainda segundo Godoy (1995, p.63), o significado que as pessoas dão às 

coisas e a sua vida é a preocupação essencial do investigador. 
 
Os pesquisadores qualitativos tentam compreender os fenômenos que 
estão sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes. 
Considerando todos os pontos de vista como importantes, este tipo de 
pesquisa “ilumina”, esclarece o dinamismo interno das situações, 
frequentemente invisível para observadores externos. Deve-se assegurar, 
no entanto, a precisão com que o investigador captou o ponto de vista dos 
participantes, testando-o junto aos próprios informantes ou confrontando 
sua percepção com a de outros pesquisadores. (GODOY, 1995, p. 63) 
 

Para caracterizar este estudo utilizamos também as definições de Santos 

(2002), que classifica a pesquisa segundo os objetivos, fontes utilizadas na coleta de 

dados e procedimentos de coleta. 

- Quanto aos objetivos: a pesquisa em questão é bibliográfica e descritiva, 

pois faz o levantamento de informações sobre os temas tratados e descreve 

as atividades de ensaio de uma banda escolar, segundo sua direção, 

coordenação (regente) e alunos, além de um maestro convidado e a 

pesquisadora; 

- Quanto às fontes de dados: em relação aos locais onde foram retiradas as 

informações para a pesquisa, podemos citar as fontes bibliográficas usadas 

principalmente nas sessões 1e 2 e as fontes encontradas no campo, ou seja, 

na banda de música da escola (sujeito da pesquisa); 

- Quanto aos procedimentos de coleta de dados: optamos pela revisão da 

literatura pertinente e levantamento de informações através de entrevistas e 

observações ao conhecimento musical. Além disso, a pesquisa pode ser 

considerada um estudo de múltiplos casos, uma vez que propôs a observação 

do processo para o entendimento das características do desenvolvimento 

musical, realizado através da participação dos diversos atores envolvidos nos 

ensaios da banda de música selecionada. 

Quanto à técnica de entrevista, utilizou-se a entrevista semiestruturada. Essa 

técnica permite que os entrevistados respondam perguntas feitas oralmente 

utilizando suas próprias linguagens e expressões. De acordo com Sampieri, Collado 

e Lucio: 
 
(...) as entrevistas semiestruturadas se baseiam em um roteiro de assuntos 
e perguntas e o entrevistador tem a liberdade de fazer outras perguntas 
para precisar conceitos ou obter mais informações sobre os temas 
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desejados, isto é, nem todas as perguntas estão pré-determinadas. 
(SAMPIERI, COLLADO & LUCIO, 2013, p. 492). 
 

Outro importante meio de investigação utilizado foi a observação dos ensaios, 

contando também com gravação em áudio de entrevistas para permitir a análise do 

material sonoro buscando, assim, realizar a observação, para que fosse possível, 

principalmente acompanhar o processo pedagógico da escola. 

O trabalho de pesquisa em questão foi assim dividido em três etapas: a 

escolha da banda, levantamento bibliográfico e procedimento de coletas e análise 

dos dados. 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DAS ETAPAS DA PESQUISA 
 
Etapa 1 
Levantamento bibliográfico. 

Etapa 2 
Escolha e contato com a direção da escola da banda de música para a 

obtenção da autorização (Autorização e Compromisso – Anexo1) da pesquisa junto 

à coordenação e aos alunos. 

Etapa 3 

Preparação do material de pesquisa a ser utilizado na escola: a) gravação de 

entrevistas; b) papel pautado, lápis e borracha; e c) gravador. 

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA E PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola de ensino fundamental e médio 

da rede pública do município de Porto Velho, Rondônia. Os participantes das 

entrevistas foram pessoas que atuam direta ou indiretamente com a banda de 

música de escola, conforme o quadro abaixo:  

Quadro 1 – Perfil dos entrevistados e questões apresentadas. 

Entrevistado/a Questões 
Direção da escola 
 
 

1) Quando foi o início da banda, ou 
seja, a sua criação? 
2) A banda é regulamentada dentro da 
escola? Se sim, qual é o ato? 
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3) Os professores que trabalham com a 
banda são envolvidos em qual sentido 
com a música? 
4) Como a escola vê a banda na 
condição de instrumento para o 
desenvolvimento dos alunos? 
5) Há, por parte da SEDUC, algum 
projeto para incentivar a banda na 
escola? 
6) Qual a maior dificuldade enfrentada 
para a implantação da banda? 
7) Com relação à compra dos 
instrumentos, como ocorreu? Foi com 
recursos próprios ou houve ajuda? 
8) A banda já se apresentou fora do 
Município ou do Estado? 
9) Há alguma história interessante ou 
inusitada a respeito da banda na 
escola? 
10) Como os alunos são musicalizados 
por meio da banda e quais  benefícios? 

Regente responsável pela banda 1) Houve alguma mudança em sua vida 
quando começou com a banda? Se sim, 
qual foi? 
2) Anteriormente a banda tinha 
coordenação? Eram profissionais da 
área ou não?E como isso tem ajudando 
na formação e desenvolvimento da 
banda? 
4) Qual o público-alvo da banda? O que 
se procura quanto à formação da 
banda? 
5) Como é feita a seleção dos alunos 
para a banda?Quais são os critérios 
utilizados? 
6) Para os alunos continuarem na 
banda, há algum critério de avaliação? 
Se sim, quais são? 
7) Em sua opinião, a música deveria 
integrar o cronograma de aulas oficial 
da escola? 
8) Atualmente a banda se apresenta em 
quais eventos? 
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9) Há alguma preferência em termos de 
repertório?  

Alunos integrantes da banda 1) O que o incentivou para entrar na 
banda? 
2) Você já tem alguma experiência em 
algum grupo musical, que não seja a 
banda? 
3) Do repertório da banda, que ritmo 
mais lhe agrada? 
4) Como vê a banda para você e seus 
colegas dentro da escola? É positivo? 
Se sim, por quê? 
5) Através da banda, você pensa em 
seguir alguma carreira dentro da 
música? 
6) Cite um momento especial vivido por 
você dentro da banda? 
7) Além da banda, você participa de 
algum grupo musical fora da escola? 
8) Qual instrumento que você toca? 
Gostaria de tocar outro instrumento? 
9) Tem alguma sugestão para a 
melhoria da banda? Se sim, qual? 
10) Qual seu sentimento em relação à 
banda? 

Maestro convidado 1) Há quanto tempo trabalha com 
música? 
2) Como está a ocorrência de bandas 
no Estado de Rondônia e no Município 
de Porto Velho? 
3) Conte-nos um pouco da sua história 
e a relação com a educação musical? 
4) Qual a importância do poder público 
para o incentivo das bandas escolares e 
a música em geral nas escolas? 
5) Das suas pesquisas, qual o fato que 
lhe chamou mais atenção? 
6) Acredita que há espaço para o 
desenvolvimento e o crescimento da 
música nas escolas de Porto Velho?  

Fonte: A própria pesquisadora. 
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É relevante citar que, a escolha dos entrevistados levou em consideração sua 

atuação ou envolvimento com a banda escolar. No caso do maestro convidado, 

pesou o fato de sua experiência musical, assim como os anos de vivência com 

bandas no município de Porto Velho, Rondônia, o que pode trazer contribuições 

importantes para este estudo. 

Os procedimentos de coleta de dados foram realizados com o consentimento 

dos agentes envolvidos, obedecendo às normas para realização de pesquisas 

acadêmicas. Ainda antes de irmos à escola e apresentarmos a ideia desta pesquisa, 

já havíamos feito contato com o responsável pela música na escola. Antes das 

entrevistas, foram entregues ao coordenador de atividades a Carta de Apresentação 

e as Cartas de Autorização das entrevistas com os alunos. 

Utilizamos um gravador de áudio para a gravação das entrevistas, 

possibilitando a coleta de dados da pesquisa, que teve a duração de 10 a 20 

minutos. As entrevistas aconteceram ao final dos ensaios da banda, ainda no local 

de sua apresentação.   
Foto 3: Ensaio da banda escolar, objeto desta pesquisa. 

 
Fonte: A própria pesquisadora. 
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As entrevistas foram transcritas de forma literalmente para posterior análise. A 

elaboração prévia do roteiro de perguntas facilitou bastante o trabalho na hora de 

fazer as perguntas aos entrevistados, que tiveram uma participação ativa.  

 

3.3 DISCUSSÃO 

 

Podemos constatar durante a investigação de campo, que os alunos dão um 

significado importante à participação na banda musical, e em muitos casos, trata-se 

do primeiro contato dos alunos com instrumentos e repertório musical. Já outros 

relatam experiências anteriores em outros grupos musicais, como orquestras, grupos 

de forró, sertanejo e pop-rock, além de bandas populares.  

Quanto a estes relatos, Campos (2008, p. 117) cita a “importância que as 

bandas escolares têm para a função pedagógica, uma vez que se constituem em um 

espaço significativo de vivência e formação musical”. São também bastante 

influenciadas pelas bandas militares, no que se refere à disciplina e organização, e 

pelas bandas municipais, quanto às apresentações cívicas e concursos que 

participam. 

Notamos, porém, que as experiências vivenciadas na banda escolar 

influenciam a vida dos integrantes, como exposto neste depoimento do entrevistado 

que identificaremos como Aluno A: “É um projeto social que foi primordial na minha 

vida e que é importante no contexto escolar e social, porque, além de ocupar nossa 

mente, está trabalhando várias outras coisas que a pessoa vai levar para a vida 

toda”. (Entrevista com o aluno A). 

Isto nos leva a crer que a relevante função social das bandas escolares 

deveria ser mais estimulada uma vez que enfrentam muitos obstáculos, como, por 

exemplo, a falta de instrumentos, e, até de local apropriado para seus ensaios, 

conforme relatos colhidos dos entrevistados: “Há alunos que estamos ajudando e 

eles vêm mais vezes para a banda. Assim, conseguimos tirá-los das ruas” 

(Entrevista com o aluno B). 

É fundamental ressaltar também o trabalho desenvolvido pelo regente, assim 

como o apoio da direção da escola. No presente estudo, o regente, embora não 

tenha formação acadêmica na área, possui grande experiência conforme seu relato: 

“Já estou no ramo de bandas e fanfarras há mais de 40 anos e possuo cursos na 
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área de musicalização, coordenação e gerenciamento de bandas” (Entrevista do 

maestro da banda de música). 

Outra observação é que o contato com a música desde cedo possibilita 

aprendizados diversos. Sobre isso autores, como Loureiro (2003), Ramos (2012) e 

Campos (2008), lembram que o ensino da música traz uma contribuição enorme ao 

cenário social, às disciplinas, ao compromisso com suas responsabilidades, e isso 

tudo se transforma não só em orgulho, mas, principalmente, em grande aprendizado. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS: REFLEXÕES E PROPOSTA DE 
PLANEJAMENTO DE ENSAIO-AULA 

 

De acordo com Brito (2013), a socialização que a música exerce dentro do 

contexto coletivo leva a acreditar que as aulas em grupo possam transformar uma 

simples sala de aula em um ambiente agradável ao desenvolvimento dos alunos, na 

medida em que permite um intercâmbio sociocultural. Desse modo, é patente o 

papel importante das Bandas de Música como fator de interação social constante no 

processo de aprendizagem, influenciando diretamente nas relações estabelecidas 

pelos participantes, e estas relações não sugerem somente um clima harmonioso 

entre os participantes.  

Embora os envolvidos nesse processo de aprendizagem tenham 

características em comum, os motivos, perspectivas e objetivo de participarem desta 

atividade podem ser extremamente variados. Por causa disso, leva-se a considerar o 

dualismo: diversidade x particularidade existente em uma comunidade atuante e 

viva. Ao mesmo tempo em que os membros daquela comunidade partilham de 

características comuns, realizam uma mesma tarefa ou têm um lugar único e uma 

única identidade dentro do grupo. 

Trazendo para o cenário de uma Banda de Música, os componentes estão ali 

ensaiando e empenhando-se com um mesmo ideal, assumindo um compromisso 

mútuo de tornarem aquele trabalho gratificante e com resultados para a realidade 

escolar, ou seja, características presentes na Banda de Música contribuem 

sobremaneira na formação do indivíduo:  

Socialização no grupo – A socialização de indivíduos que interagem nas 

Bandas de Música é vista claramente assimilando o conjunto de hábitos e costumes 

característico do mesmo, isto é, participando da vida em sociedade, aprendendo 

suas normas, seus valores e costumes, propiciando-lhes uma educação adequada a 

contextos sociais diversos; 

Inclusão social – O fator inclusão social é importante se consideramos a falta 

de oportunidades que determinados alunos ou integrantes da banda, especialmente 

de escolas públicas, possuem fora do ambiente escolar. Em sua maioria, estes se 

originam de famílias que não têm condições de comprar instrumentos ou de investir 
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financeiramente em aulas de música, o que, sem dúvida, dificulta o aprendizado 

desses alunos; 

Interação social – Nas Bandas de Música, os componentes mantêm relações 

diretas com o regente ou mesmo com o professor de música do grupo. Como 

resultado desse contato e dessa comunicação que se estabelece entre eles, a 

influência musical fica latente nesse relacionamento, acreditando-se que tanto a 

interação social quanto a motivação são grandes elementos responsáveis pelo 

incremento do aprendizado musical, gerando oportunidades diretas entre os 

possíveis relacionados às atividades inerentes. 

Vygotsky18 deixou, entre outras contribuições para a educação, as 

proposições a respeito do desenvolvimento humano através das interações sociais. 

De acordo com o autor, a espécie humana é capaz de adquirir e transmitir o 

conhecimento através da cultura que o circunda, por meio da interação social com 

os outros.  

Soares (2010), ao comentar sobre o ensinamento de Vygotsky, lembra que “o 

desenvolvimento cognitivo depende muito mais das interações com as pessoas do 

mundo da criança e das ferramentas que a cultura proporciona para promover o 

pensamento”. E ainda que “o conhecimento, as ideias, as atitudes e os valores das 

crianças se desenvolvem pela interação com os outros”(SOARES, 2010, p. 7). Ainda 

segundo Brito (2013), não se pode ignorar a importância do aspecto em que está 

inserido o contexto das Bandas de Música, como por exemplo: 

Impacto social – As Bandas de Música promovem o fortalecimento e o 

crescimento das práticas musicais, valorizando a autoestima dos alunos 

participantes e dando visibilidade às suas escolas na sociedade, contribuindo 

positivamente para um processo educacional condizente com as necessidades 

locais; 

Identidade com o grupo – O termo grupo não pode ser pensado como algo 

pronto e acabado, a identidade também é vista dessa forma. Identidade é 

metamorfose, processo constante de mudança. A identidade pode tanto ser definida 

como algo que distingue uma pessoa de outra, como aquilo que une, confunde e 

assimila. A identidade grupal por sua vez torna os membros do grupo iguais entre si, 
                                                
18 O psicólogo bielo-russo Lev Vygotsky (1896-1934) morreu há mais de 80 anos, mas sua obra ainda 
está em pleno processo de descoberta e debate em vários pontos do mundo, incluindo o Brasil. 
Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/382/lev-vygotsky-o-teorico-do-ensino-como-
processo-social. Acesso em: 08 ago 2021. 
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e o grupo em questão, distinto, diferente de outro grupo. A identidade de cada um 

vai se construindo no decorrer da construção da história pessoal e da construção da 

história coletiva, a partir dos papéis que assumimos e em função das atividades que 

exercemos. A construção da identidade desses músicos, assim como em outras 

etapas de sua vida e profissão, vai sendo tecida em meio aos referenciais por eles 

assumidos. 

Brito (2013) destaca que:  
 
A identidade grupal vai sendo construída paralelamente ao desenvolvimento 
de um sentimento de pertencimento ao grupo. “O que a identidade grupal 
requer é que exista uma totalidade, uma unidade de conjunto, e que esta 
totalidade tenha uma peculiaridade que permite diferenciá-la de outras 
totalidades” (BRITO, 2013, p. 115) 
 

Pode-se dizer que a identidade de um grupo musical se relaciona diretamente 

com sua própria história, seus objetivos, a maneira como se realizam as tarefas e o 

significado delas para tal e para um contexto social mais amplificado. 
 
Uma identidade é tecida em meio às tramas sociais as quais um sujeito está 
inserido. A construção de uma identidade só é possível se levada em 
consideração como o sujeito afeta e é afetado pelos outros. Sua 
constituição está intimamente ligada à dialética das relações sociais 
estabelecidas pelo sujeito. (BRITO, 2013, p. 116). 
 

Assim, a música é capaz de produzir identidades singulares e coletivas, 

atuando como elemento que pode operar na constituição do sujeito enquanto 

mediação social; sujeito este que produz significações, as quais aliadas às suas 

ações compõem sua identidade individual e coletiva. 

Nesse ponto é necessário enfatizar a história da Banda de Música no cenário 

nacional e educacional, suas vantagens e características sociais que essa 

verdadeira ferramenta educacional possui, com ênfase ao pensamento educacional 

que visa à formação integral do indivíduo. 
O pensamento educacional na atualidade emerge com o objetivo de 
conciliar racionalização e subjetivação, diferentemente de outros tempos 
onde buscavam-se afirmações de racionalidade que geravam sempre um 
individualismo competitivo e egoísta. Por tal motivo, entende-se que a 
contemporaneidade tenta conciliar o individual e o coletivo. (BRITO, 2013, p. 
123). 
 

E no momento que se almeja uma educação que dê conta de formar sujeitos 

livres, autônomos e capazes de construir uma nova realidade social, não há como 

negar que a pedagogia inserida na Banda de Música está alinhada a esse 

pensamento. Então, imaginemos e apostemos nesta pedagogia inserida no 
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ambiente escolar, pois potencializa – e muito - essa formação integral desejada para 

este período que vivemos. 

 

4.2 INSERINDO ATIVIDADES PARA CADA COMPONENTE DA BANDA 

 

Com o intuito de proporcionar oportunidade de desenvolvimento musical em 

todos os parâmetros aos participantes da banda de música estudada, verificou-se 

ser interessante a inserção de atividades inerentes a cada um deles. 

Isto, obviamente, não busca isolar o aluno dos outros meios de 

desenvolvimento, muito pelo contrário, tem como objetivo oferecer oportunidades 

semelhantes aos alunos que somente participam da banda e aos demais que, além 

da banda, têm, na maioria das vezes, a possibilidade de se desenvolver 

musicalmente através de outros meios. 

No tocante a isso, é importante ressaltar que a participação de alunos em 

grupos fora da banda de música, como em igrejas e bandas de outros estilos e 

organizações musicais, pode proporcionar novas experiências aos alunos – e 

consideramos que isso seja extremamente benéfico.  

Outro ponto importante: caso o regente perceba a possibilidade, ele pode 

ajudar o aluno nas atividades que desenvolve paralelamente, como, por exemplo, 

orientando e emprestando material didático inerente à atividade em que o aluno atue 

ou pretende atuar. 

 
4.2.1 Proposta de ensino-aula para Banda de Música Escolar 
 

A título de contribuição desta acadêmica para a melhor organização e 

harmonia musical da banda escolar, objeto da presente pesquisa, apresentamos, a 

seguir, um planejamento de ensaio-aula a partir do modelo proposto pelo professor, 

musicólogo e estudioso Lélio Eduardo Alves Silva (2010). 

Segundo ele, o ensaio é o momento especial e essencial para que o regente 

não faça com que isso se torne apenas uma atividade de “passar músicas”. As horas 

de trabalho em conjunto com os alunos devem servir para enriquecer musicalmente 

todos os membros da banda, com o desenvolvimento da capacidade de criar, 

apreciar e de tocar o seu instrumento.  
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O planejamento consiste em saber com antecedência como a banda será 

posicionada, que conteúdo pretende abordar, o repertório que vai trabalhar, que 

exercícios técnicos fará, como afinar a banda, que informações são importantes de 

serem passadas, o controle da presença e uma série de atitudes que farão com que 

o ensaio seja realmente aproveitado pelos alunos e por óbvio também pelo 

professor-regente. 

Pelo que foi observado junto aos componentes da banda escolar, é possível 

organizar o ensaio para que atenda as expectativas do grupo musical representante 

da escola nos mais diferentes eventos e também seja uma aula de música. 

Nesse contexto, o ensaio-aula, conforme nos leciona Silva (2010) consiste em 

“um planejamento de aula que divide as atividades musicais proporcionalmente 

visando permitir aos alunos a oportunidade de entrar em contato com as diferentes 

formas de se relacionar com a música” (SILVA, 2010, p. 187).  

Para que isso ocorra, sem que seja prejudicada a atividade de ensaio das 

obras (atividade de execução), é importante que o regente planeje o ensaio com 

antecedência, de modo que consiga atingir os objetivos propostos. No ensaio-aula 

propomos que um gênero musical seja trabalhado a cada ensaio. 

Ao planejar o mencionado ensaio-aula, entendemos que é preciso verificar 

alguns aspectos importantes no que se refere ao desenvolvimento das atividades em 

sala de aula, conforme o quadro abaixo: 

 
Quadro 4 - Sugestões para o pré-ensaio/aula 
Atividade Sugestão 
 
1ª  

 
Sugerimos fazer a arrumação da sala de ensaio, divulgar e organizar 
previamente o repertório a ser ensaiado (o ideal seria que a 
divulgação das obras fosse feita ao fim do ensaio anterior, pois 
ofereceria a possibilidade de o aluno estudar as peças e a 
preparação dos instrumentos) 
Também se deve: preparar a lista de presença e estudar também 
previamente a grade do repertório a ser ensaiado.  
O conhecimento prévio do regente proporcionará a transmissão de 
informações e comentários relacionados à interpretação de 
determinado gênero, informações históricas, estéticas, curiosidade e 
tudo que possa ajudar o aluno na compreensão do tema escolhido. 
 

 
2ª 

 
É importante criar regras e uma rotina de trabalho. Os alunos 
necessitam ter uma rotina que estabeleça como pegar e guardar os 
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instrumentos na sala, o ato de colocar as pastas no local certo, a 
importância de o aluno ter um lápis sempre à mão e o tratamento 
adequado com os colegas e com o regente. 
 

 
3ª 

 
Outra dica é respeitar o horário estabelecido. A sugestão de duração 
do ensaio é de duas horas – nesse caso, sugerimos que as 
atividades (parâmetros musicais) tenham o tempo de trabalho 
reduzido ou que sejam divididas entre os ensaios semanais, como, 
por exemplo, trabalhar a composição em um dia e apreciação musical 
em outro. 
 

 
4ª 

 
Sugerimos que o ensaio seja realizado de forma bem dinâmica ao 
ensaiar os naipes ou mesmo individualmente, ou seja, não devemos 
ficar durante muito tempo com apenas um grupo de banda. 
É interessante utilizar recursos como fazer com que um grupo cante 
enquanto outra parte toca, e explore todas as novidades que surgem 
na partitura, para transformar em conhecimento para os alunos. 
 

 
5ª 

 
Durante o ensaio pode ser interessante questionar os alunos sobre o 
entendimento do conteúdo. Avaliar o que foi realizado após o ensaio 
e convidar, sempre que possível, outros músicos para dar opinião 
sobre o trabalho. 
 

Fonte: A própria autora a partir do modelo de Silva (2010). 

 
4.2.2 Sugestão de estrutura e exemplo do ensaio-aula: choro 

 

Tendo em vista o modelo adotado por Silva (2010), a sugestão que fazemos 

como ensaio-aula para a banda de música da escola tem como gênero musical o 

choro19. 

Já em relação à estrutura, destaca-se que a mesma é composta por nove 

etapas, discriminadas a seguir, incluindo o tempo que será gasto com cada uma 

delas: 

1) Pré-ensaio: Técnica/Composição- Aquecimento individual e nota 
de referência (10 minutos)– Os alunos deverão chegar antes do 

horário, para que possam montar seus instrumentos, fazer 

individualmente seu aquecimento e até mesmo buscar referência de 
                                                
19 Choro: popularmente chamada de chorinho, é um gênero de música popular instrumental brasileira, 
que surgiu no Rio de Janeiro em meados do século XIX. Disponível em: 
https://musicabrasilis.org.br/temas/choro. Acessado em: 8 dez. 2019. 
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afinação. Nesse momento, não ocorre uma afinação propriamente dita, 

e sim uma pré-afinação, para que, ao realizarmos os exercícios 

técnicos iniciais, não haja grande diferença de afinação entre os 

músicos.  

É também nesse momento que os percussionistas, já cientes de 

repertório a ser ensaiado, deverão organizar os instrumentos que serão 

utilizados. Este cuidado deve ser tomado para evitar que o ensaio seja 

prejudicado com a movimentação no decorrer do mesmo. O parâmetro 

técnico é desenvolvido quando o aluno busca afinação e composição, 

ou seja, quando ele faz exercícios livres no instrumento.  

2) Exercícios técnicos: Técnica/Literatura musical (15 minutos) – É 

durante este trabalho de técnica que a banda realmente poderá 

desenvolver o conceito de “tocar afinado”. É, então, um momento em 

que são unificadas as articulações e há uma busca pela qualidade 

sonora, além de podermos fazer o que se chama no meio musical de 

“timbrar”: unir timbre ao outro modo harmonioso.  

Em relação ao tempo dedicado aos estudos técnicos, optamos por 

sugerir os seguintes temas: 

a) Sonoridade/dinâmica/resistência: sugerimos exercícios de notas 

longas, dinâmicas e outros para melhorar a resistência da 

embocadura; 

b) Escalas/articulações/acentos: a ideia deste item é desenvolver a 

capacidade da banda de articular corretamente e fazer acentos 

dentro dos modelos de escala propostos; 

c) Ritmos: ao sugerirmos exercícios de ritmo procuramos antecipar 

dificuldades que os alunos poderão encontra na leitura de repertório 

relativo ao tema. Ou seja: ensinar alguns dos ritmos relativos ao 

tema do ensino-aula pode proporcionar uma leitura e execução 

mais firmes do repertório, assim como capacitar o aluno a 

compreender as nuances de cada gênero. 

É importante salientar que nos ensaios-aulas propostos, procuramos 

exemplificar um pouco de cada um dos itens, entretanto, lembramos 
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que o mestre pode criar seus próprios exercícios para alcançar 

objetivos de acordo com a sua necessidade. 

3) Afinação: Técnica (10 minutos) – Depois de a banda realizar os 

exercícios de técnica, estará apta a desenvolver um processo mais 

apurado de afinação. 

4) Execução 1: Execução/Literatura musical(30 minutos) – Neste 

momento, o professor-regente poderá trabalhar as obras inerentes ao 

tema do ensaio. Ele poderá exemplificar as características do gênero 

musical em questão, trabalhando a literatura sobre música, assim 

como outros detalhes referentes à música ou o gênero selecionado.  

É importante ressaltar a necessidade de se tocar peças e arranjos 

adequados ao nível da banda para garantir boa sonoridade, evitando 

notas fora da extensão e complicações rítmicas muito além do que os 

alunos possam resolver no momento. 

5) Intervalo (5 minutos) – O intervalo é importante para o descanso da 

mente e do corpo, além de servir de momento de descontração e de 

integração entre os membros da banda. É muito importante disciplinar 

os alunos a seguirem rigorosamente o tempo estipulado para 

descanso. 

6) Apreciação: Apreciação musical/Literatura musical (10 minutos) – 

É neste momento que o regente coloca gravações de obras relativas 

ao gênero musical estudado, fazendo inclusive perguntas aos alunos 

sobre o que estão ouvindo. O ensaio também pode ser gravado para 

que neste momento seja analisada a performance da própria banda. 

Nas nossas propostas de ensaio-aula, sugerimos duas obras para 

escuta; entretanto, hoje em dia o regente possui uma infinidade de 

opções, como vídeos na internet, para fazer demonstrações aos 

alunos. Aproveitamos também para sugerir pontos de discussão para 

serem apresentados pelo regente no decorrer dos ensaios-aula. Ele 

deverá estar apto a discutir o tema e incentivar os alunos a assistirem 

filmes, documentários, apresentações musicais ou mesmo dar dicas 

sobre sites que tratem do tema. 
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7) Composição (10 minutos) – No período dedicado à criatividade o 

professor-regente poderá realizar diversas atividades, como, por 

exemplo, os improvisos e a execução de composições e arranjos, que, 

inclusive, pode ser também uma “tarefa de casa”. 

Outro item que ele pode pensar em incluir na atividade de composição 

é “tocar de ouvido”, ou seja, reconhecer auditivamente as melodias e 

reproduzi-las sem o auxílio de partitura. 

8) Execução 2: Execução/Literatura Musical (30 minutos) – Os trintas 

minutos finais do ensaio podem ser dedicados à leitura de repertório 

novo, execução de peças já incorporadas ao repertório20 da banda ou 

mesmo continuar o trabalho iniciado na primeira parte do ensaio. 

9) Pós-ensaio – Esse é o momento para que o mestre resolva questões 

individuais com os alunos, assim como tratará com chefes de naipes 

sobre situações ocorridas no decorrer do ensaio.  

 

4.2.3 Exemplo de ensaio-aula utilizando o choro 
 

Técnica e Leitura Musical 

 

Os exercícios poderão ser realizados com toda a banda, por naipe e 

individualmente. É conveniente que o regente demonstre no instrumento a maneira 

correta de execução antes dos demais alunos. 

 

 

  

                                                
20 Segundo Silva (2010, p. 88), “é muito importante que as bandas escolares tenham um repertório 
básico formado por hinos cívicos, marchas, dobrados e peças populares, que atendam a 
apresentações solicitadas com pouco tempo de antecedência. Embora o ideal seja o desenvolvimento 
de uma agenda, algumas solicitações da direção da escola ou comunidade não podem ser 
negligenciadas”. 
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a) Sonoridade/ dinâmica/ resistência 

 
Fonte: Modelo proposto por Silva (2010). 

 

b) Escala/ articulação/ acentos 

 
Fonte: Modelo proposto por Silva (2010). 

 

c) Ritmos de choro 

 

Após leitura inicial, tocando o ritmo com notas no primeiro grau, o regente 

poderá trabalhar cada grau da escala em um compasso e também formar acordes 

com cada grupo de naipes, executando um grau diferente do acorde. 

 

d) Afinação 

 

Segundo Silva (2010), a afinação é realizada com o apoio do canto: 
 
- O clarinetista principal toca a nota de referência e se junta ao tubista 
principal. Os dois músicos utilizam o afinador eletrônico. (Não é permitido a 
nenhum outro músico utilizar o afinador eletrônico.)  
- Todos cantam o sib de Concerto (ou o Fá de Concerto). 
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- Os principais músicos de cada naipe tocam as notas de afinação e fazem 
os ajustes necessários, enquanto os outros músicos ainda estão cantando. 
- Repita o passo 1. 
- Todos cantam o Sib de Concerto (ou o Fá de Concerto). 
- Os músicos principais tocam então a nota de afinação e em seguida os 
demais músicos de cada naipe fazem os ajustes necessários. (JAGOW, 
2007, P.70). 

 

Execução e Literatura Musical 

 

a) Exemplos de características do choro a serem ressaltadas  
O autor (SILVA, 2010, p. 196) define algumas das características do choro: 

Os elementos musicais característicos do choro são, no seu aspecto 
estrutural, de natureza melódica, harmônica e rítmica, sendo que, num 
conjunto típico de choros, eles estão distribuídos entre os seus diferentes 
instrumentos. Tais elementos estruturais, entretanto, não são originais nem 
exclusivos do choro, e sua simples ocorrência não é suficiente para defini-lo 
como tal. Existe ainda outro aspecto importante, que é a maneira como ele 
deve ser executado, e que está relacionada com “práticas interpretativas” 
(performances) específicas da música popular, tais como uma sonoridade 
leve que permita manter a textura transparente, realização do ritmo de fora 
relaxada em relação ao pulso, uma articulação que enfatize a síncopa, e 
forma de frasear, geralmente sem exageros de dinâmica. (ALMEIDA, 1999, 
apud SILVA, 2010, p. 196) 

 

b) Sugestão de obra para execução 

Dengoso. Música: Manuel Rodrigues da Silva. 

 

Apreciação Musical 

 

a) Sugestão de obra 

Vou Vivendo (Benedito Lacerda/ Pixinguinha, faixa 8). Encarte do CD: 

Benedito Lacerda e Pixinguinha. Intérprete: Benedito Lacerda e 

Pixinguinha. Gravadoras RCA/ BMG- LP/1966 e CD/ 2004. 
 

                b) Sugestão de temas relacionados ao choro 
* Explicar a origem do nome choro; 

* Citar o que há de comum entre o choro e outros gêneros musicais; 

* Apresentar a formação tradicional dos grupos de choro; 

* As obras, compositor e intérpretes. 

 

Composição e Literatura Musical 



52 
 

 

a) Arranjando um choro 
Neste exercício o mestre poderá propor que a banda crie arranjo 

para acompanhar um determinado choro proposto por um dos 

alunos. No momento em que o aluno começar a tocar choro, o 

regente permite que outros alunos façam intervenções.  

Na medida em que as ideias vão aparecendo e dando certo, o 

regente define em comum acordo com os alunos os trechos que 

farão parte do arranjo final.  

O regente poderá fazer comentários sobre a tonalidade, forma e 

características do choro escolhido, para facilitar a imersão dos 

alunos. 

 

b) Sugestão de composição 

Propor aos alunos que componham um choro para seus naipes. No 

ensaio seguinte, o regente poderá abrir espaço para que os grupos 

se apresentem. A percussão poderá ser incluída em todos os 

naipes. Algumas informações (número de compassos, ritmos 

básicos) poderão – e deverão – ser sugeridas pelo regente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, dedicamo-nos a estudar a relevância das bandas 

de música para o desenvolvimento musical nas escolas, tendo como objeto uma 

escola da rede pública de ensino do município de Porto Velho (Rondônia). 

Verificou-se, entre outros aspectos, que as bandas escolares 

continuam, como historicamente o foram, fortes instrumentos e um grande espaço 

para o aprendizado musical. E mais: têm ainda um lugar cativo no coração daqueles 

que apreciam a cadência, a alegria e a força que o som de uma corporação musical 

emana por onde quer que passe.  

Afinal, mais do que aquilo que o público vê e ouve, as bandas 

representam orgulho, disciplina, espírito de grupo e de tantas outras qualidades 

desenvolvidas ao longo dessa prática. Quando uma banda se apresenta exterioriza 

uma pequena parcela do seu trabalho, porque somente aquele que dela é ou foi 

integrante pode avaliar o caminho percorrido até chegar ao som característico e 

único da banda, reconhecido em qualquer parte. 

Além da prática musical, as bandas têm ainda outra importante função: 

educar socialmente o indivíduo, por meio da convivência. E, por ser uma instituição 

na qual a participação é espontânea e gratuita, caracteriza-se principalmente pela 

boa vontade em servir. 

A construção de um forte sentimento entre alunos e regente também 

garante, no caso da banda escolar estudada, sua permanência na memória não só 

dos envolvidos diretamente, mas da própria comunidade escolar, conforme pudemos 

notar nos depoimentos colhidos ao longo do trabalho.  

O espaço social da banda de música promove também a integração 

entre os jovens, assim como fortalece amizades e assegura o crescimento pessoal, 

constituindo, por vezes, fator determinante para que pais e a comunidade tenham 

interesse e a valorizem como um ambiente saudável, capaz de manter os jovens 

longe da violência urbana, entre outras mazelas da sociedade atual. 

Como contribuição ao aprimoramento da organização e harmonia 

musical da banda escolar, objeto da pesquisa, apresentamos um planejamento de 
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ensaio-aula dentro do modelo proposto pelo professor e musicólogo Lélio Eduardo 

Silva (2010), a fim de, assim, tornar as horas de trabalho em conjunto realizadas 

pelo regente e pelos alunos mais enriquecedoras musicalmente.  

O planejamento constitui-se, basicamente, em saber antecipadamente 

como a banda será posicionada; que conteúdo pretende explorar; o repertório 

trabalhado; assim como os exercícios técnicos feitos, o afinamento da banda, o 

controle da presença e outras informações úteis para que o ensaio seja realmente 

proveitoso para todos os membros da banda. 

Como futura educadora musical, o conhecimento adquirido com este 

trabalho foi único. Entre as inúmeras experiências pessoais vivenciadas, cito as 

proporcionadas por pessoas que muito me auxiliaram no desenvolvimento deste 

trabalho. Uma dessas pessoas foi o regente da escola, que colaborou desde o início 

do projeto. Com sua experiência, ele pôde me ensinar muito sobre os aspectos 

trabalhados nas bandas, assim como outros entrevistados, o que despertou ainda 

mais o meu desejo de seguir em frente.  

Além de tudo isso, ver como as bandas trabalham a música de uma 

forma relevante dentro do contexto escolar também acrescentou – e muito – ao meu 

aprendizado acadêmico, justamente porque a banda é voltada completamente para 

essa realidade. Verificamos que as diversas maneiras e modos de desenvolver a 

prática musical com a banda na escola em que se estuda acabam por provocar o 

interesse do aluno em participar daquele grupo social específico, despertando nele o 

desejo pelo aprendizado musical.  

Por fim, reitero a oportunidade de efetivar a presente pesquisa, o que 

complementou minha formação, fazendo sentido ao que aprendi e apreendi na 

Universidade ao longo de todos esses anos e ao que quero futuramente colocar em 

prática na minha vida profissional.  
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APÊNDICE I 
 
 

Abaixo o material coletado junto à direção, aos professores e aos 

alunos da banda da escola pesquisa. 

 

Entrevista com a Diretora da Escola  

 

1) Quando foi o início da banda, ou seja, a sua criação?  

Ela foi criada em 2013, no dia 5 de Julho, mas ela tinha outra 

modalidade, que era marcial. E em 2017 ela passou a ser musical. 

2) A banda é regulamentada dentro da escola?  

Sim, é regulamentada. 

3) Os professores (ou o professor) que trabalham com a banda 
são envolvidos em qual sentido na música?  

Os professores que trabalham dentro da sala de aula não são os 

mesmos que comandam a banda, pois a banda é comandada por um instrutor 

musical. Os professores só dão apoio quando há necessidade de algum auxílio, 

incentivando os alunos a participarem. Temos um instrutor e outro funcionário que 

trabalha cuidando dos instrumentos e da logística da banda. 

4) Como a Escola vê a banda na condição de instrumento para o 
desenvolvimento dos alunos?  

É muito bom, pois desenvolve o interesse dos alunos. Eles preferem 

estar participando ao invés de estarem na rua; então a banda desenvolve vários 

sentidos nos alunos, por exemplo: atenção, participação, socialização. 

5) Saberia me dizer se há, por parte da SEDUC, algum projeto para 
incentivar a bandas nas escolas?  

Sim, tem por parte da SEDUC um núcleo voltado às banda. Inclusive 

foram eles que nos ajudaram na aquisição de materiais novos em 2017. Foram 
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comprados instrumentos novos para a banda estar atuando, e a nossa já vem desde 

2013. E aí melhorou com esse incentivo da SEDUC. 

6) Com relação à compra dos instrumentos, como isto ocorreu?  

Foi uma solicitação das bandas que já existiam pedindo apoio para a 

SEDUC. Na época, eles entenderam que era necessário para melhorar a condição 

da banda. A Secretaria fez a licitação, o levantamento do que era necessário para a 

aquisição dos instrumentos, foi até feito também um projeto enviado para as escolas 

que tinham interesse em ter uma banda. 

7) A banda já se apresentou fora do município ou do Estado?  

Já. Ela sempre faz apresentações. Já participamos de festivais em 

Candeias, onde a nossa banda foi vencedora várias vezes. Agora aqui dentro do 

Estado mesmo, ela venceu e já foi para Guajará. Este ano nós estamos tentando 

recurso para alugar um ônibus a fim de que levar a banda para concorrer em 

Sorriso, no Mato Grosso. 

8) Há alguma história interessante ou inusitada a respeito da 
banda na escola? 

Sim. A princípio a banda é bem vista no 7 de Setembro. Eles sempre 

tocam e são muito aplaudidos. Participam os alunos novos que estão entrando agora 

na escola, também temos alunos antigos e alunos de outras escolas também que 

fazem parte, membros da comunidade que estão à frente e sempre participando. 

Estamos sempre sendo convidados, para fazer abertura de eventos cívicos, abertura 

de festa folclórica, sempre que a gente tem algum evento importante ou alguma 

atividade na escola, quando possível a banda é que faz essa abertura. 

9) Qual o sentido da musicalização dos alunos por meio da banda 
e o que isso pode trazer de benefícios para eles?  

Desperta o interesse e o foco dos alunos. Eles precisam aprender para 

estar sincronizados aos comandos, o desenvolvimento tanto físico, psíquico-social, 

intelectual e comportamental. Isso envolve um conjunto de fatores que ajuda para 

que possamos desenvolver um bom trabalho, e quando é época de festival sempre 

no final da tarde eles estão ensaiando. 
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Entrevista com o instrutor da banda 

1) Houve alguma mudança em sua vida quando começou com a 
banda? Se sim qual foi?  

Sim, hoje tudo que eu tenho comigo na minha vida foi a banda quem 

me deu. Antes que já tinha experiência em outra banda escolar, na qual eu trabalhei 

10 anos como coordenador. Ganhamos vários títulos estaduais e nacionais, 

participamos dos maiores concursos em Brasília. Fomos a única banda do Norte no 

Concurso Sul-Americano, foi assim uma experiência muito grande. Sobre minha 

vida, eu criei meus filhos trabalhando em bandas. É isso que eu sempre quis para a 

minha vida, quero fazer minha formação nisso. Se fosse para começar do zero, eu 

começaria de novo, pois é uma coisa que eu gosto de fazer, então é fico até 

emocionado por poder compartilhar minha história de vida. 

2) Houve pessoas antes coordenando a banda? Se sim, eram 
profissionais da área ou não?  

Não. Eu sou o fundador da banda na escola. Na época era uma 

fanfarra rítmica. Então a gente via aqui na escola que faltava alguma coisa que 

fizesse os alunos se interessar mais, pois tinha o básico: esporte, lazer, mas faltava 

alguma coisa musical. A Seduc, então, enviou alguns instrumentos. Eu participava 

da banda do Senai na época, mas ficava bastante aqui na escola. O diretor na 

época, então, me perguntou se alguém tinha conhecimento musical. Eu respondi 

que tocava em banda e, como eu era aluno, perguntaram se eu não queria montar a 

banda na escola. Disse sim e chamei outro professor que tocava em outra fanfarra 

para montarmos a banda da escola. Foi através da banda que conheci minha 

esposa, pois ela tocava prato junto comigo. A gente se casou, tivemos três filhos, 

que já estão todos adultos, formados. Durante um período, eu saí da escola e 

ficaram outras pessoas à frente da banda. Em 2013, a diretora disse que estava 

precisando de um instrutor e eu fiz um projeto para a escola, a fim de reativar a 

fanfarra. Mesmo com dificuldades, pois os instrumentos eram caros, me autorizaram 

a montar a banda e hoje ela é uma realidade na escola. É motivo de orgulho, pois no 

momento está trazendo vitórias, alegrias e conquistas. Hoje os professores olham 

com um carinho muito grande para a banda, que já conta com dois maestros, uma 

coreógrafa, além de muitos alunos. 
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3) Qual sua formação? E como isso tem ajudando na formação e 
desenvolvimento da banda? 

Eu tenho só o Ensino Médio, mas fiz muitos cursos em São Paulo 

nessa área de musicalização, na área de coordenação, pois em São Paulo há um 

curso onde a pessoa só coordena banda como se fosse um gerente de uma 

empresa. Todo gerenciamento da banda é feito por mim. Sou eu quem corro atrás 

de instrumentos, uniformes, ônibus para viagens, tudo isso fica sob minha 

responsabilidade. Então é um trabalho que eu gosto de fazer, estou no ramo de 

banda e fanfarras há mais de 40 anos e é uma área que eu gosto muito de atuar. 

4) Qual o público-alvo que se procura para que possa participar da 
banda?  

São os alunos da escola, até mesmo da comunidade. Temos alunos 

também de outras escolas que veem nossa banda, especialmente dia 7 de 

Setembro. Muitos alunos, quando termina o desfile, procuram a gente com seus pais 

e pedem uma oportunidade de entrar na banda. Temos alunos de diversos bairros e 

áreas do município de Porto Velho.  

5) Como é feita a seleção dos alunos para entrar na banda?  

Não há uma seleção ou escolha. O que se faz é dar chance ao aluno 

que ainda não tem conhecimento música, ministramos uma aula teórica para eles. O 

professor na sala de aula anuncia a oportunidade para quem quer participar da 

banda. Os alunos se inscrevem e as turmas são separadas. Nesse momento, há a 

aula teórica que dura pelo menos um mês. Depois passa para a prática, momento 

em que o aluno já começa a conhecer o instrumento mais adequado para ele. Ele 

experimenta cada instrumento, inclusive qual o bocal correto para sua embocadura: 

os lábios maiores sempre com o bocal maior. Somente quando ocorre isso é que 

fazemos a seleção de quem vai participar mesmo da banda. 

6) Quais são os critérios que se busca para quem quer entra na 
banda?  

Depois que o aluno está na banda, conferimos na secretaria a sua 

nota. Aquele que está com nota baixa recebe um aviso para melhorar, porque para 
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nós o principal é o estudo; a banda apenas é um lazer. Então quem quer seguir a 

carreira de músico, segue; mas o principal é o estudo. 

7) Para os alunos continuarem na organização musical, há algum 
critério de avaliação? Se sim quais são?  

O critério dos maestros é observar se o aluno conhece mesmo as 

notas, porque todos os nossos componentes tocam lendo a partitura. Não tocam “de 

ouvido”, ou seja, têm de conhecer as notas musicais, estudar, é como se fosse uma 

prova: passa quem estudou. 

8) Em sua opinião, a música deveria integrar o cronograma de 
aulas oficiais das escolas?  

Sim. Eu acho que seria uma ótima matéria, a escola iria ganhar muito 

com isso. Penso que, se todas das escolas tivessem aula de música, tivessem sua 

banda, a situação seria diferente. Faço até um apelo aos que invistam na música 

nas escolas. A música é uma coisa maravilhosa para o ser humano. Já pensou o 

mundo sem música? Seria um caos. Temos exemplos aqui na banda de alunos que 

tiravam notas baixas e agora melhoraram suas notas, pois cobramos isso deles. 

9) Atualmente a banda se apresenta em quais eventos?  

Em aberturas de jogos na escola; quanto solicitado por outras escolas 

que não têm banda; em festivais dentro e fora do Estado; inauguração de escolas, 

quando é solicitada nossa presença; no 7 de Setembro; em feiras que têm dentro 

das escolas; no arraial da escola fazemos a abertura; nos Jogos Escolares também. 

São muitas apresentações ao longo do ano. 

10) Há alguma preferência em termos de repertório?  

Não.  Quando eu fazia parte da Confederação Brasileira de Bandas e 

Fanfarras, na época sugeri que toda banda tocasse uma peça nacional para 

valorizar os nossos músicos. Eu acho que temos muitos músicos bons e temos 

também muita música boa para apresentar. Vemos atualmente que a maioria das 

bandas se apresentam mais para os jurados. Entendo que a gente deveria focar 

mais no público geral, tocar músicas que o público conheça, embora tenha a 

competição, é preciso despertar o interesse da população que estar prestigiando o 

evento. 
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Entrevista com o maestro convidado 

 

1) Como está a ocorrência de bandas em Porto Velho?   

Hoje a FUNCULTURAL está tentando resgatar o movimento e alguns 

instrutores também estão se juntando e trabalhando nisso. Destaco o exemplo da 

cidade de Candeias do Jamari, onde tem um evento de excelência, reunindo bandas 

escolares e marciais de vários municípios de Rondônia. As bandas escolares nesses 

eventos são chamadas de fanfarras, e notamos o trabalho dos instrutores 

desenvolvendo projetos nas escolas. Algumas bandas de escolas só se reúnem para 

tocar na época do desfile de 7 de Setembro e às vezes nem vão para festivais, que 

são um grande atrativo. 

2) Conte-nos um pouco da sua história na Educação Musical. 

Com 19 anos eu cheguei em Porto Velho para trabalhar com música. 

Meu objetivo era ser policial, mas também tinha muita vontade de ser músico. Então, 

quando cheguei na PM, vi a banda e me interessou demais. Só eu queria algo a 

mais além da prática da caserna, que é uma música específica para movimento da 

tropa, para fazer representações. Nesse mesmo tempo, comecei a me envolver com 

escolas, na área musical; comecei a dar aulas de música em igrejas. O prazer que 

eu tinha de tocar começou a passar para o ensino, eu sentia prazer em ver meus 

alunos tocando até mais do que eu tocar. Já nos anos 1990 fui tocar em um baile de 

formandos do Senai e sua direção mostrou interesse em formar uma banda.  Foram 

contratados 25 músicos e formamos a banda. Fomos para São Paulo participar do 

Festival Nacional de Bandas e ficamos em 3˚lugar, superando uma banda do 

Paraná. Foi minha primeira experiência como regente; nessa época vi que a música 

para mim era um caminho sem volta. Ao mesmo tempo, eu atuava na PM como 

sargento-músico, no SENAI como professor de música e regente das bandas que 

eram três: uma banda marcial, uma fanfarra com pisto e uma fanfarra simples. Essas 

três bandas reuniam entorno de 200 pessoas e outro tanto de instrumentos 

musicais. De forma que a Educação Musical me envolveu de um jeito muito forte. 

Percebi como o ensino muda o comportamento das pessoas. No Senai muitos pais 

chegaram até mim e disseram: “Professor, graças a Deus que existe essa banda, 

pois meu filho agora estaria morto”. Para se ter uma ideia a aula no SENAI era de 
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segunda a segunda, sem parar. Quanto a essa função social, a música tem o poder 

de transformação tão grande que você não percebe. Era uma época de muita 

violência em Porto Velho, não muito diferente de hoje, e muitos dos que vinham para 

a música desenvolviam um elo forte com o pessoal das bandas, vendo que haviam 

saído daquele perigo. Alguns me chamavam de “pai”, e até hoje me chamam, pois a 

música toca na parte sensível da pessoa. Você pega uma criança toda machucada 

pela sociedade, com problemas sociais diversos e, por meio da música, você 

desconstrói essa situação. Às vezes, voltava para casa perturbado com aquela 

realidade, pois me via impotente para cuidar de tantos problemas. Além disso, ainda 

tinha a parte musical: preparar e escrever as partituras e planejar os ensaios, que é 

um trabalho muito grande. Já aposentado, disse para mim mesmo: “Vou me realizar 

pessoalmente”. É que já tinha me sido oferecido pelo então professor da disciplina a 

graduação. Ele, na época, me perguntou: “Você não quer se formar, vamos 

graduar?”. Eu tive que rejeitar, pois ou eu escolhia o emprego ou a formação. Eu 

sabia que se eu corresse atrás da graduação naquela época ia perder o emprego 

ou, no mínimo, poderia não ter mais de volta. Então fui autodidata até quase o fim da 

carreira; claro que eu fiz muitos cursos fora, viajei muito para estudar. O SENAI abriu 

as portas para mim. Diziam: onde tiver um curso, se inscreva e vai embora estudar. 

Então pude me capacitar, fiz vários cursos na área de regência, de arranjo, até na 

área do ensino mesmo. Na Educação Musical, era a área que eu mais gostava. 

3) Qual a maior dificuldade que o senhor encontrou em relação à 
música nas escolas de Porto Velho?  

Eu acho que a maior dificuldade é ela [a música] não estar no currículo. 

Por mais que tenha artes lá, mas em geral o professor de artes é um professor de 

letras, e como música é muito difícil... prova de disso é quando a gente chega e 

dizemos que somos estagiários de música o professor de letras que estar 

ministrando aula de música logo diz: Eu não sou professor de música, não. Eles já 

se defendem, pois é uma área profunda e difícil. Não tem como um professor 

abranger as três áreas: Teatro, Música e Artes Visuais. Com a Lei nº 11.769, ela 

tornou-se obrigatório. Então há aquela pergunta: Quem vai ministrar essas aulas? 

Quem vai sair para esse campo? A escola vai aceitar?A música não é reconhecida 

como uma disciplina ou importante para o currículo. A partir do momento que ela se 

torna importante no currículo, nas escolas, será melhor. Acho também que a 
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demanda é suprida, em parte, por professores abnegados se ocupando e fazendo 

trabalhos voluntários, muitos abrindo escolinhas de educação musical. Isso é muito 

bom, só falta a rede de ensino abrir essa porta. Esse é o grande entrave: a falta de 

reconhecimento. Aí não tem inclusão no currículo. 

4) Qual a importância do poder público para o incentivo das 
bandas escolares e música em geral nas escolas? 

É total. É como o esporte: se não tem o esporte, o governo não der o 

seu apoio, fica difícil. Um exemplo é o JOER [Jogos Escolares de Rondônia]. O que 

seria do esporte estudantil se não fosse o JOER. Eu sou um amante do esporte e 

acompanho o JOER desde que cheguei em Porto Velho, em 1981. Era uma festa. 

Depois do festival de bandas, o segundo evento que enchia o Ginásio Aluísio 

Ferreira era o JOER. Festival de bandas sempre lotou, era a maior festa ali. Então o 

papel do poder público não é só para fomentar. Por mais que não esteja no 

currículo, se o poder público já abrir o espaço escolar para que os professores, 

mesmo voluntários, possam desenvolver seus trabalhos nas escolas já é grande 

coisa. O pouco apoio que nós tivemos – e o pouco apoio que eles têm – já ajuda 

muito. Porto Velho é uma cidade com muitos instrumentos de sopro, e isso é 

intercorrência desse trabalho, essa abertura que os diretores das escolas têm dando 

para os professores fazerem aquele trabalho voluntário nas escolas. Então é 

importantíssima a participação do poder público. É claro que não é em tudo: as 

escolas privadas precisam descobrir isso ainda; é outro campo que precisa ser 

conquistado, só que eles ainda não viram talvez porque não chegou um bom projeto 

a eles ainda. A gente percebe, por exemplo, o poder público precisa ter dentro da 

própria FUNCULTURAL uma divisão que cuide especificamente dessa atividade de 

bandas escolares, assim como tem a do Flor do Maracujá, que é muito bonito; das 

festas das quadrilhas, que é um evento cultural muito bonito do nosso Estado aqui e 

em Guajará-Mirim. O poder público precisa resgatar isso aí. Mas eles precisam ter 

alguém da área da música lá que entenda desse tipo de cultura, ou seja, de bandas 

escolares. 

5) Das suas pesquisas, qual o fato que lhe chamou mais atenção? 

O que me chamou a atenção mesmo foi só a falta de investimento 

mesmo. Muitos instrutores e professores se propõem a fazer, mas percebemos que 
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eles estão sozinhos, inclusive a UNIR, através do Departamento de Música, deve se 

aproximar desses profissionais para que eles possam passar por treinamentos, dar 

suporte para eles, inclusive pedagógico, porque eles querem ensinar música. Banda 

não se faz só com um maestro; o maestro tem uma função específica na batuta, na 

administração, no comando e na preparação de ensaios, mas é preciso ter 

professores das áreas. Quanto maior for sua corporação, melhor será sua equipe. 

Um exemplo: eu fui visitar uma escola e pude notar que o professor está só, ele não 

consegue ensinar tudo. Nesse ponto, eu tive uma estrutura para isso, tinha um 

professor para cada área, tínhamos em torno de 200 alunos por ano. Isso a maioria 

dos professores não tem. Nas minhas andanças, pude constatar essa grande 

demanda e pude ver que os instrutores estão sozinhos nessa empreitada.  

6) Acredita que há espaço para o desenvolvimento e crescimento 
da música nas escolas de Porto Velho? 

Sim, e como há. A escola é um grande espaço para a prática musical, 

e sem contar que eu acho que, de todas as atividades e todos os projetos 

extracurriculares, o que mais traz a comunidade do entorno para dentro da escola é 

o projeto de música. Lembro que, quando estávamos naqueles meses de 

preparativos, estavam ali mãe, pai, irmãos, tios, tias; estava todo mundo ali ao redor 

da escola fazendo lanches, ajudando a arrumar. Via-se uma interação com a 

comunidade do entorno do bairro. Só o fato de a comunidade estar ali já era grande 

coisa, pois isso abre as portas da escola para o bairro, ela passa realmente a estar 

inserida naquele contexto. Há espaço fértil e amplo para a música nas escolas, tem 

estrutura, horários intermediários, tudo para se desenvolver as atividades musicais 

tranquilamente. Mesmo quando eu estava no SENAI acompanhei a SEDUC e notei 

que eles liberaram verbas para compra dos instrumentos. Não era pouco recurso e 

abrangia não só a Capital, mas todo o Estado. Só que aí tem a demanda dos 

instrutores. Por exemplo: não se pode enviar os mesmos instrumentos que envia 

para uma escola que está estruturada para uma outra que está começando. Os 

instrumentos ficarão perdidos. Então há de se pensar isso e planejar direitinho, 

porque as bandas escolares são divididas em categorias, que vão da rítmica até a 

musical. Tem-se, então, a rítmica, com o pessoal dos instrumentos de percussão; 

depois a percussão e corneta lisa (essa corneta lisa também é melhorada, pois 

colocam um recurso nela e cria-se uma extensão da categoria); depois com os 
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mesmos instrumentos de percussão com um pisto a menos, eles melhoram e se faz 

uma outra categoria; posteriormente há os instrumentos harmônicos. A escaleta, eu 

achei muito interessante, nunca tinha visto. No Japão, usa-se muito a escaleta para 

musicalização, eles têm uma fanfarra com escaleta e é muito lindo. Hoje eles já são 

uma banda marcial. Tem outra categoria rítmica que é tipo uma fanfarra-show, 

tocam o tempo todo dançando, ou seja, é outra categoria. Embora seja menor o 

trabalho é maior, pois tem muita coreografia: tocar e dançar fazendo coreografia é 

um grande desafio. E acima dessas vem a banda marcial, que já é o top, pois só não 

tem as palhetas. Tem-se todos os instrumentos de percussão, inclusive instrumentos 

de orquestras. Finalizando, há a banda de música, que ai tem clarineta, flauta, 

saxofone, mais os instrumentos de sopro de três pistos, trombone de vara, tuba e 

toda a percussão. Para se ter uma banda marcial na categoria elevada de música, é 

preciso de um professor de palhetas, saxofone, clarinete, nem sempre o professor 

de saxofone ensina clarinete. Então só na área da música já se precisa de uns 

quatro professores. A maioria, então, faz só violão, pois esse instrumento é mais 

barato e popular. O que está faltando, na verdade, é que isso precisa ser 

institucional, não pode ser uma ação individual, pois, se for assim, quando a pessoa 

sai, leva aquilo com ele. Se é da escola, tem continuidade; a escola tem de abraçar 

e vestir a camisa. Às vezes, o diretor tem tanta coisa para cuidar e termina não 

querendo implantar a música. Aí entra o papel do instrutor, que precisa ter vontade, 

disposição. Hoje eu estou trabalhando fixo mesmo só na igreja, dei uma parada. Mas 

sempre querendo novos projetos, inclusive, faço um trabalho no interior, começamos 

em Machadinho do Oeste, com ensino de flauta doce. O melhor método é ter música 

a partir do primeiro dia, logo na primeira aula. A flauta doce é um bom instrumento 

para isso, violão também, canto, porque o canto desenvolve a musicalização. Só 

para finalizar, a música é muito importante nas escolas. Estagiei em uma escola 

pública e os alunos diziam: apanhei de cabo de vassoura; apanhei de fio de energia. 

O professor, então, pegara a flauta, tocava aquela música do filme Titanic  [My Heart 

Will Go On], e logo as lágrimas corriam. Podíamos, assim, ver que haviam muitas 

feridas abertas e que a música ajuda nessa parte. 
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Aluna “A” - Integrante da Banda  

 

1) O que incentivou sua entrada na banda?  

Comecei aqui na escola em 2013, quando tinha acabado de abrir o 

projeto de música. Eu me interessei em tocar e, inicialmente, no violino. Depois que 

eu entrei para banda, eu aprendi o saxofone. 

2) Você já teve alguma experiência em grupo musical, que não 
seja a banda?  

Só a orquestra mesmo aqui da escola. 

3) Do repertório da banda, qual ritmo lhe agrada mais?  

Todas que eles colocam para gente tocar são legais, mas a minha 

preferida são as canções do Roupa Nova. 

4) Como você e seus colegas enxergam a banda dentro da escola? 
É positivo? Se sim, por quê?  

Eu acho muito bom, pois incentiva bastante os jovens a aprender um 

instrumento, não ficar só em casa, sem nada para fazer. Ocupar a mente pra mim é 

muito bom. 

5) Através da banda, você pensa em seguir alguma carreira dentro 
da música?  

Pretendo entrar na banda da Base (Aérea) para assim seguir uma 

carreira na música. 

6) Cite um momento especial vivido por você dentro da banda?  

O concurso de Candeias e o concurso daqui, o primeiro, que foi ano 

retrasado (2017). Foi o primeiro concurso que eu participei e a gente ganhou. Fiquei 

muito feliz. 

7) Qual instrumento que você toca? Gostaria de tocar outro 
instrumento?  

Saxofone tenor. Eu gostaria de tocar trompete. 
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8) Você tem alguma sugestão para melhoria da banda? Se sim, 
qual?  

Para mim está ótimo, mas gostaria que o pessoal viesse tocar com a 

gente. 

9) Você se sente bem na banda? Se sim me diga como.  

É uma sensação muito boa, principalmente quando você está 

ensaiando para o concurso. Assim a banda pode ser reconhecida. Eu acho muito 

legal. 

 

Aluno “B” - Integrante da banda 

 

1) O que o incentivou para entrada na banda?  

A musicalidade. Eu sempre gostei de tocar em banda e já tocava há 

muito anos, então já venho de muito tempo que eu entrei na banda. 

2) Você já têm alguma experiência em algum grupo musical, que 
não seja a banda?  

Não, esse é meu primeiro grupo musical. 

3) Do repertório da banda qual ritmo lhe agrada?  

Ritmo forte que é o mais puxado. 

4) Como você e seus colegas enxergam a banda dentro da escola? 
É positivo? Se sim, por quê? 

Muito boa, porque eu vejo que é um trabalho que dá muitos detalhes. 

Então eu acho que está ótimo, excelente. 

5) Através da banda você pensa em seguir alguma carreira na 
música? 

Sim, pois é uma coisa que me apaixona e me agrada muito. 

6) Cite um momento especial vivido por você dentro da banda?  

No nosso primeiro título que ganhamos em Guajará. 
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7) Qual instrumento que você toca? Gostaria de tocar outro 
instrumento? 

Trompete. Sim, eu gostaria de tocar trombone de vara e saxofone. 

8) Você tem alguma sugestão para melhoria da banda? Se sim, 
qual? 

Gostaria que tivesse mais instrumentos de percussão e acessórios. 

9) Você se sente bem na banda? Se sim, diga como.  

Eu me sinto bem demais, realizado. Quando você chega aqui parece 

que seus problemas acabaram e você se sente muito bem. 

 

Aluno “C” - Integrante da banda 

 

1) O que incentivou sua entrada na banda?  

Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde pequeno com violão, 

com instrumentos de brinquedo. Ao trocar de escola, vi uma banda tocando e quis 

conhecer mais. Foi tudo um fato de curiosidade e amor pela música mesmo, desde 

pequeno. Por isso eu estou na estrada há  quase 14 anos. 

2) Você já tem alguma experiência em algum grupo musical, que 
não seja a banda? Se sim qual?  

Sim já. Além de tocar em banda eu já toquei em bandas populares 

como baterista em banda de forró, sertanejo, rock pop e vários outros estilos. Já fiz 

participação em orquestra e por aí afora. 

3) Qual o repertório da banda lhe agrada mais? Diga-me o porquê?  

O que mais me agrada é a parte clássica, pois me chama muito 

atenção, porque acho que pelas características não tanto populares o diferente me 

agrada. Então hoje em dia não é muito normal um jovem ouvir música clássica, e 

depois que eu descobri esse mundo da música clássica, fiquei maravilhado com 

isso. Então é essa parte que me chama muito atenção. 
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4) Como você e seus colegas enxergam a banda dentro da escola? 
É positivo? Se sim, por quê? 

Eu sempre digo para meus alunos e para meus amigos que música e 

banda de música são o melhor projeto social do mundo, porque no contexto que eu 

vivia na época que eu comecei com banda todos os meus amigos ou estão bem 

encaminhados por causa da música ou, por não participarem de algo com a gente 

na música, estão mal encaminhados. Então foi um projeto social na minha vida que 

foi primordial, que mudou totalmente minha vida. Então é importante no contexto 

escolar, no contexto social, porque, além de ocupar uma mente vazia, você vai estar 

trabalhando várias outras coisas que a pessoa vai levar para vida toda. Então eu 

acho isso muito importante, sim. 

5) Através da banda você pensa em seguir alguma carreira dentro 
da música?  

Sim, pois meu objetivo de vida é me formar em música e de quatro 

anos pra cá eu venho estudando regência, eu sou maestro de uma banda iniciante, 

estou mais ou menos um ano à frente dessa banda e quero me formar nessa área 

de regência, quero ser um maestro formado mesmo, não só de experiência, mas sim 

com uma formação válida. 

6) Cite um momento especial vivido por você dentro da banda? 

São tantos, mas em 2008 foi o ano de mais emoção para mim. Eu 

tocava com a banda que eu sigo até hoje, sou regente auxiliar dela, e nós fomos 

fazer uma viagem para Alvorada do Oeste e acabamos nós perdendo. Só que 

quando chegamos em Porto Velho, em outro concurso, a gente conseguiu reverter a 

situação, ganhar e extrapolar todos os nossos limites ali. Não foi só um troféu, não 

foi só uma vitória, mas foi algo individual mesmo, que cada um se superou. 

7) Qual instrumento que você toca? Gostaria de tocar outro 
instrumento?  

Meus instrumentos de estudo são trombone de vara e bateria. É como 

eu falei: sou muito curioso, então eu sempre toquei de tudo um pouco. Gostaria de 

tocar sanfona. 
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8) Você tem alguma sugestão para a melhoria da banda? Se sim 
qual? 

O que eu imagino para o ramo de bandas e fanfarras é que os 

maestros se unissem mais, deixassem a rivalidade um pouco de lado e começassem 

a trabalhar juntos, porque se melhora para um, melhora para todos. Todos estão 

trabalhando ali no mesmo nível de qualidade de instrumento para que em uma 

competição todo mundo possa aproveitar o máximo da banda em si. E a questão de 

ganhar ou perder é apenas o momento ali da competição, mas ensaio durante o ano, 

o apoio que a banda precisa, se todo mundo tiver no mesmo nível seria muito bom 

para o movimento de bandas e fanfarras. 

9) Você se sente bem na banda? Se sim me diga como. 

Eu me sinto ótimo na banda, porque foi algo que mudou a minha vida e 

todo ensaio muda mais um pouco. Sempre tive essa tendência para música, amo o 

que faço, apesar de músico não ser reconhecido, mas é a área que eu quero para 

minha vida e já está decidido assim. 

 

Aluno “D” - Integrante da Banda  

 

1) O que incentivou a sua entrada na banda?  

Foi mais por curiosidade mesmo, saber como é aprender as coisas e 

os instrumentos. 

2) Você já tem alguma experiência em algum grupo musical que 
não seja a banda?  

Não, apenas nessa banda. 

3) Do repertório da banda, qual ritmo lhe agrada mais?  

Gosto muito quando tocamos “Reis dos Reis”, esse é a minha música 

mais preferida. 

4) Como você e seus colegas enxergam a banda dentro da escola? 
É positivo? Se sim, por quê?  
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É positivo, pois isso nós une mais e podemos conhecer um ao outro. 

5) Através da banda, você pensa em seguir alguma carreira dentro 
da música?  

Não, só tocar na banda mesmo. 

6) Cite um momento especial vivido por você dentro da banda? 

O primeiro concurso que eu participei e ganhei foi o de Guajará-Mirim. 

7) Qual instrumento que você toca? Gostaria de tocar outro 
instrumento? 

Toco saxofone alto. Sim, gostaria de tocar trompete. 

8) Você tem alguma sugestão para a melhoria da banda? Se sim, 
qual? 

Mais interação do pessoal e mais participação, pois faltam muito nos 

ensaios. 

9) Você se sente bem na banda? Se sim, como. 

Sim, me sinto confortável e é algo muito agradável, que eu gosto muito 

de fazer, e estar aqui. 

 

Aluno “E” - Integrante da banda 

 

1) O que incentivou sua entrada na banda? 

Desde pequeno eu sempre via aqueles desfiles de 7 de Setembro e 

sempre tive vontade de entrar, já era paixão mesmo minha. Fui para uma escola, 

não deu muito certo. Então eu vim para esta escola e agora estou realizando esse 

sonho. 

2) Você já tem alguma experiência em algum grupo musical,  que 
não seja a banda? 

Não, só a banda mesmo. 

3) Do repertório da banda qual o ritmo lhe agrada?  
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O que mais me agrada é o ritmo mais orquestrado, acho mais bonito e 

interessante. 

4) Como você e seus colegas enxergam a banda dentro da escola? 
É positivo? Se sim, por quê? 

Sim, é bem positivo, pois às vezes os alunos saem da escola e, ao 

invés de irem para casa, vão para outros lugares. Já têm outros que estamos 

ajudando e vêm para banda com a gente. Assim conseguimos tirá-los da rua por 

meio da música. 

5) Através da banda você pensa em seguir uma carreira na 
música? 

A princípio, não, faço mais só por paixão mesmo. 

6) Qual instrumento que você toca? Gostaria de tocar outro 
instrumento?  

Toco bumbo, e tenho vontade de tocar tuba. 

7) Você tem alguma sugestão para a melhoria da banda? Se sim 
qual? 

Sim, que tenha mais instrumentos. 

8) Cite um momento especial vivido por você dentro da banda? 

Quando ganhamos o prêmio em Guajará, isso para mim foi incrível, o 

melhor momento da minha vida. 

9) Você se sente bem na banda? Se sim, me diga como. 

Bom, eu me sinto bem na banda, pois é bem agradável, alivia meu 

estresse. É como se fosse uma terapia para mim, então isso me agrada muito. 

 

 

 

 

 
  



77 
 

ANEXO I 
 
 
Imagens de ensaios, certificados, estandartes, flâmulas e troféus conquistados pela 
banda da escola objeto da presente pesquisa. 
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