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RESUMO 

 

O presente trabalho traz um estudo analítico a partir de vários textos acadêmicos e              
de entrevistas com regentes, que oferecem discussões, análises e proposições          
sobre diferentes perspectivas do ensaio de bandas escolares. Foram levantadas          
questões abordadas por autores que buscam o aprimoramento do trabalho educativo           
com bandas musicais, as quais foram discutidas na revisão de literatura com o             
objetivo de identificar que elementos básicos poderiam compor qualquer tipo de           
ensaio de banda a fim de torná-lo eficiente. Um panorama geral de bandas             
escolares, suas características, funções e desafios, foram necessários para         
contextualizar o ambiente musical que é o foco deste estudo. Por se tratar de              
temática relacionada à didática e prática de ensino na perspectiva crítico–social, o            
referencial teórico foi fundamentado com base nos estudos de Libâneo. Os           
procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento deste estudo se         
valeram de abordagem qualitativa, tendo como instrumentos de coleta de dados           
entrevistas com regentes de bandas escolares, que ajudaram a descrever, explicar e            
compreender melhor o ensaio. E por fim, as considerações finais trazem reflexões            
sobre que elementos básicos são importantes na composição de um ensaio de            
banda escolar, e que estratégias são utilizadas pelos regentes para tornar um ensaio             
eficiente do ponto de vista musical e pedagógico, cumprindo assim com os objetivos             
do trabalho. 
 
Palavras-chave: Banda escolar. Ensaio de bandas. Estratégias de ensaio. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
  

 



 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo trae un estudio analítico a partir de varios textos académicos y              
entrevistas con directores, que ofrecen discusiones, análisis y proposiciones sobre          
diferentes perspectivas del ensayo de la banda escolar. Se plantearon preguntas           
abordadas por autores que buscan mejorar el trabajo educativo con bandas           
musicales, las cuales fueron discutidas en la revisión de la literatura con el fin de               
identificar qué elementos básicos podrían componer cualquier tipo de ensayo de           
banda para hacerlo eficiente. Una visión general de las bandas escolares, sus            
características, funciones y desafíos, fue necesaria para contextualizar el entorno          
musical que es el foco de este estudio. Al tratarse de un tema relacionado con la                
didáctica y la práctica docente en la perspectiva crítico-social, el marco teórico se             
basó en los estudios de Libâneo. Los procedimientos metodológicos adoptados para           
el desarrollo de este estudio utilizaron un enfoque cualitativo, utilizando entrevistas           
de recolección de datos con directores de bandas escolares, quienes ayudaron a            
describir, explicar y comprender mejor el ensayo. Y finalmente, las consideraciones           
finales traen reflexiones sobre qué elementos básicos son importantes en la           
composición de un ensayo de una banda escolar, y qué estrategias utilizan los             
directores para que un ensayo sea eficiente desde el punto de vista musical y              
pedagógico, cumpliendo así los objetivos del grupo del trabajo. 
 

Palabras clave: Banda escolar. Prueba de banda. Estrategias de prueba. 
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1  INTRODUÇÃO  

 
Como professor e regente de banda de música escolar, fico atento às práticas             

e métodos que utilizo no dia a dia das aulas e ensaios, pensando sempre em criar                
um ambiente que promova a aprendizagem de forma significativa e motivadora aos            

alunos participantes da banda. Por vezes me deparo com situações onde preciso            

rever minha própria prática pedagógica, principalmente após analisar os resultados          
obtidos; tal reflexão exige um re-planejamento das próximas ações e dos novos            

encaminhamentos do trabalho. “Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática” é uma            
afirmação de Freire (1996, p. 40), que chama a atenção para o pensamento crítico              

sobre a prática com o objetivo de aprimorar as ações pedagógicas.  

Com o tempo, a experiência da prática docente vai se consolidando em            
padrões de ensino, sendo muito comum a opção por um modelo de trabalho intuitivo              

e funcional. No entanto, isso não garante que estão efetivamente sendo           
contemplados aspectos essenciais da construção do conhecimento, ou que estão          

sendo atendidas de forma eficaz às necessidades educacionais musicais dos          

alunos, pois aqui está sendo considerado um processo educacional dinâmico e           
colaborativo.  

Após análise e reflexão da minha prática de banda escolar, principalmente a            
dos últimos anos, com a Banda Sinfônica Bento Mossurunga do Colégio Estadual            

do Paraná, percebo que o ensaio é um dos momentos mais importantes e propícios              

para a consolidação da aprendizagem musical. Alguns modelos didáticos e          
propostas de condução de ensaios de banda já foram apresentados por diversos            

autores na tentativa de otimizar o trabalho. Vários textos acadêmicos oferecem           
discussões, análises e proposições sobre diferentes perspectivas do ensaio de          

grupos musicais. Como são organizados e avaliados os ensaios? O que é realizado             

nos ensaios regularmente? Que tipos de estratégias poderiam ser consideradas          
adequadas para o desenvolvimento das capacidades musicais dos instrumentistas?         

Estas são questões abordadas por autores que buscam o aprimoramento do           
trabalho educativo com bandas musicais. Cabe ainda destacar que é preciso           

considerar diferentes contextos onde as atividades são desenvolvidas, levando em          

consideração as características locais e as demandas específicas de cada grupo           
musical. Se cada grupo musical possui características e demandas específicas, seria           
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possível pensar em elementos básicos que poderiam compor qualquer tipo de           

ensaio de forma eficiente?  

Estes questionamentos conduzem à questão principal desta pesquisa, que         
pode ser formulada da seguinte maneira: que tipos de estratégias poderiam ser            

consideradas essenciais e adequadas para um ensaio eficiente do ponto de vista            
musical e pedagógico? Segundo o dicionário Priberam, o termo eficiente é definido            

como adjetivo que obtém resultados efetivos, com o mínimo de perdas ou para a              

consecução de um fim, sendo este competente e capaz, e que economiza tempo e              
recurso. Desta forma, a aplicação de um modelo de ensaio busca pelo menor             

caminho para se obter os resultados desejados, respeitando as especificidades de           
cada grupo musical. Um ensaio de banda escolar eficiente do ponto de vista musical              

e pedagógico traz aquilo que é didaticamente essencial e inerente a esta prática             

musical.  
O objetivo geral desta pesquisa é discutir estratégias para um ensaio de            

banda eficiente do ponto de vista musical e pedagógico, a partir da perspectiva de              
regentes de bandas dialogando com a literatura que trata deste tema, e referencial             

teórico. Os objetivos específicos são: discutir conteúdos e conceitos que são           

indispensáveis em um ensaio de banda escolar na perspectiva de autores diversos e             
regentes; analisar estratégias didáticas que tornam o ensaio mais eficiente, a partir            

da literatura que discute este tema e regentes de bandas; refletir sobre as principais              
características de planejamento, organização, aplicação e avaliação do ensaio,         

considerados essenciais e eficientes para um ensaio de banda escolar, a partir da             

literatura e dos depoimentos dos regentes participantes da pesquisa.. 
O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. No capítulo I, que é             

a introdução deste texto, estão apresentadas as motivações para a realização deste            
texto, a questão e os objetivos da pesquisa. O capítulo II traz um panorama geral de                

bandas, suas características, funções e desafios, contextualizando o ambiente         

musical que é o foco deste estudo. O capítulo III apresenta a revisão de literatura               
que trata das bandas escolares, trazendo uma síntese daquilo que vem sendo            

estudado em trabalhos acadêmicos (dissertações, teses, artigos e livros), que          
envolvem bandas musicais, incluídas as bandas escolares, além de trabalhos que           

tratam de grupos musicais. Os autores Alves da Silva, Joel Barbosa, Calvo,            

Cislaghi, Coelho, Silva, Ferley, Figueiredo, Gomes e Ostergren, Higino, Kandler,          
Lage, Lima, Martins, Nascimento, Vanscoy e Vecchia, trouxeram elementos         

presentes nos ensaios de banda e ajudaram a fundamentar este trabalho.  
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Esta revisão identificou que temáticas são discutidas e que resultados são           

apresentados para o aprimoramento do processo de formação musical e          

performance nos ensaios em grupos instrumentais.  
O capítulo IV traz o referencial teórico para este trabalho, considerando os            

temas didática e prática de ensino na perspectiva crítico–social, com base nos            
estudos de Libâneo (1994). O capítulo V apresenta os procedimentos metodológicos           

adotados para o desenvolvimento deste estudo, de orientação qualitativa, e a           

realização de entrevistas com 3 regentes de bandas escolares da região de Curitiba,             
no estado do Paraná. A coleta dos dados foi organizada para a realização das              

análises, que sintetizam o que diferentes regentes consideram relevante para um           
ensaio, buscando encontrar pontos comuns ou não entre as estratégias que são            

adotadas no desenvolvimento dos ensaios com bandas escolares. 

O capítulo VI apresenta, discute e analisa de forma específica questões           
relacionadas aos ensaios de bandas, com foco em ações dirigidas para bandas            

escolares, sintetizando aspectos tratados pela literatura e pelos regentes         
participantes. A partir das análises realizadas, foi apresentada uma síntese das           

principais estratégias e propostas fundamentadas para a realização de ensaios          

eficientes com bandas escolares, conforme depoimento dos regentes. 
As considerações finais apresentam as conclusões do trabalho realizado. As          

referências bibliográficas utilizadas para a realização da pesquisa, encerrando o          
texto com anexos que complementam os conteúdos estudados. 
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2 BANDAS: CARACTERÍSTICAS, FUNÇÕES E DESAFIOS 
 

As "bandas", genericamente assim chamadas, podem indicar diferentes        

grupos musicais e serem confundidas entre elas pela diversidade existente em suas            
formações instrumentais. Explicar a diferença ou reconhecer suas características é          

uma tarefa difícil, porém necessária para a compreensão das funções e dos            

objetivos de cada grupo. A banda musical , por exemplo, também é conhecida como             
banda de música, e as bandas civis, que nasceram no século XIX, são muitas vezes               

conhecidas como lyra e euterpe . Na Bahia a banda musical é chamada de             
filarmônica. Assim, banda de música, banda musical, filarmônica, lyra e euterpe são            

denominações de grupos tradicionais compostos por instrumentos das famílias das          

madeiras, metais e percussão, conhecidos pela presença nos coretos de praça nos            
séculos XIX e XX. Com a inclusão das palhetas duplas e mudanças de repertório              

amplia-se o número de categorias para bandas de concerto e sinfônica. Já a banda              
marcial tem como principal característica o deslocamento, a valorização do          

fardamento e a postura; sua instrumentação é composta de instrumentos da família            

dos metais e percussão. As fanfarras ou bandas de fanfarras podem aparecer em             
diversas combinações instrumentais, com cornetas lisas, instrumentos de metais         

com e sem utilização de pistos, liras, xilofones, escaletas, flautas doces, além de             
grupos que são compostos somente por instrumentos de percussão. A orquestra de            

sopro, conceito criado nos Estados Unidos pelo maestro Frederick Fennell, se           
caracteriza por não haver dobras nas vozes reduzindo a massa sonora do grupo, e              

as big bands contam com base fixa formada por guitarra, bateria e contrabaixo             

elétrico. (ALVES DA SILVA, 2018).  
Nascimento (2007), em sua dissertação de mestrado, traz uma descrição do           

instrumental de algumas formações musicais, bem como suas características 
 

1. Banda Sinfônica ou de Concerto: grupo formado majoritariamente por          
instrumentos de sopro e percussão, possuindo os instrumentos típicos da          
orquestra sinfônica, como: oboé, fagote, tímpano, glockspiel, celesta,        
tubofone, etc., podendo ser acrescido, ainda, dos contrabaixos acústicos e          
violoncelos. Podem executar quaisquer tipos de repertório, substituindo, nas         
obras eruditas, violinos e violas por clarinetas e saxofones. Seu emprego se            
dá sem deslocamento, devido à utilização de instrumentos oriundos da          
orquestra que não oferecem mobilidade para tal, como é o caso dos            
grandes instrumentos de percussão e das cordas. 
 
2. Banda de Música: grupo formado majoritariamente por instrumentos de           

sopro e percussão, podendo ter alguns instrumentos de sopro de pequeno           
porte utilizados nas orquestras, como é o caso do oboé e do fagote. Podem              
executar um repertório bastante variado, com exceção de grandes peças          
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escritas para orquestras sinfônicas. Seu emprego ocorre (sic) em         
deslocamento ou parado, porém não enfatiza as evoluções. 
  
3. Banda Marcial: grupo formado majoritariamente por instrumentos de         
sopro da família dos metais e percussão. Por não ter a família das palhetas,              
a execução de grandes peças fica restrita. Seu emprego é próprio para o             
deslocamento e evoluções. (NASCIMENTO, 2007, p. 39). 
 

Atualmente a instrumentação e categorização das bandas podem sofrer         
variações conforme o entendimento de cada grupo ou instituição, o que pode ser             

constatado, por exemplo, a partir do regulamento e da organização das corporações            

participantes do campeonato promovido pela Federação Paranaense de Fanfarras e          
Bandas 2019, que trazem uma ampliação nas categorias e diversificação do           

instrumental das bandas, considerando também a faixa etária dos componentes. A           
organização dos grupos instrumentais das corporações musicais apresentados pela         

Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, podem variar e combinar          
instrumentos desde de sons indefinidos como: bumbos, surdos, caixas, pratos até           

instrumentos sinfônicos de sons definidos como: oboé, fagote, contra fagote, trompa,           

contrabaixo acústico, celesta e xilofone. No Anexo VI desta dissertação estão           
descritas as categorias conforme instrumental permitidas a participarem dos         

campeonatos promovidos pela Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas. 
Para exemplificar melhor, e fazendo uma breve análise do último Campeonato           

Paranaense de Fanfarras e Bandas 2019 em Matinhos/PR, foi possível quantificar as            

categorias e faixas etárias das corporações musicais participantes:  
 

Quadro 1 - Categorização e faixa etária das bandas participantes do XVIII 
Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas em 2019. 

 

CATEGORIA  FAIXA ETÁRIA  QUANTIDADE DE 
CORPORAÇÕES  

Banda de percussão  Infantil II (nascidos até 2005) 1 

Fanfarra com liras  Infantil II 1 

Percussão marcial  Infantil II 1 

Banda especial Sênior ( nascidos antes de 
1997) 

1 

Banda de percussão  Infanto juvenil ( nascidos até 
2001) 

1 

Banda de percussão marcial  Infanto juvenil  2 

Banda de percussão de 
instrumentos melódicos  

Infanto juvenil  1 
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Fonte : FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FANFARRAS E BANDAS: Ordem de apresentação do           
XXVIII Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas (2019). 

 

Com 45 bandas participantes, percebe-se aqui uma variedade de categorias e           
faixas etárias, com a ampliação das possibilidades do instrumental, sendo alguns           

mais simples e outros mais elaborados. Dessa maneira, a formação de bandas e             
fanfarras torna-se mais acessível, pois do ponto de vista da economicidade, é            

possível ter formações com instrumentos de valores de baixo custo, trazendo uma            

nova perspectiva para a formação de bandas escolares. No Anexo I desta            
dissertação pode ser verificada uma planilha referente ao XXVIII Campeonato          

Paranaense de Fanfarras e Bandas (2019), contendo o número de corporações           
participantes, suas categorias e faixa etária. 

Outra observação trazida para este ponto do texto é referente ao último            

desfile cívico de 7 de setembro de 2019, em Curitiba/PR, onde 14 bandas escolares              
estaduais desfilaram. Foi possível observar, através de planilha emitida pela          

Secretaria de Educação do Estado do Paraná, variedade na composição das           
formações musicais, não havendo porém neste documento uma formação musical          

de banda escolar predominante. A partir deste pequeno levantamento de          

 

Banda de percussão e liras Infanto juvenil  4 

Banda musical de concerto  Infanto juvenil 1 

Banda marcial  infanto juvenil  1 

Banda de percussão  Juvenil (nascidos até 1997)  2 

Banda de percussão e Liras  Juvenil  2 

Banda de percussão marcial  Juvenil  4 

Banda musical de marcha Juvenil  2 

Banda marcial  Juvenil 1 

Banda sinfônica  Juvenil  1 

Banda de percussão  Sênior  3 

Banda de percussão e liras  Sênior 4 

Banda de percussão marcial  Sênior  2 

Banda musical de concerto  Sênior  1 

Banda musical de marcha Sênior  3 

Banda Sinfônica  Sênior 2 

Banda marcial  Sênior  4 
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configurações das bandas, percebe-se que há uma grande diversidade de opções e            

combinações instrumentais disponíveis para bandas escolares, e que estas seguem          

as caracterizações discriminadas pelos autores acima neste estudo. Cada uma          
destas categorias exige um estudo detalhado por parte de regentes para verificar a             

melhor opção de formação de um determinado grupo musical escolar, e deve            
levar-se em consideração questões como valores dos equipamentos, manutenção         

dos instrumentos, espaço de ensaio, número de integrantes, dentre outros.  

Os campeonatos de bandas e fanfarras têm um papel importante na           
disseminação e na manutenção das corporações musicais, e principalmente na          

categorização dos grupos. A organização dos campeonatos na região sul, por           
exemplo, acontecem através de instituições regionais representantes: Associação        

Gaúcha de Bandas – AGB-RS, Associação de Bandas e Fanfarras do Vale do Itajaí -               

ABAFAVI-SC, Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas – FPFB-PR. Tais          
associações elegem suas diretorias e promovem congressos técnicos para         

manutenção, ajustes dos regulamentos e promoção de eventos, estando sempre          
alinhadas umas com as outras. Estes campeonatos, não somente na região Sul,            

mas em todo o Brasil, há vários anos, definem regras para a combinação             

instrumental, caracterizando diferentes agrupamentos musicais (LIMA, 2000, p. 37),         
repertório e performance musical, contribuindo para a organização e o          

desenvolvimento musical daqueles que participam deste tipo de atividade.         
Confirmando a contribuição dos campeonatos, Cislaghi (2009, p. 103) afirma: "A           

Banda de Percussão é bastante estimulada pelos concursos e festivais, o que            

justifica o trabalho de refinamento na execução". Diversas bandas participam de           
campeonatos há vários anos, confirmando a importância deste tipo de atividade:           

"Em 1965, a Banda do Colégio Salesiano Santa Rosa foi campeã estadual e             
vice-campeã nacional em concursos promovidos pelo Ministério da Educação e          

Cultura" (HIGINO, 2006, p. 65). Os campeonatos ainda permanecem vivos com um            

número médio na Região Sul em 2018 de 30 a 40 corporações participantes por              
evento.  

Lima (2005) apresenta alguns dos principais elementos considerados        
significativos para as corporações musicais escolares estarem motivadas a participar          

anualmente de eventos e também desafios a serem superados pelos          

regentes/professores e os integrantes da banda. Para aquele autor, as exigências           
das competições estimulam a busca por instrumentais eficientes, pelo         

desenvolvimento técnico dos participantes, além de incentivar a realização de          
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arranjos diversificados, entre outros benefícios. Higino (2006, p. 65) afirma que os            

"concursos causaram um aumento gradual do nível técnico das bandas, que se            

esforçavam para obter títulos, lançando mão da criatividade de seus regentes".           
Observando a semelhança entre os regulamentos apresentados pelas regionais Sul          

em 2018, reforça-se a ideia de que os campeonatos, através de suas diretrizes,             
definem a manutenção de padrões estéticos não apenas musicais, favorecendo          

diferentes fatores ao estabelecerem “exigências rígidas de uniformização das         

indumentárias, postura, marcialidade, movimentos sincronizados (LIMA, 2005, p.        
45).  

Sobre a execução musical, um ponto importante é a avaliação das           
corporações musicais, a partir de critérios estabelecidos para técnica, interpretação          

e regência, com a finalidade de classificar e orientar as bandas e fanfarras.             

Habitualmente, planilhas são entregues aos regentes no final do campeonato, onde           
os jurados orientam e corrigem aspectos musicais técnicos e performáticos com o            

objetivo de enquadrar e caracterizar um modelo determinado de conjunto musical e            
ao mesmo tempo manter um padrão estético musical e visual específico. Pode-se            

concluir, através desta breve levantamento, que os concursos influenciam de forma           

positiva na criação e aprimoramento de bandas que participam desta atividade,           
promovendo de forma sadia a competição entre os grupos, apresentando desafios,           

aprimorando as corporações e trazendo uma perspectiva evolutiva na qualificação          
do trabalho realizado. 

A experiência a partir de uma vivência musical na escola é fundamental para             

o desenvolvimento dos alunos na educação básica e pode ser motivada a partir de              
diversas atividades, destacando-se que o trabalho de banda escolar é sempre uma            

opção viável e frequente na escola e que cumpre a função de educação musical.              
Inicialmente as bandas de músicas escolares eram formadas motivadas pelos          

desfiles cívicos ou atividades recreativas; porém, hoje, com a implantação de           

programas de contraturno, é comum vermos a atividade sendo desenvolvida durante           
o ano letivo todo e ainda articulada com os conteúdos curriculares (SEED, 2011             

p.3-13).  
Conforme orientação da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, as           

Atividades Complementares Curriculares em Contraturno deverão ser organizadas        

nas áreas do conhecimento, articuladas aos componentes curriculares, em seus          
respectivos macrocampos. No macrocampo Cultura e Artes, o manual destaca a           

importância das atividades musicais e apresenta a banda como sendo uma das            
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opções das atividades complementares, justificando sua importância como        

linguagem e prática artística. 

Música, canto coral, banda fanfarra, percussão: a música é uma forma de            
representar o mundo, de se relacionar com ele, de fazer compreender a            
imensa diversidade musical existente. Deve-se utilizar a diversidade de         
estilos e de gêneros musicais como expressão individual ou em grupo. A            
partir da interpretação, improvisação e composição é possível realizar as          
conexões com a localidade e a identidade cultural dos alunos,          
permitindo-lhes também improvisar, compor, observar e analisar suas        
estratégias e a de seus colegas nas atividades de produção musical.           
Sugere-se, também, a construção de instrumentos musicais, utilizando        
arranjos instrumentais e vocais, registrando a produção sonora em mídia          
disponível na escola. (SEED, 2011, p. 5). 

 

As Atividades Complementares Curriculares em Contraturno são       
essencialmente educativas e devem estar integradas ao currículo escolar, com a           

função e o objetivo de ampliar o tempo, espaços e oportunidades de aprendizagem             
do aluno, com o propósito de  

 

● promover a melhoria da qualidade do ensino por meio da ampliação           
de tempos, espaços e oportunidades educativas realizadas em contraturno,         
na escola ou no território em que está situada, a fim de atender às              
necessidades socioeducacionais dos alunos; 
● ofertar atividades complementares ao currículo escolar vinculadas       
ao Projeto Político-Pedagógico da Escola, respondendo às demandas        
educacionais e aos anseios da comunidade;  
● possibilitar maior integração entre alunos, escola e comunidade,        
democratizando o acesso ao conhecimento e aos bens culturais. (SEED,          
2011, p. 3).  

 

Desta forma, a banda de música pode apropriar-se destas funções e cumprir            
estas diretrizes juntamente com o projeto de escola, democratizando o          

conhecimento e promovendo a melhoria da qualidade do ensino. Assim, de forma            
integrada, a atividade de banda escolar poderá corresponder às demandas          

educacionais e atender às necessidades socioeducacionais dos alunos. Portanto, a          

banda escolar muitas vezes é a única atividade musical contínua na escola, pois em              
alguns estados prevalece o professor polivalente em artes, que deve lidar com            

conteúdos de teatro, música, dança e artes visuais, sendo o último em maior número              
(DCE, 2008, p. 88). Na prática, o professor acaba atuando nas aulas de artes              

somente na sua área de formação, ministrando conteúdos específicos de sua           

disciplina, não havendo assim a garantia do cumprimento de forma qualitativa dos            
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conteúdos musicais quando ministrados por outros profissionais sem formação         

musical específica.  

As atividades de contraturno se caracterizam por serem opcionais e seletivas,           
portanto o aprendizado da música por este meio não garante o acesso a todos e               

nem mesmo a qualidade do ensino nestas atividades. Assim, a inclusão da música             
como disciplina regular ministrada por um profissional da área é um espaço a ser              

conquistado e um grande desafio. Sobre isso, Figueiredo (2005), nos alerta: 

 
[...] A prática da música em atividades extracurriculares certamente pode ser           
uma alternativa para a educação musical, mas tais atividades não têm           
contribuído para uma compreensão mais consistente sobre a música na          
formação dos indivíduos. Enquanto ela é extracurricular e opcional, continua          
prevalecendo a hierarquia estabelecida para o currículo que é formado por           
disciplinas básicas – sérias, relevantes e imprescindíveis – e por disciplinas           
complementares – optativas, irrelevantes, descartáveis. (FIGUEIREDO,      
2005, p. 23-24). 
 

Um grupo de maestros, em reunião com o secretário especial de Cultura do             
Ministério de Cidadania em 26/05/2019, apresentaram um cenário de carência de           

formação de regentes e dificuldades para aquisição e importação de instrumentos,           

desta forma confirmando que houve pouco avanço nos últimos anos comparando           
com as demandas apresentados por Lima no ano de 2000. Percebe-se nos itens             

relacionados por Lima no ano 2000, as mesmas dificuldades presentes nos dias de             
hoje, demonstrando que não houve investimento significativo na área de bandas e            

fanfarras.  

Além da ausência de literatura, as bandas, em geral, enfrentam problemas           
relacionados a pedagogia, administração, aquisição e manutenção de        
instrumental, formação do regente, finanças, entre outros. É senso comum          
entre os regentes, nos encontros cotidianos com os colegas de          
profissionais, a abordagem dessas dificuldades. (LIMA, 2000, p. 20). 

 

Apesar dos esforços de alguns educadores, maestros e professores, é          
necessário o desenvolvimento de mais investigações sobre diversos aspectos         

relacionados às bandas de música, o que ampliaria a produção de literatura            

específica nesta área. Além disso, mais pesquisas poderiam contribuir para a           
ampliação de material didático para o desenvolvimento das bandas. Temas como           

formação do regente, manutenção e criação de bandas, técnicas de ensaio,           
métodos, manutenção de instrumentos, confecção de palhetas, captação de         

recursos, difusão de partituras, são alguns exemplos de conteúdos que poderiam ser            
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abordados em investigações acadêmicas. De maneira específica, a banda escolar          

poderia estar focalizada em mais pesquisas, contribuindo para o desenvolvimento          

musical dos alunos. Dentre as pesquisas a serem realizadas poderiam estar aquelas            
dedicadas à discussão sobre a importância e a pertinência do ensino de música no              

currículo escolar, sendo a banda escolar uma possibilidade de enriquecimento das           
atividades musicais na escola. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura desta dissertação está organizada em três partes. Na            
primeira parte são apresentados textos de autores que focalizam o ensaio em seus             

estudos, sendo incluídos trabalhos relativos à prática coral, bandas de música e            
orquestras. Na segunda parte desta revisão estão apresentados métodos e materiais           

didáticos utilizados no ensino coletivo de música. Na terceira parte são discutidos            

textos de autores que tratam do repertório.  
 

3.1 ENSAIO 
 

Figueiredo (1990, p. 3), discutindo o ensaio coral, afirma que “a performance            

é o reflexo de um momento anterior - o ensaio - e se ela não é bem sucedida, algo                   
está insuficiente na compreensão ou na preparação do grupo". Observa-se aqui a            

importância do ensaio como momento fundamental para a aprendizagem, aquisição          
de competências e construção do conhecimento musical. O mesmo autor apresenta           

diversos elementos que considera relevantes no momento do ensaio: "A capacidade           

de resistência física de um grupo, a capacidade de assimilação, a capacidade de             
desenvolver a compreensão e a expressividade, são elementos que dependem da           

ação direta do regente no momento do ensaio." (p. 3). Sendo assim, o regente              
deverá possuir características e conhecimentos específicos para trabalhar com este          

tipo de formação musical, pois só assim abordará os elementos necessários para a             

preparação do grupo de forma eficiente. Na pesquisa feita por Figueiredo é            
enfatizado o papel da didática no processo de preparação e realização de ensaios,             

considerando quatro elementos fundamentais: planejamento, organização, aplicação       
e avaliação. Estas ações são importantes para o sucesso do grupo e orientam o              

trabalho na condução do ensaio coral, sendo também pertinentes e aplicáveis ao            

ensaio de banda escolar ou outros grupos musicais, por se tratar de um conjunto de               
elementos que podem ser aplicados à dinâmica da formação musical coletiva.  

Coelho (2016, p. 21) traz um conceito de ensaio, apresentando esta atividade            
como um trabalho genuinamente coletivo e com objetivos de preparação para a            

performance.  

 
Ensaio consiste num trabalho preliminar por que passa a montagem de um            
espetáculo teatral, musical etc., bem como o treinamento dos intérpretes,          
em sucessivas representações experimentais, antes da estreia. Os ensaios         
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são as sessões de trabalho de um grupo com vista a preparar o objetivo: o               
concerto / espetáculo para o público. (COELHO, 2016, p. 21).  

 

Ferreira Silva (2012, p. 3), que realizou um estudo a partir da prática de              
orquestra, define o ensaio como o espaço de ensino aprendizagem onde se ensina e              

se aprende não somente com as orientações do maestro, mas também com os             

músicos uns com os outros. Além disso, o autor salienta que cada músico possui              
seu tempo para aprendizagem, considerando ainda que os vários elementos          

envolvidos no fazer/aprender/ensinar música estão relacionados com as construções         
sociais que se estabelecem nas relações entre aqueles que se unem para fazerem             

música em grupo. 
Alves da Silva (2018, p. 47), organizador da publicação “Manual do Mestre de             

Banda de Música”, fez uma análise das práticas pedagógicas e situações que            

ocorrem em um ensaio de banda escolar comparando-as com disciplinas comuns           
como matemática, português e história e trata de aspectos inerentes a uma boa             

aula, apresentando o cruzamento de quatro linhas de força: 1) Professor; 2)            
Conteúdo; 3) Condições externas; 4) Alunos. O autor apresenta um perfil específico            

para o profissional atuar como mestre de banda, tendo as habilidades de            

instrumentista, professor, regente, arranjador e gestor, além da necessidade de          
possuir conhecimentos de tecnologia e saber elaborar projetos. Com o objetivo de            

tornar o ensaio mais eficiente e a atividade não se tornar apenas um momento para               
passar as músicas do repertório, o autor ressalta a necessidade de planejamento do             

ensaio. 

 
O planejamento consiste em saber com antecedência como posicionaremos         
a banda, que conteúdo pretendemos abordar, o repertório que iremos          
trabalhar, que exercícios técnicos faremos, como afinaremos a banda, que          
informações são importantes de serem passadas nos avisos, o controle da           
presença e uma série de atitudes que farão com que o ensaio seja             
realmente aproveitado pelos alunos e mestres. (ALVES DA SILVA, 2011, p.           
191). 
 

Entende-se aqui que além da preparação para o ensaio do professor, ocorre            
também a preparação do aluno para o ensaio em momentos que antecedem o             

ensaio geral da prática de banda, e para que o aluno possa se preparar para o                
ensaio, é necessário que o regente disponibilize o seu planejamento          

antecipadamente, além das obras que irá executar. "O ideal seria se a divulgação             

das obras fosse feita ao fim do ensaio anterior, pois ofereceria a possibilidade de o               
músico estudar as peças", de acordo com Alves da Silva (2011 p. 129); ainda              
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segundo o mesmo autor, esta divulgação antecipada do que vai ocorrer ajudaria na             

antecipação da montagem do instrumental da percussão. Desta forma, o ensaio           

provavelmente será mais produtivo, dinâmico e eficiente, pois dificuldades         
específicas que são de características individuais podem ser resolvidas         

antecipadamente, como questões teóricas e técnicas.  
Enquanto proposta pedagógica de ensaio-aula, Alves da Silva (2011)         

apresenta um modelo baseado na Teoria Espiral de Desenvolvimento Musical de           

Swanwick (1988) e no modelo C(L)A(S)P daquele autor inglês. Com o objetivo de             
tornar os ensaios mais completos, propõe três atividades musicais principais: a de            

performance, criatividade e percepção musical e duas atividades de apoio, literatura           
musical e técnica. O autor também apresenta 5 estratégias para uma boa dinâmica e              

organização do ensaio, como sugestão para regentes.  

 
Quando planejamos estes Ensaios-aulas entendemos ser necessário       
observar alguns aspectos para o desenvolvimento das atividades: 1.         
Sugerimos fazer a arrumação da sala de ensaio, divulgar e organizar           
previamente o repertório a ser ensaiado, escolher e verificar os CDs e DVDs             
que serão exibidos, preparar a lista de presença e estudar também           
previamente a grade do repertório a ser ensaiado. 2. É importante criar            
regras e uma rotina de trabalho. Os alunos necessitam ter uma rotina que             
estabeleça como pegar e guardar os instrumentos no almoxarifado, o ato de            
colocar as pastas no local certo, a importância do aluno ter um lápis sempre              
à mão e o tratamento adequado com os colegas e com o mestre. 3. Outra               
dica é respeitar o horário estabelecido. Nossa sugestão de duração do           
ensaio é de três horas, entretanto, entendemos que alguns mestres têm           
dificuldade em ensaiar mais de duas horas em um mesmo dia. Neste 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. 4. 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 da banda, ou falar           
exageradamente. É interessante utilizar recursos como o de fazer com que           
um grupo cante enquanto outra parte do grupo toca e explora todas as             
novidades que surgem na partitura, para transformar em conhecimento para          
os alunos. 5. 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 mestres para dar opinião sobre o            
trabalho, pode ser muito bom.(ALVES DA SILVA,  2011, p. 151-152). 
 

 
Com relação ao trabalho orquestral, Gomes e Ostergren (2015, p. 171)           

ressaltam a importância do regente ter clareza em transmitir suas ideias musicais,            
além de estar ciente do que irá propor para o grupo durante o período de preparo da                 

obra para melhorar a qualidade da execução musical. 
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[...] o regente necessita realizar um verdadeiro trabalho de direção que           
consiste em corrigir falhas e facilitar, dentro do possível, a execução de            
passagens difíceis em determinados instrumentos, equilibrar a sonoridade        
do conjunto e, em uma palavra, estabelecer a necessária relação entre           
aquela visão imaginativa da obra e a realidade sonora que deve refleti-la.            
(GOMES; OSTERGREN, 2015, p. 161). 
 

Gomes e Ostergren (2015) ainda propõem a reflexão sobre três aspectos           

importantes para a construção da sonoridade orquestral: o estudo da partitura, a            

técnica de ensaio e o ato da performance. O estudo da partitura inicia-se a partir da                
escolha do repertório que pode ser definido por escolhas pessoais, de programa, ou             

no caso de banda escolar, pela instrumentação e nível técnico dos alunos. Conforme             
Gomes e Ostergren (2015, p. 163 apud RUDOLF, 1995, p. 321), “o estudo da              

partitura serve a dois propósitos: aprender a música em termos de notas e             

marcações, e estabelecer uma concepção da composição num sentido mais amplo”.           
Na preparação do ensaio, Gomes e Ostergren reforçam a ideia de que um dos              

momentos mais importantes na carreira de um regente é o período em que estará              
ensaiando, afirmando que a verdadeira performance do maestro é o ensaio. O            

regente, avaliando as dificuldades técnicas da obra, faz um planejamento de horas e             

ensaios necessários para uma boa preparação, considerando possibilidades de         
ensaios de naipes, ou qualquer outro recurso didático disponível para a resolução de             

problemas técnicos específicos. Nos ensaios serão abordadas questões como:         
leitura geral do programa, informações sobre a obra, compositor e suas principais            

ideias, explicações sobre andamentos, guias e repetições, ajustes rítmicos, audição          

da obra, dentre outras. Uma avaliação do ensaio torna-se essencial para mensurar o             
cumprimento dos objetivos traçados e a redefinição do ponto de partida dos            

trabalhos para o próximo ensaio. Gomes e Ostergren relembram o maestro           
Furtwängler (2015, p. 172 apud , Furtwängler [s.d.], p.102), “Só se pode apreciar a              

preparação pelo resultado”. No momento da performance o regente deve conduzir a            

música de acordo com as ideias trabalhadas nos ensaios. 
 

O regente deve ter a mente focada em suas atividades e não deixar que as               
emoções suplantem o raciocínio lógico, necessário para manter o         
andamento, o fraseado, uma saída de fermata, uma entrada dos tutti           
orquestral após uma cadenza do solista. (GOMES; OSTERGREN, 2015, p.          
161). 
 

Cislaghi (2009, p. 13) faz uma análise de aspectos pedagógicos utilizados no            

ensino nas bandas em um projeto municipal em Santa Catarina, contribuindo para o             

entendimento das rotinas de estudos e ensaios de três bandas de categorias            
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distintas: banda marcial, banda de percussão e fanfarra. O autor traz alguns            

apontamentos referentes aos ensaios gerais, escolha e preparo de repertório. A           

partir da análise apresentada, o autor destaca que o trabalho de escolha e             
preparação de repertório das bandas pesquisadas inicia-se com a audição das           

músicas que a banda toca ou poderá vir a tocar, demonstrando a importância dada              
pelos professores de se ter um referencial estético musical. A atividade de audição,             

além de ampliar o repertório dos alunos, promove um momento para a apreciação             

musical, que faz parte da preparação para o ensaio do regente e também dos              
alunos. Em seguida, nos ensaios gerais, os professores fazem as devidas           

considerações para que a banda possa atingir um nível satisfatório de execução            
musical, observando e fazendo considerações em relação a marchas, alinhamento,          

notas musicais, ritmo da percussão, dentre outros.  

Vanscoy (2017) publicou um material didático com o objetivo de fornecer aos            
diretores (mestres) de banda um guia para melhorar os ensaios de bandas escolares             

americanas formadas por instrumentistas entre 10 e 14 anos. O guia traz várias             
técnicas de ensaio, conteúdos e conceitos a serem abordados, com o propósito de             

tornar o ensaio mais produtivo e eficiente. Na preparação para o ensaio o autor              

alerta sobre a importância do aluno estudar a partitura antes, assim poderá avançar             
no ensaio principalmente na compreensão do fraseado, estrutura harmônica, ritmo e           

afinação. O regente, por sua vez, deverá planejar os ensaios diários e semanais             
definindo antecipadamente qual o repertório do concerto, conceitos musicais a          

serem trabalhados, tempo de ensaio de cada peça, metas e objetivos, peças que             

serão trabalhadas em cada ensaio com seus alunos. Três planilhas foram           
apresentadas pelo autor com modelos de planejamento de ensaio de concerto,           

ensaios semanais e ensaios diários. Planilha 1 (Anexo II) - Plano de concerto , serão              
abordadas questões como: Composição musical, conceitos, data da primeira leitura,          

data intermediária, objetivo intermediário, data da primeira execução completa.         

Planilha II (Anexo III) - Plano de aula semanal: Composição, datas de ensaio, metas              
semanais. Planilha III (Anexo IV) - Plano de aula diário: Aquecimento, exercícios            

técnicos, acordes, afinação, tempo, composição, métrica, ações/conceitos/objetivos,       
imagens e metáforas. Vanscoy (2017 p. 16) faz a exposição de alguns conteúdos e              

conceitos que deverão ser observados em um ensaio de banda: postura, respiração,            

afinação entre os pares em naipes e conjunto, afinação de acordes, equilíbrio            
harmônico, equilíbrio melódico, andamento constante, ritmo, articulação, dinâmica,        

fraseado e caracterização de gênero musical. O material ainda propõe exercícios e            
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faz abordagens específicas para cada um dos conteúdos acima, podendo ser           

utilizado como um guia inicial para os trabalhos com banda. Porém, alerta para a              

especificidade de cada grupo, cabendo ao regente fazer as devidas adequações aos            
seus planos de ensaio; assim o planejamento torna-se um dos principais recursos e             

uma das principais ferramentas para se obter eficiência nos ensaios com bandas            
escolares. Em suas considerações finais o autor afirma que os regentes são os             

responsáveis em proporcionar uma ótima experiência de banda na escola, e devem            

cultivar a musicalidade e a criatividade dos alunos. Para isso o ensaio deve ser              
planejado, porém divertido, educacional e que produza resultados positivos.  

Ferley (2006, p. 3) realizou uma pesquisa-ação examinando estratégias que          
levam os ensaios de banda a serem mais eficazes e eficientes. Para estabelecer tais              

tipos de ensaios, a autora implementou o uso de métodos não verbais para ajudar a               

promover níveis mais profundos de musicalidade estudantil, pois, segundo ela, o           
reconhecimento dos gestos aumenta a capacidade de serem músicos eficazes,          

Como conclusão, Ferley identificou que a maior parte do tempo dos ensaios foram             
gastos em produção musical ativa seguido de tempo de “espera” e “instrução”; e as              

inovações introduzidas para a pesquisa foram eficazes e melhoraram a eficiência           

das classes de banda, bem como proporcionaram um envolvimento maior dos           
alunos durante os ensaios. Ferley demonstrou que os ensaios mais eficazes são            

dinâmicos e que o tempo de instrução e espera devem ser curtos, deixando a maior               
parte do ensaio para a produção ativa da música. 

O ensaio pode ser considerado o momento que antecede e prepara o grupo             

para a performance (FIGUEIREDO, 1990; COELHO, 2016), ou o próprio ensaio é            
também um momento de performance (ALVES DA SILVA, 2018; GOMES e           

OSTERGEN, 2015). Assim, para se obter um resultado musical satisfatório, deve-se           
olhar para o ensaio como um momento importante da construção da performance            

musical, e o principal recurso para a aquisição do conhecimento musical coletivo            

(FERREIRA SILVA, 2012). Através do ensaio é possível preparar, organizar, aplicar           
e avaliar (FIGUEIREDO, 1990). Portanto, o professor pode se apropriar destes           

recursos didáticos para conduzir de forma eficiente o trabalho, reforçando o papel do             
regente que assume a responsabilidade para que sua performance também          

aconteça durante os ensaios (GOMES; OSTERGEN, 2015). 
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3.2 MÉTODOS DE ENSINO COLETIVO  

 

Os métodos de ensino coletivo de música essencialmente trazem conceitos,          
propostas de exercícios técnicos, além de repertório didático, que podem ser           

utilizados nas dinâmicas de ensaios, reforçando e contextualizando os conteúdos          
trabalhados de uma forma aplicada. Vecchia (2012, p. VIII), ao discutir o ensino             

coletivo aplicado a bandas de música, observou a falta de sistematização dos            

conteúdos básicos em vários grupos, sugerindo uma seriação dos métodos e           
repertórios para tornar o percurso de aprendizagem de instrumentos de banda           

(sopro e percussão) mais fluente e eficiente do ponto de vista pedagógico, afirmando             
que tal seriação é vastamente utilizada em materiais e repertórios didáticos           

estrangeiros. O autor também justifica a utilização de método coletivo de ensino de             

música em bandas entendendo esta prática motivadora, viável economicamente,         
colaborando com o acesso ao ensino musical. Vecchia (2012, p. 28) faz um             

levantamento histórico e análise descritiva de 13 livros didáticos de métodos           
coletivos de instrumentos de sopro e percussão, estrangeiros e brasileiros. Após a            

análise deste material, o autor identificou quatro características principais no ensino           

coletivo de bandas de música: 1) Os materiais são adequados para estudantes de 7              
a 14 anos; 2) Os materiais didáticos contêm um livro de regência e um livro               

específico de cada instrumento, adequado para se trabalhar com turmas de 20 a 30              
alunos com características de instrumentação heterogênea; 3) Há uma preparação          

inicial em naipes ou individualmente onde se trabalha fundamentos de respiração,           

embocadura, postura e emissão das primeiras notas, e posteriormente leitura de           
partitura e execução de exercícios com o grupo todo; e 4) O conteúdo é sempre               

planejado para atender aos alunos da turma simultaneamente ou paralelamente,          
trabalhando em uníssonos e linhas melódicas diferentes num mesmo grupo para           

desenvolver as técnicas em instrumentos diferentes e leitura de partitura iguais, para            

todo o grupo. 
Barbosa (2004, p. 3), em seu método coletivo de ensino de instrumentos de             

sopro e percussão, intitulado "Da Capo '', traz alguns princípios pedagógicos básicos           
de utilização e caracterização do ensino coletivo de música. Por ter uma            

instrumentação heterogênea, o autor afirma que esse formato é eficiente e viável            

economicamente, principalmente para o ensino escolar. Em sua organização         
didática, o autor oferece um passo a passo para a aprendizagem de cada             

instrumento, onde percebe-se claramente que a teoria é aplicada; assim o estudante            
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vai aprendendo a técnica do instrumento simultaneamente com a teoria necessária           

para seu desenvolvimento naquele momento do aprendizado. O método está          

dividido em três momentos específicos: no primeiro, são trabalhados princípios          
básicos de produção sonora no instrumento em registros médios com apoio de um             

quadro de digitação, além de um repertório de fácil execução com divisões musicais             
simples; no segundo momento o registro é expandido e traz exercícios técnicos e             

teóricos intercalando com adaptações das canções do folclore brasileiro; no terceiro           

momento há inserções de articulações, dinâmicas, fraseado, exercícios de divisão          
musical, escalas e repertório incluindo formas, estilos e gêneros variados. Isso           

demonstra que a aquisição do conhecimento musical requer uma sequência          
planejada e que alguns elementos só serão compreendidos após a competência de            

outros, e a profundidade da compreensão dependerá do tempo e da vivência            

musical do aluno. Em 2010 Barbosa lança o método Da Capo Criatividade que traz              
como foco o trabalho para criação musical através da improvisação, aprofundando           

alguns conceitos musicais como: fraseologia, articulação, sonoridade, dinâmica e         
acentuações.  

Marcelo Eterno (2014), com a colaboração de Cruvinel e Alcântara,          

elaboraram o método Tocar Junto de ensino coletivo para bandas marciais. O autor             
revela que constatou, após levantamento bibliográfico, a falta de propostas          

metodológicas brasileiras que facilitassem o aprendizado de música em         
agrupamentos escolares que não utilizam métodos coletivos de música. Segundo          

Eterno (2015), "o objetivo do método é socializar práticas pedagógicas a partir dos             

estudos técnico-musicais, repertório e arranjos próprios". Acompanhado por um         
DVD, o autor apresenta sugestões da aplicabilidade do método.  

Kandler (2011), em sua dissertação de mestrado, faz um questionamento          
sobre os processos de musicalização dos instrumentistas de sopro nas bandas           

musicais do meio oeste catarinense. Em sua pesquisa com 18 bandas, entrevistou            

12 regentes com idade predominante de 30 a 40 anos, e em relação aos métodos de                
ensino utilizados por eles, constatou que 16 grupos participantes do estudo usavam            

como suporte para ensino musical teórico e de solfejo o método de divisão musical              
de Paschoal Bona, ou adaptação do mesmo. Já para o ensino do instrumental, o              

método Amadeu Russo para trombone, trompete, bombardino e saxofone, eram os           

mais utilizados pela maioria das bandas, e dois dos regentes utilizavam o Método Da              
Capo como suporte para o ensino coletivo. A autora também faz uma análise do              

processo metodológico de ensino das bandas pesquisadas e traz uma referência           
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dos principais modelos e padrões utilizados por elas desde o ingresso dos alunos             

nas corporações musicais. Assim pode-se observar um caminho metodológico muito          

parecido entre as bandas, onde a maioria dos alunos inicia os estudos a partir dos               
conteúdos teóricos em grupo, em seguida aprendem um instrumento musical de           

forma individual ou em pequenos grupos por afinidade instrumental, e          
posteriormente são ingressados oficialmente na banda podendo participar dos         

ensaios gerais e apresentações. Sobre os ensaios gerais Kandler (2011, p. 153)            

afirma que "o objetivo desses ensaios, em todos os grupos, é preparar as bandas              
para as apresentações, as quais também fazem parte do processo de musicalização            

desenvolvidos nesses grupos".  
 

3.3 REPERTÓRIO 

 

A escolha de repertório faz parte do planejamento do trabalho do regente, e é              

componente essencial do ensaio. Através dele, muitos dos encaminhamentos e          
redirecionamentos futuros são definidos. Vários estudos comprovam a importância e          

a influência da escolha do repertório sobre o desempenho e motivação dos alunos             

nos ensaios e apresentações, bem como o papel e a importância das bandas de              
música na divulgação de diversas obras e gêneros musicais. Sendo assim, o            

repertório escolhido é de extrema relevância e deve ser observado pelos dirigentes            
das bandas escolares como componente de suporte didático no processo de           

ensino-aprendizagem; por isso, na escolha, deve-se levar em consideração a          

adequação do seu nível de dificuldade técnico-musical. Ainda que possa ser           
auxiliado por parâmetros técnicos pré-estabelecidos, o regente geralmente        

estabelece os critérios de escolha e nivelamento de repertório baseados na sua            
experiência, na avaliação da resposta do ensaio e da performance musical da            

banda.  

Souza, Alves da Silva e Pinto (2018) afirmam a importância das bandas de             
música na divulgação de repertório de diferentes gêneros musicais, compreendendo          

que o repertório é composto de obras originais, arranjos e transcrições para esta             
formação. Os autores observaram também a agilidade com que as bandas           

conseguem incluir músicas de sucesso do rádio, da tv e do cinema em seu              

repertório. 
Kandler (2011, p. 110) apresentou, em uma parte de seu estudo com bandas             

do meio oeste catarinense, os gêneros musicais selecionados para composição do           
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repertório das bandas e os critérios utilizados para escolhê-los por regentes. Após a             

análise, a autora constatou que o repertório era formado por músicas sacras,            

músicas populares dos mais variados estilos e nacionalidades, peças eruditas,          
folclóricas e hinos cívicos. A autora expõe quais os principais critérios que os             

maestros utilizavam para escolha e seleção de repertório, sendo eles: avaliação da            
dificuldade técnica, introdução de elementos novos, desafios, tonalidade das peças,          

gosto pessoal do maestro, estilo musical da peça, qualidade da música e o             

instrumental disponível.  
Cislaghi (2009, p. 89) faz uma análise do repertório executado pela banda            

marcial em um projeto municipal em Santa Catarina, observando que a maior parte             
do repertório é composta por músicas populares e que isso é uma característica             

comum entre as bandas. O autor também fez um levantamento sobre a satisfação             

dos alunos em relação aos repertórios executados pelas bandas, e concluiu que há             
uma aceitação positiva da maioria dos estudantes.  

Na década de 90, Richard Milles iniciou um projeto de catalogação, gravação            
e classificação técnica de repertório, e como resultado foi lançando a série Teaching             

Music Through Performance in Band (Como ensinar música através do trabalho com            

bandas), reforçando e contribuindo para a difusão da tabela de classificação técnica;            
desde então a tabela foi se aprimorando e tornou-se fundamental nos processos de             

educação musical para professores instrumentistas (CALVO, 2008, p. 38). Calvo          
(2008), no pequeno guia prático para o regente de banda, defende a necessidade de              

se utilizar uma tabela de parâmetros técnicos para classificação de repertório de            

sopros destinados à banda, afirmando que "tal classificação torna-se uma forte           
aliada na preparação de um plano de ensino dentro da banda, bem como na própria               

formação de uma banda melhor elaborada" (CALVO, 2008 p. 36). O autor revela             
também que no Brasil, e em grande parte dos países latino-americanos, não é             

valorizada essa ferramenta de suporte de trabalho. A tabela de parâmetros para            

repertório de sopros e percussão faz parte de um processo histórico advindo de             
métodos pedagógicos para o ensino de instrumentos musicais nas escolas primárias           

e secundárias dos Estados Unidos e tem o objetivo de conduzir o estudo de forma               
segura e planejada, auxiliando o regente e educador musical, sem eliminar etapas            

fundamentais no processo de ensino aprendizagem. A tabela completa proposta por           

Calvo (2008) está disponível no Anexo V. A utilização da tabela para fornecer aos              
regentes parâmetros técnicos e para classificar o repertório e os métodos coletivos            

de ensino de música, está estruturada por níveis de dificuldades:  
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A Tabela de Parâmetros está estruturada para fornecer a regentes,          
compositores e professores de instrumentos de sopro os seguintes         
parâmetros, que podem ser classificados em: A – Limitações de escrita           
musical: – Compassos a serem usados para cada nível – Armaduras de            
clave e suas tonalidades – Valores de notas e pausas – Estruturas rítmicas             
possíveis – Dinâmicas – Utilização de ornamentos B – Limitações técnico -            
instrumentais – Articulações – Extensões dos diversos instrumentos C –          
Sugestão de duração das obras para diversos níveis D – Conselhos gerais            
sobre a utilização de determinadas linguagens musicais que não focam          
parte do processo de aprendizado musical E – Instrumentação geral para os            
níveis e uso da percussão. (CALVO, 2008, p. 38-39).  

 
Para Lage (2012, p. 6), parâmetros técnicos são relevantes para o           

desenvolvimento de bandas musicais, considerando que esta ainda não é uma           
prática regular em diversos contextos brasileiros: "A adoção de parâmetros técnicos           

para escolha de repertório e confecção de novos materiais é uma das lacunas que              

afetam o desenvolvimento das bandas brasileiras". Embora seja uma proposta          
difundida mundialmente, poucos arranjadores, compositores e regentes, de acordo         

com Lage (2012), utilizam esses recursos para o aprimoramento de suas bandas.  
Assim, a escolha de repertório e dos métodos a serem utilizados pelos            

professores e regentes podem ser ferramentas essenciais para contribuir com a           

eficiência do ensaio e da performance musical. Souza, Alves da Silva e Pinto (2018)              
reafirmam o papel e importância das bandas de música na divulgação de repertório             

de diferentes gêneros musicais. Cislaghi (2009) observa também a satisfação dos           
alunos em tocar determinadas músicas escolhidas pelo regente e concluiu que há            

uma aceitação positiva dos alunos. Kandler (2011) traz uma discussão sobre a            

diversidade e possibilidades de repertório de bandas musicais a partir de seu estudo             
com bandas do meio oeste catarinense. Calvo (2008) reforça a importância de            

utilizar uma tabela de parâmetros técnicos para preparar um plano de ensino de             
banda mais seguro e assim dar suporte ao trabalho do regente e educador musical.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Este capítulo traz o referencial teórico para este trabalho, considerando os           

temas didática e prática de ensino na perspectiva crítico–social, com base nos            
estudos de Libâneo. A prática de banda, enquanto disciplina ou atividade           

educacional, neste estudo será considerada como modalidade com influências         

educativas formais, o que estabelece um tratamento pedagógico convencional,         
utilizando-se de conceitos da didática e da prática da educação a fim de             

instrumentalizar o professor de música e/ou regente de banda para o trabalho            
docente dentro do ambiente escolar governamental e institucionalizado. Assim,         

avançar no entendimento do ensino da música enquanto disciplina escolar ou           

extra-escolar é um desafio que deve passar pelo filtro da educação geral, para que              
se possa utilizar de forma consciente os recursos e processos de ensino disponíveis             

que envolvem a prática educativa, pedagogia e didática. Serão abordadas temáticas           
sobre planejamento, métodos de ensino e avaliação dentro da perspectiva de           

Libâneo, para dar suporte teórico ao estudo realizado neste trabalho, que busca            

estratégias utilizadas para a eficiência de um ensaio de banda escolar.  
Para Libâneo (1994, p. 16-17), a pedagogia é a ciência que estuda a teoria e               

a prática da educação, considerando seus vínculos com a prática social global.            
Assim, para tornar o processo educativo efetivo, é necessário orientar sobre suas            

finalidades e como realizá-las, a fim de preparar os estudantes para as tarefas da              
vida social. A didática foi definida por Libâneo (1994) como a disciplina educacional             

que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições dos processos de              

ensino, sendo também considerada pelo autor como a teoria do ensino. A didática             
investiga fundamentos e condições para a realização de instrução de ensino e é             

responsável pela mediação de bases teóricas-científicas da educação escolar e da           
prática docente. As modalidades dos estudos da educação geralmente são          

caracterizadas por influências educativas: 1) Não-Intencional ou informal, que         

correspondem aos processos de aquisição de conhecimento, ideias, valores e          
práticas não vinculadas a uma Instituição, estando fora do sistema educacional           

convencional. 2) Intencional ou formal, que se caracteriza pela intenção e objetivos            
definidos conscientemente, ou seja, educação escolar e extra-escolar; neste caso          

são utilizados métodos, técnicas, lugares e condições prévias criadas para suscitar           

ideias, conhecimentos, atitudes, comportamentos. 
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Pela educação escolar democratizam-se os conhecimentos sendo na escola         
que os trabalhadores continuam tendo a oportunidade de prover         
escolarização formal a seus filhos, adquirindo conhecimento científicos e         
formando a capacidade de pensar criticamente os problemas e desafios          
postos pela realidade social. (LIBÂNEO, 1994, p. 24). 
 

Portanto, o estudo da música através das atividades extra-escolares para a           

aquisição de conhecimento científico de forma intencional ou formal promove através           
de sua natureza condições para a aprendizagem, podendo o professor utilizar-se           

dos recursos da didática. Desta forma, considerando a música como extra-escolar,           
observará seus objetivos, conteúdos, meios, métodos, técnicas e as condições dos           

processos de ensino, se apropriando assim da teoria do ensino apresentada por            

Libâneo, que trará as bases teóricas e científicas para o exercício de sua docência.  
  
4.1 PLANEJAMENTO 
 
 "O Planejamento é um processo de racionalização, organização e         

coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do            
contexto social". (LIBÂNEO, 1994, p. 222). Os planos são considerados pelo autor            

como instrumentos para a ação e um guia de orientação que devem ter ordem              

sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade. Assim, o planejamento escolar         
tem as seguintes funções: 
 

a) Explicitar princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente que         
assegurem a articulação entre as tarefas da escola e as exigências do            
contexto social e do processo de participação democrática. 

b) Expressar os vínculos entre posicionamento filosófico, político-pedagógico e        
profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula,              
através de objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas do ensino. 

c) Assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho        
docente, de modo que a previsão das ações docentes possibilite ao           
professor a realização de um ensino de qualidade e evite a improvisação e a              
rotina.  

d) Prever objetivos, conteúdos e métodos a partir da consideração das          
exigências postas pela realidade social, no nível de preparo e das condições            
sócio-culturais e individuais dos alunos.  

e) Assegurar a unidade e coerência do trabalho docente, uma vez que torna            
possível inter-relacionar, num plano, os elementos que compõem o         
processo de ensino: os objetivos (para que ensinar), os conteúdos (o que            
ensinar), os alunos e suas possibilidades (a quem ensinar), os métodos e            
técnicas (como ensinar) e a avaliação, que está intimamente relacionada          
aos demais. 

f) Atualizar o conteúdo do plano sempre que é revisto, aperfeiçoando-o em           
relação aos progressos feitos no campo de conhecimentos, adequando-o às          
condições de aprendizagem dos alunos, aos métodos, técnicas e recursos          
de ensino que vão sendo incorporados na experiência cotidiana.  

g) Facilitar a preparação das aulas: selecionar o material didático em tempo           
hábil, saber que tarefas professor e alunos devem executar, replanejar o           
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trabalho frente a novas situações que aparecem no decorrer das aulas.           
(LIBÂNEO, 1994, p. 223). 

 
 

Dentre as principais temáticas abordadas pelos regentes participantes deste          

trabalho, o planejamento foi um assunto recorrente, sendo ressaltada sua          

importância como elemento fundamental para a eficiência do ensaio de banda           
escolar. Dada tal relevância, o conceito de planejamento de Libâneo é trazido por             

apresentar diretrizes essenciais para um plano de aula objetivo, coerente e flexível,            
demonstrando de forma sistemática as ações de um planejamento escolar. O autor            

orienta revisar e atualizar o plano, selecionar o material didático, assegurar a            

unidade e coerência no trabalho docente articulando os objetivos a serem           
alcançados com os conteúdos e métodos, a fim de garantir a qualidade no trabalho              

evitando a improvisação e a rotina.  
 

4.2 MÉTODO 

 
A eficácia do processo de ensino depende da direção do trabalho           

sistematizado do professor, desde a organização do planejamento, objetivos,         
conteúdos, métodos e formas organizativas do ensino. Os métodos de ensino são            

determinados pela relação objetivo-conteúdo, e se caracterizam por apresentarem         

uma sucessão planejada e sistematizada de ações a serem realizadas utilizando os            
meios e devem expressar uma compreensão global do processo educativo na           

sociedade. Assim, a direção do processo de ensino depende de formas de            
organização, princípios, diretrizes, métodos e procedimentos. Método é o caminho          

para atingir um objetivo, através da organização de uma sequência de ações que se              

utilizam dos meios adequados para realizar seus objetivos e transformar a realidade.            
"Métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam as             

atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho docente em             
relação a um conteúdo específico". (LIBÂNEO, 1994, p. 149-152). 

A escolha e organização de métodos de ensino pelo professor são essenciais            

no processo de ensino-aprendizagem, e devem estar alinhados com os objetivos           
imediatos da aula e alinhados com os objetivos gerais da educação. A assimilação             

dos conteúdos depende dos métodos de ensino como os de aprendizagem,           
tornando os métodos dependentes dos objetivos e conteúdos sistematizados.         

Portanto, a escolha do método deve levar em consideração os conteúdos           
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específicos da disciplina, a capacidade de assimilação dos alunos, conforme idade,           

nível de desenvolvimento mental, físico, características sócio-culturais e individuais.         

Desta forma, o professor garante aos alunos a ampliação e o domínio de seus              
conhecimentos. A seguir, algumas recomendações práticas trazidas por Libâneo:  

 
● dosagem do grau de dificuldades no processo de ensino, tendo em vista superar a              

contradição entre as condições prévias e os objetivos a serem alcançados; 
● diagnóstico periódico do nível de conhecimento e desenvolvimento dos alunos;  
● análise sistemática da correspondência entre volume de conhecimento dos alunos; 
● aprimoramento e atualização, por parte do professor, nos conteúdos da matéria que            

leciona, como condição de torná-los compreensíveis e assimiláveis pelos alunos.          
(LIBÂNEO, 1994, p. 156). 

 
 

Outra temática presente neste estudo refere-se à escolha e utilização feita           

pelo professor de métodos de ensino, demonstrando que a decisão é fundamental            
para facilitar a assimilação dos conteúdos. Dentro da perspectiva de Libâneo, o            

método torna-se indispensável dentro do processo de ensino-aprendizagem, pois         
organiza o caminho para se atingir o objetivo. Em suas recomendações, o autor             

alerta para a dosagem do grau de dificuldades, do diagnóstico periódico do nível e              

desenvolvimentos dos alunos, da análise de correspondência dos alunos, bem como           
da necessidade do professor aprimorar e atualizar os conteúdos sempre com o            

objetivo de torná-los compreensíveis aos alunos.  
A Aplicação para Libâneo (1994) é o momento de culminância dentro do            

processo de ensino e tem o objetivo de "prover oportunidades para os alunos             

utilizarem de forma mais criativa os conhecimentos, unindo teoria e prática,           
aplicando conhecimentos, seja na própria prática escolar e/ou na vida social"           

(p.189). É neste momento da aplicação onde os conhecimentos e habilidades           
evidenciam a compreensão e a consolidação mais global do objeto de estudo. Neste             

caso, é necessário que o professor atenda exigências didáticas, selecionando de           

forma clara os conteúdos, sistematizando conceitos básicos, fazendo a ligação com           
acontecimentos da vida social, de modo a despertar perguntas dentro do processo            

de transmissão/assimilação e aplicação de conhecimentos. 
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4.3 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é uma tarefa didática contínua e necessária dentro do processo            
educacional; através dela, verificam-se os resultados obtidos a partir dos objetivos           

propostos, podendo constatar avanços e dificuldades. Os dados levantados auxiliam          
na reorganização do trabalho para que o professor faça as devidas correções e             

adaptações necessárias para a realização das atividades didáticas seguintes. "A          

avaliação, assim, cumpre funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de         
controle em relação às quais se recorre a instrumentos de verificação do rendimento             

escolar" (LIBÂNEO, 1994, p. 195). São funções da avaliação, de acordo com            
Libâneo: 

 
A função pedagógico-didática se refere ao papel da avaliação do          
cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. [...] A           
função de diagnóstico permite identificar progressos e dificuldades dos         
alunos e a atuação do professor que, por sua vez, determinam modificações            
do processo de ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos. [...]            
A função de controle se refere aos meios e a frequência das verificações e              
de qualificação dos resultados escolares, possibilitando o diagnóstico das         
situações didáticas. (LIBÂNEO, 1994, p. 196-197). 

 

Libâneo (1994, p. 196) apresenta três tarefas para a efetivação da avaliação            
de atividades escolares, que são verificação, qualificação e apreciação qualitativa:  

 
Verificação: coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos, através de           
provas, exercícios e tarefas ou de meios auxiliares, como observação de           
desempenho, entrevistas, etc. 
Qualificação: comprovação dos resultados alcançados em relação aos        
objetivos e, conforme o caso, atribuição de notas ou conceitos.  
Apreciação qualitativa: avaliação propriamente dita dos resultados,       
referindo-os a padrões de desempenho esperados.  

 
 

A utilização de Libâneo para o referencial teórico deste trabalho, reforça a            

importância da atividade escolar da banda de música a partir de conceitos            

apresentados pelo autor como: educação formal e não formal, didática, pedagogia,           
educação escolar, e principalmente sobre a importância do planejamento, métodos          

de ensino e avaliação. Libâneo (1994) apresenta um modelo de escola pública            
baseada em princípios, destacando a função da escola, dos professores, alunos e            

suas influências, bem como sua função social. Portanto, Libâneo, através de seus            

conceitos gerais da educação, consegue atingir e orientar qualquer atividade          
educacional dentro do espaço da escola, seja ela curricular ou extracurricular.   
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5 METODOLOGIA 
 
5.1 PESQUISA QUALITATIVA  

 
Este trabalho se vale das orientações da pesquisa qualitativa, que se           

caracteriza por objetivar uma melhor compreensão do "processo mediante o qual as            

pessoas constroem significados e de descrever em que consistem estes mesmos           
significados". (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70). Os autores definem a "investigação           

qualitativa como um termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação           
que partilham determinadas características" (p. 16), e apontam cinco características          

principais da pesquisa qualitativa:  

 
1. Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural,             
constituindo o investigador o instrumento principal; 2. A investigação         
qualitativa é descritiva; 3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais         
pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; 4. Os           
investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma          
indutiva; 5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa.           
(BODGAN; BIKLEN, 1994, p. 47-50). 

 
 

Para Godoy (1995, p. 62), o ambiente natural como fonte direta dos dados             

valoriza o contato direto dentro do contexto do pesquisador, e o "pesquisador deve             
aprender a usar sua própria pessoa como o instrumento mais confiável de            

observação, seleção, análise e interpretação dos dados coletados". Creswell (2007)          
esclarece um aspecto da investigação qualitativa: "O processo de pesquisa          

qualitativa é bastante indutivo, com o pesquisador gerando significado a partir dos            

dados coletados no campo" (p. 27). O autor deixa claro que a pesquisa é              
exploratória, e vai sendo construída de uma forma processual, se adaptando e            

sendo moldada a partir da interação com o pesquisado e com os dados             
selecionados. Para o autor, o uso da literatura "não orienta e dirige o estudo, mas               

torna-se útil, uma vez que padrões ou categorias já tenham sido identificados" (p.             

47), podendo assim, o pesquisador elaborar melhor a coleta e análise dos dados. 
Um aspecto destacado por Godoy (1995, p. 62) na pesquisa qualitativa é sua             

essência descritiva, onde dados vindos em forma de transcrições de entrevistas,           
reforçam a importância de fazer uma leitura ampla da pessoa no ambiente onde ela              

está inserida.  
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Ainda que os indivíduos que fazem investigação qualitativa possam vir a           
selecionar questões específicas à medida que recolhem os dados, a          
abordagem à investigação não é feita com o objectivo de responder a            
questões prévias ou de testar hipóteses. Privilegiam, essencialmente, a         
compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da          
investigação. (BODGAN; BIKLEN, 1994, p. 16).  

 

Minayo (2010, p. 57) afirma que "as abordagens qualitativas se conformam            

melhor a investigações de grupos e segmentos delimitados e focalizados, de           
histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações e para análises de discursos e               

de documentos.” Desta forma, a pesquisa qualitativa é adequada para este trabalho            
que tem por objetivo aprofundar e compreender o processo de ensaio na perspectiva             

de regentes de bandas escolares, dialogando com a literatura revisada e com o             

referencial teórico. 
Para Godoy (1995, p. 63), uma característica da pesquisa qualitativa           

refere-se à proximidade dos pesquisadores com o fenômeno estudado: "O interesse           
desses investigadores está em verificar como determinado fenômeno se manifesta          

nas atividades, procedimentos e interações diárias". Assim, os ensaios serão          

discutidos a partir da maneira que acontecem e se desenvolvem no dia a dia da               
escola, identificando estratégias relatadas pelos regentes, que são consideradas por          

eles adequadas para o desenvolvimento e aprimoramento do ensaio de banda           
escolar. 

 

5.2 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES  
 

A seleção dos participantes para a pesquisa partiu inicialmente de um           
levantamento de bandas e fanfarras escolares existentes na cidade de Curitiba,           

Região Metropolitana e no estado do Paraná. Segundo dados apresentados pela           

Secretaria Municipal de Educação de Curitiba em 2015, em um encontro de bandas             
e fanfarras promovido pela rede municipal de ensino, haviam aproximadamente 900           

estudantes, de 32 escolas, participando do projeto de fanfarras infanto-juvenis em           
contraturno escolar nas escolas municipais de Curitiba (Paraná, 2015), um número           

considerado expressivo. Outras buscas em sites oficiais foram realizadas, mas não           

foram encontrados dados atualizados sobre o projeto.  
No site oficial da Secretaria Estadual da Educação e do Esporte em um             

encontro de Bandas e Fanfarras promovido em 2012 pela Secretaria de Estado da             
Educação em parceria com a prefeitura de Curitiba, 40 escolas participaram do            
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evento, entre elas, municipais, estaduais e particulares de Curitiba e Região           

Metropolitana (Paraná, 2012). Segundo informações apresentadas na reportagem,        

as atividades de fanfarras e bandas eram desenvolvidas em 59 escolas, em parceria             
com o Programa Mais Educação do Governo Federal, em contraturno escolar. Após            

contato telefônico com o Núcleo Regional de Educação do Estado para verificação            
dos dados atualizados e o número de bandas escolares existentes em Curitiba e             

região, em 2019, não foi possível obter a informação atualizada.  

A Funarte em 2019 realizou um cadastro de bandas e fanfarras de todo o               
país, sendo que o Paraná cadastrou 136 bandas de diversas categorias e            

mantenedoras. No cadastro da FUNARTE 4 são bandas de Curitiba e 8 da região              
metropolitana composta por 28 municípios; das bandas cadastradas apenas uma era           

escolar. Estima-se que, após estes dados levantados, o Paraná possui outras           

bandas e fanfarras em diversas categorias e mantenedoras, pois diversas          
corporações participam de encontros, campeonatos e eventos musicais que não          

aparecem na listagem da FUNARTE. Desta forma não é possível afirmar com            
precisão o número de bandas e fanfarras escolares existentes no Paraná. Como o             

cadastro da FUNARTE parte da iniciativa dos regentes ou responsáveis          

preencherem o formulário, o não preenchimento pode ocorrer por diversos motivos,           
o que não permite conhecer a quantidade real de bandas no estado.  

Recorrendo às bandas participantes em 2019 no campeonato promovido pela           
Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, constatou-se que o evento contou           

com a participação de 47 corporações em diversas categorias. Verificou-se que a            

maioria das bandas eram não escolares e sim de prefeituras. Somente 5 delas             
traziam em seu nome informações que as identificavam como bandas escolares:           

uma banda da cidade de Ponta Grossa e 4 de Curitiba e Região. Uma banda de                
Curitiba é dirigida pelo autor deste trabalho, outra banda pertence a uma escola de              

educação especial, outra pertence a uma escola estadual e outra ao colégio militar.             

Uma banda que participou do campeonato não traz o nome de uma escola, mas              
desenvolve seus trabalhos como banda escolar. 

As informações acima demonstram a dificuldade em fazer um levantamento          
preciso de quantas e quais são as bandas escolares na cidade de Curitiba e região e                

de que forma estão organizadas. Em função dessa situação, optou-se por selecionar            

bandas escolares participantes do desfile de 7 de Setembro de 2019 na cidade de              
Curitiba, vinculadas à Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Participaram do            

desfile 14 bandas escolares de escolas estaduais do Paraná, convidadas pela           
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Secretaria de Educação do Estado para o evento, sendo 9 delas identificadas como             

bandas de escolas de Curitiba e 5 bandas de escolas da Região Metropolitana. O              

Quadro 1 apresenta a classificação instrumental das bandas e fanfarras que           
participaram do desfile de 7 de setembro de acordo com normas da Federação             

Paranaense de Fanfarras e Bandas. 
 

Quadro 2 - Classificação Instrumental das Bandas e Fanfarras 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da programação do desfile de 7 de setembro de 2019 na cidade 
de Curitiba, enviado via e-mail pela Secretaria de Educação de Curitiba.  

 

Conforme o Quadro 2, das 14 bandas escolares, três não foram possíveis de             
identificar a sua formação instrumental, impossibilitando-as de participarem da         

pesquisa. A Banda Sinfônica está sob a responsabilidade do autor desta pesquisa            

neste momento e não participou da seleção, Assim, das 14 bandas que participaram             
do referido desfile de 7 de setembro, restaram 10 grupos, com 4 diferentes             

categorias com relação às formações musicais.  
A definição das bandas participantes com seus respectivos regentes, a partir           

do levantamento realizado, atendeu aos seguintes critérios: 1) Bandas ou fanfarras           

escolares; 2) a localização da escola da banda ou fanfarra deveria ser na cidade de               
Curitiba e ter participado em 2019 do desfile cívico na cidade; 3) as bandas ou               

fanfarras selecionadas deveriam ter formação instrumental diferente entre si. 
O critério 1 foi estabelecido por entender que uma banda escolar possui            

características próprias e que está alinhada com o projeto político pedagógico da            

escola, trazendo informações implícitas de relevância didática e operacional para a           
presente pesquisa. O critério 2 estabeleceu um campo de pesquisa com o objetivo             

de viabilizar as entrevistas com os regentes, considerando o número de bandas            
participantes do último desfile cívico em Curitiba. O critério 3 inclui bandas com uma              

 

Número de Bandas e 
Fanfarras  

Classificação instrumental 
 

6  Banda de Percussão (autodenominadas fanfarra )  

1 Banda de Percussão e Lyra (autodenominada fanfarra) 

2 Banda Musical  (uma de escola e outra militar) 

1 Banda Marcial  

1  Banda Sinfônica  

3 Não classificadas  
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organização instrumental distinta, que contemplem instrumentos rítmicos e        

melódicos, com formações diferentes tradicionalmente construídas, estabelecidas       

pela Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, ajudando na similaridade ou           
não dos dados apresentados entre os pesquisados, enriquecendo o trabalho na sua            

diversidade.  
Considerando os critérios estabelecidos, foram identificadas bandas com 3         

tipos de agrupamentos distintos: Banda Marcial, Banda Musical, Banda de          

Percussão e Lira e/ou fanfarra com lira. Após os critérios estabelecidos e os convites              
feitos, foram confirmados 3 regentes para a presente pesquisa. O regente 1 trabalha             

em uma banda escolar militar em Curitiba, sendo aquela banda do tipo Musical de              
Marcha, ou seja, em sua formação possui instrumentos da família das madeiras,            

metais e percussão. O regente atua com aquela banda há 10 anos e possui              

formação em licenciatura em música. O regente 2 convidado para este trabalho atua             
em uma banda escolar de Curitiba com Banda Marcial, que é um agrupamento com              

instrumentos da família dos metais e percussão. O regente 2 assumiu o trabalho             
com esta banda há 2 anos e é formado em curso superior de instrumento. O regente                

3 atua em uma escola de Curitiba, dirigindo uma fanfarra de Percussão e Lira, que é                

composta por instrumentos de percussão com sons indefinidos e liras de 25 teclas.             
O regente 3 atua com aquele grupo há 10 anos, é licenciado em música, professor               

da educação básica e professor colaborador em universidade.  
Realizados os contatos com os três regentes conforme critérios         

estabelecidos, a presente pesquisa estabeleceu uma "amostra intencional". Os         

participantes são regentes de bandas escolares com agrupamentos instrumentais         
distintos na cidade de Curitiba. Para Creswell (2014, p. 129), na amostra intencional             

"o investigador seleciona indivíduos e locais para estudo porque eles podem           
intencionalmente informar uma compreensão do problema de pesquisa e o          

fenômeno central do estudo". Assim, entendeu-se que diferentes regentes que          

atuam com bandas escolares com diferentes características, poderiam considerar         
elementos comuns ou distintos em termos de ensaio. A perspectiva de cada regente             

oferece possibilidades de análises, discussões e reflexões sobre o ensaio de banda            
escolar. 

 

 
 

 

 



42 
 

 

5.3 ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 
Os dados foram coletados a partir de entrevistas semiestruturadas, de forma           

não presencial, através de vídeo chamada com regentes convidados. O fato de não             
realizar presencialmente as entrevistas foi devido à pandemia do COVID-19, que           

exigiu o isolamento social. No entanto, a entrevista por vídeo não comprometeu a             

coleta de dados desta pesquisa. A entrevista semiestruturada se caracteriza por           
permitir ao entrevistado falar livremente e de forma espontânea sobre um           

determinado assunto, deixando o entrevistador abordar questões não previstas         
anteriormente; porém quando este se desvia do tema original, deve haver um            

esforço por parte do pesquisador para a retomada do tema (GIL, 1999, p. 120).  

Martins e Bicudo (1994, p. 54) discutem a escolha pela entrevista no processo             
de coleta de dados: "Ao entrevistar-se uma pessoa, o objetivo é conseguir-se            

descrições tão detalhadas quanto possível das preocupações do entrevistado".         
Assim, as entrevistas foram realizadas com regentes de bandas escolares, seguindo           

um roteiro, a fim de se obter e aprofundar as informações a respeito do ensaio de                

banda. Na entrevista foram abordadas questões relacionadas ao planejamento,         
organização, aplicação e avaliação do ensaio, considerando elementos abordados         

por Figueiredo (1990) com relação à organização do ensaio. (Roteiro disponível no            
Anexo VII).  

A principal razão de utilizar este instrumento de coleta de dados foi deixar os              

entrevistados discorrerem de forma natural sobre as perguntas relacionadas à          
temática do ensaio e obter o máximo de informações para esta pesquisa. As             

entrevistas foram gravadas, transcritas literalmente e analisadas.  
 

5.4  ORGANIZAÇÃO DOS DADOS E PROCEDIMENTO ÉTICOS  

 
O procedimento de análise dos dados foi realizado a partir dos dados            

coletados nas entrevistas com base nos tópicos utilizados no roteiro, e em seguida             
categorizados de acordo com sua recorrência e relevância. A coleta dos dados foi             

compilada para a análise, sintetizando o que diferentes regentes consideram          

relevante para um ensaio, buscando encontrar ou não pontos básicos entre eles. A             
análise trouxe estas possibilidades, evidenciando também quais são os pontos que           
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estão em todos os regentes, por exemplo, e no que se diferenciam dos estudos              

revisados na literatura. 
 
Na sua busca de conhecimento, os investigadores qualitativos não reduzem          
as muitas páginas contendo narrativas e outros dados a símbolos          
numéricos. Tentam analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando,           
tanto quanto possível, a forma em que estes foram registados ou transcritos.            
(BODGAN; BIKLEN, 1994, p. 48).  

 

A redação com as análises da pesquisa trouxe de forma sistematizada as            

impressões dos regentes, dialogando com a literatura revisada e com o referencial            
teórico. Os dados apresentados revelaram quais são as principais estratégias de           

ensaio utilizadas pelos regentes e consideradas por eles essenciais e adequadas,           
dentro do contexto de banda escolar. 

Com relação aos procedimentos éticos, Bogdan e Biklen (1994) sugerem que           
o investigador qualitativo conduza a pesquisa a partir de alguns princípios éticos            

gerais: 1- A identidade do sujeito entrevistado deve ser anônima, não sendo            

revelada a terceiros; "o anonimato deve contemplar não só o material escrito, mas             
também com relatos verbais da informação recolhida durante as observações" (p.           

77). Os sujeitos entrevistados nesta pesquisa foram tratados como: Regente 1,           
Banda 1; Regente 2, Banda 2; Regente 3, Banda 3; 2- Os Sujeitos devem ser               

tratados respeitosamente, sendo informados antecipadamente sobre os objetivos da         

pesquisa para que tenham o seu consentimento obtido. (Termo de consentimento           
Livre e Esclarecido ANEXO VIII); 3- Se houver algum tipo de acordo para se obter a                

autorização para efetuar o estudo, deve-se cumpri-lo; 4- Independente de qualquer           
questão ideológica, o investigador deve ser fiel à descrição dos dados obtidos            

(BODGAN; BIKLEN, 1994, p. 77). Assim, foram estabelecidos os princípios éticos           

desta pesquisa. 
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6 ESTRATÉGIAS DE ENSAIOS DE BANDAS E FANFARRAS ESCOLARES:         

PERSPECTIVAS DE TRÊS REGENTES DA CIDADE DE CURITIBA  

 
Este capítulo apresentará de forma sistemática as estratégias apresentadas         

pelos regentes participantes da pesquisa, analisando diversos aspectos utilizados         
por eles para um ensaio eficiente do ponto de vista musical e pedagógico. O capítulo               

está dividido em seis partes. A primeira delas faz uma contextualização           

apresentando as características principais dos grupos entrevistados. A segunda         
delas trata do ensaio, incluindo o planejamento das atividades que cada regente            

entende como sendo fundamentais para a realização do trabalho. A terceira parte            
deste capítulo trata da aplicação do planejamento nas atividades de ensino, ou seja,             

da realização do ensaio, incluindo quais métodos e materiais são utilizados para a             

realização do trabalho. A quarta parte trata do repertório e sua importância para os              
campeonatos, desfiles e apresentações públicas. A quinta parte analisa processos          

de avaliação realizados pelos regentes como forma de qualificar o trabalho           
realizado. A sexta parte faz uma síntese elencando as estratégias para o ensaio             

apontadas pelos regentes em diálogo com a literatura e referencial teórico. 

 
6.1 CONTEXTO DA FANFARRA E BANDAS ENTREVISTADAS 

 
Após entrevistas realizadas no mês de agosto de 2020, com os participantes            

desta pesquisa, percebe-se diversos fatores que influenciam a rotina do trabalho           

com bandas escolares: perfil do aluno, formação instrumental, o projeto político           
pedagógico da escola, formação do regente, locais e dias de ensaios, dentre outros.             

Desta forma, cada grupo apresentou características próprias para a realização dos           
ensaios como também algumas semelhanças no desenvolvimento da atividade.  

A Banda 1 tem uma formação instrumental de Banda Musical de Marcha com             

instrumentos da família das madeiras, metais e percussão rítmico-melódicos. É uma           
atividade de contraturno dentro do colégio militar. A banda atende alunos e            

ex-alunos do próprio colégio, possui regras rígidas em relação à disciplina, com            
ensaios de naipes, instrumentos e aulas teóricas durante a semana, fazem seus            

ensaios gerais aos sábados, com aquecimento e preparação de repertório.          

Professores da Banda da Polícia auxiliam nas aulas; a escola atende 1650 alunos             
do ensino fundamental e médio e uma média de 100 alunos participam da banda. 
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A Banda 2, com formação musical de Banda Marcial, possui instrumentos da            

família dos metais e percussão, com características de escola militar, possuindo           

regras rígidas em relação à disciplina. A banda é uma atividade de contraturno             
realizada aos sábados e o tempo é dividido em aquecimento, aulas teóricas, de             

instrumento, naipes e ensaio geral com ênfase na preparação do repertório. A escola             
atende a 870 alunos de vulnerabilidade social no ensino médio profissionalizante.           

Auxiliada por professores voluntários, incluindo o regente, a atividade da banda           

atende uma média 90 alunos, incluindo participantes da comunidade. 
A Banda 3 é uma Fanfarra de Percussão e Lira, com instrumentos de             

percussão com sons indefinidos e liras de 25 teclas. Durante a semana acontecem             
os ensaios realizados na quadra de esporte como atividade de contraturno. As aulas             

têm características práticas, aquecimento, momentos exploratórios, divisões por        

naipes e ensaio geral com ênfase na preparação do repertório. Os alunos mais             
avançados contribuem com as aulas, sendo chefes de naipes e auxiliando o regente.             

Com aproximadamente 1100 alunos, a escola de ensino regular atende alunos do            
ensino fundamental e médio e 80 alunos participam da Fanfarra, divididos em            

turmas, por falta de instrumentos.  

 
6.2  O PLANEJAMENTO DO ENSAIO  

 
Um dos assuntos destacados pelos três regentes foi o planejamento. Os             

planejamentos dos regentes apresentados são organizados de diversas formas, com          

motivações e objetivos específicos. Para Libâneo (1994) o planejamento é um           
processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente. Nesta          

primeira parte da análise serão apresentados os dados referentes ao planejamento           
dos 3 regentes participantes da pesquisa. 

O Regente 1 faz o planejamento baseado em eventos anuais, como           

campeonatos, datas comemorativas e desfiles.  
 

Na banda do colégio em termos de repertório e apresentações eu faço um             
planejamento anual [….] e daí deu muito certo; então vamos fazer, vamos            
manter todo ano; no início do ano eu já faço planejamento anual. Esse ano              
a gente vai participar dos campeonatos tais, ali no mês de maio, junho, o              
que tiver em agosto; aí tem o concerto no teatro de aniversário da PM e do                
colégio, e daí outros Campeonatos: Paranaense em setembro, desfile de 7           
Setembro e no final do ano a gente faz mais um concerto de encerramento              
do ano letivo, despedida dos alunos do terceiro ano; todo ano tem            
despedida dos alunos; são essas apresentações fixas anuais. (Regente 1). 
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Uma das estratégias apresentadas pelo Regente 2, quando perguntado o que           

é essencial em um ensaio de banda, foi o planejamento como estratégia para se              
alcançar os objetivos diários; porém, o Regente 2 reforçou a importância de            

organizar o planejamento a curto, médio e a longo prazo para as atividades da              

banda. 
 

Um bom planejamento no ensaio, para o ensaio em si, é dedicar um tempo,              
uma semana antes, é saber o que irá executar, para que ele possa alcançar              
o objetivo naquele dia, porém nem tudo vai se resolver.[...]. No ensaio, de             
verdade, é importante isso; quando o maestro chega na frente e não sabe o              
que vai fazer eu quase corro, sinal de que não se preparou, não fez as               
anotações na partitura, vou trabalhar esse trechinho aqui, trompetes com          
dificuldades aqui, trombones estão com dificuldades ali, vamos trabalhar;         
dedicar 5 minutinhos em cada ponto; o contexto depois funciona e flui bem             
[...] eu creio que é isso, a gente tem um planejamento a curto, médio e longo                
prazo. Planejar mesmo, colocar no papel, como vai ser feito, como vai ser             
executado. (Regente 2). 
 

O Regente 3 elabora seu planejamento de forma anual trazendo as temáticas            
e/ou conteúdos gerais para a orientação do trabalho docente; esse planejamento           

fica disponível na escola para consulta. Em seu planejamento observa-se uma           

organização pedagógica por encontro, trazendo de forma clara todos os elementos           
didáticos e as temáticas para a realização do trabalho.  

  
...com os anos de experiência andei descobrindo que algumas coisas são           
importantes durante o trabalho com banda, principalmente quando a gente          
tá com crianças [....]. eu tenho todo o planejamento das aulas, eu separo por              
temas, [..] durante o ano eu tenho uns 80 encontros organizados por temas,             
isso ao longo dessa década de trabalho, é claro; eu fui organizando o que              
eu preciso e é importante trabalhar com eles, eu tenho essas temáticas e o              
planejamento escrito, até por ser professor de estágio, o fato de ter a             
Universidade comigo, eu tento manter esse trabalho, para poder ajudá-los          
também na orientação das atividades. Com o passar do tempo          
evidentemente você não vai sair com um monte de folhas debaixo do braço             
para ver qual é o tema do dia, por que você já tem isso bem internalizado;                
tem sim um planejamento que eu faço, tem um projeto que fica sempre na              
escola para fins de consulta da Secretaria de Educação, ou quando tem            
algum pesquisador a gente tem esses registros, até também manter o           
histórico do trabalho que vem sendo realizado. (Regente 3).  

 

A partir dos depoimentos dos regentes, observa-se que o planejamento pode           
ser organizado e aplicado de diversas formas. Alves da Silva (2018) destaca a             

importância e a necessidade do planejamento dos ensaios. Para ele, o planejamento            
tem como objetivo tornar o ensaio mais eficiente para a atividade não se tornar              
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apenas um momento para passar as músicas do repertório. Figueiredo (1990)           

enfatiza o papel da didática no processo de preparação e realização de ensaios;             

para o autor o planejamento é um dos elementos fundamentais para o bom             
desenvolvimento de um trabalho musical em grupo. Vanscoy (2017) faz a exposição            

de alguns conteúdos e conceitos que deverão ser observados em um planejamento            
de ensaio de banda: postura, respiração, afinação entre os pares em naipes e             

conjunto, afinação de acordes, equilíbrio harmônico, equilíbrio melódico, andamento         

constante, ritmo, articulação, dinâmica, fraseado e caracterização de gênero         
musical. O autor reforça a importância do planejamento como um dos principais            

recursos para se obter eficiência nos ensaios de bandas escolares; para ele o             
planejamento dos ensaios deve ser diário e semanal, o regente deverá definir qual             

será o repertório dos concertos, conceitos musicais e conteúdos a serem           

trabalhados, bem como metas e objetivos. 
Os três regentes entrevistados planejam seus ensaios. O Regente 1 elabora            

seu planejamento conforme o calendário de eventos anuais da banda e traz o             
repertório como referência para elaboração do plano. O Regente 2 elabora o            

planejamento para as atividades da banda para obter resultados a curto, a médio e a               

longo prazo com planejamentos diários, semanais e anuais. O Regente 3 faz um             
planejamento geral por conteúdos ou temas e os aplica durante os ensaios. Todos             

os Regentes entram em consonância com Libâneo (1994), que considera os planos            
como instrumentos para a ação e um guia de orientação, porém devem ter ordem              

sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade. Assim, o planejamento do ensaio          

pode ser mais ou menos dinâmico, detalhado, dividido e projetado de diversas            
formas, adequando-se à realidade e à especificidade de cada banda escolar, pois            

dentre as características das bandas participantes desta pesquisa, há diferença na           
periodicidade dos encontros, locais de ensaio, quantidade de professores, recursos          

disponíveis, o que permite ou não a aplicação de determinados conteúdos, tarefas e             

atividades. A partir dessa diversidade, o planejamento torna-se indispensável para a           
eficiência do ensaio, pois o planejamento deverá levar em consideração aspectos           

estruturais, de pessoal, recursos e perfil do aluno. Vanscoy (2017) alerta para a             
especificidade de cada grupo, cabendo ao regente fazer as devidas adequações aos            

seus planos de ensaio; assim, o planejamento torna-se um dos principais recursos e             

uma das principais ferramentas para se obter eficiência nos ensaios com bandas            
escolares. Vanscoy (2017) também afirma que os regentes são os responsáveis em            

proporcionar uma ótima experiência de banda na escola, e devem cultivar a            
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musicalidade e a criatividade dos alunos. Para isso, o ensaio deve ser planejado,             

porém divertido, educacional e que produza resultados positivos. 

 
6.3 A REALIZAÇÃO DO ENSAIO 

 
Para os regentes entrevistados nesta pesquisa, a organização do grupo para           

o ensaio pode ocorrer de diversas formas e está relacionada às condições            

oferecidas pela escola, disponibilidade de pessoal e ao acesso a materiais como            
métodos e instrumentos musicais. A partir da perspectiva dos regentes, serão           

apresentadas questões relacionadas à divisão e subdivisão do tempo de estudo e            
ensaio das bandas pesquisadas, os métodos e materiais utilizados para a           

organização e realização do ensaio de banda. 

Todos os regentes utilizam a estratégia de separar momentos específicos          
para o estudo, seja ele individual e/ou coletivo das atividades da banda, com aulas              

teóricas, agrupamento por naipes e ensaio geral. Conforme relato dos regentes, isso            
ocorre de diferentes formas. O Regente 1 divide as atividades em teoria musical e              

ensaio de naipes durante a semana. Aos sábados faz o ensaio geral. Os alunos              

ingressantes participam apenas das aulas teóricas, depois vão para a prática de            
instrumento e a partir do segundo semestre iniciam no grupo principal.  

 
No começo ele vai uma vez por semana, só mesmo na aula de teoria [...],               
quando aprende a ler o básico, os sustenidos e bemóis, vai para a aula de               
instrumento, a prática, aí ele continua [...] Geralmente eu deixo o primeiro            
semestre para ele aprender só a parte teórica e a prática instrumental. Ele             
vai se inserir na Banda no 7 de Setembro, em agosto ele começa a ensaiar               
com a banda para o desfile de 7 de Setembro. (Regente 1). 

 

O Regente 2 concentra os ensaios somente aos sábados e faz uma divisão             

do ensaio contemplando três momentos específicos: aulas teóricas, apenas para          
alguns alunos, agrupamento por naipes e ensaio coletivo, todas no mesmo dia do             

ensaio. 
 

Nós concentramos as atividades no sábado [...] quem pode tocar, vai lá se             
dedicar, para ensinar a gente faz uma divisão de horários, dentro do sábado             
no período da tarde. O ensaio começa às 12 horas com aula teórica para              
aqueles que necessitam da teoria passo a passo, a partir das 13:30 aulas             
dos naipes fazendo todo o trabalho de fundamento do instrumento e depois            
às 15 horas o ensaio coletivo. (Regente 2). 
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O Regente 3 não trabalha com as aulas teóricas; sua técnica de ensino             

acontece de forma imitativa e exploratória, fazendo a divisão do trabalho em quatro             

momentos específicos: aquecimento, exploração livre, agrupamento por naipes e         
ensaio coletivo. Uma característica do ensaio de naipes é que os responsáveis pelo             

ensaio são os próprios alunos. Em sua entrevista, o Regente 3 reforçou a             
importância do protagonismo e autonomia desenvolvidos pelo grupo. Segundo o          

Regente 3, essa organização das atividades se deve ao espaço destinado aos            

ensaios, a quadra da escola, inviabilizando o estudo mais teórico. 
 

Se eu fosse colocar isso no papel teria esse primeiro momento de            
aquecimento, depois o momento de exploração livre, depois de ensaio por           
naipe; cada criança tem um responsável para fazer essa condução, e aí a             
gente junta todo grupo. É o momento que eu assumo com as crianças para              
poder fazer o trabalho de regência e fazer algumas correções. (Regente 3). 

 

Os Regentes 1 e 2 iniciam o ensaio geral com aquecimento coletivo utilizando             

o método The Ultimate Warm-up (O maior aquecimento), método de aquecimento           
coletivo de bandas para instrumentos de sopro e percussão, tendo como           

fundamento notas longas ligadas, cromatismo, arpejos e abertura em vozes. Utilizam           
para as aulas de instrumento o método coletivo de ensino banda Essential Elements             

for band (Elementos essenciais para banda). As principais características do método           

Essential Elements apresentado por Martins (2018) em seu artigo, que analisa os            
métodos utilizados pelos professores de projetos sociais, sob a ótica do modelo            

C(L)A(S)P, de Keith Swanwick (1979), são: teoria e história da música, exercícios de             
escalas e arpejos, cuidados com o instrumento, tabela com digitação do instrumento,            

técnica, postura, repertório com trechos de músicas eruditas, folclóricas de diversas           

nacionalidades e populares, e também disponibiliza os áudios em mp3. O Regente 2             
reforça também a importância do método coletivo de ensino para a prática docente e              

para o planejamento das atividades da banda. 
 

Eu tive um contato bem interessante com um método de ensino coletivo,            
onde nós tínhamos um método individual para cada instrumento, mas          
também dava para fazer uma prática coletiva. O método Essential Elements           
fazia esse trabalho e vinha certinho o planejamento anual e o que era pra              
ser feito. Funcionou muito bem [...] e lá nós tínhamos professores realmente            
para cada naipe, tinha essa reunião anual no início do ano de            
planejamento, o que nós iríamos fazer visando o repertório do ano.           
(Regente 2). 
 

O Regente 3 inicia com alongamentos e aquecimento, não utiliza nenhum           
método de ensino específico, mas como estratégia didática, os alunos ficam livres            
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para explorarem seus instrumentos em um tempo que varia entre 15 e 20 minutos.              

Segundo o regente, o fato dos alunos não poderem levar os instrumentos para casa              

motiva esta atividade, porque os alunos necessitam deste tempo para materializar           
seus pensamentos musicais, idealizados muitas vezes em casa. Essas criações          

podem vir a fazer parte da composição do ensaio geral e do repertório. 
 

Formatos, eu aprendi isso: 10, 15 minutos é deles; comecei a perceber que             
no meio daquela muvuca, chegava um momento que iam aparecendo          
espontaneamente pequenas formações, eles repassavam o ritmo que        
estávamos trabalhando, criavam um ritmo novo, traziam ideias, que         
provavelmente em casa batendo na mesa, descobriram, e queria ver como           
funcionava na caixa, no bumbo. Vi que era o momento mais bonito do             
ensaio, talvez o momento efetivo de aprendizagem, aquele momento de          
formação espontânea, e eu comecei a coletar dali as ideias para o ensaio e              
o repertório. (Regente 3). 

 

Vecchia (2012) observou dentre as características analisadas em 13 livros          
didáticos de métodos coletivos de instrumentos de sopro e percussão, estrangeiros e            

brasileiros, que há uma proposta de preparação inicial em naipes ou individualmente            
onde se trabalha fundamentos de respiração, embocadura, postura e emissão das           

primeiras notas, e posteriormente leitura de partitura e execução de exercícios com o             

grupo todo. A utilização do método de ensino coletivo pelas bandas 1 e 2 pode estar                
relacionada à formação instrumental: a banda 3 que não utiliza nenhum método            

formal de ensino, apresenta em seu conjunto, instrumentos com características mais           
percussivas homogêneas, tornando possível um trabalho mais imitativo, e as bandas           

1 e 2 possuem instrumentos de sopro heterogêneos na sua formação, com            

afinações e características diversas. 
 

6.4 REPERTÓRIO E APRESENTAÇÕES PÚBLICAS  
 

Segundo os regentes, o repertório é um dos elementos norteadores do           

trabalho com bandas escolares, ajuda a definir a rotina de ensaio, a motivação dos              
alunos e o sucesso da performance; porém é necessário adequar ao perfil da banda              

e dos alunos os gêneros musicais e o nível dos arranjos.  
O Regente 1 faz um planejamento anual do repertório. No mês de janeiro já              

define quais músicas serão tocadas em cada uma das apresentações dentro de seu             

calendário de eventos. De acordo com Kandler (2011), o objetivo dos ensaios de             
banda é preparar as bandas para as apresentações, as quais também fazem parte             

do processo de musicalização desenvolvidos nesses grupos. Segundo o Regente 1,           
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o campeonato é um dos eventos mais motivadores da banda: "os campeonatos            

dessas viagens são fantásticos; a gente ganha muito mais do que somente ensinar”.             

E apesar de muitas vezes não haver concorrência nos campeonatos, existem           
critérios e pontuações mínimas que devem ser alcançados para a obtenção do título.             

O desfile de 7 de setembro é sem dúvida um dos eventos considerados pelo              
Regente 1 como um dos mais importantes do ano e é também o momento onde os                

alunos novos são efetivados na banda. Por ser a Banda 1 uma banda escolar com               

características militares, o desfile tem um significado de grande representatividade          
para a instituição. Este depoimento demonstra que a partir da implantação das            

atividades de banda no contraturno escolar e apesar da sua importância histórica em             
desfiles de 7 de setembro, a banda escolar é uma atividade contínua durante o ano               

letivo, não se restringindo apenas ao desfile de 7 de Setembro, mas a um calendário               

de eventos durante o ano letivo.  
O Regente 2 reforça a importância do trabalho ser contínuo e que o foco do               

trabalho não deve ser apenas para o desfile de 7 de setembro: 
 

O desfile de 7 de setembro é bom, é importante, as pessoas gostam,             
sempre param para fazer isso e se dedicam, é ótimo; só não pode a banda               
trabalhar em função só disso; acontece com muitas fanfarras, muitas          
bandas que se formam para fazer essa apresentação e depois terminam,           
acabou a atividade; não gosto disso... (Regente 2). 

 
O Regente 2 também possui um calendário de eventos anuais e planeja o             

repertório que será executado durante o ano letivo. Quando perguntado sobre a            
participação em campeonatos, disse que para ele não é importante, porém justifica            

que o investimento feito para o campeonato poderia ser revertido para um            

investimento de material para a banda, pois o campeonato não traz nenhum retorno             
financeiro, além de não concordar com a forma de avaliação e o nível de exigência               

do concurso. Lima (2005) discute essa mesma questão, considerando que nos           
campeonatos há “exigências rígidas de uniformização das indumentárias, postura,         

marcialidade, movimentos sincronizados”. (LIMA, 2005, p. 45) 
 

... o campeonato em si, a maneira de avaliação, isso não me interessa, não              
me agrada nada, porque tem muita gente focado nisso, e a gente não acaba              
focando nisso e os outros acabam não atendendo a população. ir para o             
campeonato, investir R$ 5 a 10 mil reais em transporte, para você sair de lá               
e na planilha de avaliação de receber uma crítica, assim, poxa, o cara não              
entende a dificuldade de você comprar uma baqueta, você não tem uma            
baqueta tal para executar essa música, ... ser criticado por isso, a pessoa             
não vê o empenho do ano? De reunir as pessoas, de trabalhar, da             
dificuldade do aluno, do primeiro contato que ele está tendo. Não gosto            
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disso, mas gosto do concurso para atender o aluno, a oportunidade dele ir             
para outro lugar confraternizar com outras pessoas, conhecer ouvir, viajar,          
entrar dentro de um ônibus; às vezes viajar para um aluno é uma coisa              
fantástica, coisa de outro mundo pra ele, ele nunca saí de casa para pegar o               
ônibus e ir até o centro. (Regente 2). 

  

O Regente 2 sugere outro formato para que esses encontros fossem mais            
produtivos e propõe ações como: promover intercâmbio, masterclass, conhecer uma          

banda Norte Americana, marching band, ter acesso a um instrumental diferente, ter            
prêmio destaque e receber algum valor em dinheiro para poder investir na banda.  

O Regente 3 inicia o período de apresentações a partir do segundo semestre             

do ano. Geralmente a Banda 3 se apresenta nas escolas municipais onde os alunos              
estudaram. Nas atividades da escola trabalha um repertório de músicas conhecidas:           

Asa Branca, Ode à Alegria, Superfantástico. A escolha do repertório está           
relacionada ao nível técnico e satisfação dos estudantes em realizá-lo, sendo a            

escolha feita de forma coletiva e dialogada com os alunos. O Regente 3 conta que a                

princípio não concordava em participar com os alunos no desfile de 7 de setembro:  
 

... eu tinha um problema muito sério com esse negócio de desfile de 7 de               
setembro, mas depois eu acabei baixando a ansiedade e vendo que é            
importante para a criança, para esse grupo; mesmo que eu não concorde            
muito com os contextos, mas aquele momento que você vê esses meninos            
que usam as mesmas roupas, daí colocam uma farda que brilha com sol,             
entram no ônibus e vão para um espaço com um monte de outras bandas              
que nunca viram, aquele ambiente é mágico [...] depois do 7 de setembro a              
banda tem outro brilho na escola; é aquela questão da motivação; quando            
eles vão para um espaço assim onde são vistos, isso dá uma reenergizada             
muito grande, e aí eu acabei entendendo que o 7 de setembro, o desfile              
cívico tem que fazer parte do trabalho; mas por causa disso, por mexer com              
a autoestima deles. (Regente 3).  

 

O Regente 3 não participa de campeonatos e explica que o trabalho que ele              

desenvolve na escola não precisa de momentos de competitividade, pois os alunos já são              

competitivos por natureza. O Regente 2 sugere um outro formato para os campeonatos             

baseado em encontros de bandas e fanfarras:  

 
O meu trabalho na escola não tem essa preocupação em fazer uma            
formação para enfrentar concursos e outras bandas; minha preocupação         
mesmo é com a formação em música, formação didática, daquele grupo ali;            
só que eu sinto falta, eu percebi que é importante pra eles …. momentos de               
troca ou de encontro com outras bandas, não em contexto de           
competitividade; eles são muito competitivos por natureza, as crianças são          
muito competitivas; mas mesmo de colaboração, de troca, um encontro de           
Bandas e fanfarras, incluir momentos de apresentação e de formação para           
o regente e para as crianças. Isso seria sim o substituto ideal dos             
concursos, para quem trabalha com banda na escola; eu sinto falta de            
atividades dessa natureza. [...] muitos trabalhos nas escolas poderiam ser          
potencializados, reforçados ou retomados com ações dessa natureza, sabe,         

 



53 
 

nada contra os concursos, mas falta algo, um olhar voltado para esse grupo,             
que não é para competição e que não está sendo preparado para competir.             
(Regente 3). 

 

O repertório faz parte das aulas e ensaios de toda banda escolar, sendo sua              
importância considerada pelos três regentes entrevistados. Os Regentes 1 e 2 fazem            

um planejamento anual do repertório, conforme o calendário previsto de eventos a            
serem realizados e, como estratégia, o repertório é alinhado com o nível do grupo a               

partir dos parâmetros técnicos, pensando na promoção de motivação e desafio para            

os alunos. O Regente 3 planeja seu repertório a partir da motivação e da capacidade               
de realização do grupo, tendo a escolha do repertório como consequência da            

criação e da proposição feita pelos alunos durante os ensaios. Desta forma, o             
planejamento do repertório é uma das estratégias utilizadas para se alcançar os            

objetivos do trabalho com banda escolar, onde cada grupo faz a sua adequação             

conforme o nível dos alunos, motivação e desafio. Kandler (2011) expôs quais os             
principais critérios que os maestros utilizavam para escolha e seleção de repertório,            

sendo eles: avaliação da dificuldade técnica, introdução de elementos novos,          
desafios, tonalidade das peças, gosto pessoal do maestro, estilo musical da peça,            

qualidade da música e o instrumental disponível. Na literatura a questão do            

repertório de bandas é discutida, mostrando-se um aspecto relevante no          
desenvolvimento do trabalho com bandas. "A adoção de parâmetros técnicos para           

escolha de repertório e confecção de novos materiais é uma das lacunas que afetam              
o desenvolvimento das bandas brasileiras" (LAGE, 2012). Das três bandas          

participantes desta pesquisa, duas utilizam os parâmetros técnicos na escolha do           

repertório, que têm por objetivo adequar as exigências técnico-musicais dos arranjos           
ao nível de conhecimento técnico-musical dos alunos, e uma delas não utiliza, pois             

não tem em sua formação instrumentos de sopro. Porém deve-se considerar que o             
regente 3 estabelece outros critérios para escolha de repertório, adequado-o ao nível            

técnico-musical de seus alunos, e que a tabela de parâmetros técnicos apresentados            

por Calvo ( 2008), não é a única forma de nivelamento de repertório. 
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6.5  AVALIAÇÃO DO ENSAIO 

 

O próximo ponto trazido nesta análise refere-se à avaliação do trabalho com            
as bandas. Cada regente utiliza diferentes estratégias, mas todos consideram a           

avaliação importante como parte do processo de desenvolvimento dos grupos. 
A avaliação do trabalho acontece de duas formas para o Regente 1: parte da              

avaliação de nível de repertório, adequado-o ao nível do grupo, e depois realiza a              

avaliação geral do grupo a partir da performance, que acontece geralmente em            
campeonatos.  

 
Nos campeonatos a gente já tocou peças de nível 3, 3.5 [...] mas hoje, eu               
digo, o celular, ele matou um pouco essa geração; a piazada já não estuda              
como estudava lá em 2013/2014, que foi o auge da banda, foi isso; na              
época era muito mais fácil, a piazada estudava mais; mas eu sempre quero             
tocar no campeonato uma música de nível 3 pelo menos, porque exige um             
pouquinho mais, a gente chegou em um nível muito alto; a gente não pode              
baixar, os próprios jurados questionam: o que aconteceu? A gente procura           
manter, já procura ensaiar em março; o repertório geralmente eu que           
escolho mas é claro que ele (aluno) pode opinar, dar uma sugestão para o              
concerto, eles sempre dão sugestões. (Regente 1).  

 

O Regente 1 mencionou níveis das peças do repertório da banda (3, 3.5),             
referindo-se a uma tabela de classificação do repertório. Calvo (2008) explica que na             

década de 90, Richard Milles iniciou um projeto de catalogação, gravação e            
classificação técnica de repertório, e como resultado foi lançando a série Teaching            

Music Through Performance in Band (Como ensinar música através do trabalho com            

bandas), reforçando e contribuindo para a difusão de uma tabela de classificação            
técnica; desde então a tabela foi se aprimorando e tornou-se fundamental nos            

processos de educação musical para professores instrumentistas. O autor em seu           
pequeno guia prático para o regente de banda, defende a necessidade de se utilizar              

uma tabela de parâmetros técnicos para classificação de repertório de sopros           

destinados à banda, afirmando que "tal classificação torna-se uma forte aliada na            
preparação de um plano de ensino dentro da banda, bem como na própria formação              

de uma banda melhor elaborada" (CALVO, 2008 p. 36).  
O Regente 2 utiliza a classificação alinhada ao método de ensino para definir             

o repertório que será executado com a banda, demonstrando a caracterização de            

um planejamento que considera o nível técnico musical do aluno. 
 

Através do método de ensino é feito um planejamento de repertório;           
tínhamos uma programação; em novembro nós fazíamos um concerto anual          
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das atividades, já planejamos o repertório, uma peça ou duas com           
dificuldade 3 e outras peças de nível 2, nível 1.5 [...] no final do ano               
passado, encerramos fazendo uma breve avaliação com os alunos,         
escalinhas, tocar um repertório, um exercício do método, para acompanhar          
o aluno em si, e a avaliação relacionada ao conjunto, o grupo todo; é              
verificar se realmente está desenvolvendo aquele repertório, se está no          
nível para todo mundo tocar com qualidade, tocar um repertório difícil e não             
ter qualidade não adianta. (Regente 2). 

 
 

O Regente 3 não utiliza os parâmetros técnicos para classificação de           
repertório, provavelmente pela característica da formação instrumental do seu grupo,          

mas faz uma avaliação de nível de repertório, mesmo que de forma intuitiva, pois              

afirma que "a música que eles gostam é aquela que eles conseguem tocar"; dessa              
forma, faz a adequação do nível do repertório com o nível técnico dos alunos. Assim,               

a escolha de repertório e dos métodos a serem utilizados pelos professores e             
regentes, podem ser ferramentas essenciais para contribuir com a eficiência do           

ensaio e da performance musical. 

A avaliação da Banda 3 é feita a partir da análise da performance pelo              
professor e pelos próprios alunos.  

 
A título de avaliação do trabalho, é sempre depois de uma apresentação;            
juntar o pessoal (alunos) no salão para poder assistir o vídeo da            
apresentação e conversar sobre aquilo que eles fizeram. E o legal é que             
tem alguém que vai dizer assim: mas professor, fulano tá fora do            
andamento, ele atravessou o ritmo; ciclano tocou errado a nota não é            
aquela nota. Esse é o trabalho que eu faço com eles, sabe, assim a minha               
proposta é de aprimorar ao máximo a percepção musical deles, a percepção            
auditiva. (Regente 3). 

 

Todos os regentes entrevistados avaliam o trabalho. O Regente 1 avalia a            

performance realizada em campeonatos; o Regente 2 avalia os alunos a partir da             
execução das atividades dos métodos e do repertório; e o Regente 3 avalia junto              

com os alunos a performance a partir da gravação de vídeo da apresentação. Para              

Libâneo (1994) a avaliação é uma tarefa didática contínua e necessária dentro do             
processo educacional; através dela, verificam-se os resultados obtidos a partir dos           

objetivos propostos, podendo constatar avanços e dificuldades. Para Gomes e          
Ostergren (2015), a avaliação do ensaio torna-se essencial para mensurar o           

cumprimento dos objetivos traçados e a redefinição do ponto de partida dos            

trabalhos para o próximo ensaio. Figueiredo (1990) reforça a importância de se            
avaliar o trabalho como ferramenta didática fundamental para o desenvolvimento e           

acompanhamento da atividade. 
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6.6  SÍNTESE DE ESTRATÉGIAS DE ENSAIO 

 
Nesta última parte das análises, são apresentados elementos que sintetizam          

aspectos referentes às estratégias de ensaio discutidas pelos regentes participantes          
da pesquisa, assim como estratégias consideradas na literatura específica da área           

de bandas e grupos musicais e no referencial teórico referentes à didática. 

O Quadro 3 apresenta a síntese das estratégias de ensaio referentes ao            
planejamento, na perspectiva dos regentes e da literatura entrevistados. 

 
Quadro 3 - Estratégias de ensaios para o planejamento  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Verificamos no quadro acima que há uma concordância em relação ao           
planejamento do ensaio entre os regentes entrevistados e os autores que tratam do             

assunto. Independente da forma como é elaborado o planejamento, todos          
 

ENSAIO - PLANEJAMENTO  

REGENTE 1 
(2020) 

- planejamento baseado em eventos anuais, como campeonatos, datas         
comemorativas e desfiles; 

REGENTE 2 
(2020) 

- planejamento como estratégia para se alcançar os objetivos diários; reforçou a            
importância de organizar o planejamento a curto, médio e longo prazo para as             
atividades da banda; 

REGENTE 3 
(2020) 

- planejamento de forma anual trazendo as temáticas e/ou conteúdos gerais para            
a orientação do trabalho docente durante os ensaios; 

LIBÂNEO 
(1994) 

- A eficácia do processo de ensino depende da direção do trabalho sistematizado             
do professor, desde a organização do planejamento, objetivos, conteúdos,         
métodos e formas organizativas do ensino. 

FIGUEIREDO  
(1990) 

- papel da didática no processo de preparação e realização de ensaios,            
considerando quatro elementos fundamentais: planejamento, organização,      
aplicação e avaliação; 

GOMES E  
OSTEREN 
(2015) 

- O regente, após avaliar as dificuldades técnicas da obra, faz um planejamento             
de horas e ensaios necessários para uma boa preparação, considerando          
possibilidades de ensaios de naipes, ou qualquer outro recurso didático disponível           
para a resolução de problemas técnicos específicos. 

ALVES DA  
SILVA 
(2018) 

- necessidade do planejamento com o objetivo de tornar o ensaio mais eficiente e              
a atividade não se tornar apenas um momento para passar as músicas do             
repertório; 

VANSCOY 
(2017) 

- planejamento é um dos principais recursos para se obter eficiência nos ensaios             
de bandas escolares; o planejamento dos ensaios deve ser diário e semanal, o             
regente deverá definir: repertório dos concertos, conceitos musicais e conteúdos          
a serem trabalhados, bem como metas e objetivos. 
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concordam que para um bom desenvolvimento do ensaio é necessário planejá-lo de            

forma sistemática para que se possa alcançar os objetivos, sejam eles diários,            

semanais ou anuais, ou especificamente para as apresentações públicas. 
 

O Quadro 4 sintetiza as estratégias de realização do ensaio ou aplicação do             
planejamento na prática, trazendo perspectivas dos regentes entrevistados e da          

literatura consultada. 

 
Quadro 4 - Estratégias de aplicação no ensaio  

 

APLICAÇÃO - REALIZAÇÃO DO ENSAIO,  ESTRUTURA, MÉTODOS E MATERIAIS  

REGENTE 1 
(2020) 

- divide as atividades em teoria musical e ensaio de naipes durante a semana;              
aos sábados faz o ensaio geral: aquecimento e repertório e eventualmente           
marcha; utiliza os métodos Warm-up e Essential Elements; 

REGENTE 2 
(2020) 

- os ensaios acontecem somente aos sábados contemplando três momentos          
específicos: aulas teóricas, apenas para alguns alunos, agrupamento por naipes e           
ensaio coletivo: aquecimento e repertório e marcha; utiliza os métodos Warm-up e            
Essential Elements; 

REGENTE 3 
(2020) 

- não trabalha com as aulas teóricas; sua técnica de ensino acontece de forma              
imitativa e exploratória; faz a divisão do trabalho em quatro momentos           
específicos: aquecimento, exploração livre, agrupamento por naipes e ensaio         
coletivo;  não utiliza nenhum método específico;  

LIBÂNEO 
(1994) 

- "O Planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação           
da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto            
social". 

FIGUEIREDO 
(1990)  

"A capacidade de resistência física de um grupo, a capacidade de assimilação, a             
capacidade de desenvolver a compreensão e a expressividade, são elementos          
que dependem da ação direta do regente no momento do ensaio." 

COELHO 
(2016) 

- o ensaio consiste num trabalho preliminar para a montagem de um espetáculo             
teatral, musical etc., bem como o treinamento dos intérpretes, em sucessivas           
representações experimentais, antes da estreia. Os ensaios são as sessões de           
trabalho de um grupo com vista a preparar o objetivo: o concerto / espetáculo              
para o público. 

ALVES DA  
SILVA 
(2011) 

- proposta pedagógica de ensaio-aula, baseado na Teoria Espiral de          
Desenvolvimento Musical de Swanwick (1988) e no modelo C(L)A(S)P daquele          
autor inglês. Com o objetivo de tornar os ensaios mais completos, propõe três             
atividades musicais principais: a de performance, criatividade e percepção         
musical e duas atividades de apoio, literatura musical e técnica. 

FERLEY 
(2006) 

- implementou nos ensaios o uso de métodos não verbais para ajudar a promover              
níveis mais profundos de musicalidade estudantil, pois, segundo ela, o          
reconhecimento dos gestos aumenta a capacidade de serem músicos eficazes; 

VECCHIA 
(2012) 

- os métodos de ensino coletivo de música essencialmente trazem conceitos,           
propostas de exercícios técnicos, além de repertório didático que pode auxiliar           
nas dinâmicas de ensaios, reforçando e contextualizando os conteúdos         
trabalhados de uma forma aplicada; 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 
Este é o momento da ação docente, onde cada regente aplica o seu             

planejamento de acordo com os desafios apresentados, a estrutura da escola,           

métodos, materiais disponíveis e professores colaboradores. De acordo com a          

literatura e o depoimento dos regentes, existe uma organização do ensaio conforme            
as necessidades apresentadas pelos grupos, como divisão por naipes, ensino          

teórico, ensaio gerais, aulas de instrumento, marcha, ou seja, são estratégias para            
aplicação de conteúdos e de repertório elaboradas conforme a especificidade de           

cada grupo musical e alinhadas com a realidade de cada escola. 
 

O Quadro 5 apresenta a síntese de aspectos relacionados ao repertório das            
bandas, valendo-se das perspectivas dos regentes entrevistados e da literatura          

consultada. 
 
 

Quadro 5: Repertório 

 

BARBOSA 
(2004)  

Em sua organização didática, oferece um passo a passo para a aprendizagem de             
cada instrumento, onde percebe-se claramente que a teoria é aplicada; assim o            
estudante vai aprendendo a técnica do instrumento simultaneamente com a teoria           
necessária para seu desenvolvimento naquele momento do aprendizado. 

KANDLER 
(2011) 

- na sua pesquisa constatou que a maioria dos alunos iniciam os estudos a partir               
dos conteúdos teóricos em grupo; em seguida aprendem um instrumento musical           
de forma individual ou em pequenos grupos por afinidade instrumental e           
posteriormente são ingressados oficialmente na banda podendo participar dos         
ensaios gerais e apresentações; 

CISLAGHI 
(2009) 

Observa que a atividade de audição, além de ampliar o repertório dos alunos,             
promove um momento para a apreciação musical, que faz parte da preparação            
para o ensaio do regente e também dos alunos; em seguida, nos ensaios gerais,              
os professores fazem as devidas considerações para que a banda possa atingir            
um nível satisfatório de execução musical, observando e fazendo considerações          
em relação a marchas, alinhamento, notas musicais, ritmo da percussão, dentre           
outros.  

REPERTÓRIO - APRESENTAÇÕES PÚBLICAS  
 

REGENTE 1 
(2020) 

- Faz um planejamento anual do repertório, no mês de Janeiro já define quais              
músicas serão tocadas em cada uma das apresentações dentro de seu           
calendário de eventos. Utiliza a tabela de parâmetros técnicos para classificação           
de repertório. Participa dos campeonatos pela motivação, desafio e avaliação. O           
7 de setembro é um dos eventos mais importantes para o grupo. 

REGENTE 2 
(2020) 

- Possui um calendário de eventos anuais e planeja o repertório que será             
executado durante o ano letivo. Utiliza a tabela de parâmetros técnicos para            
classificação de repertório. Participa de campeonatos, porém não concorda com o           
formato e avaliação. Participa do desfile de 7 setembro pela importância do            
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

O Repertório apareceu nos depoimentos dos regentes como uma das          
principais estratégias para o trabalho com bandas escolares, pois através dele os            

alunos são motivados para a música. A escolha adequada do repertório define uma             
boa colocação nos campeonatos e uma performance satisfatória nas apresentações.          

Como estratégia para adequação do nível técnico-musical do aluno, com as           

dificuldades apresentadas pelos arranjos, aconselha-se utilizar a tabela de         
parâmetros técnicos para classificação de repertório destinado a bandas. Os          

gêneros musicais relatados pelos regentes são diversos, não havendo um repertório           
fixo específico para bandas, e a escolha das músicas pode ser feita a partir da               

temática do evento a ser realizado. A banda pode tocar qualquer repertório, do             

popular ao erudito, e uma das características dos mestres de banda é essa             
habilidade de criar e adaptar arranjos, além de ter muito material disponível na             

internet. 
 

 

evento, porém reforça que o trabalho com bandas escolares não deve ter este             
evento como foco. 

REGENTE 3 
(2020) 

- Planeja seu repertório a partir da motivação e da capacidade de realização do              
grupo, tendo a escolha do repertório como consequência da criação e da            
proposição feita pelos alunos durante os ensaios. Não participa de campeonatos           
por serem extremamente competitivos. Não utiliza a tabela de parâmetros          
técnicos de classificação de repertório apresentada por Calvo (2008). Participa do           
desfile de 7 setembro pela importância do evento para os alunos. 

CISLAGHI 
(2009) 

- repertório inclui músicas populares, característica comum entre as bandas. O           
autor também fez um levantamento sobre a satisfação dos alunos em relação aos             
repertórios executados pelas bandas, e concluiu que há uma aceitação positiva           
da maioria dos estudantes. 

ALVES DA  
SILVA 
(2018) 

- importância das bandas de música na divulgação de repertório de diferentes            
gêneros musicais, compreendendo que o repertório é composto de obras          
originais, arranjos e transcrições para esta formação. 

KANDLER 
(2011) 

Observa que o objetivo desses ensaios, em todos os grupos, é preparar as             
bandas para as apresentações, as quais também fazem parte do processo de            
musicalização desenvolvidos nesses grupos. Em sua análise a autora constatou          
que o repertório era formado por músicas sacras, músicas populares dos mais            
variados estilos e nacionalidades, peças eruditas, folclóricas e hinos cívicos. 

CALVO 
(2008) 

Defende a necessidade de se utilizar uma tabela de parâmetros técnicos para            
classificação de repertório de sopros destinados à banda, afirmando que "tal           
classificação torna-se uma forte aliada na preparação de um plano de ensino            
dentro da banda, bem como na própria formação de uma banda melhor            
elaborada". 

LAGE 
(2012) 

Compreende que a adoção de parâmetros técnicos para escolha de repertório e            
confecção de novos materiais é uma das lacunas que afetam o desenvolvimento            
das bandas brasileiras. 
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O Quadro 6 apresenta a síntese de elementos trazidos pelos regentes           

entrevistados e por autores da literatura utilizada nesta pesquisa. 
 

Quadro 6 - Avaliação do ensaio  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 
A avaliação do ensaio aparece como um procedimento que acontece em           

todas as etapas, desde o planejamento, na aplicação, organização do ensaio, e na             
realização da performance musical. Tanto a Literatura quanto os regentes avaliam o            

trabalho de diversas formas, alguns pelo resultado da performance, outros          
acompanhando o resultado da aplicação do ensaio direcionando a escolha dos           

materiais e repertório. Poderíamos afirmar que todas as estratégias de ensaios           

deveriam ser avaliadas para o melhor desenvolvimento da atividade de banda           
escolar. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

AVALIAÇÃO DO ENSAIO 

REGENTE 1 
(2020) 

- avalia e é avaliado a partir performance realizada em campeonatos; 

REGENTE 2 
(2020) 

- avalia os alunos a partir da execução das atividades do métodos e repertório; 

REGENTE 3 
(2020) 

- avalia junto com os alunos a performance através da gravação de vídeo da              
apresentação; 

LIBÂNEO 
(1994) 

- A avaliação é uma tarefa didática contínua e necessária dentro do processo             
educacional; através dela, verificamos os resultados obtidos a partir dos objetivos           
propostos, podendo constatar avanços e dificuldades. "A avaliação é uma          
reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar tanto do professor como             
dos alunos". (p. 195).  

FIGUEIREDO 
(1990)  

- papel da didática no processo de preparação e realização de ensaios,            
considerando quatro elementos fundamentais: planejamento, organização,      
aplicação e avaliação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal identificar que tipos de           
estratégias poderiam ser consideradas essenciais e adequadas para um ensaio de           

banda eficiente do ponto de vista musical e pedagógico a partir da perspectiva de              
regentes. Foram também apresentadas as principais características de        

planejamento, organização, aplicação e avaliação do ensaio, considerados        

essenciais e eficientes para um ensaio de banda escolar por autores selecionados            
para este estudo. 

A revisão de literatura auxiliou nas discussões, dialogando e dando suporte           
para os depoimentos apresentados pelos regentes entrevistados de bandas         

escolares. Os autores selecionados ajudaram a compreender e ampliar a visão           

sobre o fenômeno do ensaio, trazendo características e elementos que são           
fundamentais e importantes de serem observados no trabalho de banda escolar. 

Para o referencial teórico foi utilizado Libâneo, considerando os temas          
didática e prática de ensino na perspectiva crítico–social. A prática de banda,            

enquanto disciplina ou atividade educacional, neste estudo foi considerada como          

modalidade com influências educativas formais, o que estabelece um tratamento          
pedagógico convencional, utilizando-se de conceitos da didática e da prática da           

educação a fim de instrumentalizar o professor de música e/ou regente de banda             
para o trabalho docente dentro do ambiente escolar institucionalizado. 

A pesquisa de abordagem qualitativa foi adequada para este trabalho,           

ajudando a aprofundar e compreender o processo de ensaio na perspectiva de três             
regentes de bandas escolares, dialogando com a literatura revisada e com o            

referencial teórico, através de entrevistas semiestruturadas. 
As bandas escolares, suas características, funções e desafios, foram         

descritas evidenciando diferentes formações instrumentais. Também foram       

analisados a importância e o potencial educativo da banda como atividade           
extracurricular na escola, além de desafios a serem superados, como formação do            

professor/regente, material didático e aquisição de instrumentos musicais.  
A análise dos dados evidenciou, independente da formação instrumental do          

grupo, a importância do repertório das bandas para o desenvolvimento do grupo. O             

planejamento, a organização, a aplicação e a avaliação do ensaio apresentadas por            
Figueiredo (1990) e utilizadas neste trabalho, identificaram nas estratégias didáticas          

elementos que conduzem para a escolha e preparação do repertório para o ensaio e              
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consequentemente para a performance. No relato de todos os regentes, há divisões            

de naipes e momentos diferentes para a resolução de dificuldades técnicas e            

teóricas. A escolha do repertório aparece na pesquisa como um dos elementos            
estratégicos principais em todas as etapas. O planejamento, a organização, a           

aplicação e a avaliação do ensaio foram aspectos discutidos pelos regentes como            
sendo essenciais na preparação para a performance. Independente do gênero          

musical, do evento que irá tocar, o repertório está presente em todos os ensaios              

como foco do trabalho. Segundo os regentes, o repertório influencia também na            
escolha dos materiais didáticos e interfere na rotina dos ensaios, permitindo as            

divisões de naipes e reforço das aulas teóricas. O uso dos parâmetros técnicos de              
classificação de repertório, e estratégias de nivelamento de repertório utilizados          

pelos regentes, demonstra um cuidado em trabalhar com músicas que estejam           

adequadas ao nível técnico do aluno, obtendo assim resultados mais satisfatórios na            
realização da performance musical e um desempenho melhor nos campeonatos.          

Desta forma, o repertório quando planejado, observando o nível técnico dos alunos e             
a motivação para a execução das músicas escolhidas, melhora significativamente a           

performance musical. Outra estratégia motivacional são as apresentações públicas.         

Os regentes concordam e relatam a importância da participação em eventos como o             
desfile cívico de 7 de setembro e a participação em campeonatos para os alunos.              

Mesmo que haja discordância em alguns pontos em relação aos eventos onde as             
bandas poderiam participar, os 3 regentes consideram importantes as         

apresentações públicas pela mudança positiva causada nos alunos pelas         

experiências de tocar em público. Os regentes apresentaram vários argumentos e           
estratégias para o trabalho com bandas escolares e concordam sobre a importância            

de ter um bom planejamento, um repertório adequado, de avaliarem o trabalho,            
realizarem apresentações públicas, participarem em desfiles e campeonatos. Os         

Regentes apresentaram diferentes pontos relacionados à aplicação e organização         

do ensaio, por serem estratégias vinculadas diretamente às questões institucionais          
locais, as quais influenciam na disponibilidade dos espaços para os ensaios,           

investimento em instrumentos, uniformes, métodos, lanche e transporte. Apesar dos          
regentes optarem por diferentes ou semelhantes estratégias, o estudo demonstrou a           

dinâmica e variedade de opções de conduzir de forma eficiente um ensaio de banda              

escolar, cumprido de forma satisfatória os objetivos deste trabalho. 
Como conclusão deste trabalho, as análises demonstraram que a banda          

escolar promove a educação musical na escola, através do estudo de instrumentos e             
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da vivência musical coletiva; e é no ensaio onde acontece a efetivação do             

aprendizado musical. A banda é uma atividade coletiva que depende da interação            

com o outro; é no ensaio da banda que se aprende música, mas também se aprende                
a dividir, colaborar, trocar experiências, respeitar e se divertir. As estratégias           

apresentadas neste trabalho poderão contribuir para reflexões sobre o papel do           
ensaio no desenvolvimento musical dos estudantes que participam de bandas          

escolares, ampliando possibilidades e alternativas que auxiliem outros regentes no          

desenvolvimento de suas atividades em distintas bandas escolares. 
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ANEXOS  

 

Anexo I  
Planilha contendo o número de corporações participantes do campeonato promovido          

pela Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas.  
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............... 

 

  

 

Fonte : FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FANFARRAS E BANDAS: regulamento geral do XXVIII           
Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas. Paraná: FPFB, 2019. 
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Anexo II  

Plano de concerto – referente a questões de composição musical, conceitos, data da             

primeira leitura, data intermediária, objetivo intermediário, data da primeira execução          
completa. 

 
Fonte: VANSCOY, Roderic. Ensaio de banda no ensino fundamental. American Band College of             
Sam Houston State University. Texas, 2017. 
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Anexo III 

Plano de aula semanal: Composição, datas de ensaio, metas semanais. 

 
Fonte: VANSCOY, Roderic. Ensaio de banda no ensino fundamental. American Band College of             
Sam Houston State University. Texas, 2017. 
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Anexo IV 

Plano de aula diário: Aquecimento, exercícios técnicos, acordes, afinação, tempo,          
composição, métrica, ações/conceitos/objetivos, imagens e metáforas. 

 
Fonte: VANSCOY, Roderic. Ensaio de banda no ensino fundamental. American Band College of             
Sam Houston State University. Texas, 2017. 
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Anexo V 

Tabela de Parâmetros Técnicos para Sopro  

 
Fonte: CALVO, D. S.; JARDIM, M. (Org.). Pequeno guia prático para o regente de banda: tabela                
de parâmetros técnicos e musicais para classificação do repertório de sopros destinado às bandas.              
Rio de Janeiro: Funarte, 2008. 
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Anexo VI  
Categorias conforme instrumental permitidas a participarem dos campeonatos        

promovido pela Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas. 
 
 
6.1 - Bandas de Percussão – Somente Instrumentos de Percutir, sem som definido. (Bombos,              
Surdos, Caixas,Pratos e demais acessórios). 
 
6.2 - Bandas de Percussão com Liras de 25 Teclas – Instrumentos de percutir tais como: Bombos,                 
Caixas, Surdos, Pratos e Liras de 25 Teclas. Excluem-se os demais instrumentos melódicos e de som                
definido como tímpanos. 
 
6.3 - Bandas de Percussão Marcial – Instrumentos de percutir tais como: Bombos, Caixas, Surdos,               
Pratos, Tímpanos, Campanas tubulares Glokenspiel, família dos vibrafones, família dos xilofones e            
liras. 
 
6.4 - Bandas de Percussão Com Instrumentos Melódicos – Instrumentos de percutir tais como:              
Bombos, Caixas, Surdos, Pratos, Tímpanos, Campanas tubulares Glokenspiel, família dos vibrafones,           
família dos xilofones e liras,  Escaletas e Flautas Doces . 
 
6.5 - Fanfarra Simples Tradicional – Instrumentos melódicos: Trompetes naturais, agudos e graves             
(cornetas e cornetões), lisos sem a utilização de recursos (gatilhos). 

I - Instrumentos de Percussão: Bombos, surdos, caixas, pratos a dois. 

II - Instrumentos Facultativos: Demais instrumentos melódicos sem recursos (Bombardinos, Tubas) e            
acessórios de percutir, mais os instrumentos das categorias anteriores.

 

6.6 - Fanfarra Simples – Instrumentos melódicos: Trompetes naturais, agudos e graves (cornetas e              
cornetões), lisos de qualquer tonalidade ou formato, sendo opcional a utilização de recursos, como              
gatilho. 

I - Instrumentos de Percussão: Bombos, surdos, caixas, pratos a dois. 

II - Instrumentos Facultativos: Tubas, Bombardinos e acessórios de percutir, mais os instrumentos             
das categorias anteriores. 

 
6.7 - Fanfarra Com Uma Válvula – Instrumentos melódicos: trompetes naturais, agudos e graves              
(cornetas e cornetões), com uma válvula, de qualquer tonalidade ou formato. 

I - Instrumentos de Percussão: O mesmo das categorias anteriores. 

II - Instrumentos facultativos: Tubas, Bombardinos e acessórios de percutir, mais os instrumentos das              
categorias anteriores. 

6.8 - Banda Marcial – Instrumentos melódicos: Família dos trompetes, família dos trombones, família              
das tubas e saxhorn. 

I - Instrumentos de Percussão: Os mesmos das categorias anteriores. 

II - Instrumentos facultativos: marimba, pífaros, gaitas de fole, trompa, tímpano, glokenspiel,            
campanas tubulares, e outros de percutir, mais os instrumentos das categorias anteriores. 

6.9 - Banda Musical de Marcha – Instrumentos melódicos: Família das flautas transversais (não              
obrigatórios), família dos clarinetes, instrumentos de sopro das categorias anteriores. 
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I - Instrumentos de Percussão: Os mesmos das categorias anteriores. 

II - Instrumentos Facultativos: oboé, fagote, contra fagote, requinta, clarone, trompa, celesta,            
xilofone... 

6.10 - Banda Musical de Concerto 

a) Instrumentos melódicos característicos: família das flautas transversais (não obrigatórios); família           
dos clarinetes; família dos saxofones e instrumentos de sopro das categorias anteriores; 

b) Instrumentos de percussão: bombos, tambores, prato a dois, prato suspenso, caixa clara; 

§ É vetada a utilização de instrumentos de palheta dupla.  

6.11 - Banda Sinfônica: 

a) Instrumentos melódicos característicos: família das flautas transversais; família dos clarinetes;           
família dos saxofones e instrumentos de sopro das categorias anteriores; 

b) Instrumentos de percussão: bombos, tambores, prato a dois, prato suspenso, caixa clara; 

c) Instrumentos complementares: oboé, fagote, contra fagote, trompa, contrabaixo acústico, celesta e            
xilofone. 

É obrigatória a utilização de pelo menos um instrumento de palheta dupla.
 

§ - As corporações que não se enquadrarem nas categorias e demais diretrizes citadas no presente                
regulamento, não poderão participar deste evento. (FPFB, 2019 p. 3-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FANFARRAS E BANDAS: regulamento geral do XXVIII           
Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas. Paraná: FPFB, 2019. 
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Anexo VII  
Roteiro de entrevista com os maestros/regentes de bandas e fanfarras  

 

- Dados Pessoais (Para uso exclusivo do mestrando e do orientador) 
- Formação musical e experiência com banda  

- Nome da Corporação Musical (Para uso exclusivo do mestrando e do           
orientador) 

 

Ensaio  
- Estrutura (local de ensaio, cadeiras, estantes, partituras) 

- Professores que atuam na banda (funções de cada um deles) 
- Organização do ensaio (início, meio e fim) 

- Tempo de ensaio (frequência semanal, duração, intervalo) 
- Planejamento do professor (diário, semanal, mensal, semestral, anual) 

- Aplicação do ensaio, dinâmica e organização (individual, coletivo, naipe)  

- Avaliação do ensaio (estabelecimento de metas)  
- Conteúdos (de que forma são apresentados e quais são considerados          

essenciais pelo regente) 
- Estratégias utilizadas durante o ensaio – atividades, motivação, disciplina  

- Uso das novas tecnologia (nos ensaios e em tarefas para os estudantes)  

 
Repertório  

- Quem escolhe  
- Critérios de escolha  

- Gêneros musicais  

- Influência do repertório no ensaio 
 

Métodos e materiais didáticos utilizados  
- Livros, apostilas (para estudo individual e coletivo)  

- Influência dos materiais/conteúdos selecionados no ensaio  

 
 

Apresentações públicas 
- Frequência (mensal, semestral, anual) 
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- Locais de apresentação 

- Tipos de público atendidos 

 
Campeonatos  

- Importância dos campeonatos para bandas de música  
- Participação desta banda em campeonatos 

- Influência dos campeonatos na realização dos ensaios 

 
Outros Assuntos  

 
- Solicitar documentos sobre a escola e sobre a banda, cartazes, folders,           

histórico, materiais que possam contribuir com a pesquisa  
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ANEXO VIII  
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

Florianópolis, 19 de agosto de 2020. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Prezado(a) Sr(a),  

A pesquisa intitulada "Estratégias de ensaios de bandas e fanfarras          

escolares: perspectivas de regentes da cidade de Curitiba” estratégias para          
um ensaio eficiente do ponto de vista musical e pedagógico", vem estudando            

diferentes perspectivas do ensaio de bandas escolares no Paraná. A referida           
pesquisa está sendo desenvolvida por Alessandro Gomes, estudante de mestrado          

na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, no Programa de Mestrado             

em Artes - ProfArtes, sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio Luiz de Ferreira              
Figueiredo.  

O objetivo da pesquisa é discutir estratégias para ensaios de bandas e            
fanfarras, analisando conteúdos e conceitos que são indispensáveis em um ensaio           

de banda escolar na perspectiva de regentes.  

A sua colaboração na realização desta pesquisa será concedendo entrevistas,          
as quais serão gravadas em áudio. Posteriormente o material das entrevistas será            

transcrito e enviado ao(à) Sr(a) para conferência.  
O material coletado será de uso exclusivo do mestrando e do professor            

orientador, sendo utilizado com finalidades acadêmicas para estudo, análise e          

divulgação de resultados em textos e apresentações de trabalhos em congressos.           
Seu anonimato está garantido em todas as etapas do processo e serão respeitados             

os procedimentos éticos necessários para preservar a integridade das pessoas          
envolvidas na pesquisa. Como sua participação no estudo é voluntária, o(a)           

senhor(a) tem a liberdade de se recusar a participar, podendo, ainda, retirar seu             

consentimento em qualquer tempo, sem qualquer penalização ou prejuízo.  

 



78 
 

Essa pesquisa não oferece riscos previsíveis. A realização do trabalho de           

pesquisa não implicará em qualquer mudança nas atividades regulares das bandas           

cujos(as) maestros(inas) serão entrevistados(as), nem trará qualquer ônus financeiro         
para a referida instituição. Entre seus benefícios, esta pesquisa poderá contribuir           

para a qualidade do trabalho com bandas escolares, trazendo reflexões para o            
momento do ensaio, beneficiando regentes e estudantes que participam desta          

atividade.  

Este termo de consentimento livre e esclarecido é feito em duas vias, sendo             
que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o sujeito participante da               

pesquisa. Informações adicionais poderão ser fornecidas pelo mestrando e pelo          
orientador do trabalho, através dos endereços eletrônicos indicados abaixo. 

 
Atenciosamente, 

 
Alessandro Gomes - Acadêmico do ProfArtes 
Telefone: (41) 99997-6444 
E-mail: alessandrogomes@seed.pr.gov.br 
 

 

Prof . Dr. Sérgio Luiz de Ferreira Figueiredo - Professor Orientador  
Telefone (48) 99912-5759 
E-mail: sergiofigueiredo.udesc@gmail.com 
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e que            

recebi de forma clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto. Estou             
ciente que todos os dados a meu respeito serão sigilosos, e também fui informado              
que posso me retirar do estudo a qualquer momento.  
 
Nome por extenso ____________________________________________________ 

 

Assinatura__________________________________________________________ 

Local:_______________________________________ Data:___/____/____ . 

mailto:alessandrogomes@seed.pr
mailto:sergiofigueiredo.udesc@gmail.com

