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A banda é som. Música. Melodia. É o ritmo cadenciado das 

marchas e dobrados, ou o breque gostoso de sambas e maxixes, 

ou ainda o embalo dolente das valsas. E que compassa o 

coração da gente para segui-la pelas ruas, ou nos chama para 

praça. E ao som das harmonias criadas por aqueles 

instrumentos às vezes um pouco desafinados, manejados por 

mãos duras e calejadas, somos transportados para um espaço 

mágico, onde as pessoas sorriem, se integram, aplaudem e se 

emocionam. (GRANJA, 1984: 79-80). 



 

 

RESUMO 

 

Resumo: Os estudos sobre os saberes que são adquiridos pelos professores em 

formação e como esses saberes se articulam na atuação docente, tem se configurado 

como um tema relevante nos debates sobre educação na contemporaneidade. Nesse 

contexto, considerando as bandas de música como um dos espaços onde se 

articulam saberes para a atuação e formação do professor de música, este 

estudo apresenta uma pesquisa realizada com três maestros que atuam respectivamente 

em três bandas de música da região do Alto Oeste Potiguar, com o objetivo de conhecer 

e refletir sobre quais saberes docentes estão presentes na prática desses maestros, como 

se constituem e de que forma cada maestro articula esses saberes durante a sua prática 

pedagógico-musical. Os estudos de Maurice Tardif (2014), Leão e Carvalho (2016), 

Gauthier (2013), entre outros, em diálogo com outros autores da educação musical sobre 

o tema, fundamentam teoricamente o estudo. A metodologia utilizada tem uma 

abordagem qualitativa, em que foi escolhido como método de pesquisa, o estudo 

multicaso. Os dados foram colhidos por meio de entrevistas semiestruturadas e 

observações participantes nos ensaios. Foram selecionados três maestros com perfis de 

formação distintos, sendo um bacharel, um licenciado e um autodidata, atuantes, cada 

um, em uma das bandas de música do Alto Oeste Potiguar. Foi descrito o contexto de 

atuação de cada um deles e, a partir da análise das entrevistas, foram destacadas 06 

(seis) categorias para análise: saberes musicais; relações interpessoais; experiência 

com performance de mais de um instrumento musical; importância das iniciativas 

autodidatas; experiência em diferentes grupos musicais; e experiência de liderança de 

grupos musicais. Após a análises dos dados, o estudo indica uma reflexão sobre a 

importância de se propor uma formação inicial que contribua com a formação de 

profissionais para atuar no contexto das bandas de música, tendo em vista que são 

espaços bastante sólidos de atuação profissional e poderão contribuir para uma reflexão 

sobre os saberes necessários ao professor de música para atuar nesse espaço de ensino. 

A partir do exposto foi possível afirmar que os maestros aprendem também durante o 

fazer pedagógico-musical, em que a partir da interação com os alunos da banda, bem 

como com seus pares e através de experiências nos diversos contextos profissionais 

pelos quais passaram, puderam adquirir saberes e mobilizá-los para o desenvolvimento 

de um processo de ensino-aprendizagem musical dentro de cada banda de música. 

 

Palavras-chave: saberes docentes; banda de música; maestro de banda. 



 

 

ABSTRACT 

 

Abstract: The studies on the knowledges that are acquired by teachers in formation and 

how these knowledges are articulated in the teaching performance, has been configured 

as a relevant subject in the debates about education in the contemporaneity. In this 

context, considering the music bands as one of the spaces where they articulate 

knowledge for the performance and training of the music teacher this study presents a 

research carried out with three conductors, respectively, in three bands from the region 

of the Upper West Potiguar, with the objective of knowing and reflecting on the 

teacher's knowledge in the practice of these teachers, how they are constituted and how 

each teacher articulates these knowledge during their pedagogical-musical practice. The 

studies of Maurice Tardif (2014), Leão e Carvalho (2016), Gauthier (2013), and others, 

in dialogue with other authors of musical education on the subject, theoretically base the 

study. The methodology used has a qualitative approach, in which was chosen as 

research method, the multicaso study. The data were collected through semi-structured 

interviews and participant observations on essays. Three conductors with distinct 

training profiles were selected, being a bachelor, a licensee and a self-taught, each one 

of them in one of the bands of music of the Upper West Potiguar. It was described the 

context of action of each of them and, from the analysis of the interviews, six (6) 

categories were highlighted for analysis: musical knowledge; interpersonal 

relationships; experience with performance of more than one musical instrument; 

importance of self-taught initiatives; experience in different musical groups; and 

leadership experience of musical groups. After analyzing the data, the study indicates a 

reflection on the importance of proposing an initial training that contributes to the 

training of professionals to act in the context of the music bands, considering that they 

are very solid spaces of professional performance and may contribute to a reflection on 

the knowledge needed by the music teacher to work in this teaching space. From the 

above it was possible to affirm that the teachers also learn during the pedagogical-

musical fase, in which from the interaction with the students of the band as well as with 

their peers and through experiences in the different professional contexts through which 

they passed were able to acquire knowledge and mobilize them for the development of a 

musical teaching-learning process within each music band. 

 

Key-worlds: Teaching knowledge; musical band; band conductors. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Observando o valor cultural e educacional das bandas de música para a o Rio 

Grande do Norte e o quanto essa tradição cultural é uma presença forte na região do 

Alto Oeste Potiguar, senti a necessidade de um estudo que viesse contemplar as bandas 

dessa região, reconhecendo-as como um espaço de ensino e aprendizagem musical. 

Tendo em vista que sou egresso de uma banda de música dessa região e, antes de 

concluir o curso de Licenciatura em Música, já atuava nesses espaços. Assim como eu, 

diversos colegas também atuam e/ou atuaram em bandas de música e corroboram o 

quanto é significativo o papel das bandas para a formação musical-social-cultural-

humana dos jovens pertencentes às cidades interioranas, considero que a banda de 

música, muitas vezes, é a principal via de acesso à aprendizagem musical nas cidades do 

Alto Oeste Potiguar.  

Nesse sentido, busquei, por meio deste estudo, identificar e refletir sobre quais 

saberes docentes os maestros articulam na sua prática pedagógica quando estão a frente 

das bandas de música nessa região, podendo, assim, contribuir para o reconhecimento 

das bandas de música como um espaço significativo de atuação profissional do 

professor de música. Além disso, este estudo sobre as bandas de música do Alto Oeste 

Potiguar ajuda a compor um dos poucos registros sobre as bandas dessa região que já 

estão enraizadas há mais de 100 anos, participando nos mais diversos eventos 

socioculturais das cidades.  

Os saberes que são adquiridos pelos professores em formação e como eles 

articulam esses saberes em sua atuação docente, tem se configurado como um tema 

relevante nos debates sobre educação na contemporaneidade, tendo em vista que são 

notórios os desafios que se configuram para esse profissional frente à diversidade de 

espaços de atuação profissional e à complexidade que envolve a profissão de educador. 

A educação contemporânea requer um profissional que esteja comprometido com as 

mudanças e transformações sociais, que tenha uma formação pautada em bases 

consistentes, teoricamente sólidas, e fundada nos princípios de qualidade e de relevância 

social, e que seja capaz de articular diversos saberes em sua prática pedagógica (HAGE, 

2010).  

Em se tratando especificamente do campo da educação musical brasileira, 

muitos pesquisadores têm se preocupado com a formação de professores, 

principalmente no que diz respeito à incorporação de mudanças e aperfeiçoamento dos 
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cursos superiores de licenciatura, pois estes se configuram como os principais 

responsáveis pela formação de professores de música no Brasil (FIGUEIREDO e 

SOARES, 2012).  

Além das licenciaturas, o Brasil dispõe de outras modalidades de formação 

superior em música, como os bacharelados, que consistem na formação de músicos 

instrumentistas, cantores, compositores, regentes, que na maioria das vezes acabam 

atuando com o ensino de música mesmo não tendo uma formação específica para o 

ensino (MATEIRO, 2003). Assim como indica o Projeto Político Pedagógico do curso 

de bacharelado em música da UFPB (2008) sobre o campo de atuação do egresso do 

curso, este poderá atuar “como musicista, de forma autônoma ou engajar-se em 

qualquer entidade ou instituição que realize atividades musicais”.  

Outro contexto de formação em música que precisa ser levado em consideração 

é o que se desenvolve fora do espaço escolar seja em igrejas, associações, aulas 

particulares, bandas de música, entre outros. Mesmo que não se configurem como 

espaços específicos para formação de professores, acabam se tornando uma alternativa 

para que muitos possam ter acesso ao saber musical sistematizado e, a partir das 

experiências vividas nesses espaços, possam se tornar multiplicadores desse saber – 

educadores musicais responsáveis pela formação de outros indivíduos. É comum 

encontrar nas bandas de música três perfis de profissionais que exercem sua função 

docente: o licenciado, o bacharel e o autodidata. Para Cereser (2003, p. 132), 

independentemente da formação que o sujeito carrega consigo é necessário que ele se 

constitua e se construa de conhecimentos que o instrumentalize para atuar na realidade 

dos espaços pedagógicos musicais. 

Segundo Cereser (2003), o ensino nesses espaços não escolares já acontece há 

bastante tempo. Dessa forma, constata-se a necessidade de se colocar em pauta 

discussões sobre a formação do professor de música para atuar nesses diversos espaços. 

Magali Kleber (2000), no Grupo de Trabalho (GT) do Encontro anual da ABEM no ano 

de 2000 comenta que “os cursos de licenciatura na área de música devem formar um 

profissional que compreenda a diversidade cultural e que esteja preparado para trabalhar 

em diferentes situações, contemplando o saber sistematizado e o saber cotidianamente 

construído” (KLEBER, 2000, p. 155); e, mesmo com a passagem dos anos, os cursos 

ainda têm demonstrado a necessidade de formar professores de música para atuar na 

diversidade de contextos, considerando também que a transmissão de conhecimento 
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musical ocorre em diferentes espaços a partir da relação entre pessoas e músicas 

(KRAEMER, 2000).  

Entre os diferentes contextos de atuação profissional e da aprendizagem musical, 

as bandas de música configuram-se como um dos espaços para a atuação e formação do 

professor de música. Tendo em vista que apesar do seu surgimento ligado às 

corporações militares, as bandas de música assumiram, ao logo do tempo, a função e 

responsabilidade educativo-musical-social de dar acesso ao saber musical sistematizado 

a uma grande parte dos jovens que dificilmente teriam esse acesso na escola de ensino 

básico (ALMEIDA, 2010).  

O Estado do Rio Grande do Norte tem 79 bandas cadastradas no sistema da 

FUNARTE
1
, no documento intitulado Cadastro de Bandas (FUNARTE, 2017). Sabe-se 

também que o Governo do Estado incentiva a criação dessas corporações através do 

“Projeto Bandas Filarmônicas para a Juventude
2
”. No Alto Oeste Potiguar, região que 

compreende cerca de 30 municípios, a tradição de bandas de música já dura mais de 

cem anos e, em praticamente todas as cidades que formam a região, identifica-se um 

grupo musical como esse, demonstrando que boa parte dos músicos dessa região teve 

sua iniciação musical em bandas de música, confirmando o que diz Amaral (2012), ao 

afirmar que, de modo geral, no cenário brasileiro, as bandas de música “constituem uma 

das mais tradicionais fontes de manifestação cultural coletiva e do ensino musical, com 

constante participação dos jovens, principalmente em cidades interioranas” (AMARAL, 

2012, p. 10). 

Outro ponto que instigou a realização desta pesquisa foi a necessidade de 

preenchimento de uma lacuna percebida após a revisão de literatura de estudos que 

tratavam especificamente dos saberes dos maestros que atuavam em bandas. Nesse 

sentido, esta pesquisa pode contribuir para as discussões que abordam essa temática, 

não só no Rio Grande do Norte, mas também no Brasil de uma forma geral. Diante dos 

aspectos apresentados e considerando que a formação do maestro para lidar com essa 

realidade de ensino de música, nesse contexto, é diversificada e requer saberes diversos.  

Há a necessidade de o maestro desenvolver diversas habilidades e competências e que 

essas estejam contextualizadas com as múltiplas especificidades existentes para a sua 

atuação nas bandas de música.  

                                                 
1
 FUNARTE – Fundação Nacional de Arte, Brasil 

2
 Disponível em: < http://www.rnsustentavel.rn.gov.br/?pg=noticias&id=312>  

http://www.rnsustentavel.rn.gov.br/?pg=noticias&id=312
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Nesse sentido, entendendo a banda de música como um espaço de ensino e 

aprendizagem musical e também, de atuação profissional na região do Alto Oeste 

Potiguar, me propus a investigar sobre quais saberes docentes os maestros mobilizam 

quando atuam nesse contexto. Visando atingir esse objetivo, selecionei três perfis de 

maestros atuantes na região, para estudar a carreira profissional percorrida por cada um 

deles até chegarem ao desempenho de suas funções profissionais: um bacharel, um 

licenciado e um autodidata.  

A pesquisa utilizou uma abordagem metodológica qualitativa, pois lidou com 

aspectos da realidade dos maestros de bandas de música, e estes não podiam ser 

quantificados. A metodologia qualitativa promove a compreensão e explicação da 

dinâmica das relações existentes nas atuações dos maestros nas bandas de música. Esse 

tipo de pesquisa visou a identificação dos saberes que os maestros utilizam em sua 

prática, bem como os analisa. O método escolhido para proceder à pesquisa foi o 

‘Estudo de Multicaso’ (GIL, 2016), que se caracteriza como um estudo de uma entidade 

bem definida, neste caso, os três maestros. Como instrumentos de coleta de dados foram 

utilizados quatro formatos: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, a entrevista 

semiestruturada e a observação participante.  

A dissertação está estruturada em seis capítulos, sendo o primeiro, esta 

Introdução. No segundo capítulo, exponho o objeto de pesquisa estudado a partir da 

contextualização do espaço, a formação musical nas bandas de música, suas dimensões 

históricas, as bases investigativas da pesquisa, discuto também, o que as pesquisas em 

Educação Musical têm indicado sobre bandas de música. 

No terceiro capítulo, trago uma discussão sobre o conceito de saberes docentes e 

sua aplicabilidade no universo das bandas de música, as possibilidades existentes na 

utilização desse conceito e as características gerais do referencial teórico de Tardif 

(2014) e outros autores da área de Educação e Educação Musical. Discorro sobre as 

características apresentadas em algumas pesquisas sobre saberes docentes e bandas de 

música no Brasil, chegando à delimitação deste campo de estudo, problemática de 

pesquisa, objetivos e motivações para realização do estudo e metodologia.  

No quarto capítulo, apresento os aspectos de atuação de cada uma das bandas de 

música, retratando como é desenvolvida a proposta educativo-musical dentro de cada 

contexto: o processo de ensino e aprendizagem, as atividades ofertadas, o perfil dos 

participantes, a faixa etária, o local de realização das atividades, o material didático e a 

formação do professor de Música. Descrevo como os maestros construíram os saberes 
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na sua trajetória de vida, que os levaram ao desempenho de suas funções profissionais. 

Apresento os saberes docentes na prática dos maestros, a partir da ‘observação 

participante’, e discuto a articulação desses saberes na prática das bandas de música 

com suporte teórico dos autores da área, tais como Tardif (2014), Leão e Carvalho 

(2016), Gauthier (2013), entre outros. Ressalto quais são e como se constituem os 

saberes docentes e de que forma cada maestro articula esses saberes durante a prática 

pedagógico musical. Trago também, a análise dos dados recolhidos, onde comentários 

são tecidos a partir do suporte teórico da literatura da área, fundamentando o estudo dos 

saberes com as categorias destacadas durante a pesquisa.  

Nas considerações finais, discorro sobre as contribuições e resultados da 

pesquisa. São tecidas reflexões embasadas no suporte concernente aos diversos 

elementos apresentados em cada capítulo e encaminhamento de novas propostas de 

estudo sobre a importância de se propor uma formação inicial que contribua com a 

formação de profissionais para atuar no contexto das bandas de música. 
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2 A FORMAÇÃO MUSICAL NAS BANDAS DE MÚSICA: DIMENSÕES 

HISTÓRICAS, ESTADO DO CONHECIMENTO E BASES INVESTIGATIVAS 

DA PESQUISA 

 

Em relação à relevância das bandas de música brasileiras, fruto de 

uma tradição que vem desde os tempos remotos do Brasil colonial, as 

bandas de música atuaram como celeiro de inúmeros gêneros musicais 

(entre eles, gêneros populares como a polca, a mazurca, a quadrilha e 

o maxixe). Tais bandas exerceram um papel de suma importância no 

processo cultural da sociedade brasileira, criando desta maneira, 

espaços de sociabilidade. Além disso, as bandas também contribuíram 

para o aprendizado musical, revelando grandes maestros, 

compositores e instrumentistas (COSTA, 2011, p.242). 

Nessa fase do trabalho, apresentaremos uma breve contextualização histórica das 

bandas de música desde o Brasil Colônia, bem como uma revisão de literatura 

apresentando aspectos existentes na funcionalidade das bandas: definições, processos de 

ensino-aprendizagem, sua função como agente socializador e a função do maestro nesse 

contexto. Também serão expostas, neste Capítulo, as bandas de música em que os 

maestros participantes dessa pesquisa exercem sua função, relatados sobre as 

características e especificidade que envolve o funcionamento de cada uma das bandas. 

 

2.1 Surgimento das bandas de música no Brasil 

 

Não é objetivo deste trabalho fazer uma contextualização histórica aprofundada, 

mas apenas deixar o leitor consciente do surgimento das bandas de música no Brasil. 

Desde os primeiros momentos da colonização do Brasil os jesuítas usavam 

conjuntos musicais nas festas religiosas, como nas do cristianismo lusitano, para 

auxiliarem na educação religiosa dos pagãos. Tais conjuntos não eram formados apenas 

por portugueses; os próprios índios desde o início já se encontravam entre os 

participantes (GRANJA, 1984). Mas, de acordo com Binder (2006), esses conjuntos do 

período colonial não poderiam ser classificados como bandas já que além de conter 

instrumentos de sopro e percussão, por vezes contavam com cantores e instrumentos de 

corda.  

As bandas de música, com características mais próximas das atuais, surgiram no 

Brasil por volta de 1808, com a chegada de D. João VI e a família real ao Rio de 

Janeiro, chegando com esta “A Música Real da Brigada da Marinha” de Portugal, que 
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depois veio dar origem à Banda dos Fuzileiros Navais (CARVALHO, 2008). De acordo 

com Salles (1995, p. 20), a transmigração da família real portuguesa foi o marco que 

impulsionou a formação de bandas militares no Brasil. 

De acordo com Granja (1984), não foram apenas os portugueses que 

introduziram uma cultura musical no Brasil, outros imigrantes também deixaram traços 

de sua cultura em nossa música. Italianos, alemães e os holandeses tiveram uma 

participação significativa e, segundo Costa (2005, p. 5), até os dias atuais, é bastante 

comum que se encontremos manifestações dessas culturas nas regiões onde existem 

colônias desses imigrantes. 

Ainda segundo Granja (1984), no final do século XVIII e por todo o século XIX, 

conjuntos de músicos alemães eram vistos na cidade do Rio de Janeiro. Esses grupos 

foram desaparecendo com a chegada da Primeira Guerra Mundial. No entanto, nas 

colônias alemãs existentes no Brasil, ainda encontramos grupos que divulgam a sua 

cultura musical.  

Podemos encontrar traços desses imigrantes na cultura do Nordeste brasileiro. 

De acordo com Granja (1984), em Pernambuco foi deixado um patrimônio cultural 

musical pelos holandeses, que se apresentavam com bandas marciais para o público de 

Recife e que, na época de Mauricio de Nassau, foi introduzido esse costume em seu 

palácio. No século XIX, surgem as bandas compostas pelos barbeiros músicos, escravos 

alforriados. Estes tiveram uma importância fundamental na criação de gêneros musicais. 

Em Pernambuco, embora exista a confirmação da existência de bandas militares 

na segunda metade do século XVIII, estas vieram a ser mais populares a partir da 

chegada da Corte Portuguesa e as bandas de música militares do final do século XVIII 

foram criadas nos regimentos milicianos do Recife e Olinda, por ato do governador D. 

Tomás José de Melo. Segundo a Revista Verde Oliva (2009) 

Através do Decreto de 27 de março de 1810, foi determinada a criação 

de um corpo de música em cada regimento, composto de 12 a 16 

músicos. Em 1814 espalharam-se pelos quartéis o ensino e a prática de 

instrumentos mais atualizados, em substituição às antigas bandas, ou 

ternos e quartetos, de tocadores de charamelas, pífaros, trombetas, 

caixas e timbales. Em 1817, determinou-se aos Batalhões de Infantaria 

e de Caçadores a organização de suas bandas de música.  

No Ceará, de acordo com Martins (2012), a tradição de bandas de música é 

muito marcante tendo a Banda da Polícia Militar do Ceará como uma das pioneiras e 

estando a aproximadamente 158 anos de atuação no cenário musical cearense. Almeida 
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(2010) acrescenta que a Banda foi “criada em 1854, pela Resolução Nº 683, de 28 de 

outubro, sancionada pelo então presidente da Província, Padre Vicente Pires da Motta” 

(ALMEIDA, 2010, p. 47). 

No estado da Paraíba, o primeiro grupo musical semelhante a uma banda de 

música foi criado em 1801, através do Decreto Real Nº 25, de setembro de 1762, e 

pertencia ao Corpo de Infantaria Paga (VERISSIMO, 2005). Já na Bahia, a criação da 

primeira banda de música com semelhanças das bandas atuais, se deu um pouco depois, 

em 1863, com a criação da Banda Erato Nazareno, na cidade de Nazaré das Farinhas 

(BENEDITO, 2011). 

Assim como as demais bandas mencionadas anteriormente, a Banda de Música 

da Polícia Militar do Rio Grande do Norte foi criada baseada na Lei Nº 982 de 16 de 

junho de 1886 (FONTOURA, 2011). A Banda contribuiu significativamente no cenário 

musical potiguar, tendo como um dos seus regentes, Tonheca Dantas que foi autor de 

diversas composições para bandas de música, como: O desfolhar da saudade, Delírio 

entre outras. A sua mais famosa composição foi a valsa Royal Cinema (FONTOURA, 

2011). 

Dessa forma, a banda de música foi ao longo do tempo se popularizando cada 

vez mais nas instituições brasileiras e durante anos vem contribuindo para a formação 

músicos de orquestras assim como na evolução de diversos gêneros. As bandas de 

música tiveram e têm um importante papel social na divulgação de gêneros musicais, e 

também na oferta do ensino de música para pessoas que possivelmente não teriam 

acesso a arte musical se não fosse essas instituições que até hoje desenvolvem suas 

performances, antes em coretos, hoje em praças e teatros.  

 

2.2 Definições e classificações das bandas de música 

 

As bandas de músicas são conceituadas de diversas formas por diferentes 

autores. Segundo Reis (1962), “qualquer conjunto musical formado por instrumentos de 

sopro e percussão pode ser denominado de banda de música” (REIS, 1962, p. 10). Já o 

Dicionário Grove de Música define banda de forma abrangente, como “conjunto 

instrumental em sua forma mais livre, ‘banda’ é usada para qualquer conjunto maior de 

que um grupo de câmara” (SADIE, 1994,p. 71). Para Martins (2013), o termo “banda” 

designa os grupos musicais que executam instrumentos de metais, madeiras e percussão. 

Segundo Andrade (1989, p.20), banda de música é  
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um conjunto que empregue instrumentos de sopro e percussão usados 

na orquestra sinfônica atual, acrescidos dos instrumentos construídos 

por Adolf Sax (Saxhornes e Saxofones) ou similares de outras 

fabricações, em função das necessidades musicais, para execução 

musical ao ar livre. 

Ainda de acordo com Andrade (1989), existe uma diversidade de bandas, tais 

como bandas marciais, bandas escolares, bandas de carnaval, fanfarra, etc., e o que 

difere essas corporações da banda de música seria a formação instrumental. A banda de 

música utiliza mais instrumentos de sopro do que de percussão. 

Frank (2008) define que as bandas podem ser classificadas como Banda Militar, 

corporações que pertencem a instituições militares e, Banda civil, quando a banda 

estiver vinculada a qualquer outra instituição. As bandas ainda recebem denominações 

distintas de acordo com o seu instrumental: banda filarmônica – são sociedades civis 

que surgiram no Brasil, durante o século XIX, com o objetivo de manter uma banda de 

música. Mantém hoje o compromisso de seguir as tradições das primeiras bandas 

(CAJAZEIRAS, 2004); banda Marcial – formada por instrumentos da família dos 

metais (trompetes, trombones, tubas, saxhorn), percussão (bombos, pratos e caixa), 

podendo ter também instrumentos facultativos como: marimba, tímpano, glockenspiel e 

outros percussivos (CNBF, 2008); banda sinfônica – formada por flautas transversais, 

clarinetes, saxofones, trompetes, trombones, tubas, saxhorn, bombo, tambores, pratos e 

caixa. Podendo ter ainda oboé, fagote, contrabaixo acústico e xilofone (CNBF, 2008); e 

fanfarra – formada por cornetas e instrumentos de percussão. 

É notório que a conceituação de banda de música não pode possuir caráter 

absoluto, e cada uma dessas definições contribui para uma compreensão melhor do 

termo “banda de musica” (SILVA, 2012). Apesar de existir uma grande variedade de 

bandas e cada uma desempenha funções distintas em cada período histórico e contexto 

em que esta inserida, este trabalho entende como banda de música toda corporação 

musical que, além de conter instrumentos de sopro e percussão, tenha também 

características da formação descrita pelos autores. 

Como já mencionado anteriormente, no Brasil, o marco para a formação de 

bandas militares teve o seu grande impulso após a vinda de D. João VI e da Família 

Real para o Rio de Janeiro, em 1808 (SALLES, 1985 p. 20). Desde então, a formação 

de bandas de música se proliferou no Brasil como bandas militares, civis, escolares, 

religiosas, etc., ampliando significativamente o número dessas corporações. (COSTA, 

2011). 
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No século XX, desde a sua criação em 1975, a Fundação Nacional de Artes – 

FUNARTE, com o intuito de promover e estimular as atividades culturais no Brasil vem 

fortalecendo o papel estratégico das bandas no processo cultural da sociedade brasileira 

com o Projeto Bandas de Música. Tal incentivo já distribuiu cerca de 40 mil 

instrumentos de sopro e possui atualmente 2.445 bandas de música cadastradas. A 

FUNARTE, indica o número de bandas cadastradas em cada região brasileira, com 

destaque para o estado que detém o maior número de corporações em cada região: a 

Região Norte do país tem 194 bandas, tendo o Estado do Pará como destaque, com 95 

bandas; na Região Nordeste estão cadastradas 819, tendo o Estado do Ceará 201; o 

Centro-Oeste possui 174 bandas, o Estado de Goiás aparecendo com 78; já a Região 

Sudeste contém 912 bandas cadastradas, tendo o Estado de Minas Gerais como 

destaque, com 482 bandas de música; e, por fim, a Região Sul do país, que concentra 

cerca de 356, sendo 143 no Estado do Rio Grande do Sul.  

 

2.3 Processos de ensino-aprendizagem na banda de música e características das 

bandas de música 

 

são vários os processos de ensino e aprendizagem de música [...] Há 

uma pluralidade de pedagogias convivendo entre si. Entretanto, a 

pedagogia tradicional prevalece nas práticas pedagógicas realizadas. 

As bandas [...] mantêm uma tradição em diversos aspectos, sendo um 

deles os processos de ensino e aprendizagem de música (CISLAGHI, 

2011, p. 75). 

Essa pedagogia tradicional citada por Cislaghi (2011) se dá pelo fato de que no 

contexto das bandas de música ainda é muito comum que os maestros ensinem da forma 

como aprenderam enquanto alunos de uma banda. Boa parte desses profissionais não 

tiveram formação acadêmica para atuar como maestros, porém construíram ao longo de 

sua trajetória de vida social e musical saberes pedagógicos capazes de fazê-lo exercer 

essa profissão.  

É comum que haja uma turma de iniciação musical nas bandas de música que 

tem o intuito de formar músicos para preencher as lacunas deixadas na banda após a 

saída de alguns componentes. Nesse primeiro momento o maestro prepara lições para 

que os iniciantes possam estudar e para quantificar o nível desses jovens. Cardoso 

lembra “que independente da existência ou não de vagas, há sempre uma procura 
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constante por parte dos garotos da cidade para fazer parte do grupo” (CARDOSO, 2005, 

p. 62). 

Apesar de alguns maestros utilizarem métodos como o Da Capo
3
, no processo de 

ensino-aprendizagem musical, Pereira (1999) afirma que “o maestro não tem métodos 

especializados para o ensino de cada instrumento: ele normalmente escreve as lições, 

faz adaptações de métodos de outro instrumento, utiliza as músicas da banda”. 

De acordo com Cardoso (2005), a maioria dos maestros critica a utilização de 

métodos de escolas oficiais como os grandes conservatórios, argumentando que seria 

muito demorado e que as lições não seguem um nível gradativo de dificuldade. 

Segundo Cislaghi (2011), essa postura centralizadora parece ocorrer em função 

da experiência dos professores, que reproduzem aquilo que aprenderam em suas práticas 

pedagógicas; ao mesmo tempo, o trabalho coletivo, envolvendo muitos participantes, 

com idades e competências diferentes, exige uma postura que combina mais com um 

modelo tradicional, em que o professor decide o que é melhor para o grupo, e o grupo 

aceita essa situação com muita tranquilidade (CISLAGHI, 2011, p.72). Esse é um 

aspecto importante de ser analisado no contexto investigado, considerando que os 

maestros que ali estão têm formações distintas, inclusive formação formal e 

consequentemente alguns maestros podem vir a ter práticas diferentes desse modelo 

tradicional.  

Alguns maestros propõem aos candidatos o ingresso na banda, por meio da 

execução de alguns exercícios que visam avaliar a desenvoltura rítmica e melódica 

como: pulso dos diferentes tipos de compassos, o binário, ternário e quaternário; e o 

solfejo de uma escala musical, geralmente em dó maior. Sobre esses dois pontos, após 

entrevistar alguns maestros, Cardoso (2005) diz que, para os maestros, se o aluno não 

consegue marcar o pulso, o andamento da música então, esse aluno não tem condições 

de aprender a tocar algum instrumento musical; já sobre o solfejo os maestros relataram 

ao autor que, embora não seja uma característica indispensável para se tocar na banda é 

importante que o músico saiba distinguir as alturas.  

No entanto, Amaral (2012), em pesquisa realizada com um grupo específico, 

relata que esses pontos, citados anteriormente pelos maestros como significativos para o 

ingresso na banda, não são unanimidade entre os mesmos. Para algumas bandas todos 

têm direito ao acesso à banda, “desde que objetivem aprender a linguagem musical e 

                                                 
3
 Método de ensino coletivo para bandas de música e bastante utilizado (BARBOSA, 2009). 
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uma formação cidadã a partir das atividades propostas no âmbito da banda” (AMARAL, 

2012, p. 16). 

Após esses testes, o aluno passa por um preparo musical em que são trabalhadas 

algumas habilidades, como: qualidade sonora, afinação, precisão rítmica, equilíbrio 

sonoro, interpretação e adaptação ao condutor (PEREIRA, 2003).  

Como as bandas de música realizam muitas apresentações, há uma exigência de 

renovação do repertório, cujo processo de preparo é facilitado pelo domínio da notação 

musical. Cardoso (2005) aponta que os maestros procuram sempre facilitar as lições que 

ensinam como forma de alcançar de maneira mais rápida os resultados que eles 

desejam, e que o ensino musical nas bandas não exige do aluno uma técnica mais 

aprimorada no instrumento ou conhecimentos teóricos com mais profundidade, pois a 

banda não pretende formar músicos virtuosos, mas sim preparar o aluno o mais rápido 

possível, para que ele possa executar o repertório da banda. 

Ao se referir ao conteúdo abordado pelos maestros nas bandas, o autor ressalta 

que “os principais pontos ensinados nas aulas teóricas são: pentagrama, clave, figuras de 

valor, compasso simples, acidentes, sinais de repetição” e que são poucos os maestros 

que excedem os pontos citados anteriormente e chegam a ensinar conteúdos mais 

avançados, pois para eles qualquer outra informação é deixada em segundo plano 

(CARDOSO, 2005). 

Essa pressa para que o músico venha a compor rapidamente a banda se dá pelo 

fato de o calendário anual de apresentações da mesma, já que, além das datas cíveis e as 

alusivas à emancipação política do município e ao padroeiro da cidade em que a banda 

esta inserida, há muita flexibilidade e a banda deve sempre estar preparada para tocar 

quando solicitada, “tendo em vista que os ensaios da banda têm como foco uma 

próxima apresentação, esteja ela distante ou não” (AMARAL, 2012, p. 21).  

Amaral (2012) alerta que essa maneira na qual o ensaio é conduzido, torna-se 

prejudicial no desenvolvimento musical da banda, pois não visa o aprimoramento de 

conceitos técnicos e que “o ensaio é um momento extremamente importante para o 

desenvolvimento musical de qualquer grupo, ele deve buscar ampliar os fundamentos 

básicos do fazer musical como respiração, emissão do som, afinação, contextualização 

da obra e solfejo” (AMARAL. 2012, p.21).  

Após essa primeira etapa, a partir do momento em que o aluno ingressa na 

banda, inicia-se outra metodologia de ensino e aprendizagem. O novato ao estar em 

contato constantemente com os músicos mais experientes, que começam a serem 
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observados pelos músicos iniciantes, num processo chamado de imitação, 

caracterizando assim outra maneira de transmitir os saberes musicais entre os 

componentes da banda. Para Cardoso (2005), ao interagir com os músicos mais 

experientes [estes] se tornam referência para os que estão iniciando na banda e dessa 

forma acabam influenciando os jovens músicos na troca de informação. Corroborando 

com essa ideia, Costa (2008) cita que “a diversidade de situações de aprendizagem na 

banda [...] permite ao aluno não só aprender como também ensinar aos colegas, pois os 

contatos, as trocas de informações e todo processo de interação social acontece 

fluentemente” (2008, p.87). 

Dessa forma, entende-se que os ensaios também são momentos importantíssimos 

no processo do ensino e aprendizado musical nas bandas de música, uma vez que, além 

de ser um momento em que os músicos recebem orientações do maestro também 

repetem por diversas vezes o arranjo e a prática de conjunto que existe neste momento 

gerando segurança, experiência e proporcionando a interação entre os indivíduos. A 

diversidade de informações advindas de sujeitos de culturas distintas nos remete à 

diversidade de “mundos musicais” de Arroyo (2002). 

Com toda essa troca de informações, aqueles alunos que apresentam mais 

desenvoltura técnica e com maior conhecimento de assuntos teóricos pode vir a ser 

convidado pelo maestro para atuar na banda como “monitor”. Em estudo realizado com 

um grupo específico Amaral destaca que é  

durante o período de ensaios a banda também passa a preparar alunos 

para futuramente, ministrarem atividades como monitores da 

corporação, e eles próprios coordenarem as aulas de iniciação musical, 

teoria, prática instrumental entre outras, até que os iniciantes tenham 

condições de ingressar na turma principal da banda (AMARAL, 2012, 

p. 21) 

Apesar de não ser possível generalizar tal informação, é possível inferir que se 

trata de uma característica comum as bandas de música, porém, nem sempre foi assim, 

já que o maestro era visto como o detentor de todo o saber musical naquele contexto e o 

responsável direto por propiciar o ensino e aprendizagem musical aos interessados no 

ingresso das bandas (PEREIRA, 1999). Dividiram-se as tarefas de preparar músicos e a 

de ensaiar a Banda entre pelo menos duas pessoas, com o objetivo de diminuir a 

sobrecarga de trabalho sobre o maestro (CARDOSO, 2005, p. 62). Ainda que essa 

“multifuncionalidade” do maestro esteja bastante presente nas bandas de música, 

podendo (ou não) o maestro enfrentar dificuldades para manter o nível técnico da banda, 
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fazendo-o buscar o uso de metodologias capazes de compensar a ausência de monitores. 

Porém, tendo como base os estudos realizados até hoje, em grande parte das bandas 

tem-se adotado esse novo modelo.  

De acordo com Costa (2008, p. 37), outro momento em que também ocorre o 

processo de ensino e aprendizagem nas bandas de música é o da apresentação, pois, se 

configura como um momento de aprendizagem mútua em que não só os músicos 

aprendem, mas a comunidade também passa a conhecer alguns aspectos existentes na 

banda. O autor classifica a apresentação como um momento singular na vivência 

musical dos integrantes de uma banda, uma verdadeira “prova de fogo” (COSTA, 

2008), pelo fato dos músicos exporem publicamente aquilo que aprenderam. De acordo 

com Souza (2014) “a possibilidade de cometer erros diante dos outros” pode gerar um 

aumento de ansiedade nos músicos dependendo do tamanho da plateia e do grau de 

importância do evento.  

Desse modo percebe-se que é de fundamental importância que o maestro além 

de ter conhecimentos avançados sobre os saberes musicais para a transmissão desse 

conhecimento, ou seja, para que possa vir a desempenhar de maneira satisfatória sua 

função, o maestro precisa ter um conjunto de qualidades que concernem à técnica e aos 

conhecimentos musicais, assim como, possuir aspectos gerais de liderança de grupo. É 

necessário também que a prática musical existente na banda possa vir a promover a 

socialização e interação entre os músicos mais experientes e os que estão iniciando, pois 

essa influencia mútua, segundo Costa (2008) “é um processo participativo que continua 

mesmo fora da banda, quando os integrantes se encontram para conversar, tirar dúvidas 

e trocar experiências” (COSTA, 2008, p. 39). 

Sendo assim, pode-se identificar, ao longo desse discurso, que o processo de 

ensino e aprendizagem musical, que ocorre nas bandas de música, é formado pelas 

seguintes etapas: 1) as aulas de iniciação musical, em que os novos componentes têm 

suas primeiras lições teóricas e práticas; 2) o ingresso no corpo efetivo da banda, 

momento em que os jovens passam a lidar com informações mais aprimoradas durantes 

os ensaios; 3) a troca de experiência e ajuda mútua entre os músicos iniciantes e aqueles 

que já fazem parte da banda por mais tempo e; 4) as apresentações, que são momentos 

em que os alunos “testam” suas habilidades e a partir daí perceberem (ou não) se há 

necessidade de aprimorar sua técnica em algum ponto.  

Para Cardoso (2005), a sequência de estudos praticada hoje nas Bandas de 

Música, ainda segue o mesmo modelo tradicional dos tempos e em geral, nesse 
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processo, primeiramente se ensinam aos novatos os fundamentos de leitura e escrita 

musical, para somente depois iniciar os treinamentos práticos com instrumentos. 

 

2.4 O papel social e pedagógico dos maestros nas bandas 

 

Egresso de bandas de música e atuando como maestro há mais de uma década, 

vejo no maestro um dos pilares para a manutenção das bandas de música, uma figura de 

grande importância e que suas funções vão bem além de apenas reger a banda. De 

acordo com Granja (1984), “o regente é a verdadeira “alma da banda”, responsável 

muitas vezes pela criação do próprio conjunto musical”. Os maestros, principalmente 

em bandas civis, que em sua maioria toda condução de atividades musicais e sociais, 

acumulam diversas funções que vão desde o regente, professor de música, copista, 

compositor, arranjador, secretário da banda, coordenador, psicólogo entre outras 

funções. Esse excesso de funções desempenhadas pelo maestro é citado por Almeida 

(2008), que diz “de modo geral, os regentes das bandas exercem várias funções, [...] em 

muitos casos, tendo que administrar a banda em todos os aspectos”.  

O maestro não está ali exclusivamente com a função de conduzir o processo de 

formação do sujeito naquele lugar é ele quem define o repertório e o lugar onde isso vai 

acontecer. Aqui entenderemos um pouco sobre a figura do maestro. Sendo assim, o 

maestro precisa adquirir e acionar diversos conhecimentos para atender e sanar dentro 

do possível as necessidades desses jovens. Compreendendo que as bandas de música 

são contextos plurais, pautados a partir de trajetórias sociais e por não estarem 

necessariamente vinculados a contextos de formação formais, entendo que o sujeito que 

assume a responsabilidade de condução de um processo como esse ocupa diversos 

papeis. 

No que diz respeito à banda de música representar para os alunos um ambiente 

familiar, o maestro é responsável direto para que esse ambiente tenha tais 

características, pois, além da interação existente entre os músicos, muito se dá em 

função da relação interpessoal existente entre os alunos e o maestro. Este que por muitas 

vezes aconselha e em alguns momentos tomam algumas decisões que interferem 

diretamente na formação sócio-educacional e musical dos jovens que compõem a banda. 

De acordo com Silva e Fernandes (2009), o maestro por muitas vezes assume na banda 

o papel de chefe de família agindo, em muito dos casos, como um pai para os jovens 

(SILVA; FERNANDES, 2009, p. 167).  
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Quanto a essa influência direta do maestro na formação educacional e na 

formação geral do músico, lembro que o mesmo tem uma posição parecida com o chefe 

de uma família, tomando decisões, aconselhando e, em muitos casos, agindo realmente 

como um pai. Talvez este seja o motivo pelo qual os integrantes destes grupos muitas 

vezes considerem a banda de música como segundo lar, quando não o primeiro. 

Sobre quem são esses sujeitos, Silva e Fernandes (2009) classificam o maestro 

em dois perfis, considerando o primeiro como um autodidata, aquele que teve sua 

formação musical dentro da banda. Segundo Silva e Fernandes (2009), o maestro 

autodidata  

mais tradicional é uma pessoa geralmente do sexo masculino e que 

obteve seus ensinamentos musicais em uma banda de música desde 

criança. Lá ele aprendeu um pouco de cada instrumento e de regência. 

Além disso, é um arranjador e comumente um compositor. Grande 

parte destes desenvolve suas funções em bandas do interior, sendo 

comum o caso dos músicos que aprenderam em uma banda da cidade 

e depois de atuarem profissionalmente em uma banda militar, 

retornaram para assumir a função de “mestre”. Normalmente não 

recebem remuneração ou apenas uma ajuda de custo, e quase sempre 

gastam bastante de suas economias na busca por melhores condições 

de seu grupo musical (SILVA; FERNANDES, 2009, p. 164).  

Com relação ao segundo perfil descrito pelos autores, podemos dizer que são 

maestros que provavelmente têm uma formação musical acadêmica e que de acordo 

com Silva e Fernandes (2009), 

pode ser considerado o “mestre de banda” mais moderno, não 

necessariamente toca diversos instrumentos, utilizando-se dos 

monitores-músicos da própria banda ou mesmo de professores 

específicos de instrumento. Há inclusive penetração maior de 

mulheres neste perfil e são encontrados em maior escala nas chamadas 

cidades grandes. Ele sabe que o grau de exigência por parte dos alunos 

atualmente é cada vez maior. O seu aluno tem, através da internet, 

acesso a aulas, gravações e apresentações de bandas de música e 

instrumentistas de todo o mundo e isso exige um ensino mais 

específico e ferramentas de motivação. Este mestre geralmente é 

remunerado, tem ou terá curso superior em música e procura fazer 

com que sua banda de música seja sinfônica, além de exercer as 

atividades inerentes a banda de música ou musical (SILVA; 

FERNANDES, 2009, p. 164). 

Ainda hoje nos deparamos com ambos os perfis citados pelo autor em diversas 

bandas de música, também podemos encontrar particularidades citadas no primeiro 

perfil no segundo assim como peculiaridades do segundo perfil no primeiro. 
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Com relação a termos bandas de músicas regidas por maestrinas, ainda é um fato 

que infelizmente pouco se presencia tendo em sua maioria sujeitos do sexo masculino. 

Na região do Alto Oeste Potiguar, após um levantamento feito por Amaral e Carvalho 

(2016), num universo de 16 bandas que estavam em atuação, em nenhuma delas foi 

encontrada sob a regência de mulheres. De acordo com Lima (2015), a presença de 

mulheres na banda não era “aceitável” devido aos traços militares que as bandas 

carregam. O autor cita o “Maestro Pinta” como um dos pioneiros a aceitar incorporar 

mulheres nas bandas de musica norte-rio-grandenses, por volta de 1975. 

Quanto à musicalização e o ensino prático (ensino instrumental) dos jovens, os 

maestros sãos os grandes responsáveis por partilhar o conhecimento musical. Sempre 

atento às necessidades de cada aluno, o maestro se adéqua e vai buscando caminhos 

para o melhor entendimento de cada músico. Segundo Benedito (2011), “O mestre 

utiliza-se dos recursos disponíveis adaptado ao perfil de cada aluno” (BENEDITO, 

2011, pag. 126). 

A regência esta ligada a um conjunto de técnicas que auxiliam na comunicação 

existente entre o maestro e os músicos. De acordo com Ramos (2003), o cerne da 

regência está ligado a dois pontos, em que primeiro se dá pelo conjunto de técnicas que 

buscam clareza e comunicação com os músicos e o segundo pela capacidade de 

estabelecer contato emotivo direto através da utilização do corpo e da expressão facial 

(RAMOS, 2003). 

 

2.5 Bandas de música: um campo teórico em evidência 

  

A pesquisa sobre bandas de música tem sido desenvolvida há algumas décadas e 

se fortalecido a partir dos anos de 2000. De Acordo com um levantamento realizado por 

Maira Ana Kandler e Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo (2010), entre os anos de 1983 e 

2009 foram encontrados apenas 39 trabalhos sobre bandas musicais, e que durante esse 

período houve anos que não se encontrou nenhum trabalho produzido, como citado 

pelos autores os anos de 1988 e 1992. Kandler e Figueiredo (2010) também apresentam 

neste levantamento que, entre os anos de 2002 e 2009, as investigações sobre bandas de 

música tiveram uma produção significativa. Em pesquisa concluída no ano de 2008, 

Vecchia falou sobre o quantitativo de trabalhos existentes relacionados à educação em 

bandas, constatando que até aquele momento tinham-se poucos. 
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Embora a literatura que trata sobre as bandas de música no Brasil ainda não seja 

muito ampla, nos últimos anos, tem sido emergente o número de estudos realizados 

nesse contexto em cursos de pós-graduação. Tais pesquisas abordam âmbitos distintos 

que envolvem desde a prática musical nas bandas de música, aspectos como o ensino 

musical nas bandas, as relações interpessoais existentes, as metodologias de ensino 

utilizadas, a formação musical e trajetória dos maestros e suas funções sociais, são esses 

os temas mais recorrentes e que destacamos na literatura. Os procedimentos utilizados 

nessas investigações, em sua maioria, são observações das práticas de ensino realizadas, 

entrevistas com maestros, professores e alunos das bandas, assim como análise de 

materiais utilizados para o desenvolvimento técnico musical. 

A revisão de literatura aqui apresentada não tem o objetivo de esgotar as fontes 

bibliográficas sobre o tema, mas apresenta-se de fundamental importância para que se 

tenha uma visão do que vem sendo produzido sobre a temática “banda de música” na 

literatura da Educação Musical brasileira. 

Aqui faremos uma análise a partir de trabalhos que tratam sobre bandas de 

música partindo de um contexto macro e afunilando até chegar aos trabalhos realizados 

no estado do Rio Grande do Norte. Coletamos os dados nos bancos de teses e 

dissertações da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e 

Repositórios de Pós-Graduação em Música do país, bem como em revistas brasileiras da 

área de música da ABEM e ANPPON, anais de congressos, livros e artigos, e por fim, 

monografias que se encontravam disponíveis nas bibliotecas da UFRN e da UERN. A 

busca dos trabalhos se deu através das seguintes palavras-chave: banda de música, 

banda filarmônica, banda musical, banda marcial, banda estudantil e banda escolar. 

Dessa forma, listamos todo material encontrado que apresentam tais palavras em 

seu título, no resumo ou nas palavras-chave, como as teses e dissertações, livros e 

alguns artigos, entendendo que tais designações ajudam-nos a compreender 

significativamente a produção nesta área.  

No campo investigativo, vale mencionar alguns trabalhos publicados nos últimos 

anos que abordam sobre a temática “banda de música”. Um século de tradição: a banda 

de música do Colégio Salesiano Santa Rosa 1888-1988 (HIGINO, 2006); “Pra ver a 

banda passar”: uma etnografia musical da Banda Marcial Castro Alves (SOUZA, 

2010); Transmissão de saberes musicais na Banda 12 de Dezembro (COSTA, 2008); 

Bandas militares no Brasil: difusão e organização entre 1808-1889 (BINDER, 2006); 

Aspectos históricos, sociais e pedagógicos nas filarmônicas do Divino e Nossa Senhora 
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da Conceição, do estado de Sergipe (MOREIRA, 2007); Joaquim Naegele: música e 

militância política de um mestre de banda (BORGES, 2015); Atividades de preparação 

técnica em bandas de música de três territórios de identidade baianos: uma proposta 

baseada nas necessidades didáticas (DOS SANTOS, 2015); Ansiedade na preparação 

da performance no ensino de instrumentos de banda (Sousa, 2015); Tradição e 

transformação nas práticas musicais da Corporação Musical Nossa Senhora da 

Conceição de Raposos – MG (CHAGAS, 2015); Utilização de métodos coletivos de 

instrumentos musicais em bandas e orquestras juvenis: Um estudo de caso no Projeto 

Música nas Escolas de Barra Mansa-RJ (SILVA JÚNIOR, 2015); Bandas musicais do 

Meio Oeste Catarinense:características e processos de musicalização (KANDLER, 

2011); Estratégias de ensaio do regente: um estudo sobre uma banda do colégio militar 

do Estado do Tocantins (SILVA, 2014).  

Esses autores abordam em seus trabalhos que as bandas de música são parte 

importantíssima do patrimônio cultural brasileiro, assim como um importante espaço de 

ensino e aprendizagem musical e também de atuação de profissionais da música. 

Percebemos que, em sua maioria esses trabalhos têm três focos: processos de ensino e 

aprendizagem, atuação social e contextualização histórica. Também se pode encontrar 

trabalhos que contemplem outros assuntos dentro de nossa temática, no entanto em 

menor proporção quando comparados a esse “tripé”. 

Em 2015 Frederico Meireles Dantas, abordou em sua tese de doutorado, que 

teve como tema: Composição para banda filarmônica: atitudes inovadoras, apresentada 

na Universidade Federal da Bahia – UFBA, a importância cultural, social e musical da 

banda filarmônica, a partir da composição. Identificando os diversos estilos de 

composição em quatro regiões da Bahia, na qual elencou algumas categorias da 

dimensão do compor para banda, tais como: Preservação e transformação da tradição: 

licença histórica, parâmetros que podem ser transformados e relação entre antiga e nova 

vanguarda; o Movimento: a re-texturização de padrões rítmicos populares, levando em 

conta tanto a condução quanto a melodia; O impulso de compor pode surgir por 

Ímpeto: nesse caso age a demanda por música, o progresso do conjunto e competição 

entre diferentes bandas; O compor pode se inspirar no Discurso do mestre, sobre 

musica, ética da filarmônica ou sua história; outra dimensão será a noção da Repetição, 

seja por barras de compasso, por sinais de segno ou da capo: isso leva à reafirmação da 

forma, do discurso musical e à reflexão sobre temas já ouvidos. 
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Também na Bahia, no ano de 2011, Celso José Rodrigues Benedito realizou um 

estudo com titulo de “O mestre de filarmônica na Bahia: um educador musical”, que 

investigou sobre a prática de ensino-aprendizagem de música dos mestres de 

filarmônicas na Bahia. A pesquisa abordou quais são as competências necessárias para 

um mestre realizar seu trabalho nas bandas de música e os processos de ensino 

utilizados. As dificuldades dessa prática encontradas atualmente e como o corpo 

musical concebe a formação dos mestres. O autor também propôs de que forma 

poderíamos incluir a forma de trabalho das filarmônicas no ensino básico. Benedito 

conclui que o mestre de filarmônica é um educador musical e que seus procedimentos 

didáticos podem ser considerados importantes para a Educação Musical brasileira.  

Outro trabalho que destacamos é a dissertação de mestrado de Cislaghi (2009), 

que teve como título “As Concepções e ações de educação musical no Projeto de 

Bandas e Fanfarras de São José – SC: três estudos de caso”. O autor observou que 

algumas das concepções dos professores sobre educação musical se configuram de 

forma efetiva em sua pratica pedagógica. Cislaghi (2009) identificou que para ser 

professor é necessário que se tenha algumas competências que além das musicais, mas 

também no que se referem a aspectos sociais. Cislaghi também destaca os processos de 

ensino e aprendizagem, no qual é centrado no professor que determina conteúdos, 

atividades, repertorio e disciplina. De acordo com Cislaghi (2009), há uma pluralidade 

de pedagogias, misturadas e convivendo entre si, porém, a pedagogia tradicional, traço 

das bandas, prevalece nas práticas (CISLAGHI, 2009, p. 162). 

Trabalhos que investigam sobre aspectos da iniciação musical dos alunos nas 

bandas de música, destacamos dois: dissertação e tese de Vecchia (2008; 2012). Em sua 

dissertação de mestrado Vecchia (2008), tratou sobre quais os fundamentos dos 

maestros de bandas, que utilizam o método elementar para o ensino coletivo de 

instrumentos de banda Da Capo (2004) são necessários para o ensino e aprendizado de 

instrumentos que compõe a família dos metais, como: trompete, trombone, trompa, tuba 

e bombardino. Os fundamentos citados na pesquisa foram: respiração, embocadura, 

postura e emissão, o que passou a ser chamado por ele de “REPE”. Vecchia constatou 

que esses fundamentos são os mais utilizados pelos maestros e que suas concepções não 

discordam da literatura. 

Como proposta de aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem do 

REPE (fundamentos) em contexto de ensino com o Da Capo, o trabalho apresenta um 



36 

 

roteiro que possa auxiliar os alunos e professores na fixação dos princípios necessários 

para tocar um instrumento de sopro metal. 

Já em sua tese, o autor faz também uma abordagem em trabalhos de músicos 

iniciantes, mas de forma mais ampla, investiga sobre a educação musical coletiva com 

instrumentos de sopro e percussão. No estudo é realizada uma compreensão sobre os 

principais métodos atuais de educação musical coletiva com instrumentos de sopro e 

percussão. O processo resultou em uma proposta de sistematização de conteúdos para os 

dois primeiros níveis do aprendizado de instrumentos de banda. 

Luis Antonio Braga Vieira Junior (2017) buscou compreender em seu trabalho, 

com titulo “ele ensinava o básico e nós buscávamos a perfeição": estratégias de 

autorregulação da aprendizagem musical em uma banda de música escolar”, como 

acontecia a partir das estratégias de aprendizagem musical, a aprendizagem nesse 

espaço, utilizando como referencial teórico a teoria da Autorregulamentação da 

Aprendizagem. 

Vieira Junior, chegou à conclusão que a responsabilidade pela aprendizagem aos 

próprios alunos são atribuídas a eles próprios, os quais se utilizam de variadas 

estratégias autorregulatórias para aprender, como a realização de buscas na internet, a 

repetição de trechos específicos, a prática de decorar músicas e a solicitação de auxílio 

aos colegas. Também pôde perceber que o professor só é procurado para que os alunos 

tirem algumas dúvidas e para incentivá-los na aprendizagem, o que comprova a 

necessidade de habilidades autorregulatórias de aprendizagem por parte dos alunos em 

tal contexto. 

No ano de 2015, Tenison Santana Dos Santos, em seu trabalho “atividades de 

preparação técnica em bandas de música de três territórios de identidade baianos: uma 

proposta baseada nas necessidades didáticas”, onde das quatro bandas de música 

investigadas, todas elas realizam no início dos seus ensaios atividades técnicas, tais 

como a execução de escalas, arpejos, exercícios de notas longas entre outros. Em alguns 

casos os mestres denominam como aquecimento e em outros não. Ao finalizar seu 

trabalho, ele elabora uma proposta de Seção de Preparação Técnica, com sugestões de 

exercícios para serem realizados em grupo, nos inícios dos ensaios.  

Joelson Pontes Vieira (2013), “Bandas de música militares: performance e 

cultura na cidade de Goiás (1822-1937)”, discorre sobre a história das bandas militares 

durante o século XIX e inicio do século XX (1822 - 1937) bem como as relações sociais 

estabelecidas entre as bandas. A investigação permitiu recriar uma das possíveis 
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narrativas sobre as origens, atividades e relações estabelecidas pelas bandas militares 

com outros grupamentos no estado de Goiás. Cardoso (2005), em seu trabalho, 

“Lourival Cavalcanti e o Universo das Bandas de Música” buscou refletir sobre o 

universo das bandas de música, suas características e performance a partir da vivencia 

de um maestro de bandas de música. Também procurou compreender o significado das 

bandas nas comunidades em que estão inseridas. 

Ana Carolina Malaquias Pietra (2016) “Do apito da Fábrica aos sons da 

orquestra”: percurso histórico-musical da Corporação Musical Cachoeira Grande, 

trata do percurso histórico-musical da Corporação Musical Cachoeira Grande, da 

cidade de Pedro Leopoldo – MG. Vilmar Sartori (2013), “Banda Ítalo-

Brasileira/Carlos Gomes: história e memória de uma corporação musical centenária 

na cidade de Campinas”, recriou a história da banda revelando dois modelos distintos 

de banda musical, um baseado nas práticas musicais do século XIX, que se estende 

aproximadamente até 1950, o período em que era nomeada Ítalo-Brasileira, e outro 

modelo mais afinado com os séculos XX e XXI, representado pela atual Banda Carlos 

Gomes.  

Em 2015, Voldis Eleazar Sprogis, com trabalhou de titulo “Voluntários da 

Música: Um estudo histórico sobre a atuação da Banda de Música do Corpo de 

Bombeiros Voluntários de Joinville e seu papel em Joinville de 1967 a 1974”, o qual 

propôs esclarecer o papel exercido pela banda de música do Corpo de Bombeiros 

Voluntários em Joinville, bem como as razões de seu aparecimento. Com o pressuposto 

de que o grupo teve duas razões para existir: a necessidade do movimento associativo 

dos bombeiros voluntários de exercer o poder de representatividade ritualística e sua 

capacidade de produzir e agregar novos empreendimentos associativos.  

Ainda sobre os trabalhos que tratam sobre a história em bandas de música 

destacamos os trabalhos de Alexandre José de Abreu (2010), “José Pedro de Sant’Anna 

Gomes e a atividade das bandas de música na Campinas do século XIX”. O autor 

investigou sobre maestros e suas atividades musicais como músico e regente e sua 

importância para a atuação das bandas de música que se estabelecidas. A dissertação 

apresenta a inter-relação estabelecida entre o trabalho do maestro e a atividade das bandas, 

destacada pela larga esfera de atribuições do maestro e a complexa extensão social da 

banda. 

Almeida (2010), em sua dissertação procurou entender o processo curricular 

existente com base nas influencias que o repertório exerce na educação musical, como 
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também que aprendizagens surgiriam desses currículos na banda de música do 

município de Beberibe, Ceará. Constatando que o repertorio da Banda foi influenciado 

pela sociedade atual, como a indústria cultural americana e traços das corporações 

militares o que influencia diretamente no processo curricular da Banda. De acordo com 

Cardoso (2005),  

em sua trajetória histórica, a tradição das Bandas de Música, 

diante dos desafios impostos, vem se reelaborando e se 

ressignificando [...] onde podemos detectar um conjunto de 

mudanças no fazer quotidiano das Bandas de Música, que 

abrangem a inclusão de novos gêneros musicais provenientes 

dos meios de comunicação de massa (CARDOSO, 2005, p.210). 

Embasado na formalidade e informalidade curricular recorrente na Banda, 

compreendeu que o currículo na Banda se relaciona com diversas com questões 

musicais, sociais, econômicas e culturais. 

Outro trabalho que merece destaque é a dissertação de mestrado de Leonina 

Maria Bentes Nina, que investigou a trajetória de um professor de música em Santarém-

PA, egresso de bandas de música e licenciado em música, analisou como os saberes 

adquiridos por ele nas bandas e na licenciatura eram articulados em sua atuação como 

professor. Nina (2015) constatou que esse professor “cria e recria metodologias de 

ensino de acordo com que o momento necessita, doando-se de forma integral ao seu 

aluno” (NINA, 2015, p. 120). De acordo com Nina, “esses processos de construção e 

desconstrução são notórios ao longo de cada trabalho realizado por esse professor, onde 

os saberes experienciais, adquiridos em sua trajetória de vida (família, escola, academia 

e crenças) vão se transformando a partir das experiências vividas por ele. 

Quando delimitamos aos trabalhos realizados sobre as bandas de música do Rio 

Grande do Norte, a carência se torna ainda mais significativa. Assim como diz Fontoura 

(2011), “a literatura acerca das bandas de música, sobretudo no âmbito da sociedade 

potiguar, tem se mostrado escassa no que diz respeito à pesquisa científica, como 

também a literatura musical de modo geral” (FONTOURA, 2011, p. 24). Aqui 

destacarei alguns trabalhos, como os de Amaral (2012), Lima (2015), Cardoso (2005), 

Fontoura (2011), abordam o tema numa perspectiva de retratar os aspectos históricos, 

sociais e de ensino e aprendizagem nas bandas de música no Estado.  

Amaral e Carvalho (2017), na XI Conferência Regional Latino-Americana de 

Educação Musical, na cidade de Natal – RN apresentaram um panorama, a partir de um 
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levantamento bibliográfico, sobre quais perspectivas os egressos dos cursos de 

licenciatura em música do RN relatam sobre as práticas musicais que ocorrem nas 

bandas de música. O levantamento aconteceu em trabalhos produzidos entre 2007 e 

2017, num total de 280 trabalhos apenas 22 tinha como temática “banda de música”. De 

acordo com Amaral e Carvalho (2017), apesar do baixo número de trabalhos 

encontrados, pode-se perceber a diversidade de categorias encontradas. Os autores 

detalham sete categorias, são elas: ensino e aprendizagem contribuição social, aspectos 

históricos, motivação, endoculturação, representação social e monitoria em banda. 

Paulo Marcelo Marcelino Cardoso (2005), “Lourival Cavalcanti e o Universo 

das Bandas de Música”, retratou em seu trabalho, a trajetória de vida do maestro e suas 

atividades musicais como músico e regente, bem como a sua importância para a atuação 

das bandas de música, assim como ter uma reflexão mais ampla sobre o universo das 

bandas de música. A dissertação apresenta ainda como acontece o processo de ingresso 

dos jovens na banda, o ensino e aprendizagem, ensaios, apresentações entre outros 

aspectos das bandas de música. 

Segundo Cardoso (2005), na banda, o músico sente-se num ambiente familiar e 

que além de adquirir conhecimentos musicais, existe uma preocupação dos maestros de 

formar cidadãos críticos e conscientes, pois “absorve uma carga de saberes que 

colaboram no processo de sua formação enquanto indivíduo [...] um espaço de 

socialização no qual o aprendiz, além da educação musical, recebe também, de certa 

maneira, uma educação para a vida (CARDOSO, 2005, p. 209). 

Marcos Aragão (2011) apresentou, através de um estudo etnográfico em seu 

trabalho, uma investigação sobre a Banda de Música da Polícia Militar do estado do Rio 

Grande do Norte, demonstrando as características socioculturais e os aspectos que 

definem a prática musical da Banda alem de fazer todo percurso histórico da Banda em 

seus 124 anos de atividades (no ano da pesquisa).  

Lima (2014), em sua dissertação de mestrado, que posteriormente virou livro 

“Bandas de música, escolas de vida”, compreendeu o percurso da aprendizagem 

musical de crianças e jovens em duas filarmônicas que atuam na região do Seridó norte-

rio-grandense. Destacando as relações inter-pessoais entre maestro e aluno, assim como 

os aspectos históricos das duas bandas de música.  

A história da formação do músico instrumentista do interior norte-rio-grandense 

está relacionada com a própria história das bandas de música. Elas têm constituído um 
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espaço de preservação social, com base na sensibilidade potencial que se edifica a partir 

de uma experimentação coletiva (LIMA, 2015, pag. 77). 

Alguns outros trabalhos de conclusão de curso e artigos em anais de congresso 

também retrataram as características existentes no contexto das bandas de música 

potiguares.  

- Contextualização histórica: Banda de Música Trampolim da Vitória: A importância 

de uma banda civil para a comunidade de Parnamirim/RN (ALMEIDA, 2011); A 

Banda Filarmônica Josefa Vianna, de Antônio Martins/RN: historia e performance 

musical (AMARAL, 2012); A banda de música da Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus do Templo Central em Natal-RN (SOUZA, 2009);  

- Representações sociais: As representações sociais e contribuições do ensino de 

música para os alunos da primeira formação da Banda de Música Municipal de Pau 

dos Ferros/RN (SOUZA, 2015); Educação musical na Banda de Música Josefa Vianna: 

as representações sociais compartilhadas entre alunos e comunidade (AMARAL; 

ARAUJO, 2015); );  

- Função social: A banda filarmônica da juventude solidaria de Grossos: acesso ao 

ensino coletivo gratuito de música e possível agente socializador (COSTA, 2012); A 

banda de música no contexto sociocultural de Apodi/RN (CARVALHO, 2013); A 

Banda Filarmônica Ivaldete Basílio da Silva na cidade de Upanema-RN e sua função 

social perante seus integrantes (COSTA, 2012); A música como agente transformador 

de crianças, jovens e adultos no Projeto Banda Escola de Taipu (SEVERO, 2015);  

- Ensino e aprendizagem: Ensino de música para crianças na Banda de Cruzeta-RN: 

um relato de experiência (DANTAS, 2014); O ensino-aprendizagem de música na 

Banda da Escola Agrícola de Jundiaí: o docente em formação (FERREIRA, 2015); 

Ensino de música em Banda Escolares: Refletindo sobre as estratégias, situações e 

características do ensino de musica na Banda Escolar Raimunda Nogueira Nobrega do 

Couto (FREITAS, 2015); uma analise sobre a utilização do método “Da Capo” no 

processo de ensino aprendizagem da banda de música municipal da cidade de 

Baraúna/RN (turma 2007 a 2009) (GOMES, 2009); O curso músico de banda do 

PRONATEC da EMUFRN na cidade de Monte Alegre-RN: um estudo de caso (LIMA, 

2014); A contribuição da Banda de Música Municipal José Maria da Silva, para a 

educação musical em Grossos/RN (SOUZA, 2010); A flauta doce como recurso de 

musicalização e inclusão social na Banda de Cruzeta (SILVA, 2011);  
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- Monitoria: Monitoria de Fanfarra na Escola Municipal Amaro Cavalcante, em 

Jurema/RN – abordagem sobre a metodológica de ensino (ARAUJO, 2015); Monitoria 

e Banda de Música: um estudo de caso da monitoria no naipe de clarinete da Banda de 

Música da cidade de Cruzeta – RN (SILVA, 2013);  

- Outras temáticas: A Motivação para o ingresso e permanência na Banda de Sopro 

do Centro Educacional Alfa em Mossoró/RN segundo a Teoria da Autodeterminação 

(OLIVEIRA, 2015); Um estudo multicaso sobre os saberes docentes de três maestros 

atuantes no Alto Oeste Potiguar: um projeto de pesquisa (AMARAL; CARVALHO, 

2016). 

Assim, percebe-se que, a literatura apresentada nos mostra que os trabalhos 

sobre bandas de música expõem características singulares desse contexto, como os 

processos de ensino e aprendizagem que interligam as metodologias de ensino de banda 

que são passadas de geração a geração, com as mudanças sociais e tecnológicas da 

atualidade. Outra particularidade apresentada é o ambiente familiar, onde os jovens que 

lá estão sentem-se inseridos em grupos sociais criados nas bandas e que, se estendem 

para além desses espaços. O avanço nos últimos anos em pesquisas realizadas foi de 

grande importância para que possa enxergar as bandas de música com um olhar mais 

apurado, em todas as suas especificidades. No entanto, mesmo com os avanços, os 

trabalhos também mostraram a existência de diversas lacunas, principalmente quando 

relacionadas a um olhar sobre a figura do maestro como um professor de música, sendo 

esse o meu ponto de proposição. É nesse ponto que aqui proponho um avanço no 

conhecimento sobre as bandas de música. 

Para alguns autores, as bandas de música exercem uma importante função no 

meio social, pois funcionam como uma ferramenta de transformação social, 

contribuindo com a formação de sujeitos através de diversas vivências artístico-musicais 

e educacionais.  

Dando continuidade, no próximo capítulo apresento um estudo mais 

aprofundado sobre o que são saberes docentes e os procedimentos metodológicos desses 

saberes no contexto das bandas de música observadas. 
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3 SABERES DOCENTES E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Ao propor uma investigação sobre quais são os saberes docentes dos maestros de 

bandas de música e como eles mobilizam esses saberes em sua atuação, procurei, 

inicialmente, situar os estudos entre os referenciais contemporâneos da educação e da 

educação musical, por meio de uma breve revisão de literatura. Gostaria de ressaltar que 

não me proponho aqui a apresentar uma contextualização histórica e muito menos 

esgotar as fontes da literatura sobre os saberes docentes, mas, sim, expor uma síntese 

sobre quais os conceitos e autores que guiaram minhas reflexões sobre a temática neste 

trabalho. 

Segundo Tardif (2014), os professores de forma geral, são atores competentes, 

sujeitos ativos, e sua prática não deve estar ligada apenas à aplicação de saberes 

provenientes da teoria, mas a um espaço de produção, transformação e mobilização de 

saberes que estejam em consonância com o seu contexto de atuação profissional. 

Nessa perspectiva, em que os saberes se constroem na ação do professor, e em 

nosso caso, do maestro, escolhi como base teórica neste trabalho a perspectiva dos 

saberes docentes, entendendo que a leitura do universo das bandas é demasiadamente 

importante, pois nela há uma maneira de trabalhar de um professor de música que não 

está no papel de professor (formalmente falando), mas que evoca em suas ações as de 

um professor. 

Sendo assim, entendendo as bandas de música como um ambiente singular, com 

suas particularidades, os saberes de que um maestro se utiliza para atuar 

profissionalmente são bastante diversos, não sendo provenientes apenas das teorias da 

educação, mas, de forma mais ampla, de suas experiências de vida ocorridas em vários 

contextos. Nessa perspectiva, entendo o maestro de banda de música como um 

professor que não se forma apenas nas suas vivências teóricas ocorridas nos espaços 

escolares, como as universidades, mas também nos espaços em que atua. 

Para tratar da formação desses profissionais, utilizei como referencial teórico 

Maurice Tardif (2014), para que fosse possível entender a formação deles a partir de 

uma ótica mais holística dos saberes que eles adquiriram em suas histórias de vida e 

trajetória profissional e que mobilizaram para atuarem profissionalmente. Além de 

Tardif (2014), foram utilizados como auxílio para a fundamentação teórica outros 

estudos da área de Educação – de Gauthier et al. (2013); Pimenta (1999) – e Educação 
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Musical que, de alguma forma, pudessem ajudar a compreender a complexidade que 

envolve a formação dos maestros atuantes em bandas de música. 

Para Gauthier et al. (2013), o saber docente se apresenta em três entendimentos: 

A subjetividade – quando o saber é produto da certeza subjetiva, podendo 

assumir a forma de instituição intelectual ou representação intelectual; 

O juízo – contrário à subjetividade, sendo uma consequência de uma atividade 

intelectual, um julgamento a respeito dos fatos; 

A argumentação – se dá através da lógica e se define como uma atividade 

discursiva em que o sujeito busca legitimar uma hipótese ou uma ação. 

Diante disso, Gauthier et al. (2013) expõe uma tipologia dos saberes docentes e 

os apresenta em um quadro, no qual considera que o ensino deve ser compreendido 

como um “reservatório no qual o professor se abastece para responder a exigências 

específicas de sua situação concreta de ensino” (GAUTHIER et al., 2013, p. 28). 

De acordo Gauthier et al. (2013), esses saberes são necessários para o ensino 

pois esse “reservatório” de saberes norteia o professor em sua prática pedagógica. 

Quadro 1 – Categorias dos saberes docentes 

SABERES CONCEITO 

 

Saber disciplinar 

É aquele produzido pelos pesquisadores e 

cientistas nas diversas disciplinas 

científicas. O professor não produz o 

saber disciplinar, mas, para ensinar extrai 

o saber produzido por esses 

pesquisadores. Ensinar exige um 

conhecimento do conteúdo a ser 

transmitido, pois não se pode ensinar algo 

cujo conteúdo não se domina. 

 

Saber curricular 

Compreende os conhecimentos sobre os 

programas escolares, mesmo o professor 

não fazendo parte da sua criação.  

 

Saber das ciências da educação 

Refere-se ao conjunto de saberes a 

respeito da escola (organização, seu 

funcionamento, etc.). São adquiridos 

durante sua formação ou atuação 

profissional e servem de plano de fundo 

em sua atuação profissional. 
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Quadro 1 – Categorias dos saberes docentes                                                        (Continuação) 

Saber da tradição pedagógica 

 

Representações que cada professor possui 

a respeito da escola, do professor, dos 

alunos, dos processos de aprender e 

ensinar, etc. São adquiridos antes de o 

professor iniciar sua formação 

profissional. 

 

Saber experiencial 

Corresponde aos conhecimentos 

construídos pelos professores em um 

processo individual de aprendizagem da 

profissão, sendo estes de grande 

importância para a formação de professor. 

 

Saber da ação pedagógica 

É o saber experiencial dos professores a 

partir do momento em que se torna 

público e o legitima através de pesquisas 

realizadas em sala de aula. 
Fonte: Gauthier et. al. (2013, p. 29-33). 

Sistematizado pelo autor 

A partir dessas ideias, compreendo que o ensino se concebe na articulação de 

vários saberes em que os professores criam um “estoque de conhecimentos”, e que estes 

são utilizados de acordo com as necessidades diárias existentes no contexto escolar. Ou 

seja, “o professor se abastece para responder as exigências específicas de sua situação 

concreta de ensino” (GAUTHIER et. al., 2013, p. 28). 

Para Tardif (2014), o saber docente é um “saber plural, formado pelo amálgama, 

mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 

disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2014, p. 36).  

Tardif (2014) atribui à noção de “saber” um sentido amplo que engloba os 

conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos 

docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber-fazer e de saber-ser 

(TARDIF, 2014, p. 60). O autor considera que os saberes da formação docente advêm 

de quatro elementos constitutivos da prática docente: formação profissional; saberes 

disciplinares; saberes curriculares; e saberes experienciais. Tardif (2014) faz uma 

observação sobre sua categorização. Ela se fundamenta na interação existente entre a 

origem social dos saberes e a atuação do professor, de modo que, a experiência diária é 

de fundamental importância na mobilização desses saberes. Ele descreve cada saber 

como: 
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    Quadro 2 – Tipologias de saberes docentes 

SABERES CONCEITO 

Saberes da formação 

profissional 

São saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores. Nessa perspectiva, os 

saberes são destinados à formação científica. 

 

Saberes disciplinares 

São saberes que correspondem aos diversos 

campos de conhecimento de que dispõe a nossa 

sociedade, e que se encontram hoje integrados 

nas universidades sob a forma de disciplinas. 

Emergem da tradição cultural e dos grupos 

sociais produtores de saberes. 

 

Saberes curriculares 

São os saberes definidos e selecionados pela 

instituição de ensino como modelos de cultura 

erudita e de formação para cada cultura erudita, 

que se apresentam sob a forma de programas 

escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que 

os professores devem aprender e aplicar. 

Saberes experienciais São os saberes adquiridos em sua prática 

docente e que não são transmitidos pelos 

cursos de formação de professores.  
    Fonte: Tardif (2014, p. 36-38) 

     Quadro sistematizado pelo autor. 

Em síntese, esse quadro busca demonstrar uma sistematização da epistemologia 

da prática profissional pela qual se pretende deixar explícitos os saberes mobilizados 

pelos professores em seu contexto educativo. 

Contribuindo para uma visão mais sistematizada dos saberes docentes, Tardif 

(2014) apresenta um repertório de saberes utilizado pelo professor na sua atuação 

profissional. É nesses saberes que o professor busca jurisprudência de suas ações e 

discursos relacionados à prática educativa, conforme demonstrado a seguir: 

Quadro 3 – Os saberes dos professores 

Saberes dos professores Fontes sociais de 

aquisição 

Modo de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores. 

A família, o ambiente de 

vida, a educação no sentido 

lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária. 
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Quadro 3 – Os saberes dos professores                                                            (Continuação) 

Saberes docentes 

provenientes da formação 

escolar anterior. 

A escola primária e 

secundária, os estudos pós-

secundários especializados, 

etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-

profissionais. 

Saberes provenientes da 

formação profissional 

para o magistério. 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, 

os estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissional 

nas instituições de 

formação de professores. 

Saberes provenientes dos 

programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho. 

A utilização das 

ferramentas dos 

professores: programas, 

livros didáticos, caderno de 

exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 

‘ferramentas’ de trabalho, 

sua adaptação às tarefas. 

Saberes provenientes da 

sua própria experiência na 

profissão, na sala de aula 

e na escola. 

A prática do ofício na 

escola e na sala de aula, a 

experiência dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e 

pela socialização 

profissional. 

 
Fonte: Tardif (2014, p. 63) 

O citado autor procura estabelecer um entendimento entre a diversidade de 

saberes presentes na ação pedagógica dos professores, através de um modelo que se 

relaciona diretamente com a trajetória de vida dos professores e com a prática 

profissional de cada um em seu contexto pedagógico. Numa breve comparação entre os 

Quadros 2 e 3, percebe-se a existência de dois importantes pontos: o cotidiano do 

professor e a origem e mobilização dos saberes docentes. Ou seja, os saberes são 

articulados e adquiridos na prática e no contexto social, cultural e educacional de cada 

professor.  

Nesse sentido, para Tardif (2014) “o saber profissional está, de certo modo, na 

confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 

sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, 

etc.” (TARDIF, 2014. p. 64). 

Assim, o autor propõe que a profissionalização docente tenha como ponto-chave 

a pesquisa e a reflexão crítica sobre a prática como ferramentas principais do processo 

formativo e desenvolvimento profissional do professor. Nessa perspectiva, mostra-se 

contrário à ideia de que o saber é produzido fora da prática, destacando a importância do 

saber da experiência para a formação, atuação e desenvolvimento dos professores. 

Um professor se serve de sua cultura pessoal, que provém de sua 

história de vida e de sua cultura escolar anterior; ele também se apoia 

em certos conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade, 
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assim como em certos conhecimentos didáticos e pedagógicos 

oriundos de sua formação profissional (TARDIF, 2014, p. 14).  

Corroborando com essa citação, Pimenta (1999) argumenta que os saberes 

docentes se constituem em três modalidades: experiência, conhecimento e saberes 

pedagógicos. Essas três modalidades constituem a identidade profissional do professor. 

“A identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas é 

um processo de construção do sujeito historicamente situado” (PIMENTA, 1999, p. 18). 

Quanto à experiência, Pimenta (1999) afirma que os estudantes chegam à 

formação inicial já trazendo suas próprias concepções sobre a ideia dos bons 

professores, aqueles que foram significativos em suas vidas.  Também sabem um pouco 

sobre as representações e os estereótipos impostos pela sociedade quanto à profissão de 

professor.  

Em outro nível, os saberes da experiência são também aqueles 

que os professores constroem no seu cotidiano docente, num 

processo permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada 

pela de outrem – seus colegas de trabalho, os textos produzidos 

por outros educadores, dentre outros (PIMENTA, 1999, p. 20).  

Nas palavras da autora, o conhecimento aqui apresentado é diferente de 

informação, e está representado pelos conhecimentos que vão além dos conteúdos 

adquiridos nos espaços escolares. Com base nos estudos de Edgar Morin (1993), a 

autora argumenta que “conhecimento não se reduz à informação. Este é um primeiro 

estágio daquele. Conhecer implica um segundo estágio: o de trabalhar com as 

informações, classificando-as, analisando-as e contextualizando-as” (PIMENTA, 1999, 

p. 21).  

Por fim, os saberes pedagógicos, de acordo com Pimenta (1999), são produzidos 

na atuação do professor. Cita a autora que“os saberes sobre educação e sobre pedagogia 

não geram os saberes pedagógicos. Estes só se constituem a partir da prática, que os 

confronta e os reelabora” (PIMENTA, 1999, p. 26). Neste sentido, é na prática cotidiana 

do professor em sala de aula que ele se reconhece e se reelabora como profissional. 

Para Tardif (2014), os saberes pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou 

concepções provenientes de reflexão e articulam-se com as ciências da educação na 

medida em que eles tentam integrar nos resultados da pesquisa as concepções que 

propõem, a fim de legitimá-las cientificamente (TARDIF, 2014, p. 37).  
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Em síntese, o objetivo desta abordagem teórica foi apresentar os conceitos dos 

saberes docentes que constituem a formação profissional dos professores, na visão dos 

autores citados. Percebe-se que, apesar de conterem denominações distintas, há bastante 

similaridade nas categorias apontadas pelos mesmos. Pode-se evidenciar que esses 

autores apontam aspectos semelhantes entre os saberes docentes e que esses, são 

provenientes de três fontes: os adquiridos na academia, os que orientam a ação 

pedagógica e os que se desenvolvem na experiência docente.  

Corroboro com os autores quanto à necessidade de que haja uma interação entre 

o professor e o seu contexto educacional e, assim, o professor se construir considerando 

toda a sua experiência de vida, até o desempenho de sua atividade profissional. Ao 

apresentar esse leque de saberes dos professores propostos pelos autores, percebo que, 

independente do contexto de ensino, é fundamental que o professor possa compreender 

como mobilizar esses saberes em sua prática, bem como conhecer suas possibilidades e 

limites. 

De acordo com Araújo (2016) “o saber docente na prática do professor se mostra 

bastante relativo e contextual, assim como também dinâmico, na medida em que ele se 

modifica e/ou se adapta conforme o contexto em que esse saber é mobilizado e por 

quem é mobilizado” (ARAUJO, 2016, p. 62). 

Torna-se importante entender que Tardif (2014), não pensou o seu conceito 

sobre saberes docentes para o contexto de bandas de música, mas sim, com uma visão 

de um contexto formal como o de uma sala de aula. No entanto, todas as dimensões 

educacionais estão presentes no contexto das bandas de música, mesmo que não estejam 

em um contexto formal da educação. 

 

3.1 Saberes Docentes na Educação Musical 

 

Quanto à temática apontada, os saberes docentes específicos do professor de 

música, reconheço que é urgente e relevante discuti-los e identificá-los na formação dos 

maestros de bandas de música. Para isso, é importante considerar as características 

singulares da atividade pedagógico-musical, que ocorre em múltiplos contextos 

educacionais, configurando assim múltiplos saberes.  

Portanto, a identificação de um repertório de saberes profissionais 

poderia oferecer contribuições teórico-pedagógicas tanto para os 

processos de reestruturação curricular dos cursos de graduação em 
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música nas universidades brasileiras quanto para as discussões sobre 

profissão e contexto laboral (HENTSCHKE; AZEVEDO; ARAUJO, 

2006, p. 56).   

No campo da educação musical, alguns trabalhos também buscam investigar os 

saberes docentes mobilizados pelos professores de música, estes que atuam em diversos 

contextos de ensino de música, que vão desde a educação básica, escolas específicas de 

música, contextos informais, entre outros.  

Destaco, aqui, alguns trabalhos que tiveram como foco principal os saberes 

docentes dos professores de música no Brasil na perspectiva de alguns autores. A 

exemplo, o de Requião (2002), que procurou em seu trabalho identificar os saberes 

desenvolvidos pelos professores de música das escolas alternativas do Rio de Janeiro. A 

autora concluiu, em sua investigação, que os docentes desenvolvem saberes específicos 

que vêm atender às necessidades de profissionalização do professor de música popular, 

seja em sua formação inicial ou continuada, assim como a valorização dos saberes 

experienciais, ausência e necessidade de sistematizar a articulação dos saberes 

curriculares com os contextos do estudante e do professor. Evidencia que os saberes 

estão relacionados diretamente com o saber-fazer do músico-professor. Nesse sentido, 

o músico-professor é tido como um professor capacitado, já que a sua 

competência produtiva é comprovada através da sua atuação artística. 

Segundo a perspectiva do aluno, o saber-fazer comprovado do 

músico-professor é o que legitima sua atividade docente (REQUIÃO, 

2002, p. 66).  

Nessa perspectiva, entendo que, na ótica dos alunos, a sua performance como 

músico é a característica que o qualifica para exercer a docência nesse contexto, no 

entanto o professor carece sistematizar e articular os saberes que estão no programa 

escolar com o cotidiano do aluno. 

Outro trabalho que trouxe contribuições significativas é o de Bellochio (2003), 

que, através de depoimentos de professores da Educação Musical que atuavam em 

escolas de ensino básico, buscou identificar os saberes docentes que alicerçavam a 

prática educativa desses professores. Para a autora, o relato de indivíduos que estão 

atuando favorece, particularmente, o reconhecimento dos conhecimentos práticos, que 

por sua vez são alicerçados em argumentos que justificam as suas tomadas de decisões, 

caracterizando uma racionalização prática da docência. 
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Outra investigação de grande relevância foi a proposta da Roseane Araújo 

(2005), que buscou investigar os saberes docentes de professores de instrumentos, onde 

a autora propôs o reconhecimento dos saberes que norteiam a prática pedagógica de 

professores de piano ao longo do desenvolvimento da carreira profissional. Tendo como 

procedimento metodológico o estudo multicaso, onde participaram três professoras de 

piano em diferentes fases da carreira profissional: uma no início de carreira, outra numa 

fase intermediária e outra no “final” de sua carreira docente, estabeleceu uma tipologia 

para guiar sua discussão sobre os saberes docentes: saberes disciplinares – oriundos da 

formação inicial e emergente, que contêm os conhecimentos de harmonia, contraponto, 

história da música, entre outros; saberes curriculares, vinculados aos conhecimentos 

dos programas e currículos; saberes da função educativa, que abrangem o uso da 

didática e das metodologias de ensino; e, por fim, os saberes experienciais, 

desenvolvidos ao longo da carreira docente. Araújo (2005) aponta para o papel 

fundamental exercido pela temporalidade no processo de consolidação do repertório de 

saberes, enfatizando os saberes experienciais. 

Também trago como referencial, Araújo (2016), que analisou como se constituía 

e de que maneira eram articulados os saberes docentes de um professor de música no 

Projeto Social SESC
4
 Cidadão. Para este autor, os saberes desse professor se 

construíram ao longo de sua trajetória educativo-musical, e há uma interação entre os 

saberes adquiridos por experiências vividas como aluno do Projeto, como também 

através dos saberes adquiridos por ele em experiências profissionais como professor de 

música de algumas instituições, inclusive no próprio Projeto SESC Cidadão. 

Para Araújo (2013) os saberes experienciais que compõem o leque de opções do 

professor de música do Projeto foi constituído  

no próprio ambiente institucional do SESC Cidadão, que se 

articulam na ação pedagógica do professor nos momentos em 

que ele procura trabalhar um repertório musical e metodologias 

que considerem a rotatividade dos alunos no ambiente; 

estabelecer estratégias e acordos para motivar os alunos a 

participar das atividades musicais, como exemplo, recompensar 

com uma atividade recreativa. A filosofia do Projeto, a estrutura 

física, o perfil dos alunos, e seu funcionamento conduzem o 

professor a constituir saberes próprios a esse contexto de 

trabalho (ARAUJO, 2016, p. 168-169). 

                                                 
4
 Serviço Social do Comércio  
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Os trabalhos apresentados guiaram e serviram como base para o meu olhar sobre 

os saberes docentes dos maestros de bandas de música. Entendendo as particularidades 

de cada maestro, as diversas fontes de aquisição desses saberes, assim como as ações 

exercidas por ele em cada contexto na sua função como professor de música, 

mobilizando saberes singulares para cada situação, recriando e refletindo sobre a sua 

prática docente.  

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Neste tópico traço todo o caminho metodológico percorrido para a captação dos 

dados utilizados nesse estudo.  

A pesquisa foi realizada na região do Alto Oeste Potiguar, região serrana do 

Estado do Rio Grande do Norte, conhecida como “tromba de elefante”, que é formada 

por cerca de 30 municípios (MDA). Segundo a FUNARTE (2017), 17 cidades dessa 

região têm suas bandas cadastradas e, em algumas cidades, poderemos encontrar mais 

de uma corporação. Faz-se necessário esclarecer que muitas das bandas dessa região 

não estão cadastradas no órgão, podendo assim ser maior o total de bandas, tendo em 

vista o número de corporações. Após um levantamento feito em 2016 por Amaral e 

Carvalho, constatou-se a existência de aproximadamente 16 bandas em atividade nessa 

região e um número de 15 maestros em atuação; destes, alguns atuavam em mais de 

uma banda, prática esta bastante comum nesse contexto. Também foi percebido que, em 

sua totalidade, os maestros que atuavam na região do Alto Oeste Potiguar eram do sexo 

masculino. As bandas eram geralmente ligadas às prefeituras e/ou associações 

comunitárias. 

É importante ressaltar que nesta pesquisa não se fez nenhuma distinção da 

origem das bandas, se eram oriundas de prefeituras ou associações; o critério de escolha 

foi ser a que representasse o município e que se configurasse como uma banda de 

música, atendendo os critérios com os aspectos específicos elencados anteriormente. 

 

3.2.1 Critérios de Inclusão dos Participantes 

 

Para chegar aos sujeitos desta investigação, foram indicados como critérios de 

inclusão dos participantes na pesquisa: 1) o maestro estar atuando em pelo menos uma 

das bandas de música de qualquer cidade que estivesse inserida na região do Alto Oeste 
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Potiguar; 2) o maestro estar exercendo o cargo por um período igual ou superior a 5 

anos; portanto, já estando, teoricamente, com um trabalho consolidado nessa 

corporação; 3) o maestro ter disposição para participar; e 4) o maestro se encaixar em 

um dos perfis que foram propostos para este trabalho: um licenciado, um bacharel e um 

sem formação acadêmica (autodidata).  

Após o mapeamento feito, chegou-se aos três sujeitos da pesquisa. Inicialmente 

seriam utilizados nomes fictícios, com o intuito de preservar a imagem dos maestros, 

para garantir-lhes o direito ao anonimato. No entanto, a pedido dos próprios 

entrevistados, foi utilizado o primeiro nome de cada um. 

O diálogo existente entre a Educação Musical e outras áreas do conhecimento 

permitiu que o campo científico da área tivesse um crescimento significativo, tanto que 

compreendesse temas e estudos, como também na aplicação de metodologias que 

contribuíssem qualitativamente para a investigação dos diversos campos de pesquisa 

científica. 

A pesquisa, de forma geral, busca responder e/ou solucionar um problema; por 

isso, se tornou necessário conhecer os tipos de pesquisa, bem como os instrumentos e 

procedimentos que foram utilizados na investigação, para o entendimento de quais 

seriam os mais adequados à temática em estudo (Kauark; Manhães; Medeiros, 2010). 

Assim, a seleção do instrumental metodológico está relacionada à natureza dos 

fenômenos, ao objeto da pesquisa, aos recursos financeiros, à equipe humana e outros 

elementos que possam surgir no campo da investigação (MARCONI; LAKATOS, 

2009, p.163). 

Nesse sentido, para solucionar as questões de pesquisa e na busca de um olhar 

aprofundado sobre os saberes docentes mobilizados pelos maestros que atuavam nas 

bandas de música do Alto Oeste Potiguar, optei por utilizar nesta pesquisa uma 

abordagem metodológica qualitativa que, de acordo com Minayo (2001), “trabalha com 

o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações” (MINAYO, 2001, p. 14). Para 

Kauark, Manhães e Medeiros (2010), nas pesquisas qualitativas a interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas, em que a fonte de coleta de dados 

é o ambiente natural e o pesquisador tende a analisar os dados indutivamente 

(KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). As pesquisas qualitativas possibilitam 

maior interação entre investigador e investigado e “a abordagem qualitativa 
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aprofundasse no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não 

perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2001, p. 22). 

Para atender aos objetivos, foi proposta a realização de um ‘Estudo de 

Multicaso’, ponderando que a questão necessitava de uma análise aprofundada dos 

diversos fatores que interagem na situação em estudo. Gil (2010) considera que “a 

utilização de múltiplos casos proporciona evidências inseridas em diferentes contextos, 

concorrendo para a elaboração de uma pesquisa de melhor qualidade” (GIL, 2010. p. 

139). É importante destacar que no ‘Estudo Multicaso’ inexiste a necessidade de 

comparação entre os casos, preservando as particularidades de cada caso e traçando 

conclusões a partir do cruzamento dos mesmos. 

Por se tratar de uma investigação que está relacionada intrinsecamente aos 

indivíduos envolvidos na pesquisa, procurei ter um olhar mais aprofundado no sentido 

de obter uma noção mais próxima dos sujeitos sobre os saberes que eles mobilizavam 

em sua prática. Sem essa aproximação, ficaria inviável ter uma noção mais consciente 

de como eles mobilizavam os saberes docentes, tendo em vista que esta se trata de uma 

abordagem bastante utilizada por autores da Educação Musical para esse tipo de 

investigação (HENTSCHKE, AZEVEDO, ARAUJO, 2006). 

 

3.2.2 Estudo de Caso 

 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, as pesquisas qualitativas possuem 

diversas classificações, e esta pesquisa ficou configurada como um ‘Estudo de Caso’ 

que, de acordo com Gil (2010), “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 

2010. p.54). Para o autor, o estudo de caso pode ser constituído tanto de um único caso, 

quanto de múltiplos casos. Para alcançar o objetivo deste trabalho, foi utilizado o estudo 

de múltiplos casos, no qual cada maestro de banda – seu discurso e sua prática – 

constituiu um caso singular. Com isso, cada estudo proporcionou um leque de 

informações sobre a formação, as características e singularidades de cada maestro, 

principalmente com os saberes mobilizados em sua atuação.  

Gil (2010) considera que “a utilização de múltiplos casos proporciona evidências 

inseridas em diferentes contextos, concorrendo para a elaboração de uma pesquisa de 

melhor qualidade” (GIL, 2010. p. 139). Um Estudo de Caso estabelece o emprego de 
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alguns procedimentos metodológicos, como protocolo do estudo; bem como a 

preparação prévia para o trabalho de campo; e o estabelecimento de base de dados.  

Ao estudar sobre fenômenos da contemporaneidade, a estratégia de pesquisa 

escolhida é o estudo de caso. O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas 

pelas pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não 

são incluídas no repertório de um historiador: observação direta e série sistemática de 

entrevistas. Novamente, embora os estudos de casos e as pesquisas históricas possam se 

sobrepor, o poder diferenciador do estudo de caso é a sua capacidade de lidar com uma 

ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações –, 

além do que pode estar disponível no estudo histórico convencional. Além disso, “em 

algumas situações, como na observação participante, pode ocorrer manipulação 

informal.” (YIN, 2015, p.27). 

De acordo com Yin (2015), o estudo de caso “pode ser tratado como importante 

estratégia metodológica para a pesquisa em ciências humanas, pois permite ao 

investigador um aprofundamento em relação ao fenômeno estudado, revelando nuances 

difíceis de serem enxergadas ‘a olho nu’”.  

Sendo assim, o estudo de caso pode favorecer ao pesquisador uma visão 

holística sobre os acontecimentos da vida real, destacando-se seu caráter de investigação 

empírica de fenômenos contemporâneos. 

No estudo de caso as fontes para coleta de dados são diversas e para este 

trabalho foram utilizadas as seguintes ferramentas de coleta: entrevista 

semiestruturada, gravação de áudio e vídeo, diário de campo, pesquisa documental 

e observação participante. 

Neste estudo, optou-se por utilizar as entrevistas semiestruturadas com os 

maestros para analisar o discurso referente aos seus saberes docentes, bem como ajudar 

a conhecer um pouco sobre a formação holística desse maestro e conhecer sobre a sua 

história de vida, além de sua carreira profissional. 

A pesquisa documental foi necessária para que se pudesse obter dados 

norteadores sobre a formação inicial e os saberes curriculares adquiridos (ou não) pelos 

maestros através de documentos oficiais, assim como documentos que norteiam e 

regulamentam o trabalho das bandas de música em que os maestros atuavam. 

A observação participante se caracteriza como um instrumento fundamental para 

que se possa entender como esses maestros articulavam na prática os saberes que ele 
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afirmaram ter em seu discurso, já que o saber está no significado dado pelo maestro para 

suas ações. 

Os dados foram tratados sob a perspectiva qualitativa, com a finalidade de 

descrever e compreender de maneira aprofundada as particularidades da realidade 

analisada, entrecruzando os dados obtidos com estudos teóricos já realizados na área. 

 

3.2.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Segundo Gil (2010), a coleta de dados no estudo de caso é o mais completo de 

todos os delineamentos, valendo-se de procedimentos dos mais variados, sejam eles 

“dados de gente” ou “dados de papel”, essa utilização de múltiplas fontes permite 

conferir importância a seus resultados. No estudo de caso as fontes para coleta de dados 

são diversas e para este trabalho foram utilizadas as seguintes ferramentas de coleta: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevista semiestruturada e observação 

participante. 

 

3.2.4 Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica “é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados com o tema” (LAKATOS; MARCONDES, 2003, p. 158). Seu 

intuito é colocar o pesquisador em contato direto com todo o material publicado sobre 

determinado tema, seja ele escrito, dito ou filmado (que tenha sido transcrito). 

De acordo com Gil (2010), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é 

“permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2010, p. 45). Ainda segundo o 

autor, na pesquisa bibliográfica as fontes são constituídas por material impresso, no 

entanto, com a disseminação de materiais bibliográficos em formato eletrônico, a 

pesquisa feita através de bases de dados e sites de busca assumiu grande importância 

(ibid., p. 68). Também é necessário delimitar o tema que será pesquisado para que o 

pesquisador não se perca durante a sua investigação e adentre em assuntos que não 

estejam alinhados com o seu trabalho. 

Sendo assim, situei-me inicialmente numa delimitação cronológica e biográfica 

das fontes em que seria feita a pesquisa. Primeiramente foi estabelecido um período dos 
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últimos 10 anos (2007-2017); em seguida delimitaram-se as fontes de consulta, que 

seriam revistas brasileiras da área de música, bancos de teses e dissertações da CAPES, 

a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações e Repositórios de Pós-Graduação em 

Música do país, anais de congressos, livros e artigos.  

Após esses passos, partiu-se em busca de material que tratasse sobre o tema em 

questão. Foi realizada uma busca utilizando as palavras-chave: “saberes docentes e 

música”, “saberes docentes do maestro”, “formação de maestros”, “banda de música”. 

Realizei inicialmente uma leitura de reconhecimento dos títulos para ver se 

tinham alguma relação com o tema; posteriormente foi feita uma leitura no resumo e, 

por fim, uma leitura na introdução e conclusão dos trabalhos selecionados. Os trabalhos 

foram analisados através da análise de conteúdo. 

A pesquisa bibliográfica torna-se importante, pois permitirá ao trabalho um novo 

enfoque e novas conclusões sobre o tema abordado, num discurso respaldado a partir do 

que já foi dito pela comunidade científica. 

 

3.2.5 Pesquisa documental 

 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 

não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

constituídas por material já elaborado, formado basicamente por livros e artigos 

científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão (FONSECA, 2002, 

p. 32). 

Há dados que, embora referentes a pessoas, são obtidos de maneira indireta, que 

tomam a forma de documentos como jornais, livros, papéis oficiais, registros 

estatísticos, fotos, vídeos, discos e filmes, que são obtidos de maneira indireta, e essas 

fontes documentais são capazes de proporcionar ao pesquisador dados em quantidade e 

qualidade suficientes para evitar a perda de tempo e o constrangimento que caracteriza 

muitas pesquisas em que os dados são obtidos diretamente com pessoas. Materiais que 

não recebem tratamento analítico. 

De acordo com Gil (2010, p. 62-63), “a pesquisa documental apresenta algumas 

vantagens por ser ‘fonte rica e estável de dados’: não implica altos custos, não exige 



57 

 

contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes”. 

Ela é semelhante à pesquisa bibliográfica, segundo o autor, o que as diferencia é a 

natureza das fontes, sendo material que ainda não recebeu tratamento analítico, ou que 

ainda pode ser reelaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Ou seja, a pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos 

contemporâneos ou retrospectivos, analisados cientificamente, legítimo; e tem sido 

amplamente utilizada nas ciências sociais, na investigação histórica, afim de descrever e 

comparar fatos sociais. 

A pesquisa documental se fez necessária para que se pudesse obter os dados 

norteadores sobre a formação inicial e os saberes curriculares adquiridos ou não pelos 

maestros, através de documentos oficiais, assim como de documentos que norteavam e 

regulamentavam o trabalho dos maestros nas bandas de música em que os mesmos 

atuavam. 

 

3.2.6 Entrevista semiestruturada 

 

Neste estudo, optou-se por utilizar as entrevistas semiestruturadas com os 

maestros para analisar o discurso referente aos seus saberes docentes. Esse tipo de 

estudo apresenta-se como o mais adequado neste contexto, pois permite maior 

segurança ao investigador. Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista 

semiestruturada está centrada em um assunto em que preparamos um roteiro com 

perguntas principais, complementadas por outros temas ligados às circunstâncias que 

ocorrem durante a entrevista. Dessa forma, neste estudo a entrevista semiestruturada 

ajudou a conhecer um pouco sobre a formação holística desse maestro e conhecer sobre 

a sua história de vida, além de sua carreira profissional. Para aplicação das entrevistas 

foi utilizado como recurso de registro o gravador. 

Para elaborar o roteiro, tive como base a revisão de literatura sobre saberes 

docentes, bem como sobre as bandas de música, procurando compreender melhor o campo 

científico, buscando pensar em quais perguntas seriam mais significativas durante a 

entrevista. 

Utilizei um roteiro escrito que conteve 33 perguntas distribuídas em quatro 

temáticas que nortearam as entrevistas, sendo elas: dados sobre o entrevistado, trajetória 

docente, atuação na banda e formação para atuar na banda.  
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Foi mantido um clima cordial entre pesquisador e maestro em todas as entrevistas, 

deixando o entrevistado à vontade para que pudesse expressar melhor suas ideias. Por opção 

dos entrevistados, as entrevistas aconteceram na sede de cada banda, logo após os ensaios. 

Durante os ensaios, eram feitas as observações, fato que colaborou nas entrevistas, pois 

pude observar a sua atuação e assim acrescentar algumas perguntas que pudesse surgir 

desse momento. 

A entrevista foi o principal instrumento de coleta de dados utilizados, sendo 

somadas as demais fontes para que eu pudesse compreender melhor as ações aqui 

investigadas. Assim, com o uso da entrevista se pôde ter acesso à experiência do outro, 

favorecendo ao pesquisador compreendê-la, afim de entender o significado da 

experiência de vida de cada maestro. O uso das entrevistas proporcionou adquirir um 

conhecimento, não apenas sobre a formação musical de cada maestro, como também 

entender como certos fatos ocorridos ao longo de sua vida contribuíram na formação 

humana/musical de cada um, permitindo uma visão mais holística de suas 

personalidades e ações. 

Na elaboração das perguntas, por se tratar de três sujeitos, que exerciam suas 

funções no mesmo contexto, em as bandas de música, com realidades distintas, o roteiro 

base continha as mesmas perguntas para todos. Porém, pela observação de suas 

singularidades surgiram perguntas distintas em cada encontro. 

Todos os dados foram coletados por meio de gravação em áudio, pelo celular. 

Os dados foram transcritos para um caderno de entrevistas para auxiliar na organização 

e análise das entrevistas. 

 

3.2.7 Observação participante 

 

A técnica de observação participante utilizada nas pesquisas sociais pela 

antropologia em seus estudos sobre “sociedades primitivas”, posteriormente passou a 

ser empregada por outras áreas nas pesquisas sociais. De acordo com Gil (2010), “o 

observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo” (GIL, 

2010. p. 104), ou seja, a partir dessa técnica o observador chega ao conhecimento de um 

grupo do interior dele mesmo. Essa participação ativa do observador permite a ele um 

real conhecimento dentro do contexto pesquisado. 

Ainda segundo Gil (2010), a observação participante pode assumir duas formas, 

a natural e a artificial. A primeira é quando o investigador já faz parte da comunidade 
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que irá observar e a segunda, quando ele se insere nessa comunidade. A observação 

participante, assim como outras técnicas de obtenção de dados, tem suas vantagens e 

desvantagens, cabendo ao pesquisador a responsabilidade de colher dados reais para a 

confiabilidade da pesquisa.  

A priori, foram planejadas 6 (seis) observações; no entanto, pelo fato de serem 

as bandas interioranas, com características de inconstâncias na sua manutenção/vigência 

pela administração pública, foi possível realizar somente 3 (três) observações em cada 

uma das banda – totalizando 9 (nove) observações – de aproximadamente 2 (duas) horas 

cada. As observações ocorreram no momento do ensaio (aula), durante os meses de 

abril e maio, agosto e setembro de 2017. Utilizou-se, além do caderno de campo – que 

serviu para anotações do momento em questão –, filmagens com o foco exclusivamente 

no maestro; depois, o vídeo foi analisado e complementando as informações registradas 

no caderno. Foi possível, nesta pesquisa, observar o ambiente através de um esquema 

geral que orientou o pesquisador, permitindo o cruzamento de dados referentes aos 

saberes apresentados no discurso sobre a prática pedagógica com a prática docente dos 

maestros, em que os dados puderam ser validados. A observação participante se 

caracterizou como um instrumento fundamental para que se pudesse entender como esse 

maestro mobilizava na prática os saberes que ele afirmava ter em seu discurso. 

 

3.2.8 Instrumentos de organização e análise dos dados 

 

Os dados foram organizados a partir de transcrições textuais das entrevistas e 

observações realizadas. Para cada roteiro de entrevista, teve-se um caderno de entrevista 

relacionado a esse roteiro, com as respostas cedidas pelos maestros.  Para organizar as 

observações, recorreu-se à ajuda de um diário de campo que serviu para registrar os 

acontecimentos observados no dia a dia dos maestros em cada contexto. Já os 

documentos recolhidos junto às bandas, pretendeu-se catalogá-los de acordo com o tipo 

do documento e data, de forma que ajudasse nas análises. Da leitura de todos os dados 

chegou-se, através da dedução das entrevistas e observações do pesquisador sobre a 

atuação dos maestros, a 6 (seis) Categorias, como a seguir: 1 – Saberes Musicais 

(conteúdos de elementos e manifestações musicais na infância e juventude); 2 – 

Relações Interpessoais (que são entre grupos, entre pessoas e o saber lidar com o ser 

humano); 3 – Experiência com performance de mais de um instrumento musical; 4 – 

importância das iniciativas autodidatas (criatividade musical, solução de problemas 
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musicais – tais como harmonização e improvisação); 5 – experiência em diferentes 

grupos musicais (a exemplo de formações de bandas de pagode, orquestras, eventos 

sociais, entre outros); e 6 – experiência de liderança de grupos musicais (regência, 

administração da interação dentro do grupo e entre grupos). 

A Análise Final, começou com a descrição dos conteúdos identificados para 

cada categoria a partir da fala dos maestros, possibilitou a redação das Conclusões 

Finais, que foram comentadas e resultaram das reflexões tendo como base a literatura 

da área citada como referência desse estudo.  

 



61 

 

4 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS BANDAS, CONSTRUÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

DOS SABERES DOS MAESTROS 

 

A análise dos dados teve dois procedimentos: A – Descrição da funcionalidade 

das bandas de música, a partir da seleção de aspectos temáticos da totalidade das 

respostas; B – Dedução das categorias a partir das relações temáticas identificadas 

dessas respostas.  

PROCEDIMENTO A – DESCRIÇÃO DA FUNCIONALIDADE DAS BANDAS DE 

MÚSICA 

 4.1 As bandas de música no Alto Oeste: nosso universo de pesquisa 

 

Para que se possa compreender quais são e como os Saberes Docentes de cada 

maestro são mobilizados, fez-se necessário um olhar sobre cada um dos contextos em 

que ocorre essa ação pedagógica. O cotidiano desses espaços, como ocorre o ensino de 

música, os processos, as situações, características, materiais didáticos utilizados, etc. 

Também é importante que façamos uma contextualização histórica de cada banda para 

um melhor entendimento desses locais em que os maestros desenvolvem a sua prática 

docente.  De acordo com Chagas e Lucas (2014), entender “que as funções e atividades 

desenvolvidas por bandas de música garantem a existência de processos importantes, 

tais como a formação de novos músicos”, assim como as relações sociais e a 

transmissão do saber presentes na banda. 

Pereira (1999, p.) afirma que a banda de música brasileira pode tornar-se uma 

pequena escola de música, gratuita ou não, pública ou particular, com corpo docente e 

discente preparados, com programas curriculares e atividades didático-musicais básicas 

e atualizadas concorrendo para uma formação musical e instrumental mais abrangente. 

 

4.1.1 A prática musical na Banda de música Pe. Dário Torbolli 

 

A Banda de Música Pe. Dário Torbolli foi fundada no dia 26 de fevereiro do ano 

de 2001 através de convênio firmado entre a Associação Comunitária para o 

Desenvolvimento de Viçosa - ACDV, Prefeitura Municipal e FUNARTE. A Banda tem 

suas atividades voltadas para pessoas da comunidade em especial, alunos da rede 
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pública de ensino de todas as faixas etária, com ênfase em jovens entre 10 e 13 anos de 

idade. De acordo com o Maestro Jerry (2017), a escolha por essa faixa etária se dá pelo 

fato de que se imagina que o aluno venha a participar pelo maior tempo possível das 

atividades musicais propostas na Banda, já que é comum nas bandas do interior que o 

aluno se afaste das atividades ao completar 17, 18 ou 19 anos, idade essa em que os 

jovens começam a decidir o seu caminho. Muitos buscam o trabalho, outros saem para 

cursarem alguma graduação e outros buscam oportunidades em grandes cidades 

(JERRY, 2017).  

Figura 1 – Apresentação da Banda para TV  

 

Fonte: acervo da Banda 

De acordo com Cardoso (2005) em sua pesquisa os maestros relataram que 

normalmente os candidatos a aprendiz são adolescentes de ambos os 

sexos jovens com idade inferior a vinte anos. Isso certamente se deve 

ao fato de que os adultos geralmente, por força de suas condições, 

veem-se inseridos em uma realidade quotidiana de responsabilidades, 

possuindo menos tempo disponível ao estudo de um instrumento 

musical do que os jovens e adolescentes (CARDOSO, 2005, p. 61). 

Desde a sua fundação a Banda teve apenas dois maestros, sendo o segundo, o 

atual maestro. A Banda de Música Pe. Dário Torbolli, conta atualmente com 34 

componentes, sendo estes de ambos os sexos, onze do sexo feminino e vinte e três do 
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sexo masculino. Sua sede fica localizada na região central da cidade e seus ensaios 

acontecem quinzenalmente.  

O calendário de apresentações da Banda é bastante flexível e é preenchido com 

apresentações em datas comemorativas da cidade como: aniversario da cidade, festa do 

padroeiro e datas cíveis. A Banda também se apresenta em outros eventos no município, 

desde que seja convidada com antecedência.  

Ainda sobre as apresentações anuais da Banda, podemos destacar alguns eventos 

festivos em cidades circunvizinhas sempre que convidada. A Banda também participou 

de diversos encontros de bandas em varias cidades do estado como também de estados 

vizinhos como Paraíba e Ceará.  

A Banda de Música Pe. Dário Torbolli, conta hoje com 42 instrumentos; 34 

componentes atuando, e de acordo com o maestro, anualmente são abertas inscrições 

para novos integrantes, onde aproximadamente se inscrevem 50 novos alunos. No 

entanto, esse trabalho é prejudicado devido a Banda não ter instrumentos suficientes 

para atender a demanda. Geralmente a Banda tem aproximadamente entre cinco a dez 

instrumentos livres para compor todo o seu instrumental.  

Figura 2 – Banda após apresentação 

 
Fonte: acervo da Banda de Música 

A Banda de Música Pe. Dário Torbolli prioriza o ensino coletivo utilizando um 

método bastante utilizado em bandas de música: Método Da Capo de Joel Barbosa 

(2009) o maestro diz que é muito importante, seja em naipes ou no grupo geral. 
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Os arranjos executados pela Banda são em sua maioria de autoria do Maestro 

Jerry, sendo uma pouca porcentagem de outros arranjadores. A explicação para essa 

escolha é explicada pelo Maestro Jerry (2017) “eu escrevo meus arranjos de acordo 

com o nível da banda e do instrumentista que tenho. Isso facilita na aprendizagem e 

auxilia na performance da nossa banda”. Ou seja, fica evidente que o Maestro Jerry, 

planeja suas aulas, utilizando na Banda, conteúdos de acordo com os níveis de cada 

aluno, pensando nas dificuldades e nos possíveis avanços que cada um possa vir a ter 

dentro da Banda. 

Sobre os horários de ensaio da Banda, são feitos sempre em dois momentos nos 

turnos matutino e vespertino, com uma duração de aproximadamente duas horas para 

cada momento. No primeiro momento é destinado para os alunos iniciantes sejam eles 

da turma de iniciação musical ou até mesmo os que ingressaram recentemente na 

Banda. Esse momento é importantíssimo, pois, além da teoria, o maestro utiliza para 

tirar as dúvidas de muitos alunos com relação aos arranjos.  

 

4.1.2 A prática musical na Banda de Música Jovem de Pau dos Ferros 

 

A Banda de Música Jovem de Pau dos Ferros, foi fundada no ano de 2008, é 

vinculada a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, e desde então 

apenas um maestro dirigiu suas atividades. De acordo com o Maestro Elton (2017), a 

Banda tem como objetivo principal a formação humana tendo a música como meio para 

se alcançar este fim. Para Elton a Banda tem que “Formar cidadãos, e não formar 

músicos! Nós maestros, não estamos aqui para formar músicos, formar músicos que 

falo é profissionais. Então, eu acredito que o foco principal de uma banda de música é 

formar cidadão.”  

No entanto o Maestro deixa claro que, se caso um aluno vier a querer se 

profissionalizar no meio musical, a Banda dá embasamento para que ele possa atingir o 

seu objetivo pessoal, Elton destaca que alguns egressos da Banda já obtiveram êxito e 

que “é um aprendizado que eles que tem que escolher pra vida deles. Nós temos aqui 

figuras que já se formaram, mas a primeira coisa que a gente prepara é um cidadão de 

bem. Porque quando ele entra aqui na banda, ele aprende varias coisas antes dele 

tocar. A primeira coisa é ser humilde, escutar, ter companheirismo” (ELTON, 2017).  

A Banda conta hoje com 33 instrumentos, dos quais 28 instrumentistas estão em 

atividade, sendo aproximadamente 70% do sexo masculino e 30% do sexo feminino. A 
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banda ensaia semanalmente as segundas e terças nos turnos vespertino e noturno, sendo 

que os ensaios têm duração de duas horas cada. Seguindo a seguinte disposição: no 

horário vespertino inicia-se as 15:00 hrs e termina as 17:00 hrs; já no horário noturno os 

ensaios têm inicio as 19:00 hrs finalizando as atividades as 21:00 hrs. 

Figura 3 – Apresentação da Banda 

 

Fonte: acervo da Banda de Música 

De acordo com Elton (2017), os ensaios são divididos da seguinte forma: uma 

hora para cada família de instrumentos (clarinete, flauta e saxofones), metais (trompete, 

trombone e tuba), e que, somente quando há apresentações que a bateria e percussão 

ensaiam com os demais. Período esse em que os ensaios seguem um novo formato, 

sendo um dia para naipes e o outro para todo o grupo. 

Segundo o Maestro, os conteúdos mais abordados por ele são: afinação, 

tonalidade, transposição. O Maestro acredita que o trabalho que vem sendo realizado é 

bastante satisfatório, pois alguns alunos da banda já ingressaram e se formaram em 

cursos de licenciatura em música.  

A faixa etária para o ingresso na Banda se dá a partir dos 12 anos. De acordo 

com Elton, os jovens com idade escolar também devem estar regularmente matriculados 

no ensino regular e ter frequência nas aulas, no entanto qualquer cidadão e com 

qualquer idade pode fazer parte da Banda.  

A Banda não tem documentos que direcionem a prática do maestro, alem do 

calendário anual de apresentações, que é bastante semelhante às demais bandas, tais 
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como datas cívicas, apresentações em cidades circunvizinhas e festas do município. 

Embora tenha todo um corpo administrativo, a Secretaria de Turismo do Município, 

este direciona apenas para um momento em que a Banda deve atuar. Com relação a esse 

calendário, Elton expõe que, “não temos nenhum documento que direcione. Apenas no 

calendário que temos a “vitrine musical” na FINECAP
5
, que é a festa do município e 

com isso temos que trabalhar e deixar a Banda impecável para esses dias”. 

Figura 4 – Apresentação em Cajazeiras/PB 

 

Fonte: acervo da Banda de Música 

Sobre os arranjos utilizados pela Banda, todos são compartilhados por outros 

maestros e arranjadores, bem como encontrados na internet, já que o maestro não 

escreve arranjos. De acordo com Elton (2017), todos “os arranjos são de outros 

maestros, como: Canindé, Luizão, Luiz, alguns de Ewerton Luiz e outros que consigo 

na internet. Eu não escrevo arranjos”. 

De acordo com o Maestro, as afinidades existentes entre os sujeitos que estão 

inseridos numa banda, são relações diferenciadas entre outros contextos educacionais. 

Elton 

Eu tenho aluno que ta comigo há uns sete anos. Já tem uma amizade, e 

isso é um diferencial de uma banda de música para uma academia, 

                                                 
5
 Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar 
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uma universidade. Eu me formei com meu professor e se eu tomei 

cafezinho com ele duas vezes em sete anos (três do técnico e quatro 

do graduação) foi muito. Aqui não, aqui você tem um apego maior, 

porque você ver, “por que esse aluno ta faltando? Ta acontecendo 

alguma coisa!” Ai você vai investigar, você vai procurar saber. É tudo 

muito perto, tudo mais fácil, então o convívio é mais fácil. 

Por fim, Elton relata que, é de responsabilidade do maestro entender e exercer as 

diversas atividades da banda, desde o conhecimento do seu instrumental, cópia de 

partituras, até problemas relacionados aos alunos. Elton (2017) considera que, “a função 

do maestro de banda do interior é tratar de todos os assuntos relacionados aos alunos, 

tratar de entender os problemas dos alunos. Eu copio as partituras, mas é uma função 

do maestro”. 

 

4.1.3 A prática musical na Banda de Música Nair Austero Soares  

 

A Banda de Música Nair Austero Soares, de Martins/RN, foi fundada no ano de 

1912, é vinculada a Sociedade Artística e Cultural – SAC. De acordo com o Maestro 

Luis (2017), a Banda tem como objetivo, a formação musical de jovens e adolescentes, 

bem como a formação humana desses sujeitos tendo o ensino musical como um meio.  

Figura 5 – Registro da Banda em 1935 

 

Fonte: acervo da Banda 
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Os ensaios ocorrem semanalmente as segundas, quartas e sextas na sede da 

Banda, que fica localizada no centro da cidade, e a duração de cada ensaio, é de cerca de 

1 (uma) hora, ocorrem sempre no período noturno. O calendário da Banda além, de 

datas cívicas tem também a festa do padroeiro, em janeiro e o Festival Gastronômico, 

no mês de agosto. De acordo com o maestro, a Banda atualmente não costuma receber 

convites para apresentações nas cidades circunvizinhas, no entanto, resalta que por 

muitos anos era a Banda quem animava os festejos cívicos e religiosos de muitas 

cidades.Os músicos são remunerados pela prefeitura por apresentação. O maestro faz 

um controle de presença nos ensaios e apresentações.  

A Banda tem cerca de 65 músicos dos quais aproximadamente 14 são do sexo 

feminino e a cada apresentação e ensaio, o maestro faz o controle de presença, já que a 

Prefeitura Municipal remunera financeiramente os músicos da Banda. Não existe 

nenhum documento que direcione as atividades da Banda e a relação existente entre o 

maestro e os alunos é amigável, assim como entre os alunos. 

Figura 5 – Banda após novena 

 

Fonte: acervo da Banda 

Atualmente, o maestro não dá aulas teóricas, função hoje exercida por um 

trompetista da Banda, que atua como monitor de iniciação musical e grupo de flauta 
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doce estimulando a participação na Escola de Formação Musical mantida pela SAC, 

capacitando novos músicos a cada seis meses. Os maestros que tiveram a frente da 

Banda durante sua história, têm vínculo familiar com o atual maestro Luis. Segue 

abaixo um quadro com o nome dos maestros que estiveram coordenando as atividades 

musicais na Banda: 

Quadro 4 – Maestros que regeram a Banda 

Ano Nome 

1912 Antônio Inocêncio de Carvalho 

? Nair Austero Soares 

? João da Costa Melo 

1965 a 1967 Arlindo Roque da Silva 

 Antônio Cabrinha da Silva 

2000 Luis Leite Neto 
Fonte: Disponível em: < http://www.martins-rn.com.br/banda.htm> 

No período em que foi feita a visita, os ensaios estavam voltados exclusivamente 

para a Festa do Padroeiro do município, que ocorre entre os meses de dezembro e 

janeiro. O maestro relata que a Banda tem atravessado momentos difíceis como: falta de 

recursos financeiros, instrumental defeituoso entre outros. As apresentações seguem 

sempre uma sequencia: alvorada as 05:00 horas; salva as 12:00; e novena – antes as 

19:00, e depois as 20:30. 

Os arranjos executados pela Banda são em sua maioria do acervo da própria 

corporação, e que vem sendo passados de geração para geração. Alguns outros são 

enviados por egressos da Banda que hoje estão servindo a Corporações Militares. 

 

4.2 Os saberes docentes na prática dos maestros 

 

No intuito de entender as relações que os maestros estabelecem com a Música e 

como eles construíram seus saberes ao longo da vida, foi realizada, com cada um, uma 

entrevista semiestruturada para compreender, por meio do discurso desses maestros, 

como eles começaram a aprender Música, quais foram suas vivências musicais, entre 

outros. Na medida em que se busca como objetivo específico deste trabalho averiguar a 

história de vida e a carreira profissional percorrida pelos maestros, esse entendimento se 

faz necessário, pois percebe como uma formação que ultrapassa os muros das 

instituições formais de ensino e aprendizagem se constrói ao longo da vida do maestro 
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através de suas experiências vividas em ambiente que se configuram como fonte de 

aquisição de saberes, tais como a família e membros mais próximos, na escola, os 

diversos meios e grupos sociais, na comunidade onde vive, na religião, etc.  

Considerando as discussões apresentadas nos capítulos anteriores, e após 

conhecer o ambiente de trabalho de cada um dos sujeitos, serão tratados os dados 

colhidos para entender quais são os saberes docentes e como tais saberes são articulados 

pelos maestros pesquisados em sua prática nas bandas de música. Nesta parte do 

trabalho busco compreender e apresentar como se deu o processo de construção e de 

mobilização dos saberes docentes de cada maestro, a partir de suas afinidades em seu 

convívio social e de suas relações com a Música e Educação Musical. Entendo o 

maestro como um professor de música, que atua nesses espaços, pois, dissemina os 

saberes com diversos jovens que ali estão.  

Como já foi mencionado no Capítulo 1 deste trabalho, foram selecionados três 

maestros de banda de música com formações distintas para a realização deste estudo 

multicaso. Não se trata de busca de confrontos entre teoria e realidade, mas de analisar 

como as experiências práticas musicais familiares, escolares e profissionais ao longo de 

uma formação emergem em sua prática pedagógica. Segue-se as construção dos saberes 

na trajetória dos maestros Jerry, Elton e Luís. 

 

4.2.1 Construção e mobilização de Saberes do Maestro Jerry 

 

O Maestro Jerry, é natural de Jaguaruana/CE, concluiu sua licenciatura pela 

UERN em 2009 e atualmente esta concluindo uma especialização em Artes. Teve o seu 

primeiro contato com a música aos oito anos de idade, quando começou a aprender 

flauta doce e aos 10 anos ingressou na banda de música da cidade. De acordo com Jerry 

(2017), “não tinha noção do que era música. Sabia tocar de ouvido. Iniciei na 

percussão e como já tocava flauta aprendi rápido. Depois comecei a tocar sax-horn
6
 e 

mais a frente trompete. Fui obervando, abrindo os horizontes e sempre gostando cada 

vez mais” (JERRY, 2017). 

                                                 
6
 Instrumentos da família dos de metais e seu som é produzido através da vibração dos lábios no bocal do 

instrumento. Sua origem se encontra na Roma antiga, onde instrumentos feitos de bronze e metal, 

chamados “tubas”, eram usado em funções militares e cerimoniais. Ele foi inventado por Adolphe Sax, o 

inventor do saxofone, que construiu uma família de sax-hornes entre 1843-45, o saxhorn alto, o tenor e o 

barítono (BARBOSA, 2009, pag. 3).  
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Jerry (2017), conta que apesar de ter uma família grande (ele e mais quatorze 

irmão) nenhum membro de sua família foi músico. Conta que seu avô paterno tocava 

uma sanfona pequena, chamada por ele de concertina, mas como nunca o viu tocar o 

instrumento, acredita que ele não chegou a influencia-lo para a música. Para Jerry 

(2017), o seu pai pode ter influenciado a seguir o meio musical. Segundo ele, “meu pai 

assobiava. Eu o ouvia durante o dia, cedo assobiando. Escutava aquelas 

melodiazinhas. Então pode ser que tenha me levado” (JERRY, 2017). Outro fator que 

influenciou Jerry a buscar o conhecimento musical foi um vizinho de seus pais, um 

senhor que tocava violão. Jerry cita em suas lembranças do senhor “eu me lembro que 

eu escutava ele tocar, eu via. Mas também não tinha a mínima noção o que era o 

violão. Eu achava bonito. Mas acabou influenciando a pegar gosto, isso eu ainda 

criança” (JERRY, 2017). Em sua rotina escolar, Jerry (2017) menciona que não chegou 

a ter contato com o ensino de música nas aulas e que durante a década de 1990, ele não 

presenciou essa atividade nas escolas regulares que estudou. 

O que se pode observar a partir do discurso do Maestro Jerry (2017) é que, os 

saberes musicais adquiridos durante a sua infância tiveram certa influencia no âmbito 

familiar, no contexto social em que viveu, na banda de música e que no âmbito do 

ensino regular nada o influenciou ou direcionou para o estudo de música.   

Jerry (2017) relata que participou ativamente das atividades na banda durante 

sete anos, e que, se empenhava sempre para que conseguisse cada vez mais absolver os 

conhecimentos musicais. “Eu entrei na banda aos 10 anos e sai aos 17. Então, tive uma 

vivencia muito grande na banda de música, foram sete anos na banda e era muito 

empenhado”.  O Maestro relembra sua trajetória, desde o ingresso e como eram as 

atividades na banda. Segundo Jerry (2017) 

Quando entrei na banda foi no surdo, mas achava pouco e queria mais. 

Olhava para o tarol e achava bonito. Um irmão me deu um tarol e eu 

pedi ao maestro pra tocar, ele falou: “faça o teste!”. Eu fiz e acertei. 

Achava pouco o tarol e fui pra trompa (sax-horn) e consegui tirar 

rapidamente o som. Ai o maestro me colocou na trompa. Com 12 anos 

por ai na trompa, ai vi o trompete. Eu vi que a trompa não fazia as 

melodias e tudo. Eu queria fazer melodia que nem o trompete, ai fui 

pro trompete. Comecei no trompete com 12 anos de idade, e achava 

interessante que eu achava pouco. Eu via o maestro regendo e me 

dizia: “rapaz, como é que faz para chegar ali que nem o maestro ta?”. 

Eu queria saber como era, ai eu ficava observando (JERRY, 2017). 
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Percebe-se que em sua trajetória na banda de música, Jerry (2017) buscou 

sempre ter conhecimento de diversos instrumentos da banda. Através da observação e 

da vivencia na banda, Jerry (2017) pôde adquirir saberes de instrumentos de naipes e 

famílias diversificados e com funções pré-definidas na banda.  

Ao falar sobre o ensino que tinha na banda onde estudou, Jerry (2017) comenta 

que o maestro seguia uma linha mais voltada ao militarismo, que pouco o auxiliou em 

seus estudos iniciais e que foi através da observação que ele foi assimilando os 

conteúdos. Jerry (2017) relata, “eu tenho lembrança que praticamente o maestro não 

ensinava. Ele entregou as partituras e pronto. Eu ia vendo como ele ensinava aos 

outros, conciliando com a divisão da partitura e fui aprendendo praticamente só”.  

Também foi na banda de música que Jerry adquiriu conhecimentos relacionados 

à harmonia, mas de uma forma intuitiva e não formal. Jerry não sabia tocar nenhum 

instrumento harmônico, porém, através de sua percepção ele começou a compreender as 

vozes feitas por cada instrumento, as reproduzia em seu trompete e logo depois as 

escrevia na partitura. Segundo Jerry (2017) foi a partir daí que ele começou a fazer 

arranjos, mesmo sem saber se estava certo e sem a aprovação do seu maestro. O 

momento em que ele sentiu segurança em colocar em prática os conhecimentos que ele 

havia adquirido, segundo ele foi quando re-harmonizou a música “parabéns pra você” 

para toda a banda, que ate então tocava em uníssono e recebeu elogios do maestro. 

A partir daí surgiu o interesse por instrumentos harmônicos como violão e 

teclado o que possibilitou outras vivencias musicais. Segundo Jerry (2017), o fato de 

tocar em bandas de pagode durante a noite, um cotexto totalmente diferente do que ele 

viveu ate então, permitiu que ele ganhasse bastante experiência e conhecimento, 

principalmente em percepção, harmonia e improvisação. 

 Após esse período, aos 17 anos, Jerry iniciou sua trajetória profissional como 

maestro de banda de música na cidade de Baraúna/RN. A condução da banda ainda o 

deixava inseguro e com o tempo ele foi conquistando confiança. 

Eu digo que eu comecei a aprender a ser maestro, nessa época. Eu não 

sabia ser maestro ainda. Então, Baraúna foi a minha escola. Fiquei dos 

17 aos 20 anos e cheguei a fazer um curso em fortaleza- CE, onde foi 

abrindo os horizontes. Fiz um curso lá que vi vários maestros, ai 

comecei a engajar nesse negocio. Pronto, ai comecei a ser maestro 

dessa forma (JERRY, 2017). 

Quando questionado sobre sua formação musical profissional, o maestro Jerry 

(2017) considera que durante bom tempo foi um autodidata, no entanto, participou de 
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cursos voltados para maestros de bandas em Fortaleza/CE. Posteriormente, concluiu o 

curso de Licenciatura em Música pela UERN em Mossoró/RN e hoje, o Maestro está 

concluindo um curso de especialização em Artes-Educação com ênfase em Música pela 

Faculdade do Vale do Jaguaribe, Mossoró/RN. 

Como eu falei, eu comecei praticamente como autodidata, como se 

chama né? Praticamente só. Eu fiz um curso em fortaleza voltado para 

banda de musica, que era para os mestres de banda. Então, eu acredito 

que não se trona 100% autodidata porque eu tive instrução também.  

De outras pessoas eu comecei a ter instruções também. Eu acredito 

que, se você disser que aprendeu só também, você não pode falar isso 

também não. Porque você esta tendo. Alem de você não ta tendo o 

apoio de quem ta a frente da banda, tem as pessoas que você aprende. 

Você esta sempre aprendendo. Eu fiz licenciatura em música, conclui 

em 2009. Atualmente, eu to terminando a especialização em artes. O 

meu pensamento ainda, eu acredito que é como o de criança. Porque 

eu penso que a gente tem que ta sempre estudando. Eu penso em fazer 

um mestrado, ate um doutorado eu penso em fazer ainda. Não sei 

quando, porque a gente sabe que é difícil. Mas não esta fora de 

cogitação, não (JERRY, 2017). 

Quando questionado sobre quando tomou sua decisão de ser maestro, Jerry 

explica que transitou por diversos contextos musicais, no entanto, não se sentia bem 

nesses outros lugares. Após retornar a reger uma banda, Jerry se confirmou como 

maestro de banda.  

Quando eu entrei pra ser maestro em Baraúnas eu não tinha a mínima 

noção de como dominar o grupo. Então, eu tenho uma lembrando que 

foi logo um ano depois que eu tava a frente da banda, eu tive um 

contato com um trompetista da Orquestra Sinfônica do Estado. Ele foi 

ate baraúna ministrar um curso. Então ele abriu meus horizontes. Ele 

me deu muitas dicas, na época eu com 18 anos de idade. Ele me achou 

muito jovem, porem assim, com talento. Ele dizia: “rapaz, você é 

admirável porque você já com essa idade você dominar esse grupo. 

Você tem noção que é muita responsabilidade pra você? E eu percebi 

que você controla o grupo, legal. Você já parou pra pensar que tudo 

que você falar os alunos vão acreditar?” Então quando ele falou isso ai 

foi que eu vi que precisava estudar mais e também quando ele falou 

que eu tinha talento para dominar grupo, eu precisava ter cuidado no 

que eu fosse falar para os alunos não absolvessem errado ou então de 

uma forma que eu achava que tava certo. Eu acho que foi daí que 

partiu mesmo que eu vi que precisava estudar e ser maestro mesmo. 

Ai pronto, eu fui ser. A banda de Baraúna parou por um tempo. 

Quando a banda de baraúna parou foi no ano de 2000. Passei um ano 

tocando em outras bandas. Bandas de baile. Então em 2001 eu fui ser 

maestro. Eu lembro ate que eu comecei trabalhar numa escola em 

Mossoró, nesse intervalo que eu tinha parado de ser maestro. Tava 

tocando em banda. Fui trabalhar numa escola dando aula para teclado, 

violão, cavaquinho. Então, ali eu não me sentia bem, foi mais ou 
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menos ai mesmo que eu percebi que eu era pra ser maestro mesmo. 

Porque eu tava dando aula de música a criança e tudo, mas não era 

uma banda de música. Eu não regia eles. Então eu passei um tempo 

trabalhando, mas não era satisfeito. E eu entrei em seguida, eu entrei 

(na banda) na cidade de Almino Afonso-RN, em 2001. Eu me lembro 

que eu falava ate pra turma: “olha pessoal, eu passei um tempo 

trabalhando com aulas particulares de musica e agora eu voltei pra 

banda e eu vi que isso aqui é o que eu gosto de fazer”. Eu falei isso 

para os alunos no primeiro contato. E na cidade de Almino Afonso foi 

que concretizou isso. Quando eu cheguei que eu vi o grupo lá, eu 

disse: é isso aqui que eu quero! Se fosse possível eu ensaiava o dia 

todo e não sentia cansaço e nem vontade de parar porque era 

prazeroso (JERRY, 2017). 

Dessa fala, pode-se perceber que Jerry, ao passar por diversos contextos 

musicais, ele não tinha satisfação para exercer a profissão, e que esses espaços só 

surgiram em sua vida não por opção, mas por necessidade já que o mesmo estava 

desempregado, pois a banda da cidade de Baraúna havia suspendido suas atividades. 

Jerry conta que não teve nenhum contato anterior à regência que influenciasse a escolha 

e que “via o maestro fazer e como tinha uma certa percepção  e noção eu sabia dos 

movimentos”. Acrescenta ainda que, o contato com os diversos maestros resultou no 

ganho de vários conhecimentos. 

Ao refletir sobre quais saberes foram adquiridos durante sua trajetória musical, 

Jerry mostra que é importante de absorver tudo o que é ofertado durante sua vivencia 

profissional e, que os vários contextos sociais também podem proporcionar experiências 

positivas para o sujeito que tem essa vivencia. 

Tudo que você aprende é bem vindo. Eu sempre observei o seguinte: a 

área de música é muito vasta. Eu sempre achava que você tinha que 

fazer tudo pra ser um bom profissional e tudo que você fizer na 

musica vai ser proveitoso pra você. Eu participei alem da banda em 

grupos, bandas bailes. Experimentei um conjunto, uma banda que toca 

festas. Ali é uma escola também, você tocar numa banda daquela você 

aprende muita coisa, você ta vendo os caras exercitando o ouvido, 

vendo a afinação, a harmonia. Tudo isso ai traz para o seu 

conhecimento (JERRY, 2017). 

Os saberes relacionados à teoria e percepção musical ficam evidentes na fala 

Jerry (2017), e que a intersecção entre teoria e prática deve existir de forma mais 

intensa, proporcionando assim ao maestro uma autoridade maior dos conteúdos 

explorados. Jerry deixa claro que nenhum conhecimento é mais importante do que o 

outro. Para Jerry 
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Se for colocar na balança pesa muito. É muito importante essas 

vivencias. Você ta vivenciando a pratica musical, a gente precisa da 

teoria para se embasar e dar um norte aos alunos que queiram ser 

também professores futuramente. Mas a prática vem até a se 

sobressair quando vivencia aquele negócio, você consegue dominar 

mais (JERRY, 2017). 

Ao narrar sobre sua atuação na Banda em que atualmente desenvolve suas 

atividades como maestro, Jerry (2017) relata que desde o ano de 2004, quando recebeu 

o convite, atua a frente da Banda e que quando a assumiu a mesma já tinha uma turma 

ativa. No entanto, devido as suas experiências vividas anteriormente como maestro 

permitiu que ele enxergasse as necessidades que ali havia.  

Quando eu vim trabalhar com a Banda de Viçosa, já tinha uma boa 

experiência na música. Eu já vim decidido e com uma concepção 

formada de como se deveria trabalhar com uma banda de música. Eu 

já tinha trabalhado 4 anos em baraúna, quase 5 anos em Almino 

Afonso, quando eu cheguei aqui eu já vinha com a metodologia 

formada. Que deveria trabalhar um pouco da teoria prática em 

conjunto e varias coisas. No ano de 2004 eu recebi o convite para 

trabalhar aqui, onde encontrei a banda já em formação, mas com 

muita deficiência (JERRY, 2017). 

Percebe-se através da fala de Jerry (2017), que durante a sua atuação docente, 

ele adquiriu saberes e estratégias para lidar com situações de dificuldade como as 

relatadas anteriormente. Esses saberes permitiram com que o maestro pudesse fazer um 

diagnóstico do grupo e a partir daí traçar estratégias para alcançar os objetivos 

propostos pelos seus contratantes. 

Quando iniciamos, já tinha uma turma formada, mas não era a banda 

completa. Tinha alguns que tocavam e tinham outros que só 

seguravam os instrumentos. Fiz um balanço de como poderíamos 

melhorar, então, comecei com aulas teóricas, porque mesmo já 

tocando eles não tinham nenhuma noção sobre teoria. Daí começamos 

a montar um repertório no primeiro encontro, durante uns três meses 

nós fazíamos assim: passava um pouco de teoria e depois um arranjo. 

Depois desses meses já montamos um repertório, porque vejo que o 

aluno gosta de tocar. Acho que todas as bandas do interior tem um 

objetivo que é tocar. A banda de música é uma escola bastante voltada 

para prática. Quando alguém te contrata ele quer saber: e ai, quando a 

banda vai tocar? (JERRY, 2017). 

Quando questiono o Maestro Jerry, sobre quais conteúdos ele costuma abordar 

em suas aulas, o mesmo menciona: “Eu gosto de trabalhar bastante é a leitura musical. 

A teoria voltada para a leitura musical, conhecimento da partitura, conhecimento do 
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instrumento, afinação”. No que diz respeito a algumas estratégias Jerry indica que o uso 

do instrumento harmônico tem o ajudado bastante em suas a aulas, pois, desenvolve a 

percepção do aluno tanto na sua progressão individual quanto no seu desenvolvimento 

para com o grupo.  

Ultimamente, eu tenho observado que o uso de um instrumento 

harmônico. Quando você esta passando com os alunos auxilia na 

percepção deles. Eu costumo ligar o teclado quando estou passando 

alguma coisa individual e o aluno toca apoiado no som do teclado, já 

que o teclado tem um som temperado, afinado. Eu coloco o som do 

instrumento do aluno no teclado e vejo que tem dado certa 

desenvoltura ao aluno. Ate mesmo coloco ele pra tocar acompanhado 

pelo teclado, harmonicamente. Quando trago ele para o grupo ele ta 

com uma experiência já bem apurada (JERRY, 2017). 

O maestro se utiliza dos arranjos para um melhor entendimento dos alunos 

quanto a partitura. O trabalho de leitura musical – aprender a ler os elementos que tem 

na partitura – e montagem do repertório são os principais objetivos elencados pelo 

maestro na formação musical dos alunos. Para Jerry (2017), “se o aluno ta tocando e 

entendendo a partitura, ali é teoria viva. Se ele chegar a dominar a partitura os 

assuntos teóricos ele vai aprender mais rápido. Foi da forma como eu fazia enquanto 

aluno”. De acordo com o maestro, a Banda recebe apoio dos órgãos no qual esta 

vinculada e que os jovens não são remunerados, porem, recebem incentivos como 

viagens.  

A relação existente entre o Maestro e os alunos é bastante evidente o que para 

Jerry se dá devido à forma com que ele busca conduzir o grupo.  

Em toda banda vai ter aquele aluno mais trabalhoso, então tenho que 

ser rígido. No meu tempo, eu lembro que o maestro era rígido ate 

demais. Eu não sou dessa forma. O aluno não poderia dirigir a palavra 

a ele, não podia chamar pelo nome, apenas de maestro. Ele não era um 

amigo da turma, era uma pessoa que estava totalmente separado da 

turma. Para mim, tem o momento de ser duro, de cobrar porque se não 

o negocio não anda. Trabalhar com jovens é difícil. Mas fora eu sou 

amigo de todos. Já estou na banda há 12 anos e todos que passaram, 

muitos já são pais e continua o vinculo (JERRY, 2017). 

Portanto, compreendo que em toda a sua trajetória e, vivencia musical e social 

em que o Maestro Jerry teve anterior a sua prática docente, permitiu que ele se 

abastecesse de saberes que o permitiram exercer a sua função como maestro de banda 

de música e que, foi no exercício de sua atividade docente que ele pôde assumir-se 

como tal.  
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Quando questionado sobre os saberes que o professor de música precisa ter para 

atuar na banda de música Jerry (2017) expõe que o professor de música que não tiver 

tido uma vivencia no espaço irá sentir bastante dificuldade. Relata também sobre a 

importância de conhecimentos teóricos e de algum instrumento harmônico, além da 

necessidade do conhecimento mecânico de todos os instrumentos da banda, já que na 

realidade não se possui professores específicos para cada instrumento e que o maestro é 

o responsável pelo ensino de todos.  

Principalmente, tem que ter a vivencia. Se ele não teve a vivencia 

numa banda ele vai sentir muita dificuldade. Os conhecimentos 

teóricos, de harmonia e é importante que ele conheça um instrumento 

harmônico para ele enxergar de uma forma mais ampla. Conhecer os 

instrumentos da banda, se não conhecer vai ter dificuldade. Se vai 

assumir uma banda de música e não tem conhecimento de um 

trompete, ele procure estudar porque ele tem conhecimento teórico pra 

isso. Procure estudar como é o mecanismo do trompete, do sax. Tem 

que correr atrás (JERRY, 2017). 

Jerry (2017) expõe que sentiu dificuldades no inicio de carreira, pois não teve 

nenhum direcionamento para a regência assim como para a administração do grupo 

como um todo. Para Jerry (2017), “coordenar um grupo não é apenas na hora que ta 

tocando. São as complicações, os atritos. São muitas pessoas diferentes e você tem que 

encaixar todos”. Ter conhecimentos diversos além do musical pode proporcionar ao 

maestro uma maior segurança na condução de possíveis problemas que possam vir a 

acontecer no grupo, como cita Jerry (2017): 

eu vejo muitos, mas vou escolher a regência. A regência de uma forma 

ampla. Você dominar o grupo e essa regência é você dominar o grupo. 

É ter o conhecimento de outras coisas como o instrumental do grupo. 

Ter o grupo nas mãos. A cada ensaio com o grupo você aprende a 

dominar mais o grupo. Vê os problemas que estão acontecendo, o que 

você pode resolver, como o aluno pode absolver os conteúdos. É 

preciso adquirir essa habilidade, dominar o grupo. 

Ao ser questionado sobre os saberes construídos na licenciatura e que utiliza 

hoje em suas aulas, o Maestro Jerry (2017) explica que “a parte didática e 

metodológica foi muito importante, a psicologia que você estuda ajuda a você lidar 

com varias cabeças, o contato com o aluno”. Entender sobre a organização numa sala 

de aula, sobre o planejamento foi de grande valia para que o maestro pudesse melhorar a 

sua atuação na banda. 
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Quanto aos saberes que Jerry construiu no ensino formal, tanto no curso de 

licenciatura quanto na especialização, o maestro faz um alerta em relação as disciplinas 

abordadas. Por se tratar de um espaço onde ocorre o ensino e aprendizagem musical e 

de atuação profissional, segundo Jerry seria necessário disciplinas voltadas para esse 

espaço, já que esse é um possível destino para os egressos dos cursos superiores de 

música. 

Na faculdade é mais voltada para o ensino regular, em escolas 

regulares não é voltada para um trabalho em grupo. Como dominar 

um grupo musical. Eu senti falta disso, apesar de já ter experiência, 

mas tem muitas pessoas que vão entrar lá que não tem. O campo de 

bandas de música é um dos que estão mais frequentes em nossa 

realidade. De repente colocar uma cadeira para o ensino em bandas de 

música.  

No âmbito da especialização, Jerry (2017) acredita que por ter uma grande 

demanda de alunos que exerciam suas funções como maestros de banda de música, o 

curso viu a necessidade de direcionar algumas disciplinas para a atuação nesse espaço.  

Como a maioria dos alunos eram maestros de banda, então o curso viu 

a necessidade e se voltou mais para a parte instrumental. Algumas 

disciplinas voltadas para isso, como a própria regência, que foi 

instrumental. A especialização é muito teórica, mas as cadeiras 

práticas como regência e pratica instrumental que teve vários 

módulos, que abriu os olhares (JERRY, 2017).  

Por fim, Jerry entende que o conhecimento de outras realidades através da 

pesquisa, proporciona um melhor rendimento em sua atuação, já que como maestro, 

pode conhecer a resolução de problemas que acontecem em bandas de diversas regiões, 

mas que também apresentam similaridades com a banda que ele atua. 

Logo, percebe-se que os saberes experienciais (aqueles que foram aprendidos no 

dia a dia, experiências nos diversos contextos, como também, em sua atuação como 

maestro) foram determinantes para a sua atuação profissional, no entanto, os saberes 

pedagógicos permitiu-lhe ter um embasamento que ate então ele sentia falta. Para o 

Maestro esses saberes são entendidos como a didática musical. Os saberes curriculares 

ajudaram Jerry a ter uma organização quanto as apresentações. Com relação aos saberes 

disciplinares, o que se pode perceber foi que o Maestro Jerry pôde aprimorar 

conhecimentos que, de acordo com Jerry, já havia adquirido.  
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4.2.2 Construção e mobilização de Saberes do Maestro Elton 

 

O Maestro Elton, iniciou seus estudos musicais ainda na infância numa igreja 

evangélica do estado de São Paulo, que de acordo com ele, teve lições básicas de teoria 

musical, muitos exercícios de divisão rítmica através do Método Bona e lições de 

clarinete. De acordo com Elton, sua formação musical não teve nenhuma influência em 

seu convívio social e que também não chegou a estudar música na escola formal. No 

âmbito familiar não teve nenhum membro que chegasse a influencia-lo na escolha pelo 

estudo musical, porém, ele foi influenciador levando a sua irmã a estudar órgão (único 

instrumento permitido a mulheres pela igreja) na mesma igreja que ele. Elton conta que 

também aprendeu o instrumento para que pudesse dessa forma, ajudar a sua irmã nos 

estudos:  

Tenho uma irmã que toca. Ela também aprendeu na igreja e por causa 

dela que eu aprendi um instrumento harmônico que foi o órgão. Ela 

tinha muita dificuldade e eu aprendi para ajudar ela, e nessa igreja as 

mulheres só podem tocar órgão, não podem tocar instrumentos de 

sopro ou corda. Ela foi por meu intermédio e ela não buscou se 

profissionalizar (ELTON, 2017). 

A fala do Maestro Elton (2017), demonstra que mesmo enquanto criança, ele já 

exercia uma função docente no âmbito familiar, construiu saberes com o intuito de 

transmiti-los a sua irmã. Antes de tornar-se maestro, Elton (2017) viajava por cidades 

do interior Potiguar juntamente com o maestro Bembém (Humberto Dantas) da cidade 

de Cruzeta, RN, ajudando-o na formação de novas bandas. Também atuou como 

professor de clarinete e saxofone na cidade de Santana do Matos, a convite do maestro 

Canindé Sena, onde na oportunidade também pôde reger a banda.  Segundo Elton 

(2017) foi a partir desse momento que ele se sentiu atraído pelo ensino, principalmente 

direcionado a crianças e o quão gratificante seria realizar um trabalho em que ele 

sentiria prazer. 

Foi do 7 a 8 período, que foi onde eu comecei a conhecer a realidade 

do trabalho em banda. Antes eu só pensava em ser instrumentista, 

tocar em orquestra, tocar em banda de música e tocar na noite, só 

queria tocar. Quando eu vi a realidade de tirar um menino da rua, a 

mãe chora e fica emocionada, você ver que ali foi um fruto seu e você 

ensinar a alguém do zero e moldar ele como você pensa. A docência 

realmente bateu mais forte (ELTON, 2017). 
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Percebe-se através da fala do entrevistado que o fato de poder ajudar a crianças a 

terem uma formação humana mais digna, bem como o trabalho social desenvolvido pela 

banda de música foram fatores fundamentais para a sua escolha de sua profissão. Fator 

esse que se confirma quando Elton (2017) é questionado se algum maestro o influenciou 

– foi espelho, em sua escolha pela docência.  

Bembém! Ele foi um espelho nato. Apesar de ele não ter nenhuma 

formação acadêmica, mas a parte humana dele sensibiliza muito. O 

jeito de ensinar, a técnica, o jeito que ele mesmo absorveu, o respeito 

que os músicos em si têm com ele é algo muito interessante. Não é 

medo, é respeito! 

 O Maestro Elton, iniciou sua carreira como maestro na cidade de Doutor 

Severiano/RN, no ano de 2008. Nesse período, Elton (2017) relata que teve que tomar 

uma decisão entre continuar a ser instrumentista ou maestro de banda. Elton (2017) 

conta que já havia passado na primeira fase (de três) no concurso para clarinetista da 

Banda Sinfônica da Bahia, mas que por necessidade aceitou o convite para trabalhar 

como maestro. Em 2010, após uma apresentação na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE, na cidade de Pau dos Ferros, momento em que os 

administradores públicos desse município se interessaram por seu trabalho e fizeram o 

convite para formação de uma banda de música (ELTON, 2017). 

Sobre o inicio das atividades na banda em que atua como maestro, Elton (2017) 

relata que estava num “momento de empolgação”, pois, acabara de concluir o curso de 

graduação, então ele descreve os procedimentos adotados por ele para a formação da 

banda.  

Então eu fiz três meses de teoria básica, ensinando tudo. Após os três 

meses eu fiz um teste de aptidão musical – com notas. Eu encaro desse 

jeito, o aluno tirou a melhor nota ele tem possibilidade de escolher seu 

instrumento. Lógico que eu vou ver assim, uma criança de dez anos 

querer uma tuba, por enquanto, né? 

Como se pode ver na fala do entrevistado, alem de relatar a mobilização de esses 

saberes, o Maestro também descreve sua forma de avaliar a turma. Além disso, 

demonstra cuidado com os mais jovens, já que teoricamente não teriam condições 

físicas de suportar um instrumento como a tuba. Para Elton (2017) é necessário que o 

maestro tenha segurança do conteúdo que está compartilhando com a turma, assim 

como durante a regência “porque aqui, se você não tem uma liderança os alunos não 
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vão ter segurança. Eles esperam por você, esperam a sua liderança para dar a entrada 

nas músicas” (ELTON, 2017). 

Os saberes relacionados a liderança, citados por Elton (2017) submergiram em 

cursos e seminários de música. O Maestro comenta quais foram aqueles que para ele 

tiveram grande relevância para a sua atuação docente.  

os que eu tive que foi de grande importância pra mim uns foram com 

Pe. Pedro, com Marcos Aragão e em cursos com o português, Eugênio 

Graça. Aquilo que mais trouxe pra mim foi a história da banda de 

música, de onde veio e a parte técnica de regência. O gestual com 

cada mão e a parte de liderança. 

Os conteúdos musicais abordados pelo Maestro Elton (2017) atualmente em suas 

aulas são citados por ele  

A gente ta com a turma nova, eu costumo dar aula teórica antes, Eu 

gosto muito do Bohumil Med
7
 e é o que eu utilizo nas aulas. Depois 

que a gente ta na parte pratica eu faço essas abordagens junto com a 

parte teórica. Perguntando tonalidade, porque eles esquecem muito, 

perguntando afinação, explico afinação pra um, afinação para outro, 

transposição. “porque você faz essa nota?” “Porque você faz essa 

outra?” A gente trabalha desse jeito. 

Elton (2017) relata que sua formação musical se deu em contextos formais de 

ensino e aprendizagem musical. Concluiu os cursos técnico e bacharelado na UFRN e 

recentemente concluiu uma especialização em Gestão Educacional pela Faculdade 

Integrada Patos – FIP. Para O maestro, além dos conhecimentos desses cursos, suas 

experiências como instrumentista pôde dar a ele propriedade para que ele pudesse 

transmitir para a turma. Quando questionado sobre os saberes que adquiriu na faculdade 

e que utiliza em suas aulas na banda de música, Elton (2017) diz que 

Tem exercício que eu falo muito para os alunos. Têm notas longas, 

som filado, as escalas e eu costumo dizer o porquê usar isso: você 

quer um som bonito? Use nota longa. Você quer um controle a sua 

respiração? Faça com filado. Começa no pianinho, vai no grave e 

depois vai do agudo, vai piano. Você tem o controle. 

Quando questionado sobre quais os saberes são necessários para ser maestro de 

banda de música, Elton (2017) pontua três saberes os quais os considera mais 

importantes. São eles: 1) tem que saber as questões de harmonia – a leitura da grande 

                                                 
7
 MED, Bohumil. Teoria da música. 4. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Musimed, 1996.  
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em si, dos arranjos; 2) ter noção básica dos instrumentos – a tessitura; e por fim, 3) ter 

segurança quanto os conteúdos (ELTON, 2017).  

O conhecimento de todos os instrumentos, a tessitura. Eu considero 

esses. Pra você saber o que você pode fazer. As vezes você pega um 

arranjo você não sente muito conforto por causa da sua banda, ai você 

tem que fazer uma adaptação. Então, pra você fazer uma adaptação 

você tem que saber aonde o trombone vai soar bem, a clarinete, a 

flauta. A flauta atua mais na região aguda, então se você deixar la em 

baixo e tal... Então, você tem que ter esse conhecimento harmônico. 

Acho que as aulas de harmonia tradicional e funcional ajudaram 

muito. As aulas de regência também, que a gente aprende a tessitura 

de cada instrumento. Através da vivencia eu aprendi os instrumentos 

da banda. Eu vim tocando clarinete e sax, depois aprendi a flauta. 

Depois da flauta foi a tuba, depois o trombone. Só ficou faltando a 

trompa e o trompete que sinto dificuldades por causa do bocal rasinho. 

Toco piano, mas não toco violão. 

Dos saberes pontuados pelo Maestro, ele reconhece que em sua formação, ainda 

há necessidade de adquirir saberes dos quais ele considera importantes, e que dessa 

forma a banda deixa de utilizar alguns instrumentos devido as dificuldades relatadas por 

ele. Sobre os saberes que ele adquiriu na faculdade, Elton (2017) relata que a harmonia 

e regência foram importantíssimas para que ele pudesse se sentir seguro em 

determinadas ocasiões que possam ocorrer na banda. Sobre suas dificuldades, o maestro 

relata que:  

Tenho dificuldade com a linha das trompas e trompetes, é tanto que 

não temos trompas na banda, trompete que eu faço escala 

razoavelmente. Os outros instrumentos eu domino. Na nossa região o 

maestro ele tem que ser um pouco, eu não digo nem autodidata, digo 

seleto nos outros instrumentos porque não adianta, você tem que 

dominar. Ter o conhecimento básico de todos os instrumentos. 

Quando aos procedimentos utilizados pelo Maestro Elton para que seus alunos 

tenham uma aprendizagem satisfatória, pode-se perceber em seu discurso que o mesmo 

dá bastante ênfase a parte performática, principalmente a afinação dos instrumentos.  

Pronto, a gente tem muito a questão de nota longa, passo muito pra 

eles nota longa, ensaio de naipes, saxofone, clarinete. Geralmente eu 

separo um período pra isso. A importância maior que eu prezo pra eles 

não é a digitação, não é a técnica é o som! Porque a primeira coisa que 

chega é o som, não é a virtuosidade (ELTON, 2017). 
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Também se pode perceber que o Maestro divide a banda em naipes de 

instrumentos, com o objetivo de ter uma aula mais direcionada aquela pequena parte da 

banda, e assim, poder sanar as dúvidas vindas dos alunos. 

Já no que diz respeito aos saberes adquiridos em sua vivencia nos demais 

contextos musicais citados pelo Maestro Elton (2017), tais como orquestra sinfônica, 

festivais de música, concertos entre outros, foram espaços que segundo ele, pouco 

acrescentou na banda. Em sua fala Elton expõe: “eu digo a você que é muito pouco. As 

experiências são mais para mostrar como é uma realidade de como ser um chefe de 

naipe, afinação, postura, estudo didático mesmo. Tem como você passar pra eles como 

ser instrumentista”. 

No entanto, acredito que sejam saberes importantes para uma banda de música. 

Uma vez que, a banda de música é um espaço não só de ensino e aprendizagem musical, 

mas também de performance instrumental, e os elementos citados pelo Maestro vão de 

encontro a esse propósito. 

Quanto às relações e troca de experiências com outros maestros, Elton (2017) 

diz ter muito pouco contato e que apenas os encontram em apresentações, no entanto, 

costumam transmitir uns para os outros conhecimentos de quando participaram de 

cursos, como também ocorre a troca de arranjos entre eles. “A gente tem contato nos 

encontros de banda, mas é muito rápido. A questão é mais gestual, quando um vai fazer 

um curso à gente conversa como foi. Tem a questão de troca de arranjos”. 

Em sua vivência como maestro, Elton (2017) acredita que os conhecimentos 

mais significativos que adquiriu durante sua trajetória docente, são os saberes ligados as 

relações interpessoais, e que a o lado performático não se evidencia. Para Elton (2017), 

essas afinidades existentes na banda de música partem do respeito mútuo que existe 

entre maestro e alunos, e se dá pelo fato de  

você ser mais humano, mais companheiro. Aquilo que eu falo: é uma 

diferença monstruosa, uma faculdade e uma banda de música. Porque 

você acaba pegando um contato, brincando, mas na hora de ser sério 

você tem que ser. Mas a questão humana é muito presente, você se 

preocupa com o aluno o que esta acontecendo aqui e tal. E a questão 

musical, eu levo pra parte de educação mesmo. Você aqui não é um 

instrumentista, você não tem tempo de tocar concertos. Não, você não 

tem. Você chega para um aluno, toca um trechinho para o aluno e 

você fica um educador. Pra resumir, eu acho que os conhecimentos 

são para você ser um educador (ELTON, 2017). 
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Quando questionado se é necessário ter alguma formação para atuar como 

maestro, Elton (2017) compreende que a experiência do dia a dia na banda permite que 

o sujeito possa vir a conduzir a banda com “maestria”, já que o autodidata teve toda a 

sua formação musical na banda de música, e que as dificuldades podem ser detectadas 

por ele já que o mesmo possivelmente já passou pela suposta situação. No entanto, por 

outro lado, Elton (2017) acredita que uma formação acadêmica permitiria ao maestro 

percorrer os caminhos com maior agilidade e consequentemente, solucionaria os 

possíveis problemas.  

O que é necessário é o conhecimento. Diga-se de passagem Bembém, 

se não me engano ele não tem formação acadêmica, mas é um grande 

maestro. Porque a vivência é do dia a dia. Eu encaro que os caminhos 

são percorridos mais fáceis quando você tem uma graduação. O dia a 

dia é diferente. A sua prática de conjunto é na rua, quando você chega 

numa banda de forró e você tem que se virar em pegar música de 

ouvido e afinação. Pra mim a prática é na banda. Não adianta o cara 

dizer: sou bacharel e técnico, tem que viver o dia a dia. Um autodidata 

nasceu na banda de música, ele sabe os caminhos. O bacharel tem 

mais facilidade em conhecer os instrumentos. Eu acho assim 

(ELTON, 2017). 

Elton compreende que uma formação mais voltada a linha de performance, 

como curso técnico e bacharelado (instrumental e regência) em música poderia ser a 

ideal para que o sujeito atuasse numa banda de música. O Maestro acredita que o curso 

de licenciatura não tenha perfil para a função e que os egressos desse curso poderiam 

exercer melhor a função de professor de música em espaços regulares de ensino.  

Eu acho que você tem que ter uma formação básica e conhecimento 

do grupo que você vai trabalhar. Pra gente ser maestro, tem varias 

formações, mas você tem que definir o que você quer. No meu caso, 

eu tinha que ter feito o curso de regência. Eu paguei duas cadeiras. Eu 

vejo assim, o bacharelado te dar uma bagagem muito boa. Não sei a 

licenciatura, eu encaro mais a parte didática que também é importante. 

Lhe dar mais subsídio para você ser professor de uma escola formal. 

No meu ponto de vista, um professor licenciado tem poucos recursos 

para encarar uma banda de música. Eu digo isso porque um licenciado 

que não vem de banda de música, ele toca um instrumento harmônico 

e o aluno chega pra ele e pede ajuda num trecho, você tem que ter uma 

experiência. No meu ponto de vista o bacharel e o técnico têm uma 

vantagem para banda de música. 

A partir do discurso do Maestro Elton (2017), entendo que ambas as formações 

tenham suas particularidades para conduzir uma banda de música e que, o mais 

importante é que o sujeito se abasteça de conhecimentos durante sua trajetória e busque 
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cada vez mais se aperfeiçoar no intuito de sanar as necessidades e lacunas que ele 

acredita ter em sua formação. Para isso, é necessário que o maestro seja um professor-

reflexivo e reflita sobre sua prática pedagógica diariamente, no intuito de cada vez mais 

conduzir de forma mais segura suas ações enquanto docente. 

Contudo, pode-se perceber que os saberes disciplinares têm grande influencia 

em suas ações como maestro. Os saberes curriculares não se evidenciam tanto em seu 

discurso, porém é perceptível quanto a sua maneira de organizar os ensaios e as 

apresentações, de acordo com o calendário anual da Banda. Os saberes experienciais, 

lhe deram mais segurança para exercer sua função profissional, uma vez que relata 

lacunas quanto o conhecimento de técnicas em alguns instrumentos pertencentes a 

Banda. 

 

 4.2.3 Construção e mobilização de Saberes do Maestro Luís 

 

O Maestro Luis atua como regente na Banda de Música Nair Austero Soares, da 

cidade de Martins/RN, à aproximadamente 20 anos, e nasceu numa família de músicos 

que de acordo com ele, já está por cinco gerações e a cerca de 80 anos na direção da 

Banda. Luis (2017) conta que teve seu primeiro contato com a música em sua própria 

casa, seu pai era músico da Banda e quando o mesmo não estava em posse do seu 

instrumento, Luis o pegava para aprender. Em seu relato, Luis conta que foi no contexto 

familiar que se sentiu instigado para estudar música. 

Meu pai era músico e eu via muito meu pai tocando, eu achava bonito. 

Meu pai além de ser músico era sapateiro e também trabalhava como 

pintor e agricultor. No dia quando ele saia eu pegava o instrumento 

dele escondido e começava a soprar. Quando ele chegava já dizia: 

mexeram no meu instrumento. Eu ficava rindo. Eu ficava sempre 

“traquinando” o saxofone dele (LUIS, 2017). 

Percebe-se que também foi no contexto familiar que Luis começou a 

desenvolver habilidades teórico-musicais, como transposição de peças musicais para 

outros instrumentos. Seu pai também foi um grande incentivador para que Luis seguisse 

a carreira musical. Ao relatar suas lembranças, Luis (2017) expõe 

Eu lembro como se fosse hoje, aquela música “eu te amo meu Brasil”, 

Um dia eu disse: meu pai como é que faz? Ele tocava no alto e eu tava 

aprendendo tenor. Meu pai disse: você baixe uma quinta. Eu baixei e 

fiz a parte do tenor. Ele tava pintando na casa de uma mulher e eu fui 
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mostrar a ele: papai, é assim? Quando chegar em casa eu olho. 

Quando ele chegou disse: é assim. Você é danado! 

O seu ingresso na Banda também se deu pelo incentivo do seu pai. Luis conta 

que durante um dos ensaios da Banda, o seu pai alertou o maestro Tonhé que ele tinha o 

interesse de entrar para o corpo da Banda. Após executar um teste proposto pelo 

maestro ele pode ingressar na Banda, 

Eu tinha que entrar na banda, meu pai já tocava e eu não perdia um 

ensaio. Ai um dia meu pai disse: Tonhé (o maestro na época), esse 

menino quer tocar na banda. O maestro pediu pra mim tocar alguma 

coisa e eu toquei um trechinho. Ele gostou e eu fiquei na banda. Eu 

passava o dia estudando clarinete na banda. Pegava a chave e abria a 

sede pra estudar. Um dia, o meu tio Janjão, que também era maestro 

disse: esse menino tem futuro! (LUIS, 2017). 

Luiz ainda complementa dizendo que seus grandes espelhos no meio musical 

foram o seu pai e seu padrinho (o maestro Tonhé). Também foi com eles que Luis 

adquiriu experiência como instrumentista, pois sempre os acompanhava em 

apresentações fora do contexto da banda. Luis (2017) relata que “aprendi tudo com eles. 

Tocava com eles a noite inteira nos forrós da época. Tocava samba, choro, maxixe. 

Começava a noite e só terminava de manhazinha. Eu toquei 28 carnavais com meu pai. 

Tocava em festa de padroeiro, leilão com eles”. 

Quando indagado sobre qual a sua formação profissional, Luis (2017) conta que 

teve toda a sua formação musical dentro da própria Banda e que, estudou até o Ensino 

Médio, antigo científico e magistério. Antes de torna-se maestro, exerceu atividades 

como docente em escolas da cidade de Martins/RN, como professor de matemática, 

desenho e educação física, esse ultimo necessitou que fizesse um treinamento anterior a 

atuação.  

Luis, não tornou-se maestro por vontade própria, por ser um dos músicos que 

estava na Banda a mais tempo, o maestro Tonhé pediu-lhe para que assumisse 

provisoriamente em sua ausência devido a problemas de saúde, em seguida quando 

Tonhé faleceu, Luis assumiu definitivamente a regência da Banda. Sobre esse fato, o 

Maestro Luis (2017) relata que: “eu simplesmente não decidi. Me botaram pra eu ir 

assim: Vá tomar de conta e eu fiquei ate hoje. Como eu disse: eu fui convidado por 

Tonhé pra ajudar ele. Porque a gente sempre faz assim, convida alguém que na falta da 

gente tem quem substitua”.  
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Pode-se enxergar que, antes de assumir a regência de uma banda de música, o 

Maestro Luis, transitou entre o formal – ministrando aulas em escolas regulares, e o não 

formal – assumindo a Banda de Música provisoriamente. A experiência nesses espaços 

pode trazer para ele mais segurança para atuar como docente. 

Após assumir a Banda, Luis explica que não tinha conhecimento suficiente de 

outros instrumentos alem do saxofone e clarinete, e com isso ele buscou conhecimentos 

de outros naipes. 

Na verdade, quando você mexe com a banda você vai mexer com 

todos os instrumentos. Eu só mexia com os meus, o clarinete e o 

saxofone alto e tenor. Ai depois trompete, trombone, com as tubas, 

com a bateria. Depois fui aprender aquelas partituras, como é que faz. 

Eu não sabia. 

O Maestro não escreve arranjos e, de acordo com ele, não adquiriu 

conhecimentos necessários para exercer tal habilidade. Luis compreende a grande dos 

arranjos, ou seja, tem conhecimento sobre harmonia e intervalos. “Eu não escrevo 

arranjo. Se eu fosse tentar fazer eu fazia, mas nunca quis criar. Eu entendo a harmonia 

do arranjo, transcrevo, eu copio tipo tirando xerox, mas pra criar, eu sei transportar”.  

Vale salientar que o Maestro mesmo não tendo previamente se apropriado de saberes 

que “Quando eu fui ser maestro fui estudar um pouquinho pra tirar as dúvidas dos 

meninos. A necessidade foi me obrigando a estudar”. 

Atualmente, o Maestro Luis não ministra mais as aulas de teoria, sua função é 

apenas de trabalhar os arranjos da Banda e reger. Devido problemas de saúde, como 

pode-se ver em seu relato: “Eu não dou mais aula. Antes sim, mas hoje eu já não vivo 

tão bem de saúde e só faço os ensaios. As aulas teóricas são dadas por um aluno e 

quando estão bons é que entra na banda”. Para formação de novas turmas, o Maestro 

designou um aluno da Banda para exercer a função de monitor. O aluno trabalha com os 

novos alunos assuntos teóricos, prática de flauta doce, exercícios de percepção entre 

outros.  

Quando questionado quais os conteúdos que ele abordava em suas aulas 

enquanto tinha condições para ministrar aulas de música com a turma, Luis (2017) 

relata que os conteúdos eram “iniciação, conceitos de música, sustenido, bemol, as 

figuras”, e que esses saberes ele só veio a se aprofundar depois que iniciou a sua prática 

como maestro, pois antes a isso ele estudava por um caderno antigo de seu pai, como 

podemos ver em suas palavras: “isso eu estudei depois que comecei ensinar. Eu sabia 
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assim, eu tinha o caderno do meu pai e estudava antes, mas me dediquei mais quando 

comecei a ensinar. Os conhecimentos básicos, não é esse de faculdade não. Eu não me 

aprofundei”.  

Dentre os saberes necessários para atuar como maestro, Luis acredita que os 

saberes musicais e os saberes interpessoais são de grande importância, e que, é 

necessário estratégias de ensino para que o aluno aprenda de uma forma satisfatória. 

Para Luis (2017), conhecimento nunca é suficiente para alguém, é necessário estar 

sempre buscando mais. De acordo com Luis (2017), o maestro “tem que entender um 

pouco de música. Quanto mais, melhor para ele. Ele tem que saber como transmitir pro 

aluno. Lutar com o ser humano é difícil, ainda mais quando ele não é remunerado. 

Você tem que entender o que eles estão passando”. 

O Maestro Luiz complementa ao dizer que, o desempenho do maestro se dá de 

acordo com o seu nível de conhecimento, e que, mesmo que seja formado não quer 

dizer que você tem conhecimentos que te deem autoridade para assumir uma banda de 

música. É necessário estar disposto a pesquisar e buscar aprender cada vez mais sobre o 

contexto em que você irá atuar. Segundo Luis (2017), “quanto mais você souber, 

melhor o seu desempenho no trabalho, e é em tudo. Se você tem formatura de música – 

mas se for um formado bom mesmo e não ter só o papel, mas você tem que se desdobrar 

mais, pesquisar”.  

Em relação às dificuldades na aprendizagem do aluno, Luis relata que muito tem 

que partir do próprio aluno. O maestro muita das vezes ensino, tira as duvidas, corrige, 

mas os alunos muitas vezes não estão consegui captar a mensagem dada pelo maestro. 

Para Luis (2017) nessas situações o maestro tem que utilizar estratégias, pois “quando 

você for transmitir para o aluno e ele não entender, você tem que buscar um outro 

caminho pra ensinar ate ele conseguir captar o que você quer. Tem uns alunos que 

conseguem captar mais rápidos as coisas do que outros.” 

Por fim, quando questionado sobre sua opinião se seria necessário ter alguma 

formação formal para atuar como maestro de bandas de música, Luis (2017) acredita 

que o ideal seria que os maestros pudessem unir a prática – experiência e vivencia em 

bandas de música, com a teoria – formação acadêmica.  

Eu acredito que seja bem melhor. Eu não sou formado, mas faço um 

trabalho aqui e ninguém reclama. Vem dando certo. Tem muita 

formatura que é só pra dizer que é formado, tem o canudo. A 

experiência é tudo na vida. A prática vai além da teoria, mas é claro 

que se tiver os dois é bem melhor. Tudo depende da sua dedicação 
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porque quando você chega lá você aprende os macetes. Hoje em dia 

tem os meios de comunicação e tem tudo que você quiser (LUIS, 

2017).  

Logo, ao analisar os eventos ocorridos na vida do Maestro Luis, através do seu 

relato, compreende-se que os saberes musicais construídos por ele, tiveram sua fonte de 

aquisição no âmbito familiar assim como na própria banda de música, num ambiente 

que proporcionou o autodidatismo, se alinhando aos saberes experienciais descritos por 

Tardif (2014). No entanto, embora não tenha formação acadêmica, como professor 

numa escola formal, Luis pôde adquirir saberes relacionados a organização e 

administração de uma sala de aula, o que se pode afirmar que na através da prática, Luís 

adquiriu conhecimentos relacionados aos saberes curriculares. Já suas experiências 

interpessoais proporcionaram a Luis adquirir saberes para que ele pudesse compreender 

melhor o comportamento dos vários jovens que ali estão. Por fim, conclui-se que o 

Maestro Luís se abasteceu de conhecimentos em sua trajetória de vida, que puderam 

subsidiar a sua atuação como maestro, no entanto, é preciso destacar que em seu relato, 

o Maestro diz sentir falta de conhecimentos, que provavelmente adquiriria no curso de 

graduação em música.  

 A partir do que foi depreendido das análises acima relacionadas, dos saberes dos 

três maestros, obteve-se o Quadro 5 abaixo: 

Quadro 5 – Conhecimentos/saberes dos maestros entrevistados 

1 – Os conhecimentos do contexto de outras bandas levam à resolução de problemas na banda atual; 

2 – Os saberes diários, resultantes das experiências musicais na banda, ajudam a atuação profissional; 

3 – Os saberes curriculares/disciplinares (didática musical) dão embasamento ao maestro para atuar 

como professor de música na banda; 

4 – O maestro deve buscar conhecimentos específicos de música para preencher lacunas que tenha em 

sua formação; 

5 – É necessário que o maestro seja um professor-reflexivo de suas ações pedagógicas; 

6 – Os conhecimentos musicais adquiridos no ambiente familiar influenciam o perfil musical do 

maestro; 

7 – Os conhecimentos musicais adquiridos na experiência com a banda, mesmo que de forma 

autodidata, determinam a atuação do maestro; 

8 – A capacidade de administração, na ausência da formação acadêmica, aliada às ações autodidatas 

que levam ao conhecimento, ajudam nas orientações em sala de aula; 

9 – As relações interpessoais na banda levam à construção de novos saberes; tendo como base, a 

compreensão do comportamento de seus membros. 

Fonte: Quadro idealizado pelo autor 
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PROCEDIMENTO B – TEORIZAÇÃO DAS CATEGORIAS A PARTIR DAS 

RELAÇÕES TEMÁTICAS IDENTIFICADAS DAS RESPOSTAS  

 

Feita a leitura dos dados, procedeu-se a teorização dos conteúdos e/ou temas 

similares das respostas dos entrevistados. Chegou-se a 6 (seis) Categorias, a saber: 1 – 

Saberes Musicais (conteúdos de elementos e manifestações musicais na infância e 

juventude); 2 – Relações Interpessoais (que são entre grupos, entre pessoas e o saber 

lidar com o ser humano); 3 – Experiência com performance de mais de um instrumento 

musical; 4 – importância das iniciativas autodidatas (criatividade musical, solução de 

problemas musicais – tais como harmonização e improvisação); 5 – experiência em 

diferentes grupos musicais (a exemplo de formações de bandas de pagode, orquestras, 

eventos sociais, entre outros); e 6 – experiência de liderança de grupos musicais 

(regência, administração da interação dentro do grupo e entre grupos).  

No texto a seguir, passa-se aos comentários de cada categoria e as evidências 

encontradas nas falas dos entrevistados (vide Quadro 6, abaixo): 

Quadro 6 – Categorias construídas a partir da teorização das entrevistas 

CATEGORIAS  MAESTRO 

Jerry Elton Luís 

 

Saberes 

Musicais 

Teoria, percepção musical, 

harmonização, 

improvisação, arranjos, 

performance em diversos 

instrumentos, regência, 

metodologia de ensino de 

música (estratégias de 

ensino), vivencias musicais, 

prática de conjunto. 

Teoria musical, 

percepção musical 

divisão rítmica. 

Teoria musical, 

percepção musical, 

performance em 

instrumentos, 

harmonia. 

Relações 

interpessoais 

Influencia paterna, ouvia 

vizinho tocando violão, 

importância de elogios, 

relação com a turma. 

Não houve influencia 

no convívio social e 

familiar, cuidado com 

os jovens. 

Influência familiar, 

relações com os 

músicos, preocupação 

com os alunos. 

Performance em 

vários 

instrumentos 

Percussão, flauta, saxhorn, 

trompete, violão, teclado. 

Flauta, clarinete, 

saxofone, tuba, 

trombone, piano, 

órgão. 

Saxofone, clarinete e 

outros instrumentos 

da banda. 
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Quadro 6 – Categorias construídas a partir da teorização das entrevistas                                

(cont.) 

 

 

Experiências em 

vários contextos 

musicais 

Não teve ed. Musical na 

escola, interesse por 

instrumentos harmônicos 

levou a pratica na noite 

(banda de pagode), curso em 

Fortaleza, licenciatura em 

música, especialização em 

arte-educação, deu aulas de 

instrumentos em escolas 

formais, aulas particulares 

de música, prática em 

diversas bandas de música, 

experiência da faculdade e 

especialização. 

Educação musical na 

infância na igreja, 

experiência pedagógica 

de formação musical 

em diferentes bandas,  

orquestras, festivais, 

tocava na noite (grupos 

musicais). 

Experiências em 

bandas de músicas, 

orquestras de frevo, 

pequenos grupos 

musicais. 

 

 

Perfil de 

liderança 

Montar repertório, valorizar 

o interesse do músico, 

promover a prática musical, 

opta por trabalhar leitura 

musical e teoria (afinação, 

conhecimento do 

instrumento), opta por 

utilizar instrumento 

harmônico para desenvolver 

a percepção do aluno, 

capacidade de resolver 

problemas interpessoais no 

grupo, domínio do grupo, 

solucionar problemas. 

Ajudar a irmã no 

estudo musical, 

organização da sala, 

montagem de 

repertorio. 

Estratégias de ensino, 

formação da turma, 

designar monitor, 

escolher repertório, 

domínio do grupo 

 

 

Capacidade 

autodidata 

"tocar de ouvido", 

aprendizagem por 

observação, muito 

empenhado na banda, tocar 

vários instrumentos na banda 

(surdo, tarol, trompa, 

trompete), interesse pela 

regência. Aprendeu partitura 

por observação, 

conhecimentos de harmonia 

de forma intuitiva, de arranjo 

de forma intuitiva, prática 

em outros contextos levou a 

improvisação, aprendeu a ser 

maestro, conclui que a banda 

é sua atividade mais 

importante. 

Interesse pelo ensino 

quando criança, 

performance em 

instrumentos da banda 

Performance 

instrumental, 

regência,  

Fonte: Quadro idealizado pelo autor. 
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 Partindo dessa identificação, pude ter subsídio para analisar os saberes que os 

maestros adquiriram em suas experiências ao longo de diversas vivências em contextos 

musicais distintos, relacionando-os com a literatura. 

4.3 Refletindo sobre as categorias de análise 

A partir dos procedimentos A e B, sobre a ‘descrição da funcionalidade das 

bandas de música’ e ‘dedução das categorias a partir das relações temáticas 

identificadas das respostas’, cheguei ao Quadro 7, apresentado abaixo: 

Quadro 7 – Relação entre os saberes dos maestros e as categorias deduzidas das 

entrevistas 

Conhecimentos/saberes dos maestros 

entrevistados 

Categorias deduzidas das entrevistas 

1 – Os conhecimentos do contexto de outras 

bandas levam à resolução de problemas na 

banda atual; 

2 – Os saberes diários, resultantes das 

experiências musicais na banda, ajudam a 

atuação profissional; 

3 – Os saberes curriculares/disciplinares 

(didática musical) dão embasamento ao 

maestro para atuar como professor de música 

na banda; 

4 – O maestro deve buscar conhecimentos 

específicos de música para preencher lacunas 

que tenha em sua formação; 

5 – É necessário que o maestro seja um 

professor-reflexivo de suas ações 

pedagógicas; 

6 – Os conhecimentos musicais adquiridos no 

ambiente familiar influenciam o perfil musical 

do maestro; 

7 – Os conhecimentos musicais adquiridos na 

experiência com a banda, mesmo que de 

forma autodidata, determinam a atuação do 

maestro; 

8 – A capacidade de administração, na 

ausência da formação acadêmica, aliada às 

ações autodidatas que levam ao 

conhecimento, ajudam nas orientações em 

sala de aula; 

9 – As relações interpessoais na banda levam 

à construção de novos saberes; tendo como 

base, a compreensão do comportamento de 

seus membros. 

1 – Saberes Musicais (conteúdos de elementos 

e manifestações musicais na infância e 

juventude);  

2 – Relações Interpessoais (que são entre 

grupos, entre pessoas e o saber lidar com o ser 

humano);  

3 – Experiência com performance de mais de 

um instrumento musical;  

4 – Importância das iniciativas autodidatas 

(criatividade musical, solução de problemas 

musicais – tais como harmonização e 

improvisação);  

5 – Experiência em diferentes grupos musicais 

(a exemplo de formações de bandas de 

pagode, orquestras, eventos sociais, entre 

outros); 

6 – Experiência de liderança de grupos 

musicais (regência, administração da 

interação dentro do grupo e entre grupos) 

Fonte: Quadro idealizado pelo autor. 
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Neste Quadro 7, pode-se observar que há uma relação entre o que resultou das 

análises das entrevistas, demonstrando certo grau de frequência dos saberes com as 

categorias detectadas no resultado dos dados coletados. 

Os saberes que aparecem 04 (quatro) vezes nas falas dos entrevistados foram o 

saber 4, o saber 7 e o saber 8, que são: ‘O maestro deve buscar conhecimentos 

específicos de música para preencher lacunas que tenha em sua formação’; ‘Os 

conhecimentos musicais adquiridos na experiência com a banda, mesmo que de forma 

autodidata, determinam a atuação do maestro’; e ‘A capacidade de administração, na 

ausência da formação acadêmica, aliada às ações autodidatas que levam ao 

conhecimento, ajudam nas orientações em sala de aula’. Na sequencia, o saber 2, que 

aparece 3 (três) vezes nas falas dos entrevistados foi: ‘Os saberes diários, resultantes das 

experiências musicais na banda, ajudam a atuação profissional’. Os saberes que foram 

citados 2 (duas) vezes foram o saber 1, o saber 5 e o saber 9, que são: ‘Os 

conhecimentos do contexto de outras bandas levam à resolução de problemas na banda 

atual’; ‘É necessário que o maestro seja um professor-reflexivo de suas ações 

pedagógicas’; e ‘As relações interpessoais na banda levam à construção de novos 

saberes, tendo como base, a compreensão do comportamento de seus membros’. Os 

saberes citados pelos entrevistados com menor frequência, e que aparecem apenas 1 

(uma) vez, foram o saber 3 e o saber 6, que são: ‘Os saberes curriculares/disciplinares 

(didática musical) dão embasamento ao maestro para atuar como professor de música na 

banda’; e ‘Os conhecimentos musicais adquiridos no ambiente familiar influenciam o 

perfil musical do maestro’. 

As 06 (seis) categorias detectadas ou seja: 1 – Os saberes Musicais (conteúdos 

de elementos e manifestações musicais na infância e juventude); 2 – As relações 

Interpessoais (que são entre grupos, entre pessoas e o saber lidar com o ser humano); 3 

– A experiência com performance de mais de um instrumento musical; 4 – A 

importância das iniciativas autodidatas (criatividade musical, solução de problemas 

musicais – tais como harmonização e improvisação); 5 – A experiência em diferentes 

grupos musicais (a exemplo de formações de bandas de pagode, orquestras, eventos 

sociais, entre outros); e 6 – A experiência de liderança de grupos musicais (regência, 

administração da interação dentro do grupo e entre grupos), a partir dos saberes 

presentes na fala dos entrevistados, não contradizem os referenciais teóricos e os 

pressupostos da área de Tardif (2014), Del Ben (2003), Araújo (2016), Requião (2002), 

Leão e Carvalho (2016), entre outros.   
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Assim sendo, com as observações feitas durante os ensaios pude identificar em 

que e como os saberes que os maestros afirmaram em seus discursos terem sido 

construídos, dialogam com os autores utilizados nesta pesquisa. 

Na primeira visita às bandas, percebi a interação e afinidade existente entre 

alunos e maestro. O ambiente, criado a partir desta interação, era propício para que 

fosse criado nos ensaios os laços de amizades entre os sujeitos que ali interagiam. 

Também foi possível perceber que existia uma relação de respeito mútuo. Presenciei 

brincadeiras, conversas sobre o dia a dia; alunos que extrapolavam emoções e agitações 

no comportamento; além da a capacidade de liderança e habilidade do maestro ao saber 

o momento certo de cessar os momentos de descontração informal, sem desmotivar o 

grupo. 

A “relação estabelecida com o outro” (TARDIF, 2014) permite que os maestros 

possam exercer sua função docente. Nesta perspectiva, o autor indica: 

Ensinar é, obrigatoriamente, entrar em relação com o outro. Ora, para 

que essa relação se estabeleça, é preciso que o professor e os alunos se 

entendam minimamente: o auditório deve estar pronto para ouvir e o 

professor deve dar bastante importância à adesão do grupo para 

produzir seu discurso. Isso implica um certo arsenal de competências 

por parte do professor: teatralização, capacidade de exercer sua 

autoridade, habilidades de comunicação [...]  (TARDIF, 2014, p. 196). 

Constatou-se também, de acordo com a fala dos três maestros, que as 

experiências vividas desde a infância, sejam as advindas do convívio familiar ou a das 

experiências sociais, nos diferentes espaços de vivência ou experiência musical, 

permitiram-lhes adquirir saberes musicais que se tornaram essenciais para o exercício 

de suas funções nas bandas. Tais saberes são: teoria e percepção musical, performance 

em diversos instrumentos, conhecimentos sobre harmonia entre outros. Leão e Carvalho 

(2016), comentam que   

o homem aprende música através de uma vivência musical resultante 

do envolvimento de seu corpo e sentimentos na aprendizagem de 

conteúdos específicos. E mais, que esta aprendizagem de conteúdos 

está relacionada e não é independente dos contextos e/ou espaços nos 

quais a atividade e vivência musical ocorrem (LEAO; CARVALHO, 

2016, p. 189). 

Os maestros relataram que, por diversas vezes, durante o exercício de sua função 

dentro do espaço físico das bandas, buscaram adquirir conteúdos que até então não 
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existiam em sua formação. Esta busca tinha a intenção de preencher as lacunas e 

proporcionar um melhor ensino para os alunos.  

Outro aspecto que pode ser percebido, é que os maestros trocavam entre si 

informações sobre quais estratégias de ensino utilizavam e/ou utilizaram em 

determinadas situações resultantes de das suas práticas nas bandas de música, a exemplo 

de arranjos, entre outros conteúdos musicais. Observo que a partilha dos saberes pode 

proporcionar ganhos de conhecimento para os maestros. Tardif (2014) comenta que 

Cotidianamente, os professores partilham seus saberes uns com os 

outros através do material didático, dos “macetes”, dos modos de 

fazer, dos modos de organizar a sala de aula, etc. Além disso, eles 

também trocam informações sobre os alunos. Em suma, eles dividem 

uns com os outros um saber prático sobre sua atuação. [...] ainda que 

as atividades de partilha dos saberes não sejam consideradas como 

obrigação ou responsabilidade profissional pelos professores, a maior 

parte deles expressa a necessidade de partilhar experiências. As 

reuniões pedagógicas, assim como os congressos realizados pelas 

diversas associações profissionais, são mencionados pelos professores 

como sendo também espaços privilegiados para trocas (TARDIF, 

2014, p. 46). 

Os entrevistados também relataram que foi durante o exercício da profissão ou 

através de experiências (assumir a banda) vividas anteriormente num grupo que 

aprenderam a exercer o papel de liderança como maestros. As situações de vivência em 

bandas na ausência do maestro, somadas às atuações e práticas com o ensino de música 

num contexto formal, mostrou como os entrevistados chegaram à autonomia e à 

‘jurisprudência’ como maestros. De acordo com Requião (2002), “na área da música é o 

contexto que irá determinar os saberes necessários à aquisição da competência 

necessária ao músico” (REQUIÃO, c2002, p. 25). Corroborando com esse pensamento, 

Tardif (2014) argumenta que: 

a ação cotidiana constitui sempre um momento de alteridade para a 

consciência do professor. Não fazemos tudo aquilo que dizemos e 

queremos; não agimos necessariamente como acreditamos e queremos 

agir. Em suma, a consciência do professor é necessariamente limitada 

e seu conhecimento discursivo da ação, parcial. Agir nunca é agir 

perfeitamente e em plena consciência clara dos objetivos e 

consequências da ação, das motivações afetivas subjacentes, etc. 

Numa das observações feitas foi percebido que o maestro se utilizava de um 

teclado (tocando harmonicamente e em uníssono) no momento em que tirava as dúvidas 

de um clarinetista. O instrumento harmônico segundo o maestro, era utilizado por ter 
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uma afinação precisa e que assim o aluno iria, através da percepção, conseguir chegar a 

uma afinação próxima a do teclado. Também, era objetivo do maestro, enquanto 

acompanhava o aluno harmonicamente, que o mesmo pudesse compreender a 

progressão harmônica que havia no arranjo e, com isso, incorporar ao grupo esta 

habilidade aprendida, uma vez que estaria mais familiarizado com a harmonia da 

música e o uso do instrumento. Segundo Araújo (2016), 

a percepção é algo primordial ao músico popular para que este possa 

atuar profissionalmente na área, tendo em vista que a todo momento 

ele lida com situações em que precisa pegar determinada música do 

repertório de ouvido, exigindo fortemente essa competência da 

percepção. Em outro contexto, de uma orquestra sinfônica, por 

exemplo, onde a leitura musical é o principal meio de assimilação do 

repertório, a competência mais necessária seria a leitura musical de 

partituras (ARAUJO, 2016, p. 131). 

Os maestros não se limitaram a adquirir apenas conhecimentos musicais. Eles se 

abasteceram dos diversos campos de conhecimento, já que de acordo com as suas falas, 

para ser maestro de banda de música é necessário ter saberes diversos. Del Ben (2013) 

comenta que “para ensinar música, portanto, não é suficiente somente saber música ou 

somente saber ensinar. Conhecimentos pedagógicos e musicológicos são igualmente 

necessários, não sendo possível priorizar um em detrimento do outro” (DEL BEN, 

2003, p. 31). 

Outro aspecto importante a ser considerado é que os maestros, ao citarem os 

saberes que mobilizam e que são importantes na ação pedagógica, não classificam esses 

conhecimentos como melhores ou piores. Os maestros destacam que todos os saberes 

adquiridos são importantes, mas que é necessário saber utilizar cada saber de acordo 

com a situação.  

As respostas dos maestros, em consonância com o pensamento de Tardif (2014) 

são resultados importantes para as conclusões desta pesquisa. Tardif (2014) já 

evidenciava em sua pesquisa que “os professores que encontrei e observei não colocam 

todos os seus saberes em pé de igualdade, mas tendem a hierarquizá-los em função de 

sua utilidade no ensino. Quanto menos utilizável no trabalho é um saber, menos valor 

profissional parece ter” (ibid., 2014, p.19). 

Em uma das três bandas pesquisadas, o maestro não era o responsável pelas 

aulas de teoria musical e iniciação musical na ocasião das entrevistas. Informaram que 

esta função foi repassada para um dos alunos que se destacou mais no grupo. Para 
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Tardif (2014), “transformar os alunos em atores, isto é, em parceiros da interação 

pedagógica, parece-nos ser a tarefa em torno da qual se articulam e ganham sentido 

todos os saberes do professor” (TARDIF, 2014, p. 196). 

Ao visitar as bandas foi possível perceber que há uma organização independente, 

original e distinta com relação ao posicionamento dos instrumentistas, de acordo com os 

naipes. Nenhuma das bandas tinha o mesmo posicionamento. Além dessa organização, 

pude perceber em duas das bandas visitadas, a existência de um mural de avisos, fotos e 

um armário onde são guardados alguns arranjos. Toda essa organização se deu através 

das decisões tomadas pelos maestros. Os maestros afirmaram que essa organização 

resultava da necessidade de garantir a sonoridade que cada um queria que a sua banda 

emitisse. Outro fator observado foi que o calendário de apresentações era o feito 

anualmente e era flexível para receber alguns convites durante o ano. Para Tardif (2014) 

a ordem na sala de aula é certamente condicionada pela organização 

física e social da escola e das salas de aula, mas é ao mesmo tempo 

uma ordem construída pela ação do professor em interação com os 

alunos. Ora, é precisamente na construção dessa ordem pedagógica 

que o professor deve exercer seu julgamento profissional, tomar 

decisões, pensar e agir em função de certas exigências de 

racionalidade. No decurso de seu trabalho, o professor normalmente 

não precisa tomar decisões a respeito do que já está determinado de 

antemão (o sistema escolar, o ambiente físico, as relações sociais, as 

grandes finalidades e etc.), mas deve refletir sobre o que depende dele 

(TARDIF, 2014, p. 196). 
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Nessa perspectiva, em sintonia principalmente com as ideias de Tardif (2014), 

percebi que todas as vivências citadas pelos maestros serviram como referências para o 

desenvolvimento e consolidação de seus trabalhos na banda. Desse modo, foi percebido 

nas observações e nos relatos dos três maestros, que as vivências musicais, de liderança 

e solução de problemas musicais diários nas bandas de música, bem como a 

administração das relações interpessoais entre os membros, interferiram diretamente nas 

suas formas de pensarem suas ações.  

Com as reflexões descritas acima, em que desenvolvi os conteúdos identificados 

em cada categoria estudada a partir da fala dos maestros e, tendo como base a literatura 

da área citada como referência desse estudo, apresento agora, no próximo capítulo, 

minhas considerações finais sobre os resultados desse estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o estudo desenvolvido sobre os saberes docentes mobilizados por maestros 

com formações distintas nas bandas de música do Alto Oeste Potiguar, foi possível 

compreender as dimensões históricas sobre as bandas de música como um campo de 

ensino e aprendizagem, bem como entender os conceitos sobre ‘banda de música’ 

definidos na literatura.  

Destaco, entre os aspectos pesquisados, o papel dos maestros no contexto das 

bandas de música, que em muitos casos acumulam funções que deveriam ser exercidas 

por outros sujeitos. Um outro dado relevante que foi detectado é que os maestros têm 

bastante afinidade com os alunos, o que proporciona uma melhor condução das 

atividades da banda. Quanto ao campo teórico, as pesquisas sobre bandas se 

intensificaram nas últimas décadas, no entanto, pude perceber a existência de lacunas na 

literatura. Grande parte dos trabalhos se detêm sobre três temáticas: processos de ensino 

e aprendizagem, atuação social e contextualização histórica. Contudo, entendo que as 

bandas de música exercem uma importante função no meio social, pois funciona como 

uma ferramenta de transformação social, contribuindo com a formação de sujeitos, pois 

proporciona diversas experiências artístico-musicais e educacionais. 

Tendo como base teórica os estudos de Maurice Tardif (2014) entre outros 

autores da Educação e Educação Musical, pude, a partir da leitura dos conceitos 

abordados pelos autores, verificar os processos de construção dos saberes para a prática 

dos três maestros pesquisados. Nesse sentido, no diálogo construído entre os saberes 

docentes e as bandas de música, pude evidenciar através dos dados apresentados que, as 

bandas de música formam um contexto de construção, aquisição e mobilização dos 

saberes docentes na formação dos maestros.  

Com a análise dos dados, foi possível categorizar os saberes docentes relatados 

nas entrevistas e observados na prática e pude deduzir a partir das relações temáticas 

identificadas nas respostas que os conhecimentos essenciais para a atuação dos maestros 

foram identificados a partir da convivência de cada um no contexto da banda de música 

e no curso formal, gerando as habilidades musicais (percepção, capacidade de 

harmonizar, domínio dos instrumentos de banda). 

Cada maestro adquiriu seus saberes em contextos distintos, no entanto, esses 

saberes se assemelham. Os que se destacaram com maior frequência, foram os saberes 

experienciais. Os maestros disseram que esses saberes foram adquiridos de forma 
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intuitiva e por observação. Saberes como harmonia, improvisação, regência, teoria 

musical, performance em diversos instrumentos entre outros, foram adquiridos na 

experiência diária na banda de música, e que, esses saberes são mobilizados de acordo 

com a necessidade que cada maestro tem na hora de conduzir a banda. 

Os saberes curriculares não se apresentaram de forma tão forte. Os maestros 

organizam os ensaios, planejam qual arranjo irão tocar, definem datas de apresentações 

entre outros. Os saberes pedagógicos, deram base aos maestros para que se utilizassem 

de estratégias de ensino para alcançar o objetivo desejado. Os saberes disciplinares 

foram poucos citados pelos maestros, mas não desvalorizados. A partir das entrevistas e 

das observações, compreendi que esses saberes foram adquiridos nas disciplinas dos 

cursos de graduação e que auxiliaram na condução do processo de ensino dos maestros.  

Os saberes da formação profissional, ou seja, aqueles cuja fonte de aquisição 

foram os cursos de formação complementar, seminários, festivais, cursos de graduação 

e especialização, reforçaram os saberes que os maestros já haviam adquirido, e deram 

suporte para que pudessem conduzir veementemente os processos de ensino e 

aprendizagem instrumental, bem como saberes relacionados a harmonia e organologia 

(disciplina que estuda os instrumentos). Os saberes da formação profissional, também 

foram detectados quando os maestros buscaram diagnosticar através do comportamento 

dos alunos, suas particularidades emocionais. 

Portanto, a partir do exposto é possível afirmar que os maestros aprendem 

também durante o fazer pedagógico-musical, em que a partir da interação com os alunos 

da banda, bem como com seus pares e através de experiências nos diversos contextos 

profissionais pelos quais passaram, puderam adquirir saberes e mobilizá-los para o 

desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem musical dentro de cada banda 

de música. 

Por fim, as bandas de música caracterizam um importante contexto de atuação 

profissional e suas particularidades propiciam a que os maestros possam, desde o seu 

ingresso como músico até desenvolver a sua ação docente, adquirir saberes que são 

mobilizados em sua ação profissional. Concluo também, que a ação pedagógica dos 

maestros nas bandas de música é reflexo da junção de diversos saberes docentes, 

adquiridos durante a sua trajetória, e que, são adaptados e mobilizados pelos mesmos, 

no contexto de ensino – bandas de música, aqueles que convém a cada situação 

apresentada. 
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Espero que este estudo possa servir como base para reflexões e futuras pesquisas 

na área da educação musical, sobretudo nas discussões sobre os currículos dos cursos de 

graduação em música, no intuito de propor uma formação inicial que contribua com a 

formação de profissionais para atuar no contexto das bandas de música. Também pode 

contribuir para um estudo sobre a formação continuada, no sentido de que se buscar um 

aprofundamento sobre os saberes necessários ao professor de música que atua nesse 

mesmo espaço de ensino. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Dados sobre o entrevistado 

1. Como foi o seu primeiro contato com a música? 

2. Como você chegou a ser maestro de banda de música? 

3. Na sua família, há alguém que toque algum instrumento ou tenha alguma 

experiência musical? Em caso afirmativo: essa convivência musical em família 

de alguma forma lhe influenciou a ser músico? 

4. Na escola básica em que você estudou havia aula de música ou alguma outra 

vivência musical? Em caso afirmativo: essas experiências tiveram alguma 

influencia na sua trajetória musical? 

5. Onde você mora ou morava existiam vizinhos, conhecidos ou amigos que 

tocavam algum instrumento, cantava, ouvia música ou compunha? Em caso 

afirmativo: essas pessoas tiveram alguma influência na sua escolha pela música? 

6. Qual a sua formação musical profissional? 

 

Trajetória docente 

7. Em qual momento da sua vida você decidiu ser maestro? 

8. Você teve alguma experiência anterior a regência que lhe influenciou na sua 

escolha profissional? Monitoria em banda ou substituição do maestro em caso de 

ausência. 

9. Na sua família tem algum professor? Em caso afirmativo: teve alguma influencia 

da parte dele em sua escolha profissional? 

10. Você conheceu algum maestro que tenha influenciado em sua escolha pela 

profissão? 

11. Quais conhecimentos (SABERES) que você adquiriu em sua trajetória musical, 

até o exercício de sua profissão? Esse saberes auxiliam na sua prática? 

12. Qual a importância desses conhecimentos para a sua profissão? 

 

Atuação na Banda 

13. Quantos instrumentos tem a banda? 

14. Quantos componentes? Quantos do sexo masculino? Quantos do sexo feminino? 
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15. Como você chegou a trabalhar nessa banda de música? 

16. Fala um pouco sobre o inicio das atividades na banda de música. 

17. Qual o publico alvo das atividades da banda de música? 

18. Existe algum documento na instituição que direcione sua prática? 

19. Você se baseia em alguma teoria para ministrar suas atividades? 

20. Qual a origem dos arranjos executados pela banda de música? 

21. Como você organiza a turma: os horários e as atividades? 

22. Quais os conteúdos que você costuma abordar  na banda de música? 

23. Quais procedimentos você costuma realizar para que a aprendizagem seja 

satisfatória? 

24. Fale sobre seu relacionamento com os componentes da banda de música. 

25. Na sua opinião, qual o principal objetivo das atividades da banda de música? 

26. Como a parte administrativa enxerga  as atividades da banda? 

27. E os alunos? Você tem alguma informação de como eles enxergam? O que eles 

dizem sobre a banda de música? 

 

Formação para atuar na banda de música 

28. Na sua opinião, quais conhecimentos o professor de música precisa ter para atuar 

na banda de música? 

29. Você sente falta de algum conhecimento para atuar como maestro? 

30. Qual conhecimento você considera primordial para trabalhar como maestro? 

31. Quais conhecimentos, saberes, habilidades pessoais você pode dizer que 

adquiriu trabalhando como maestro? 

32. Você consegue trocar informações, experiências com outros maestros de outras 

bandas de música? Em caso afirmativo: me fale um pouco dessas experiências. 

33. Com base na sua formação, na sua experiência, você acha necessário alguma 

formação especifica para atuar como maestro de banda de música? porquê? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAREIDO 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                       ESCOLA DE MUSICA DA UFRN 

                  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MUSICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: SABERES DOCENTES NO ENSINO DE 

MÚSICA EM BANDAS DE MÚSICA: um estudo multicaso com três maestros no Alto Oeste 

Potiguar, que tem como pesquisador responsável José Hérikson Dantas do Amaral. 

Esta pesquisa pretende investigar quais os saberes docentes e como eles são mobilizados por três 

maestros atuantes em três bandas de música no Alto Oeste Potiguar. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a valorização da cultura das bandas de música do 

Alto Oeste Potiguar como espaços significativos de ensino e aprendizagem musical, bem como de 

atuação profissional. Alem disso ajudará a preencher uma lacuna percebida na literatura sobre trabalhos 

que tratem sobre os maestros de banda de música.  

Caso você decida participar, você deverá ser submetido a entrevistas onde será gravada 

utilizando o celular como gravador de voz. 

Durante a realização dessa entrevista será questionado sobre suas experiências musicais durante 

sua vida e questões relacionadas a banda de música na qual o mesmo atua. Durante todo o período da 

pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para José Hérikson Dantas do Amaral, (84) 99672-

6807. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e 

por um período de 5 anos. 

 

 

______________________________                                               _________________________ 

         (rubrica do Participante/Responsável legal)                                             (rubrica do Pesquisador) 
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável José Hérikson Dantas do Amaral. 

 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e 

ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa SABERES DOCENTES 

NO ENSINO DE MÚSICA EM BANDAS DE MÚSICA: um estudo multicaso com três maestros no 

Alto Oeste Potiguar, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 ________________ /RN _____de____________de________. 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo SABERES DOCENTES NO ENSINO DE 

MÚSICA EM BANDAS DE MÚSICA: um estudo multicaso com três maestros no Alto Oeste 

Potiguar, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 

como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

________________ /RN _____de____________de________.  

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 


