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RESUMO 
 

O presente projeto compõe o relatório final do Mestrado Profissional em Educação Musical.  

É composto por uma introdução; um artigo feito na disciplina Fundamentos da Educação 

Musical II; relatórios semestrais das atividades práticas divididos por semestres, sendo três no 

primeiro semestre, três no segundo e dois no terceiro; uma conclusão; os apêndices e anexos. 

Na introdução há os objetivos e a justificativa da escolha do tema e a importância acadêmica e 

pessoal para a elaboração desse projeto.  

Nos relatórios semestrais, descrevo como foram as aulas práticas nos locais dos estágios, 

CAPSad, Filarmônica UFBA e Estudos Especiais, as dificuldades encontradas e as soluções, 

assim como a minha função em cada prática. 

Nas considerações finais escrevo rapidamente sobre a minha graduação e como me aproximei 

da prática de banda. A importância das bandas escolares na Bahia e a percepção e interação 

entre o educador-regente e seus alunos e como estes e o meio, influenciam no trabalho tanto 

musical quanto pessoal do educador-regente. Também descrevo o resultado de cada pratica e 

o que espero com esse projeto. Nas referências bibliográficas cito alguns autores que me 

baseei para escrever o primeiro projeto e outros que li durante o curso do mestrado e que acho 

importantes para o leitor, ou quem se interessar em dar continuidade a esse projeto, se informe 

de outros trabalhos que tenham uma proximidade com este. Ao fim, nos apêndices e anexos, 

encontram-se os projetos, arranjos didáticos, provas, divulgações, fotos, termos de autorização 

de uso de imagem. 

 

 

 

Palavras chave: Filarmônica, CAPS, arranjos, ensino coletivo, educação musical, educador-

regente.



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

This project comprises the final report of the Professional Masters in Music Education. It 

consists of an introduction; an article made in Musical Education II Fundamentals of 

discipline; semi-annual reports of the practical activities divided into semesters, three in the 

first half, three in the second and two in the third; a conclusion; Appendices and attachments. 

In the introduction there are the objectives and the justification of the choice of subject and 

the academic and personal importance to the development of this project. 

In the semi-annual reports describe as were the practical lessons in the local stages, CAPSad, 

Philharmonic UFBA and Special Studies, the difficulties encountered and solutions, as well as 

my role in each practice. 

In the final considerations I write briefly about my graduation and as I approached the band 

practice. The importance of school bands in Bahia and the perception and interaction between 

the educator and conductor and his students and how they and the environment, influence the 

work of both musical and personal educator regent. Also describe the outcome of each 

practice and I hope with this project. In the references I quote some authors who have drawn 

me to write the first project and others who read during the Masters course and I think 

important to the reader, or those who are interested in continuing this project, inquire of other 

works that have a proximity therewith. At the end, the appendices and annexes, are projects, 

teaching arrangements, events, releases, photos, terms of image use authorization. 

 

 

 

Keywords: Philharmonic, CAPS, arrangements, public education, music education, educator 

and conductor. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

O meu projeto inicial, apresentado à banca de avaliação tinha o seguinte título: 

Currículo piloto para formação de mestre de filarmônica ou banda escolar. Como proposta, a 

experimentação de um currículo para mestre de banda e filarmônica, pois, à época através de 

diversas leituras e discussões com pessoas que trabalham ou estão envolvidas nessa áera, pude 

perceber que não há, no Brasil, um curso superior que viabilize a formação dos mestres de 

banda. Após debates com a banca e, posteriomente, com o meu orientador, decidimos 

modificar o tema do projeto, pois o anterior necessitava de mais tempo, do que o mestrado 

disponibiliza para montar um curriculo que fosse aceito pela comunidade acadêmica. 

Dessa forma, o presente projeto constitui-se da elaboração e registro de um processo 

didático de capacitação em educação musical coletiva através de instrumentos de banda 

(sopro e percussão) para professores de música, licenciados ou não, que considera a influência 

do aprendiz sobre o conteúdo programático. A ideia do projeto surgiu a partir da necessidade 

e ausência de registros referentes a esses processos didáticos e mesmo da escassez de cursos, 

no Brasil, para este tipo de formação. 

A elaboração do processo didático proposto no projeto foi realizada nas disciplinas e 

atividades práticas exigidas no currículo do curso. Foram selecionadas a partir dos objetivos 

do projeto, e estão relacionadas ao ensino coletivo de instrumento, regência, composição e 

prática de banda. O processo em elaboração considera uma formação prévia em música que 

compreende solfejo, teoria musical, noções de técnica de regência e domínio em algum 

instrumento musical.  

O projeto foi construído a partir da aplicação do método para ensino coletivo de 

instrumentos musicais Da Capo, portanto, seguindo seu conteúdo programático; e, também, 

através de variados arranjos musicais compostos ao longo do curso, nas atividades práticas e 

disciplinas do mestrado. Foram feitas coletas de dados por observação, registro de imagens e 

relatórios, que foram discutidos com o orientador a fim de determinar a necessidade ou não da 

elaboração de outros materiais e atividades didáticas para os processos pedagógicos tanto dos 

aprendizes de instrumentos como da capacitação do educador musical. 

De acordo com os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), a aula de música tem 

como objetivos: desenvolver percepção auditiva, improvisar, compor, interpretar sons de 

diversas naturezas, valorizar as diversas culturas, especialmente as brasileiras e participar de 
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eventos musicais de cultura popular, enriquecendo, assim, suas interpretações e momentos de 

apreciação musical. (BRASIL, 1988, p.81). Dentre a maioria das formas de educação musical, 

a banda de música é uma das que mais proporciona e exige do músico-aluno essas atividades. 

Acrescente-se a isso a Lei 11.679 que estabelece a música como conteúdo obrigatório no 

ensino básico. Apesar dessa obrigatoriedade e da importância das bandas para a educação 

musical brasileira que ainda constituem um dos meios de educação musical mais atuante na 

formação de músicos profissionais do país. Ainda hoje, é raro encontrar cursos específicos 

para a formação de mestres de banda. Um deles é o de graduação oferecido pelo Instituto 

Educacional Carlos Gomes de Belém, PA, que iniciou este ano, 2014. Há cursos de curta 

duração em alguns eventos, contudo os mestres se capacitam exercendo variadas funções nas 

bandas. Acrescente-se a isso o fato da escassez dos registros referentes a esses processos 

didáticos.  

Dessa forma, esse projeto é inédito e discute questões curriculares para cursos de 

capacitação do educador-regente, podendo propor inovação aos conteúdos programáticos e 

ações didáticas tanto para o regente como para a banda de música. 
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2. ARTIGO 

 

O presente artigo foi feito para cumprimento da disciplina Fundamentos da Educação Musical 

II – MUS540, ministrada pela professora Flávia Candusso. 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E 

DROGAS (CAPSad) GREGÓRIO DE MATOS 

 

MILA PARANÁ BOTELHO 

 

 

O presente artigo faz um relato sobre a experiência, prática e resultados obtidos nas oficinas 

de música do Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas, que aconteceram no ano de 

2013. A oficina foi criada para que os pacientes do centro tenham uma atividade musical que 

ajude no tratamento (existem outras oficinas sendo praticadas dentro do CAPS). Foram duas 

propostas diferentes, uma no primeiro e a outra no segundo semestre de 2013, com objetivos e 

metodologias distintas. Mostra diferença entre essas propostas, os resultados obtidos 

positivos/ negativos e o que mudou na estrutura do grupo, formado por professores, 

funcionários e pacientes do centro. 

 

Introdução 

A proposta inicial teve como base o estudo do instrumento utilizando o método Da Capo. Que 

possui lições para o aprendizado de instrumentos de sopro e percussão, teoria e 

desenvolvimento da percepção musical. De acordo com Joel Barbosa, o método faz com que 

o aluno tenha contato com o instrumento desde o início, não necessitando aprender, 

primeiramente, teoria musical, a teoria é dada juntamente com a evolução do instrumento. 

Com essa proposta os alunos tiveram, contato com o instrumento e depois aprenderam as 

primeiras lições do método. Fizeram a leitura da partitura, identificação das notas, claves e 

seus valores rítmicos, improvisaram e tocaram alguns exercícios utilizando a imitação. 

Também aprenderam duas músicas “de ouvido” – Berimbau e Samba de uma nota só – e 
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tocaram o arranjo, incluso no livro, da música When the saints go marching in. No segundo 

semestre, modificamos a proposta da oficina e focamos na prática e prazer individual e 

coletivo. Utilizando aquecimento corporal e vocal, fazendo arranjos coletivos, compondo em 

conjunto, debates sobre os diferentes ritmos desses arranjos, pesquisas relacionadas às 

músicas tocadas, utilizando a teoria musical somente para tirar dúvidas dos participantes ou, 

quando necessário, para avançar na prática do instrumento, tirando o foco de aulas formais de 

instrumento em grupo e apresentações finais. 

 

Objetivo 

O objetivo geral da oficina é a redução do consumo de drogas e psicoativos, através da música 

com os pacientes do Centro de Apoio Psicossocial álcool e drogas – Gregório de Matos. Teve 

objetivo inicial, formar uma banda de sopros e percussão, através do ensino coletivo de 

instrumentos, juntamente com a teoria, utilizando o método Da Capo, para que no final do 

semestre fossem realizadas diversas apresentações. Mas com a constante mudança e 

rotatividade de pacientes, por motivos variados (sem relação com a oficina), tivemos que 

modificar a metodologia e sistema das aulas. Então, no segundo semestre, a oficina passou a 

ter como objetivo a realização de atividades musicais de integração em grupo que 

proporcionassem o prazer individual do paciente. Utilizando, algumas ideias presentes no 

método Da Capo, como improvisação e aprender “de ouvido” as música propostas, essa nova 

concepção de aula, teve como objetivos arranjos coletivos, com organização das ideias 

principais das músicas propostas (inclusive foi feita uma composição), dinâmicas de 

integração de grupo, foram incluídos instrumentos de cordas (violão e cavaquinho) e voz, a 

pedido dos próprios pacientes, sem a utilização constante da teoria musical. 

 

Metodologia 

A oficina de música do Centro de Apoio Psicossocial (CAPSad) é um projeto de extensão da 

Escola de Música da UFBA, com coordenação dos professores, Joel Barbosa e Celso 

Benedito. É formada por professores voluntários e bolsistas da Escola de Música da UFBA, 

que ajudam na dinâmica e ensino dos instrumentos, durantes as aulas; por funcionários do 

CAPS, entre residentes e o funcionário e moderador responsável pelas oficinas artísticas do 

Centro, que aprendem, junto com os pacientes, a tocar um instrumento (incentivando e 

motivando, assim, a permanência desses na oficina); e pelos pacientes do Centro, usuários e 
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familiares. Os instrumentos utilizados são tanto da Escola de música, quanto do próprio 

CAPSad. São três aulas semanais, de duas horas cada. Inicialmente, a proposta da oficina era 

de formar uma banda de músicos de sopro e percussão, e que depois fossem realizadas 

apresentações no entorno e dentro do próprio CAPSad. Então no início do curso, os alunos 

puderam experimentar variados instrumentos e decidir com qual ficariam. Depois aprenderam 

como soprar, manejar e tocar o instrumento escolhido, com a ajuda dos professores/ 

monitores. Após, aproximadamente, um mês de escolha e experimentação do instrumento, 

individualmente, foram iniciadas as aulas da oficina, utilizando o método Da Capo. Com este, 

os pacientes aprenderam a tocar seu instrumento juntamente com a teoria. Tocaram, com 

dificuldade, os onze primeiros exercícios do método (pulando o número 10). E aprenderam 

“de ouvido” as músicas - Berimbau e Samba de uma nota só, cantando as notas e tocando-as, 

depois, no instrumento. Também estudaram o arranjo da música When the saints go marching 

in, durante dois meses, tiveram muitas dificuldades, tanto rítmicas quanto melódicas e mesmo 

assim não conseguiram tocar o arranjo todo, com destreza e precisão e o arranjo não foi 

retomado, assim, após as férias do mês de julho. Os participantes tiveram muita dificuldade 

em avançar com o método, pois muitos faltavam e a rotatividade de pacientes era grande. O 

primeiro semestre teve um total de onze participantes/ pacientes (sem contar os funcionários 

que também participavam), mas estes nunca conseguiram manter a presença e assiduidade no 

grupo (nunca aconteceu uma aula com todos esses participantes juntos). A falta ocorria por 

motivos diversos e pela situação em que eles se encontravam, de dependência química e 

conflitos, tanto familiares, quanto com a comunidade onde vivem. Os pacientes, por sua 

condição, não conseguiam gravar e ter uma ordem cronológica de aprendizado. Sempre que 

voltavam para as aulas, esqueciam o que tinham aprendido nas aulas anteriores. Mesmo tendo 

o instrumento a disposição para estudo, no CAPS. No meio do semestre, foi realizada uma 

prova teórica e prática, para ver se os alunos atuantes se interessavam e estudavam um pouco 

mais música. O resultado imediato, não foi muito bom, pois além de alguns alunos terem 

acabado de entrar na oficina, para suprir os que não participavam mais, os mais assíduos 

tiveram dificuldade ou em tocar o instrumento individualmente ou na parte teórica. Mas, após 

a prova, pode-se perceber um interesse maior dos pacientes em estudar um pouco mais a 

teoria e o seu instrumento. Mas a dificuldade de formar e manter um grupo assíduo e diante 

dos pedidos e interesse de alguns pacientes do Centro em participar e tocar instrumentos de 

cordas ou voz, no segundo semestre, após uma conversa entre os professores e o funcionário 
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responsável pelas oficinas de artes do CAPS, a proposta foi modificada, objetivando, assim o 

prazer musical individual e coletivo dos integrantes. Dessa forma, o livro do método Da Capo, 

não foi mais utilizado. Mas algumas ideias ficaram, como improvisação, aquecimento com 

notas longas, teoria atuando juntamente com a prática (em aulas específicas) e percepção 

musical, cantando e solfejando as melodias das músicas a serem tocadas. Os arranjos e as 

músicas escolhidas foram coletivos, fazendo com que os alunos, escolhessem e pesquisassem 

sobre os ritmos destas músicas, obtendo assim maior interesse e aproximação com relação à 

música. Mesmo com esse novo formato se mantiveram alguns pacientes do semestre anterior 

e novas pessoas foram incluídas na oficina. Os instrumentos utilizados foram sopros (flauta 

doce e transversal, clarinete, saxofone soprano, trompete e trombone), cordas (violões e 

cavaquinhos), percussão e voz. A dinâmica das aulas também foi modificada. Tendo 

inicialmente um aquecimento vocal e corporal, utilizando sons aleatórios, notas musicais ou 

trechos das letras das músicas, com ritmos e sequencias variadas. Depois os alunos tocavam 

os arranjos das músicas, mas sem o pensamento de ensaio, como se cada aula fosse uma 

apresentação. A escolha das músicas era feita em grupo, tendo o apoio dos professores, 

observando o limite do conhecimento musical do grupo. E ao final da oficina era feita uma 

dinâmica em grupo, com o objetivo de integração entre os participantes e eles saírem da 

oficina com uma boa autoestima. Ou então eles tocavam novamente a música que foi mais 

bem tocada durante a aula (a escolha dos alunos). As músicas tocadas durante esse semestre 

foram – Asa Branca, Engenho Novo, Berimbau e Samba do CAPS. Esta última música foi 

composta por um dos pacientes e as estrofes foram completadas pelos outros colegas, atuantes 

na oficina. Com essa nova proposta, os alunos se sentiram mais livres e com maior prazer em 

tocar (depoimento de alguns deles, durante algumas conversas ao final da aula). Também 

nesse semestre diferentes residentes assistiram e participaram de algumas aulas, tocando 

instrumentos de percussão. Algumas vezes essas participações atrapalharam, pois eles saiam 

no meio da aula, ou então alguns pacientes queriam exibir e mostrar o que já sabiam, tocando 

ou cantando mais alto, acelerando ou saindo do ritmo da música. Dessa forma, a dinâmica e a 

concentração do grupo eram prejudicadas. Então quando tinha alguma interferência ou 

alguém se comportava de maneira anormal durante a aula, ao final, conversávamos entre o 

grupo, para melhorar e entrar em um acordo sobre as dificuldades de cada um e o que fazer 

para que não houvesse a quebra de concentração durante as aulas. Também foram tomadas 

medidas como trancar a porta da sala para não haver transito de pessoas durante a oficina. 
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Mesmo não sendo objetivo principal, e com a assiduidade e melhor desempenho musical dos 

alunos, foi realizada ao final do semestre uma apresentação no aniversário do CAPSad, o que 

motivou ainda mais os alunos a quererem aprender novas músicas e  a realizarem outras 

apresentações. 

 

Resultados 

Ao final do primeiro semestre da oficina percebeu-se que a dinâmica e o ensino dos 

instrumentos através da leitura sistemática do método Da Capo não foi muito proveitosa para 

esse grupo. Tanto pela instabilidade, quanto pelo sentido de organização pessoal dos 

integrantes/ pacientes, não conseguindo assim realizar o objetivo da oficina, de formar um 

grupo para tocar em variadas apresentações. Mas após a mudança e a nova concepção das 

aulas, ainda mantendo algumas ideias do método e utilizando dinâmicas e arranjos em grupo, 

pode-se perceber uma mudança e, consequentemente, um melhor resultado, tanto das músicas 

tocadas quanto no sentido de grupo. Os alunos se mostraram mais motivados e interessados 

em aprender música e o seu instrumento. Os pacientes que participaram das duas propostas, 

durante o ano, falaram que com a segunda eles conseguiram entender e melhorar o 

desempenho no instrumento. Assim como a autoestima e confiança neles mesmos. A 

apresentação realizada no fim do ano foi mais um incentivo para os integrantes, que 

inicialmente, estavam com medo ou não queriam tocar, receosos de sair como em alguns 

ensaios (um desastre) ou deles errarem ou esquecerem as músicas. Mas mesmo diante das 

dificuldades de concentração e memorização, a apresentação foi muito bem executada, com 

direito a “bis”. 

 

Conclusões 

Diante das dificuldades e desafios encontrados durante o ano, pude perceber que alguns 

métodos e formas de ensino devem se modelar às diferentes situações. Ensinar música aos 

pacientes do CAPSad está sendo uma experiência nova e produtiva para mim, pois a cada dia 

aprendo mais e tento passar para eles uma segurança e ordem que eles não possuem, como 

exemplo a apresentação, onde alguns estavam com medo de participar e incentivei, dizendo 

que não importava se eles errassem ou não, o importante é toca, e que o objetivo da oficina é 

o prazer individual e coletivo. Também percebi a importância da dinâmica e complementação 

entre os professores e monitores da oficina. Cada um tem uma maneira de ensino que 
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incentiva e atinge diferentes pontos de aprendizagem dos alunos, ajudando numa melhor 

formação musical. Ao realizar uma entrevista com o funcionário responsável pelas oficinas de 

artes, que também participa da de música, ele disse: “A atuação (posturas diferentes) de cada 

professor reforça o aprendizado deles”. A oficina de música continua em andamento e os 

participantes estão aprendendo e construindo novos arranjos musicais.  
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3. RELATÓRIOS 

 

3.1 RELATÓRIOS DO I SEMESTRE 

 

Para o cumprimento da carga horária do Mestrado Profissional em Música, foram 

realizadas, durante o primeiro semestre, três práticas profissionais. Duas foram aplicadas no 

Centro de Atenção Psicossocial Gregório de Matos (CAPSad) e a outra na Filarmônica da 

UFBA. Primeiro encontra-se o formulário dessas práticas, em seguida os relatos de como 

aconteceram. 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Descrição da Prática 

1) Título da Prática: Prática de educação musical coletiva com instrumentos de banda 

2) Carga Horária Total: 46 horas 

3) Locais de Realização: Centro de Apoio Psicossocial álcool e drogas (CAPSad) Gregório 

de Matos 

4) Período de Realização:   Abril a Setembro de 2013 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a. Aulas coletivas de iniciação em instrumentos de banda filarmônica com até 10 alunos, 

incluindo jovens e adultos, em ambientes de apoio à redução de danos causados por 

álcool e outras drogas; 

b. Ensaios de banda filarmônica em ambiente escolar universitário. 

Março: 15; 21; 28 

Abril: 04; 11; 18; 25 

Maio: 02; 09;10; 16;17;  23 

Junho: 06; 13 

Agosto: 15; 22; 23; 29; 30 

Setembro: 6;12; 13 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

Principal: Obter habilidades docentes em educação musical coletiva com instrumentos de 

banda. 
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Secundários: 

1. Conhecer os fundamentos técnicos de se tocar instrumentos de sopro e percussão,; 

2. Compreender dinâmicas de educação musical coletiva com instrumentos de banda; 

3. Praticar estas dinâmicas; 

4. Ensaiar repertórios didáticos; 

5. Adquirir técnicas de ensaio de banda. 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

1.  Apresentação do grupo no pátio do CAPS ou em uma igreja localizada no Pelourinho 

(ainda a ser escolhida); 

2.  Participação contínua dos integrantes; 

3.  Continuidade do curso e integrantes durante todo o ano. 

8) Orientação: 

8.1) Carga horaria da Orientação: 53 horas 

8.2) Formato da Orientação: 3 horas semanais  na Escola de Música da UFBA e no CAPS e 

quando não for possível, será feita via e-mail. 

8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:  

Já tiveram algumas orientações, de 2 horas cada, durante o mês de Abril (nas quintas-feiras), 

para organizar as aulas do CAPS. 

Abril: 4; 11; 18; 25 

Maio: 14; 16; 21; 23; 28 

Junho: 04; 06; 11; 13; 18; 27 

Julho: 09; 11; 16; 18; 23; 25; 30 

Agosto: 06; 08; 13; 15; 20; 22; 27; 29 

Setembro: 03; 05; 10; 12 

  

Relatório da prática docente em ensino coletivo instrumental / vocal 

 

ATIVIDADE NO CAPSad 

Música no CAPS é um projeto de extensão da Escola de Música que se dá no Centro 

de Atenção Psicossocial Gregório de Matos (CAPSad). Os coordenadores são os professores 

Joel Barbosa e Celso Benedito. O objetivo principal do projeto é reforçar a ação do CAPS 

referente à redução de danos causados pelo consumo de substâncias psicoativas. Como 
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metodologia escolheu-se formar uma banda de instrumentos de sopro e percussão com os 

participantes, utilizando o método Da Capo, trabalhando repertórios e realizando 

apresentações. Neste semestre, a equipe foi composta pelos dois coordenadores, três 

professores voluntários (um graduando em licenciatura, um pós-graduado em Educação 

Musical e um graduado em instrumento), um voluntário que participa aprendendo o 

instrumento saxofone e eu. Os professores são alunos e ex-alunos da UFBA e o instrumentista 

é integrante da Filarmônica UFBA. A maioria das aulas tiveram o acompanhamento e 

participação do funcionário (moderador) responsável pelo setor das oficinas de Artes do 

CAPS, aprendendo trombone. Os outros participantes eram pacientes do Centro, que 

aprendiam variados instrumentos; tuba, bombardino, trompete, saxofone, clarinete, flauta e 

percussão. 

 Entre os meses de março a setembro, as aulas ocorreram em três encontros semanais 

de duas horas cada (10h às 12h), nos dias de segundas, quintas e sextas-feiras. Eu participei 

dos encontros nas quintas-feiras e algumas sextas-feiras. Desenvolvi as seguintes atividades: 

aulas de flauta, aulas de teoria e leitura de partitura, aulas coletivas de instrumentos, ensaios 

do grupo, arranjos coletivos, atividades de relaxamento e dinâmicas de grupo. 

Nos dois primeiros meses, os alunos escolheram os seus instrumentos e aprenderam 

como manusear, limpar e soprar. Depois foi introduzido o método Da Capo e os alunos 

fizeram os primeiros sete exercícios. Os instrumentos utilizados foram: flauta transversal, 

clarinete, saxofone, trompete, trombone, bombardino e percussão (triângulo, tambor, 

pandeiro, reco-reco). No inicio das aulas eram feitos, também, exercícios de aquecimento com 

uma nota só e aos poucos acrescentamos mais uma. Os alunos aprenderam assim a contagem 

de tempo da semibreve e mínima e suas respectivas pausas. Foi ensinada a música 

“Berimbau”, “de ouvido”. A maioria teve dificuldade em manusear o instrumento e também 

de tocar as notas indicadas. A intensidade do sopro e, consequentemente, o volume sonoro 

eram muito fortes e altos. O grupo não conseguia se ouvir e soar uma nota em uníssono, 

sempre havia alguém com a nota desafinada. Assim como, quando solfejavam as notas era 

difícil manter um uníssono. 

No terceiro mês, os alunos leram mais exercícios do método (xerox dos exercícios que 

estavam sendo trabalhados foram colocados nas pastas para os alunos), até o número 13, 

exceto o número 10. Além destes, foi ensinada a música “Samba de uma nota só”, “de 

ouvido”. Os exercícios de aquecimento continuaram, no inicio das aulas, mas com as cinco 
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notas que eles aprenderam.  Houve evasão de alunos, por motivos externos, mas também 

entraram alunos novos, no trompete e na tuba, este, inclusive, teve aulas extras com o 

professor Celso sobre como soprar o instrumento e a posição das notas, mas mesmo assim 

teve dificuldade em acompanhar (apesar de ter conhecimento na percussão, pois já tocava de 

ouvido). No fim do mês foi iniciado o estudo do arranjo da música “When the Saints Go 

Marching In”. Mas todos tiveram muita dificuldade para identificar as notas na partitura, no 

instrumento e tocar. Então para incentivar a leitura e o estudo da teoria musical, eu apliquei 

uma prova, que tinha perguntas sobre teoria musical e uma prática no instrumento, onde cada 

um tocou a mesma música individualmente, “Dlim-Dlim-Dlão”, que consta no método Da 

Capo que eles já estavam estudando. Os resultados não foram bons, apesar de alguns se 

destacarem. Havia erros na postura com o instrumento e a maioria continuava soprando muito 

forte, demonstrando não haver intimidade com o instrumento. O objetivo era incentivar e 

motivar os alunos a estudar teoria da música fora das aulas. Ele foi alcançado e 

posteriormente observou-se que esta ação ajudou na leitura da música “When the Saints”. 

O mês de junho foi confuso, pois tiveram muitos feriados nas quintas-feiras. Contudo, 

o estudo da música “When the Saints” se intensificou, no fim do mês, o arranjo foi tocado 

todo, com os alunos de flauta transversal, trombone, clarinete e percussão. Os alunos de 

trompete precisaram deixar o Projeto e o da tuba não conseguiu prosseguir com o instrumento 

por ter iniciado na oficina após os demais, então ficou na percussão, diante de sua habilidade 

com tais instrumentos. Um trompetista deixou a oficina por dificuldades de se manter em 

atividades rotine9iras devido ao consumo de substâncias psicoativas. O outro devido a ser 

impedido de sair de casa por ameaças sofridas pelo tráfico na comunidade onde mora. 

 Esta música estava sendo ensaiada para que os alunos apresentassem-na em uma 

Igreja do Pelourinho e no pátio do CAPS, mas essa apresentação acabou não acontecendo, 

pois os alunos tiveram férias no mês de julho. 

As aulas foram retomadas em agosto, mas foi necessário elaborar uma nova concepção 

da ação e, consequentemente, com outra metodologia, um novo formato e objetivo. A 

proposta era de formar uma banda com instrumentos de sopro e percussão. Inviabilizou-se 

pela dificuldade dos participantes se manterem no Projeto e constituir-se, assim, um grupo 

fixo. Cada vez que um participante saía, era necessário iniciar outro para substituí-lo em seu 

instrumento, pois sem este instrumento não era possível executar o repertório. Cada 

instrumento desempenhava uma função específica no grupo que não era dobrada por outro, 
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devido ao pequeno número de participantes. Porém, no formato de aula coletiva que se 

utilizava, não era possível trabalhar um iniciante entre os mais adiantados e, além disso, não 

havia tempo disponível para trabalhar com ele individualmente. A concepção da ação focava 

na formação de um grupo musical específico (banda de instrumentos de sopro e percussão), 

por meio de aulas e ensaios, com o fim de realizar apresentações públicas.  

Após a constatação da impossibilidade de realizar a ação com esta concepção, buscou-

se experimentar outra concepção e uma metodologia própria para ela. Essa passou a 

considerar os encontros semanais como um fim em si mesmo, não mais como aula e ensaio. O 

objetivo principal não era mais formar um grupo para se apresentar publicamente. Era realizar 

atividades musicais para propiciar a participação e integração entre os pacientes e estes com 

os músicos, proporcionando prazer musical a todos. Desta maneira, a metodologia passou a 

fazer uso de atividades musicais coletivas em que uma mesma função musical, quer 

instrumental ou vocal, é realizada por diversos participantes. Assim, o novo grupo musical 

passou a dar ênfase na música vocal e pôde incluir instrumentos de cordas dedilhadas, além 

dos de sopro. Deixou de ser dependente da participação individual.  

A participação e as atividades se tornaram mais prazerosas e dinâmicas. Todos 

participam coletivamente e variadas questões foram abordadas em rodas de conversas, não 

somente referentes à música, mas também com experiências pessoais e sociais.  

Os instrumentos utilizados são: 2 violões, 2 cavaquinhos; 4 percussões, flauta 

transversal, flauta doce, clarinete, trompete, trombone e percussão. Todos cantavam. Os 

arranjos se tornaram  mais simples e, às vezes, os integrantes participavam de sua criação. Um 

dos alunos compôs um samba, os professores ajudaram no arranjo e os outros alunos 

acrescentaram seus versos. As músicas trabalhadas, em agosto e setembro, foram: “Asa 

Branca” com um arranjo coletivo, “Engenho Novo”, com um arranjo meu e “Samba do 

CAPS” a música de um dos integrantes. 

No mês de setembro, além do estudo das músicas citadas acima, foi trabalhado leitura 

de notas na partitura, memorização das letras das músicas, ritmo corporal e sequencia das 

notas da escala. Continuarei a participar das aulas do mês de setembro e a escrever os 

relatórios, que serão referentes ao segundo semestre do mestrado. 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 
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Descrição da Prática 

1) Título da Prática: Prática em Criatividade Musical 

2) Carga Horária Total: 51 horas 

3) Locais de Realização: UFBA e Centro de Apoio Psicossocial álcool e drogas (CAPSad) 

Gregório de Matos 

4) Período de Realização:   Abril a Setembro de 2013 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a. Improvisos utilizando uma ou mais notas; 

b. Imitação de uma sequencia musical; 

c. Arranjos coletivos para facilitar a prática do instrumento; 

d. Incentivo a composições individuais e coletivas para prática instrumental em grupo. 

Maio: 14; 21; 28 

Junho: 04; 11; 18 

Julho: 09; 16; 23; 30 

Agosto: 06; 13; 20; 27 

Setembro: 03; 10 

 6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

Principal: Fazer arranjos musicais coletivamente facilitando a prática instrumental. 

Secundários: 

1.  Realizar arranjos coletivos instrumentais; 

2.  Improvisar a partir de notas sugeridas anteriormente; 

3.  Imitar uma sequencia variada e a partir dessa realizar arranjos com o grupo. 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

1. Participação na composição dos arranjos; 

2. Improvisação para ampliar a criatividade musical; 

 

Relatório da Prática em Criatividade Musical 

 

ATIVIDADE NA UFBA E NO CAPSad 

Essa prática faz parte da disciplina Estudos Especiais I, onde fizemos arranjos para os 

níveis iniciais de banda (sopro e percussão). Nessa disciplina, inicialmente, separamos os 

níveis iniciais em letras e números, para podermos organizar qual o limite das notas nos 
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arranjos em cada instrumento. Como no CAPS os alunos estavam iniciando, tentei, no meio 

do semestre, ensaiar o arranjo 1A com eles, mas sem mostrar a partitura, falando as notas, 

mas como todos tiveram dificuldade, não ensaiei mais.  

Mesmo com a dificuldade em aplicar os arranjos nas aulas do CAPS, no período de 

março a junho, durante as aulas de prática de instrumento foram realizadas atividades de 

improvisação e imitação musicais como meio para ampliar a criatividade individual. Então 

utilizamos a música Berimbau, onde, utilizando somente duas notas, os alunos tiveram que 

fazer improvisos variados. No inicio tiveram dificuldade, pois pensaram que era para 

decorarem uma sequencia e depois repeti-la, mas após explicação, mesmo com medo inicial, 

conseguiram improvisar. A imitação era feita mais ritmicamente, onde um aluno ou professor, 

a partir de uma nota, tocava uma sequencia rítmica e os outros o imitavam. Nem todos 

conseguiram realizar essa dinâmica, mas ela poderia ser feita mais vezes para todos se 

sentirem a vontade e mais íntimos com o instrumento. 

A partir do mês de agosto, a criação coletiva de arranjos nas atividades do CAPS, se 

deu inicialmente entre os professores, que fizeram um arranjo da música Asa Branca. Depois 

entre todos os integrantes da oficina de música, onde um deles compôs a música Samba no 

CAPS e os outros acrescentaram sua letra para compor o arranjo. 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Descrição da Prática 

1) Título da Prática: Prática de banda 

2) Carga Horária Total: 80 horas 

3) Locais de Realização: Universidade Federal da Bahia – Escola de Música 

4) Período de Realização:   Maio a Setembro de 2013 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a. Prática instrumental na filarmônica Ufba 

b. Apresentação das músicas ensaiadas 

c. Monitoramento os colegas na prática instrumental, teoria e prática. 

Abril: 11; 18; 25  

Maio: 2; 9; 16 (Reunião do Fórum); 23; 28 (Reunião do Fórum) 

Junho: 6; 13; 18 (Reunião do Fórum) 
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Julho: 18; 24; 25; 30 (Reunião do Fórum); 31 

Agosto: 1; 2; 3; 4 (semana do Fórum); 8; 15; 22; 29 

Setembro: 5; 12 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

Principal: Praticar o instrumento, flauta, nas aulas da filarmônica UFBA. 

Secundários: 

1. Tocar as músicas sugeridas pelo maestro; 

2. Realizar apresentações em grupo. 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

1. Participação nas apresentações; 

2. Estudo do instrumento. 

 

Relatório da Prática de banda 

 

ATIVIDADES NA FILARMÔNICA UFBA 

Essa atividade faz parte do currículo da graduação. Portanto os integrantes são em sua 

maioria alunos da graduação, variando entre instrumento e licenciatura. Também participam 

pessoas que não possuem vínculo com a UFBA, ex-alunos da escola de música e pessoas que 

estão iniciando ou querem aprender a tocar um instrumento. Os ensaios da filarmônica 

acontecem todas as quintas-feiras, de 18h30 à 20h. No mês de junho tivemos um recesso de 

quinze dias. Nessa atividade, eu participei tocando os instrumentos, flauta transversal, bumbo, 

pandeiro e agogô. E ajudando na organização do I Fórum de Filarmônicas. 

 Os regentes, até Agosto foram Celso Benedito (que é o professor oficial desta 

disciplina) e Joel Barbosa. Durante o mês de maio toquei flauta transversal, mas como o naipe 

de percussão é composto, em sua maioria, de pessoas que não têm o domínio da leitura 

musical, o maestro Celso me pediu para ajudar o naipe, mantendo assim um equilíbrio entre 

os instrumentos.   

Ensaiamos as músicas: “O desenho da criança Flora”, uma polaca do compositor 

Igayara Índio, que foi dedicada à filha do professor Celso; “Só quero um xodó”, de 

Dominguinhos e Anastácia, um arranjo de Wellington das Mercês; “Ibotirama”, uma fantasia 

do compositor Tertuliano Ferreira Santos, que o graduando Antônio Carlos Neves resgatou 

(do banco de partituras da Filarmônica 25 de Maio) e editou; “Contos de Fadas”, também de 
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Tertuliano Ferreira e que Antônio Neves, através de pesquisas no arquivo da Sociedade 

Filarmônica 25 de Março - Feira de Santana, também editou; e “Lágrimas de Pai”, do 

compositor Almiro Oliveira e faz parte do banco de partituras da Casa das Filarmônicas.  

Durante os ensaios tocávamos, mesmo que rapidamente, a música “Contos de Fadas”, 

pois esta foi a música mais trabalhosa e que exigiu um estudo mais intensificado. Os ensaios 

tiveram como objetivo a apresentação no I Fórum de Filarmônicas da Bahia. Então, por isso, 

na semana que ocorreu o Fórum, tiveram dois ensaios gerais, na quarta e na quinta-feira, 

mantendo o mesmo horário. A filarmônica tocou na sexta-feira à noite. 

O I Fórum de Filarmônicas da Bahia ocorreu do dia 01 a 04 de Agosto, na Escola de 

Música da UFBA. Teve como objetivo a formação da Federação de Filarmônicas da Bahia, 

que se deu, após muitos debates e mesas redondas, no último dia do Fórum. Durante o Fórum, 

ocorreu a defesa de Tese de doutorado de Marcos dos Santos Moureira; recitais de alunos e 

professores da UFBA e convidados; mesas redondas; palestras de professores convidados de 

Portugal; oficinas ministradas por professores da UFBA, ex-alunos e convidados; 

apresentação das filarmônicas que participaram do Fórum; e no último dia teve a apresentação 

da uma banda formada por todos os alunos que participaram das oficinas. 

A partir do mês de maio, aconteceram variadas reuniões entre os professores Celso e 

Joel e alguns integrantes da filarmônica da UFBA, para a organização do Fórum. Essas 

reuniões ocorreram em algumas terças-feiras pela manhã na Escola de Música ou por e-mail. 

Assim montamos um blog, ajudamos na construção da Federação das Filarmônicas, 

convidamos mestres e suas bandas, de variadas cidades da Bahia para participarem, além de 

pessoas de outros estados e países para comporem as mesas redondas e debates. Também 

fizemos o banner, cartazes de divulgação, compramos camisas para identificação dos 

organizadores, reservamos locais para as apresentações e salas da escola de música para a 

realização das atividades do Fórum e dividimos as funções de cada componente durante o 

Fórum. 

Fiquei responsável pelas chaves das salas, guiei os alunos para as salas das oficinas, 

auxiliei os professores das oficinas, separei as partituras da filarmônica, ajudei na digitação e 

organização do programa da apresentação dos professores e convidados; ajudei a montar o 

retroprojetor, entre outras atividades. Eu não pude participar de todos os debates, pois estava 

ajudando, na organização.  
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Após o Fórum, a filarmônica começou um novo repertório com as músicas “O 

Guarani”, do compositor Carlos Gomes, arranjo de Hebert L. Clarke e “Maxixe Escolar”, do 

compositor Alfredo Moura.  Os maestros que estão regendo a filarmônica são Alfredo Moura 

que rege a sua própria música e José Maurício que rege “O Guarani”. O professor Celso 

também rege quando aqueles não podem comparecer. No maxixe, estou tocando a percussão, 

ainda com o intuito de ajudar os integrantes. Em “O Guarani”, eu toco flauta transversal. Por 

enquanto estou dividida entre esses dois naipes, mas depois ficarei somente na flauta. No mês 

de Setembro a Filarmônica entrou de férias, mas retornará em Outubro, seguindo o calendário 

da UFBA. Em anexo, para melhor compreensão do que ocorreu no I Fórum das Filarmônicas, 

encontra-se o folder com a programação. 

Em setembro, os alunos da disciplina Estudos especiais, do mestrado e da qual faço 

parte, entregaram algumas partituras dos arranjos que fizeram para que a filarmônica tocasse e 

eles pudessem analisar e ouvir como soa esse arranjos em uma banda de música. 

 

3.2 RELATÓRIOS DO II SEMESTRE 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Descrição da Prática 

1) Título da Prática: Prática docente em ensino coletivo instrumental/ vocal 

2) Carga Horária Total: 76 horas 

3) Locais de Realização: Centro de Apoio Psicossocial álcool e drogas (CAPSad) Gregório 

de Matos 

4) Período de Realização:   Setembro de 2013 a fevereiro de 2014 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a. Arranjos coletivos para facilitar a prática do instrumento. 

b. Incentivo a composições individuais e coletivas para prática instrumental em grupo. 

c. Prática instrumental em grupo 

Setembro: 19; 20; 26; 27 

Outubro: 3; 4;11; 17; 18; 24; 25; 31 

Novembro: 1; 7; 8; 21 ; 28; 29 

Dezembro: 5; 6 (primeira apresentação); 12; 13; 19 
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Janeiro: 9; 10; 17; 23; 24; 30; 31 (aula e apresentação Juliano Moreira) 

Fevereiro: 6; 14; 20; 21 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

Principal: Continuar a prática musical coletiva com instrumentos de sopro, percussão, cordas 

e voz. 

Secundários: 

1. Praticar os arranjos feitos em outras atividades; 

2.  Ensinar prática musical em conjunto utilizando variados instrumentos ; 

3.  Compreender dinâmicas de educação musical coletiva com instrumentos de sopro, 

percussão, cordas e voz; 

4.  Realizar aquecimentos corporais e dinâmicas em grupo. 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

1. Estabilização do grupo; 

2.  Participação contínua dos integrantes; 

3. Continuidade do curso e integrantes durante toda a oficina; 

4.  Prática musical utilizando variados instrumentos. 

8) Orientação: 

8.1) Carga horaria da Orientação: 36 horas 

8.2) Formato da Orientação:  2 horas semanais  na Escola de Música da UFBA e quando 

não for possível, será feita via e-mail. 

8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:  

Setembro: 17; 26 

Outubro: 8; 23; 29 

Novembro: 6; 12; 19; 26 

Dezembro: 4; 12; 17 

Janeiro: 7; 14; 21; 28 

Fevereiro: 6; 13 

 

Relatório prática docente em ensino coletivo instrumental / vocal 

 

ATIVIDADE NO CAPS 
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Durante o mês de setembro as aulas do mestrado profissional entraram em recesso, 

mas as aulas da oficina continuaram e com uma nova proposta. OS dias da oficina 

continuaram os mesmos, assim como os horários, mas os professores atuantes mudaram. Dois 

graduandos, um graduado, um integrante da filarmônica UFBA e eu. Os coordenadores 

passaram a frequentar aulas mais espaçadas, dando suporte técnico aos alunos que estavam 

regendo as músicas e também ajudando no processo dos arranjos. O técnico responsável pelas 

oficinas de artes continuou frequentando. 

 As aulas não têm mais como objetivos o estudo da teoria musical e apresentações no 

final do semestre. Essa nova proposta objetiva o prazer e satisfação dos envolvidos em tocar 

seus instrumentos, além de fazer mais arranjos coletivos com partes vocais e improvisações 

no instrumento. Novos pacientes começaram a participar da oficina, divididos entre 

percussão, sopro e violão. Foram ensinadas novas músicas: Asa Branca (arranjo de Joel); 

Samba do CAPS (autoria de um paciente do CAPS e arranjo coletivo); e o início da música 

Engenho Novo (arranjo coletivo). As aulas passaram a ter mais dinâmicas em grupo, no inicio 

e no fim das aulas. Assim, no inicio da aula era feito aquecimento corporal e vocal, utilizando 

silabas aleatórias. Depois os arranjos eram construídos e tocados; e no final uma dinâmica em 

grupo era feita para que houvesse integração entre todos os participantes, assim como 

conversávamos sobre os arranjos, o que se poderia modificar ou acrescentar e também cada 

um falava um pouco sobre sua trajetória de vida. Passei a frequentar as aulas nas quintas e 

sextas-feiras, sendo que a aula de segunda continuou, mas focando mais os instrumentos de 

sopro (principalmente os metais). Também começamos a ter a ajuda de uma psicóloga, 

residente, nas quintas-feiras, que tocava instrumento de percussão e ajudava na dinâmica da 

aula caso acontecesse algum problema com os pacientes. Ela, por exemplo, retirava um aluno 

da sala que não estava assando muito bem por estar de ressaca. Estando mais tempo com eles, 

com o tempo, obtive um vinculo maior com os pacientes. 

Em outubro, entraram mais dois alunos novos, mas percebeu-se que eles estavam 

desestruturando (atrapalhando) o grupo, pois, por problemas pessoais adversos da oficina, não 

conseguiam manter a concentração e presença durantes as aulas e tiravam a atenção do grupo 

em geral. Por conta dessas situações e algumas discussões entre os participantes durante as 

oficinas, tivemos essas questões resolvidas em grupo. Ao final das aulas haviam de conversas 

com o objetivo de solucionar os problemas encontrados, que algumas vezes eram resolvidos, 

mas em outras o problema de concentração continuava. 
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Passamos a iniciar as aulas com aquecimento vocal utilizando o nome das notas, para 

que assim houvesse uma aproximação maior entre alunos e o seu instrumento, assim como 

entre a música. Eu comecei a levar uma bola e depois de feito um circulo era passada, num 

pulso anteriormente especificado, entre os participantes e o que estivesse com ela tinha que 

falar a sequencia da nota, na escala ascendente, no inicio essa dinâmica foi um pouco 

complicada, pois havia muita desconcentração, mas no final do mês eles conseguiam falar a 

sequencia das notas, lentamente e com poucos erros. Continuamos os ensaios da música 

Engenho Novo e foi solicitado que os participantes fizessem uma pesquisa sobre letras de 

músicas com o ritmo coco, mas essa tarefa não foi cumprida. Eu levei algumas letras de coco, 

que foram acrescentadas ao arranjo dessa música, dessa forma fizemos variados arranjos de 

experimentação misturando vozes e instrumentos. A música Asa Branca, que tinha um solo, 

sugerido por um dos professores no inicio da música, foi feito pela flauta doce e a aluna, que 

era tímida, começou a se soltar mais ao ser sugerida uma encenação em que ela estaria 

acordando os maracatus do sertão. Depois disso ela conseguiu fazer o solo sem tensão no 

corpo e o som se tornou mais solto e continuo. Durante algumas aulas, tivemos visitas 

variadas de residentes que assistiram e participaram da oficina de música, tocando percussão e 

cantando. 

Em novembro as músicas e a harmonia entre os pacientes se tornaram melhores. As 

aulas foram mais produtivas. Os aquecimentos com nome das notas e a afinação se tornaram 

mais frequentes e a dinâmica das aulas melhoraram. Os alunos conseguiram falar a sequencia 

das notas sem muita dificuldade e mais rápido, sendo ascendente e descendente. Entraram 

duas novas pacientes que ficaram no violão e cavaquinho, ambas tiveram dificuldade em 

acompanhar o ritmo das aulas (uma dessas, inclusive, não era assídua), mas mesmo assim 

tiveram interesse em continuar na oficina. Os dois alunos que estavam atrapalhando o ritmo 

das aulas, saíram, após um acordo e conversa entre mim e o coordenador das oficinas de artes. 

Comecei a dar mais aulas teóricas (a pedido de alguns participantes), com o conteúdo 

relacionado às músicas que estavam sendo tocadas. No fim do mês, as aulas passaram a ter 

um caráter maior de ensaio e o estudo das músicas foram mais cobrados, pois surgiu a 

proposta de duas apresentações em dezembro para a comemoração do aniversario de 2 anos 

do CAPSad. Como todos os pacientes queriam fazer essas  apresentações não tive tantos 

problemas com esses ensaios, mas procurei não pressionar muito eles para também não fugir 

do novo objetivo e metodologia da oficina. Também houve uma discussão entre um dos 
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pacientes e seu técnico (que participa das oficinas), tentamos resolver o problema no fim de 

uma das aulas (apesar de que a discussão se deu na segunda-feira, sem os professores da 

oficina presentes), mas não houve acordo entre os dois, apesar da fala de alguns colegas sobre 

a importância de se manter a harmonia do grupo, e que o objetivo deles é se sentirem 

relaxados e com a energia renovada, mas com essas discussões não há harmonia ao final da 

aula. 

Tocamos os arranjos de Berimbau, com um arranjo meu, intercalando improvisações com a 

melodia principal, sem voz e Engenho Novo, já nesse arranjo existem partes especificas que 

podem ser intercaladas de variadas formas, então durante as aulas eu procurei misturá-las, 

para não fazer sempre igual, assim pude observar se eles estavam concentrados e se 

lembravam das partes das músicas. Alguns reclamaram dessa metodologia, mas a maioria 

gostou, por testar a memória e concentração de todos. 

No inicio de dezembro aconteceu a apresentação no pátio do CAPS em comemoração 

ao aniversario. Tudo saiu muito bem. Como os ensaios estavam um pouco confusos e com 

alguns debates sobre como seria o arranjo de Engenho Novo, eu sugeri que continuasse com o 

arranjo mais livre e que eles olhassem para mim, para fazer as sequencias já sugeridas e 

seguidas durante os ensaios e que não importava se eles iriam errar ou não durante a 

apresentação e se errassem seria erro da minha regência. A maioria concordou e somente um 

aluno se opôs, o que gerou alguns tumultos. Também ficaram nervosos pensando no 

improviso das notas de Berimbau, então após conversa com Joel, designei alguns alunos, mais 

seguros, para fazerem o improviso. Achei que a apresentação não seria muito boa. No dia 

chegamos cedo e, conversamos para relaxar, fizemos um rápido aquecimento. Quando 

sentamos para passar rapidamente as músicas (pois a abertura foi feita no auditório, em outro 

local da faculdade), começaram a chegar pessoas. Então o ensaio acabou se tornando a 

apresentação e ficou algo livre e menos tenso para os alunos. Tocamos: Berimbau, Asa 

Branca, Engenho Novo e Samba do CAPS, nesta sequencia. Em alguns momentos pedi a 

ajuda da plateia para cantarem as letras das musicas. Ao final, a plateia pediu bis e tocamos 

Berimbau, pedi, na hora dos improvisos, para que outras pessoas improvisassem e no final da 

música o aluno que toca berimbau fez um arranjo de última hora e cantou uma parte da letra 

dessa música e acabou sendo acompanhado por todos que já estavam menos tensos e se 

divertiram bastante com essa mudança repentina do colega. O resultado final foi bem 

satisfatório. 
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Na aula seguinte, além de repassar e improvisar algumas músicas, falamos dos pontos 

positivos e negativos da apresentação. Um dos pacientes (trompete) reclamou porque não foi 

ensaiado o improviso com todos, nas duas ultimas aulas antes da apresentação e que na hora 

ele ficou nervoso ao tocar algo que não estava previsto. Mas expliquei que como já vínhamos 

tocando com todos improvisando e que só reduzimos para a apresentação não ficar maçante, 

não mudou em nada e que no bis foi a oportunidade para que os que não tinham improvisado 

improvisarem, somente ele reclamou, todos os outros não se importaram e gostaram. 

Esse mesmo aluno discutiu comigo e tentou impor o seu pensamento em uma aula posterior. 

Uma aluna fez uma pergunta sobre os diferentes instrumentos e como a psicóloga que 

acompanhava acessou a internet e comecei a mostrar a foto de variados instrumentos e 

aproveitei para perguntar qual era grave ou agudo e algumas diferenças visíveis entre eles. No 

momento que eu estava falando sobre o piano, que é um instrumento de cordas percutidas, 

esse paciente insistiu que era de corda. Eu tentei explicar que não era, mas ele foi irredutível e 

tentou se mostrar superior a mim, como eu quis evitar uma discussão maior, na aula seguinte 

mostrei aos alunos presentes porque piano era um instrumento percutido, nem cordas, nem 

percussão, levei martelos do piano e algumas fotos foram mostradas. Conversei tanto com o 

meu orientador quanto com o moderador dele e como sabemos que ele gosta de se sentir 

superior a todos, inclusive com professores, seus psicólogos e até o próprio moderador, decidi 

não tira-lo da oficina, por desrespeito a minha autoridade. Eu tentarei mostrar a ele que as 

palavras dele não estão sempre certas e que música, assim como a vida é feita de erros e 

acertos, assim como ele pode errar eu também posso. Não tivemos mais discussões depois 

desse fato. 

Começamos a relembrar a musica When the saints go marchin in e fizemos uma lista 

de musicas e bandas que eles gostariam de tocar. Como foi fim de ano e com os feriados, 

resolvi não passar mais músicas novas. Mas na ultima semana de aula, a pedido de uma aluna 

de flauta, escrevi no quadro a partitura e os acordes da musica É natal e todos copiaram. E ao 

fim dessas 2 aulas, eles tocaram essa musica, sem a obrigação e cobrança de minha parte, para 

que as notas estivessem certas. 

Em Janeiro uma das alunas de violão ficou na percussão, pois além das faltas, não 

estava conseguindo acompanhar o grupo e apareceu outro aluno, que no inicio das oficinas 

tocava trompete, mas voltou e mudou para o violão. Um novo aluno apareceu e tocou 

trompete, mas só participou de 4 aulas.  
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As aulas retornaram no dia 10. Foram poucos alunos, então fizemos alongamento corporal e 

aquecimento vocal. Relembramos algumas musicas (Samba do CAPS e Berimbau). Neste mês 

dei muitas aulas de teoria musical, para começar a incentivar a leitura e os estudos em casa, 

pois a maioria esqueciam as letras, notas e acordes das musicas, em casa, por não saberem ler 

as partituras e não treinarem fora das aulas. Também fizemos muitos improvisos e eu compus 

em uma aula um trecho de melodia para que eles improvisassem baseado nele, utilizando três 

notas, ao invés de duas, como na música Berimbau. A partir deste mês um novo professor 

passou a ajudar nas dinâmicas das aulas e os metais e cordas, em substituição do professor 

que ficava nas segundas-feiras. As aulas passaram a ser somente às quintas e sextas. 

No fim do mês, tocamos junto com o grupo intitulado Flor da Massa, do manicômio 

Juliano Moreira. Foi uma experiência bem diferente. Fomos tocar no Juliano e chegamos lá, já 

tinha um grupo dos internados tocando improvisos com o ritmo reggae. Alguns alunos do 

CAPS se juntaram a eles e depois fomos convidados pelo diretor do Juliano a nos 

apresentarmos. Tocamos Berimbau e Samba do CAPS. Eu fiquei nervosa e receosa com 

relação aos pacientes do Juliano, sem saber qual a reação deles, então a minha regência não 

ficou segura. Alguns alunos também estavam receosos e só tocaram nessa hora. Depois 

convidamos os pacientes do Juliano a tocarem e dançarem com a gente o Samba do CAPS. 

Eles se animaram bastante. Depois disso ficaram tocando e cantando variadas musicas, com a 

ajuda dos professores de musica de lá e alguns integrantes do CAPS improvisaram com seus 

instrumentos, também incentivei esse improviso, para alguns que não queriam tocar. Foi um 

dia cansativo, mas valeu a experiência. No dia anterior a rádio educadora FM e o jornal A 

Tarde fizeram uma entrevista com a gente, tirando fotos e gravando alguns comentários 

nossos sobre a oficina de musica, objetivos, influencia na vida dos pacientes. A entrevista foi 

ao ar no mesmo dia, no programa multicultura e as fotos e reportagem no dia seguinte, no 

jornal A Tarde. 

Só tiveram cinco aulas e eu participei de quatro. No dia 13 a aula da oficina foi 

cancelada, por motivo do próprio CAPS . Continuei dando as aulas de teoria, no inicio das 

aulas e montamos o arranjo de When the saints, que eles tocaram muito bem. A aluna de 

flauta transversal compôs uma música e mostrou para os colegas, ela escreveu o nome das 

notas em papel. Fiquei satisfeita com essa iniciativa, pois é uma mostra que a música está 

ajudando ela a ser uma pessoa mais decidida e independente e segura no instrumento. Um ex-

aluno de trompete, do primeiro semestre, retornou às aulas e o paciente que teve a discussão 
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comigo não frequentou mais as aulas, sem justificativa. Durante esse mês, por motivo das 

férias da UFBA, dei a maioria das aulas sozinha, sem ajuda dos monitores e professores. 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Descrição da Prática 

1) Título da Prática: Prática em Criatividade Musical 

2) Carga Horária Total: 51 horas 

3) Locais de Realização: Universidade Federal da Bahia 

4) Período de Realização:   Outubro de 2013 a fevereiro de 2014 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a. Arranjos  para prática instrumental de um conjunto formado por sopros, cordas e 

percussão. 

Outubro: 8; 15; 22; 29 

Novembro: 5; 12; 19; 26 

Dezembro: 3; 10; 13(prática na OSUFBA); 17 

Janeiro: 7; 14; 21; 28 

Fevereiro: 4; 11 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

Principal: Fazer arranjos para o nível iniciante de bandas de musicais incluindo sopro, cordas 

e percussão. 

Secundários: 

1. Compor arranjos ou melodias para o primeiro nível iniciante para instrumentos de 

sopro, cordas e percussão; 

2.  Conhecer os diferentes níveis de aprendizagem; 

3.  Conhecer os limites de cada instrumento em cada nível; 

4.  Praticar esses arranjos em alguma prática supervisionada. 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

1. Conhecimento dos níveis técnicos de cada instrumento em variados níveis de iniciante; 

2.  Ensaio dos arranjos em alguma prática supervisionada ou banda de música. 

 

Relatório Prática em criatividade musical 
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ATIVIDADE NA PRÁTICA DE ESTUDOS ESPECIAIS 

No primeiro semestres os professores da disciplina Estudos especiais, propuseram que nós, 

alunos, fizéssemos arranjos para instrumentos de banda escolar de música (sopro e 

percussão), em diferentes níveis, estipulados e discutidos durantes as aulas, sendo observados 

os níveis iniciantes de cada instrumento e seus limites. Dando continuidade ao primeiro 

semestre, os professores, nessa atividade, propuseram arranjos, também do nível iniciante, 

para a formação com instrumentos de sopro, cordas e percussão, nos níveis 1A, 1B, 1C e 1D.  

 Como eu estava compondo também para as minhas aulas de prática de ensino coletivo 

instrumental (no CAPS), reduzi os instrumentos de cordas para somente violão e cavaquinho. 

Fiz arranjos somente para os níveis 1A, 1B e 1C. 

Em dezembro levamos os arranjos para a OSUFBA tocar. O ensaio foi um pouco 

confuso, pois a maioria dos alunos imprimiram e entregaram os arranjos na hora do ensaio, o 

que deveria ter sido feito antes, como proposto pelos professores. Mas ao fim deu tudo certo e 

também tocamos juntamente com a orquestra, para completar os instrumentos que estavam 

faltando. Muito boa a experiência. No fim do semestre a entrega dos arranjos e algumas 

discussões foram feitas através de e-mails coletivos. 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Descrição da Prática 

1) Título da Prática: Prática de banda 

2) Carga Horária Total: 63 horas 

3) Locais de Realização: Universidade Federal da Bahia – Escola de Música 

4) Período de Realização: Setembro de 2013 a fevereiro de 2014 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a. Prática instrumental na filarmônica UFBA; 

b. Apresentação das músicas em variados locais; 

c. Monitoramento os colegas na prática instrumental, teoria e prática. 

Setembro: 28 e 29 (participação da filarmônica em Senhor do Bonfim) 

Outubro: 10; 17; 18 (Engenho Velho da Federação); 22 (Apresentação SEMEX); 24; 31 

Novembro: 7; 14; 21; 28; 31  
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Dezembro: 1(FUNCEB); 12; 19 

Janeiro: 23; 30 

Fevereiro: 6; 13 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

Principal: Praticar o instrumento, flauta, nas aulas da filarmônica UFBA. 

Secundários: 

1. Tocar as músicas sugeridas pelo maestro; 

2.  Realizar apresentações em grupo. 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

1. Participação nas apresentações; 

2.  Estudo do instrumento de percussão. 

 

Relatório de Prática de Banda 

 

ATIVIDADE NA FILARMONICA UFBA 

Antes de iniciar o semestre, alguns integrantes da filarmônica foram convidados para 

tocarem junto com a Filarmônica dos ferroviários Bonfinenses, localizada na cidade Senhor 

do Bonfim, em comemoração aos seus 60 anos. Essa experiência foi muito boa para mim, 

pois eu nunca toquei em uma filarmônica e o fato de desfilarmos tocando e depois tocar 

musicas variadas que eu nunca tinha tocado, com somente um ensaio, foi gratificante. Pude 

perceber e avaliar meus limites tanto no instrumento (flauta) quanto na parte musical e 

também corporal. 

A partir de outubro comecei a tocar percussão a pedido do maestro, pois o naipe estava 

precisando de alguém para ajudar os participantes que estão iniciando o estudo da música e 

também para que a percussão estivesse mais segura durante os ensaios. Assim, tive que 

ensaiar e me informei com alguns colegas de percussão como segurar na baqueta do 

instrumento e como tocar os ornamentos e diferentes figuras musicais no bumbo. A maioria 

das músicas eu toquei sozinha, pois o nível de dificuldade estava muito grande para as alunas 

que estavam começando. Mas mesmo assim elas me viam tocando e, tendo duas zabumbas, 

elas revezavam e a cada ensaio uma me acompanhava, a partir de imitação, e lendo a 

partitura. Ainda nesse mês, como experiência e por convite do professor Celso, ajudei a 

ministrar uma aula em uma escola pública situada no bairro Engenho Velho da Federação, 
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onde Celso tem um projeto com um grupo iniciante de aula coletiva de música utilizando 

instrumentos de sopro e percussão. Ajudei mais a aluna de flauta, que estava com dificuldade 

e depois assisti à aula com todos tocando juntos. Eles estão aprendendo, juntos, a tocar o 

instrumento, utilizando o método Da Capo. São em torno de trinta alunos na sala, mas o 

professor conseguiu impor respeito diante eles. 

Também, nesse mês, a filarmônica apresentou o arranjo do aluno da pós-graduação, 

Tenison Santana, da música Smoke On The Water, junto com o cantor Bruno Nunes. 

Tocamos no pavilhão de aulas da UFBA, próximo ao restaurante universitário, a convite a 

Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, participando do cronograma do Seminário de Extensão 

Universitária (SEMEX). Toquei flauta nessa apresentação, pois alguns percussionistas da 

UFBA participaram dessa apresentação. 

De outubro a dezembro ensaiamos a música Maxixe escolar de Alfredo Moura; 

Olhinhos de Grude de Hugo Sambone; O guarani de Carlos Gomes; e a valsa Lindaura 

Azevedo de Estevam Moura. 

Três maestros, além de Celso, regeram algumas músicas. Alfredo Moura e Hugo 

regeram suas músicas suas músicas e o regente José Mauricio a música O guarani, já Celso 

regeu somente a valsa Lindaura Azevedo. Os ensaios foram um pouco confusos, devido à 

maioria dos participantes da filarmônica, não conseguiram acompanhar o ritmo de diferentes 

maestros, pois cada um tem o seu modo de reger a banda. Achei interessante e educativo os 

diferentes modos de cada um reger e guiar a filarmônica. Também me senti um pouco 

incomodada com essa mudança, mas serviu como aprendizado. 

No dia 1 de dezembro, alguns alunos da filarmônica, foram convidados para 

participarem da organização do Encontro de Filarmônicas, uma iniciativa da Fundação 

Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB). As coordenadas e a organização do encontro foi 

decidida na reunião que ocorreu no dia anterior. Pela manhã cada um acompanhou uma 

filarmônica, em pontos distintos de Salvador e à tarde, as filarmônicas se encontraram no 

Pelourinho, Terreiro de Jesus e fizeram apresentações. Algumas filarmônicas se apresentaram 

somente pela manhã, e outras somente a tarde. Ajudamos na parte da organização e saber o 

que cada filarmônica precisava para tocar e se orientar, assim como na divulgação do 

encontro, tanto pela manhã como à tarde. Gostei de conhecer e poder estar mais próxima de 

uma filarmônica, mesmo por pouco tempo e observar a hierarquia que existe entre os 

membros e que todos se respeitam e ficam empolgados em tocar na capital. Assim como 
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prezam pela perfeição e gostam do que fazem, mesmo não pretendendo ser músicos 

profissionais. 

Em janeiro e fevereiro o semestre foi confuso, pois tiveram muitos feriados, 

consequentemente, poucas aulas. Deixamos de estudar o Maxixe Escolar e focamos nas 

músicas, Lindaura Azevedo, O Guarani e Ibotirama (que já tinha sido ensaiada no primeiro 

semestre), pois fomos convidados a tocar junto com um grupo norte-americano que virá ao 

Brasil no próximo semestre. Mas acabamos não tocando com esse grupo e não realizando 

nenhuma apresentação a mais. 

 

3.3 RELATÓRIOS DO III SEMESTRE 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Descrição da Prática 

1) Título da Prática: Prática de educação musical coletiva com instrumentos de banda 

2) Carga Horária Total:   76 horas 

3) Locais de Realização: Centro de Apoio Psicossocial álcool e drogas (CAPSad) Gregório 

de Matos 

4) Período de Realização:   Fevereiro a Julho de 2014 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a. Prática instrumental em grupo;  

b. Arranjos coletivos para facilitar a prática do instrumento; 

c. Arranjos para prática vocal coletiva (coral). 

Fevereiro: 20; 21 

Março: 7; 13; 14; 20, 21 (apresentação); 27; 28 

Abril: 03; 04; 10; 11; 24; 25 

Maio: 08; 09; 15; 16; 20 (apresentação Xisto); 22; 23; 30 

Junho: 05; 06 

Julho: 03; 04; 10; 11; 17; 18; 24; 25; 29 (apresentação recital) 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

Principal: Continuar a prática musical coletiva com instrumentos de sopro, percussão, cordas 

e voz. 
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Secundários: 

1. Realizar aquecimentos corporais e dinâmicas em grupo; 

2. Ensinar prática musical em conjunto utilizando variados instrumentos;  

3. Compreender dinâmicas de educação musical coletiva com instrumentos de sopro, 

percussão, cordas e voz; 

4. Ensinar teoria musical relacionada e em conjunto com as aulas práticas; 

5. Iniciar a prática vocal em conjunto. 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

1. Participação contínua dos integrantes; 

2.  Continuidade do curso e integrantes durante toda a oficina; 

3.  Prática musical utilizando variados instrumentos; 

4.  Entendimento, dos alunos das atividades teóricas. 

8) Orientação: 

8.1) Carga horaria da Orientação: 32 horas 

8.2) Formato da Orientação: 1 hora semanal  na Escola de Música da UFBA e via e-mail. 

8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:  

Março: 18; 25 

Abril: 3; 10; 15; 22; 29 

Maio: 06; 13; 20; 29 

Junho: 03; 10; 19; 20 

Julho: 01; 10; 12; 15 e 17 (ISME); 23 

  

Relatório da prática docente em ensino coletivo instrumental / vocal 

 

ATIVIDADE NO CAPSad 

Durante esse semestre o grupo de professores atuando na oficina ficou reduzido, sendo dois 

graduandos e eu. Os coordenadores continuaram a frequentar algumas aulas (dando maior 

suporte nos arranjos coletivos) e essas foram reduzidas a duas semanais (quinta e sexta-feira). 

Eu continuei dando as aulas práticas, mas como tiveram muitos feriados e a maioria, apesar de 

ter o instrumento, não praticava em casa, tive dificuldade em relembrar e repassar as músicas. 

A pedido da maioria dos alunos, continuei com as aulas teóricas aliadas a prática 

instrumental. Pratiquei bastante com eles o nome das figuras de ritmo e as notas nas claves de 
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fá e sol. No início das aulas fazia alongamento corporal e depois aquecimento vocal, 

utilizando letras e sílabas aleatórias, seguindo uma sequência musical e depois solfejando o 

nome das notas. Às vezes eu pedia para eles pegarem o instrumento e depois de falar o nome 

das notas que estavam escritas no quadro branco, eles tocavam essas notas seguindo o ritmo, 

também desenhados no quadro (semibreve, mínima e semínima). No início tiveram 

dificuldades, mas aos poucos, os que frequentavam as aulas continuadamente, conseguiam 

acertar sem muitos erros. Às vezes eu fazia esse mesmo exercício, mas somente com ritmos e 

o resultado foi o mesmo; dificuldade para os que não eram assíduos e cada vez mais fácil para 

quem tinha boa frequência. 

No mês de março alguns alunos saíram da oficina (2 violão) e um aluno de trompete que 

participou das primeiras aulas da oficina, retornou. Um novo aluno de violão começou a 

frequentar as aulas, como ele já tinha habilidade na prática do violão, ele ficou encarregado de 

me ajudar a ensinar os acordes, no instrumento, para os outros alunos. No início ele me 

ajudou, mas depois pude perceber que ele não ensinava com tanta boa vontade e inclusive 

tinha dificuldade em se integrar com os outros. Ele passou a frequentar pouco as aulas da 

oficina, tinha mais interesse quando sabia que aconteceria uma apresentação, pois eu permiti 

que ele tocasse sozinho na apresentação que aconteceu na tecelagem e no teatro Xisto Bahia. 

Tivemos uma apresentação no pelourinho, a convite da oficina de tecelagem, que tem parceria 

com o CAPS. Os alunos não estavam tocando muito bem por falta de estudo. No dia anterior a 

apresentação o ensaio que fizemos foi bagunçado e todos esqueceram as notas e os arranjos 

das músicas. Por isso, no dia da apresentação convidei três professores-monitores para me 

ajudarem a tocar as músicas e consequentemente darem segurança aos alunos. Na 

apresentação eles tocaram bem todas as músicas (Samba do CAPS, When the Saints Go 

Marching In, Asa Branca e Berimbau). A apresentação foi filmada e fotografada (e 

encontram-se em anexo e no CD). Por motivo dessa apresentação, intensifiquei o estudo da 

música When the saints e relembramos as músicas que foram tocadas no semestre anterior: 

Berimbau; Asa branca; Samba do CAPS. 

No mês de abril não tivemos aula durante uma semana, devido ao feriado. Propus aos 

participantes que eu levarei a cada 15 dias um novo arranjo, se eles estiverem estudando em 

casa, então na, primeira semana , ensinei um novo arranjo a eles Coachando, que eu fiz na 

prática Estudos Especiais. Eles tiveram um pouco de dificuldade, mas aos poucos 

conseguiram tocá-lo todo.  Juntamente com esse arranjo fiz aulas de teoria e mostrei para eles 
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como funcionava o arranjo e que todos os instrumentos tinham que interagir para que a 

música funcionasse. Também nesse mês, durante três aulas, fiz uma dinâmica (que foi 

gravada e encontrasse no CD) onde sentávamos em roda e com a ajuda de copos cantamos as 

músicas Escravos de Jó. Inicialmente, tocando a pulsação, depois, o ritmo e, então, o jogo de 

copos com o ritmo e a melodia. Fizemos a dinâmica com essa música somente uma vez. 

Depois ensinei outro jogo com os copos, e o ritmo será tocado pela percussão no arranjo da 

música Coachando. Eles gostaram muito dessa dinâmica, alguns treinaram em casa, mas os 

alunos da percussão tiveram muita dificuldade em aprender. Por isso, no arranjo, eu 

modifiquei um pouco o ritmo que estava escrito na partitura, para que eles pudessem 

acompanhar. Como teve o feirado no meio do mês, continuei com esse arranjo e em maio 

darei outro para eles. Os participantes precisam se dedicar mais ao estudo e interesse em tocar 

o instrumento, mesmo que não seja para eles se tornarem profissionais, o estudo do 

instrumento é bom para o tratamento deles, assim como não é bom ficar repetindo as mesmas 

musicas sempre, para eles desenvolverem novas habilidades no instrumento. 

No mês de maio, continuei os ensaios e as aulas de teoria, intensificando o estudo dos ritmos. 

Também passei a dividir a quinta feira em duas aulas. No início somente aula com os violões 

e depois com o grupo todo. Mas não deu certo, pois a maioria dos alunos que tocam violão e 

cavaquinho tem outras atividades no horário da aula ou então marcam exames médicos. No 

inicio do mês, o moderador da oficina falou sobre o convite para tocar numa reunião de 

integração entre os CAPS de Salvador. Sendo uma forma de todos os CAPS conhecerem as 

atividades variadas que estão acontecendo. Como ele só me deu a confirmação de que ia ter 

essa apresentação, uma semana antes do evento, eu, inicialmente não queria realizar essa 

apresentação, pois além de eles não estarem tocando direito as músicas, muitos integrantes 

estavam faltando às aulas, principalmente os trompetes e clarinete, que tinham um papel 

importante no arranjo de uma música. Mas após ele me explicar o objetivo dessa 

apresentação, eu decidi que eles só tocariam duas músicas: Coachando, que foi o arranjo que 

estávamos praticando mais e Samba do CAPS, que foi uma música que eles já tinham tocado 

variadas vezes, então só ensaiei essa duas vezes, rapidamente. A apresentação aconteceu no 

teatro Xisto Bahia, então no dia da apresentação chegamos mais cedo para ensaiar e eles se 

acostumarem com a dinâmica de tocar em um teatro. Estavam todos nervosos e as duas alunas 

que tocam flauta acabaram entrando em desentendimento, uma dizendo que a música estava 

rápida demais e a outra que estava muito lenta. Eu tentei acalmá-las, mas na hora do ensaio 
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ainda estavam se desencontrando no tempo da música. Quem ajudou foi o outro aluno de 

flauta doce, que apesar de tocar o instrumento a menos de três meses, estava calmo e seguro. 

Convidei o professor que me auxilia na aula com os instrumentos de metal, para ele me ajudar 

na apresentação, tocando, sozinho, a parte dos trompetes e clarinete (que não participaram 

dessa apresentação, pelas faltas). O arranjo da música Coachando, mesmo com poucos 

ensaios, ficou muito boa, sendo elogiada, posteriormente, pelo diretor do CAPS, que me deu 

os parabéns pelo arranjo e harmonia dos integrantes da oficina. Mas no Samba do CAPS, eles 

tocaram muito mal, erraram besteiras e a música não saiu tão animada e em harmonia entre os 

participantes, como de outras vezes. Achei bem interessante essa apresentação, tanto pelos 

erros quanto com relação ao nervosismo de todos. Assim na aula seguinte a essa apresentação, 

mostrei os vídeos e discutimos o que tínhamos que melhorar nos arranjos e estudos. Todos 

gostaram da música Coachando e prometeram que iriam frequentar as aulas e estudar mais as 

músicas. Também acertei com eles que deviam se concentrar e se dedicar mais à música, que 

apesar de não ser uma atividade para eles se tornarem profissionais, a oficina faz parte do 

processo de tratamento deles. 

Nesse mês dei outro arranjo para eles tocarem, Nadando no Chocolate. Mostrei o áudio e a 

partitura do maestro desse novo arranjo. Discutimos qual a importância de cada instrumento e 

quando cada um deveria começar a tocar. Começamos a ensaiar, cada instrumento 

individualmente, essa música, enquanto um estava tocando os outros liam a partitura, para 

posteriormente tirar dúvidas comigo ou o professor auxiliar. Depois tocaram juntos a primeira 

parte da música. 

Em junho ensaiamos Nadando no chocolate e Coachando. Após conversar com meu 

orientador e com o moderador da oficina de música, decidimos que a partir desse mês 

ensaiarei músicas vocais. Pois, quando terminar o meu mestrado, serei substituída por outra 

professora que não tem prática de ensino com instrumentos de sopro e provavelmente 

apresentará outras propostas para a oficina de música. Ensaiei com eles a música Sabiá de 

Luiz Gonzaga. Uma parte cantavam somente os homens, a outra as mulheres e depois todos 

juntos. Esse ensaio ficou um pouco confuso, pois eu senti dificuldade em ensaiar somente a 

parte vocal. Como nesse mês além da copa do mundo, terá também o feriado de São João, 

encerramos as aulas na segunda semana de junho e as aulas irão recomeçar no próximo mês. 

Em julho, comecei a prepará-los para a apresentação do meu recital de mestrado. Pedi para 

que eles se dedicassem e evitassem faltar às aulas. Esse foi o mês em que tiveram poucas 
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faltas e os participantes estudaram mais fora das aulas. Todos tiveram interesse e estavam 

bastante concentrados durante as aulas. A aluna do mestrado que irá me substituir foi em uma 

aula para ver como é a dinâmica do grupo e também para que os participantes comecem a se 

familiarizar com ela. Todos estão abalados cm a minha saída e insistem para que eu não saia e 

continue a ministrar as aulas da oficina de música. Expliquei para eles os motivos de eu não 

poder continuar a dar aulas na oficina e que a nova professora trará novas vivências e práticas 

musicais que para eles será interessante e importante. Ensaiamos as músicas Berimbau, When 

the Saints, Coachando e Asa Branca, para tocar no recital. As aulas continuaram no mesmo 

formato; alongamento, aquecimento vocal e corporal e depois tocar as músicas propostas. 

Incentivei-os a tocarem sentados (os ensaios eram sempre em pé), mostrei a postura ereta e a 

posição do corpo ao se tocar cada um dos instrumentos. Na primeira semana eles resistiram e 

reclamaram que era incomodo, mas logo se acostumaram.  A clarineta teve que ser 

concertada, pois estava com problemas na chave, então durante esse mês o aluno que toca 

esse instrumento, passou a tocar percussão (pandeiro e tamborim). Ele ficou chateado pelo 

fato de não tocar o instrumento, mas expliquei que era necessário consertar o instrumento e 

que não havia outra clarineta disponível da UFBA. A aluna de flauta transversal tocou uma 

música que ela aprendeu de ouvido; tocou bem, mas teve dificuldade em diferenciar, na 

embocadura, o grave do agudo. O aluno de flauta doce me pediu para escrever as notas da 

música Parabéns pra Você em um papel, pois ele iria tocar no aniversário do sobrinho dele. 

Depois do aniversário ele disse que tudo saiu bem e que foi bastante aplaudido. Falou que a 

música está ajudando bastante no tratamento e confiança nele mesmo. Acho legal, para o meu 

trabalho, ver que os alunos estão gostando das aulas e que a música está fazendo diferença na 

vida e no tratamento deles. Na ultima semana, me reuni com o moderador da oficina de 

música para fazermos anotações e discutirmos como estava se dando o rendimento dos 

pacientes na oficina e em que estava mudando na relação deles com as drogas e com o meio 

social que eles vivem. Percebemos uma mudança em todos. Mesmo não avançando 

rapidamente no sentido musical, muitos diminuíram o uso das substancias psicoativas e 

melhoraram o relacionamento com os familiares e pessoas próximas. Inclusive observamos 

uma relação entre o grupo melhor e mais harmônica. Dessa fora, pudemos concluir,  que a 

oficina de música está ajudando na redução de danos dos pacientes. 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 
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Descrição da Prática 

1) Título da Prática: Prática de banda 

2) Carga Horária Total:  61horas 

3) Locais de Realização: Universidade Federal da Bahia – Escola de Música 

4) Período de Realização: Setembro de 2013 a fevereiro de 2014 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a. Prática instrumental na filarmônica UFBA; 

b. Apresentação das músicas em variados locais; 

c. Monitoramento os colegas na prática instrumental, teoria e prática. 

Março: 20; 25; 27 (Apresentação em Feira de Santana) 

Abril: 03; 08; 10; 15; 22; 24; 29 

Maio:06; 08; 13; 15; 20; 29; 30 (apresentação no Engenho Velho da Federação)  

Junho: 03; 05; 10; 14 (Apresentação no Red River Café)  

Julho: 17; 22; 24; 26 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

Principal: Praticar o instrumento, percussão (bombo e caixa), nas aulas da filarmônica UFBA. 

Secundários: 

1. Tocar as músicas sugeridas pelo maestro; 

2. Realizar apresentações em grupo; 

3. Reger as músicas para apresentação no fim do semestre. 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

1. Participação nas apresentações; 

2. Estudo do instrumento de percussão; 

3.  Ensaio e apresentação regendo a filarmônica. 

 

Relatório Prática de Banda –  

 

ATIVIDADE NA FILARMONICA UFBA 

 Logo no início do semestre, intensificamos os ensaios, pois fomos convidados para 

tocar em Feira de Santana no Teatro Frei Felix de Pacatuba, do Centro Comunitário Ederval 

Fernandes Falcão, na abertura do III Festival de Filarmônicas Princesa do Sertão, um evento 
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que aconteceu pela reativação da Sociedade Filarmônica 25 de Março. A partir desse semestre 

o maestro sugeriu que formássemos duas filarmônicas, uma para ensaiarmos músicas mais 

difíceis e que exigem um nível avançado em termos musicais, de leitura e a outra como estava 

antes, com participação livre de pessoas da comunidade, com um nível mais elementar das 

músicas. Essa cisão se deu para que a filarmônica possa tocar músicas com níveis variados de 

dificuldade e também para que haja uma maior dedicação dos que estão participando da nova 

formação. Continuei tocando percussão nessa nova formação, onde os ensaios acontecem nas 

terças-feiras. Já na outra formação, estou tentando ensinar e passar o bumbo para os outros 

participantes e como está faltando caixista, passei a tocar as partes da caixa, nas músicas.  

Como eu não tenho nenhum conhecimento de caixa, tirei dúvidas de como tocar esse 

instrumento, fora das aulas da filarmônica. A experiência está sendo boa e diferente, mas 

percebo que ainda tenho muito que aprender, pois é um novo instrumento com formas de 

tocar e leitura musical diferente do que estou acostumada. 

Em maio, fomos convidados pelo maestro Celso, para tocarmos para os alunos e a 

comunidade do bairro Engenho Velho da Federação, onde ele ministra um projeto de banda 

escolar para alunos e moradores do bairro. Tocamos na Paróquia, onde acontecem as aulas da 

banda. Antes de começar a apresentação, os alunos do projeto tiveram aulas com alguns 

músicos da filarmônica. Apesar do lugar apertado e alguns erros , a apresentação foi legal e 

melhor ainda foi ouvir de alguns alunos que querem se apresentar e tocar assim como nós. 

Para mim isso mostra o quanto é importante para a filarmônica se apresentar para a 

comunidade, assim como o ensino coletivo de instrumento aproxima as pessoas, sem muita 

distinção e separação entre o público iniciante e os que têm mais experiência. No início de 

junho, a filarmônica que ensaia na terça-feira, foi convidada para tocar a música Smoke on the 

Water, com o cantor Bruno Nunes, num bar no rio vermelho. Foi diferente tocar lá, pois além 

de tocarmos somente uma música, o público também não é o que normalmente frequentaria 

uma apresentação da filarmônica por vontade própria. No início percebi, da parte do público, 

uma certa dúvida e aversão ao que iríamos tocar, talvez por não saberem o que é e o que toca 

uma filarmônica. Mas depois o publico aplaudiu bastante. Bruno sugeriu que tocássemos 

algum dobrado, mas como não foram todos os componentes da filarmônica, a tuba, alguns 

trompetes e a percussão (pois nesse dia eu toquei flauta, pois tinha a bateria para acompanhar 

a filarmônica na música tocada), acabamos não tocando. Teve uma pausa por conta da copa 

do mundo. Reiniciamos as aulas em julho. Na filarmônica de terça, Celso levou umas 
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partituras que o tio dele escreveu a mão, quando fazia parte de uma filarmônica em Minas 

Gerais.  As músicas são conhecidas, Avisa à vizinha e Rapunzel. Na filarmônica de quinta, eu 

comecei a reger as partituras dos arranjos feitos no primeiro semestre, na disciplina Estudos 

Especiais.  Os arranjos serão tocados no recital do mestrado, meu e de mais dois colegas. 

Estes que fizeram os arranjos, os meus, os alunos do CAPS que tocarão.  No dia26 recebemos 

um convite para tocar na ilha Bom Jesus dos Passos, no encontro de filarmônicas que fará 

parte das festividades do centésimo aniversário da Sociedade Beneficente e Musical União 

dos artistas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quando fiz a graduação em licenciatura em música aprendi e li sobre a importância da 

música nas escolas. Muitos métodos diferentes foram ensinados (a maioria não brasileiros), 

assisti aulas e estagiei em diferentes escolas, inclusive na UFBA, sempre voltado para a 

musicalização infantil e utilizando instrumentos de percussão, áudio e gráficos musicais, 

pensando na escassez de material musical nas escolas. 

Depois de formada, conheci a prática coletiva de banda, em um curso ministrado pelo 

professor Joel Barbosa. Percebi, após leituras e as aulas nesse curso, que a prática de banda de 

sopro e percussão, na Bahia, é grande e antiga, tendo, em algumas cidades do interior, uma ou 

mais bandas. Nelas acontecem a musicalização e prática instrumental, não havendo separação 

entre jovens e adultos, pois todos participam. São consideradas, por muitos autores como 

Vicente Salles, o conservatório do povo. Percebi que o curso de licenciatura deveria ter uma 

disciplina ou até mesmo um seguimento, onde haja o ensino para ser educador-regente. Os 

educadores musicais devem conhecer o mínimo da tradição e como ensinar, nas escolas, 

instrumentos de sopro e percussão, principalmente por estarmos na Bahia. Inclusive o 

governo disponibiliza instrumentos de sopro para que haja bandas escolares. Mas esses 

instrumentos acabam se deteriorando por falta de uso, pois além de não terem professores de 

música suficientes nas escolas, os que têm, não possuem essa vivência nem formação em 

bandas de sopro e percussão no curso de licenciatura. 

Dessa forma resolvi entrar no mestrado profissional para ter essa prática como 

educadora-regente. Inicialmente, dando continuidade ao curso que participei para mestre de 

banda, comecei a dar aulas no CAPSad, utilizando o método Da Capo. Os instrumentos de 

sopro atraíram muitos pacientes. Mesmo não tendo a disponibilidade muitos instrumentos, os 

primeiros a serem escolhidos, eram os de sopro. Pude perceber que na oficina de música, os 

instrumentos em conjunto, ajudam na dinâmica e interação entre os participantes, auxiliando, 

assim, no tratamento de cada integrante. A experiência no CAPS não foi como eu imaginava 

no início, pois eu pretendia dar aulas e escrever sobre o processo de ensino coletivo de 

instrumentos de sopro e percussão. Mas aos poucos percebi que independente de onde se 

ensina, o educador-regente precisa observar e ter um conhecimento e interesse musical amplo, 

para poder ensinar música utilizando e interagindo com os instrumentos disponíveis. Assim 

como deve, antes, analisar e perceber como e qual a finalidade da banda de música em 
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variados grupos. Como educadora musical, acredito que ensinar música utilizando os 

instrumentos de sopro, percussão e cordas, aproxima ainda mais os alunos do professor; e 

com a prática aliada à teoria, o aprendizado da música se torna mais fácil, independente da 

idade. Espero que a oficina de música do CAPS não termine que haja outros professores que 

possam, mesmo com um trabalho diferenciado, dar continuidade a essa oficina. Gostei muito 

da experiência. A importância e os depoimentos após algumas aulas foram importantes para 

eu dar continuidade ao trabalho e perceber que o ensino coletivo de instrumentos musicais em 

uma comunidade pode não acontecer como o pensado inicialmente, pois depende de muitos 

fatore, como instrumentos e salas disponíveis. Mas dependendo do grupo e de como o 

educador-regente conduz as aulas e percebe as dificuldades de seus alunos, pode tornar as 

aulas mais produtivas e dinâmicas, sendo alcançado um dos grandes objetivos para um 

educador musical, que é mostrar o quanto a música e o fazer musical são importantes para o 

ser humano. 

As aulas de Estudos Especiais me ajudaram na prática da produção de diferentes 

arranjos coletivos. Tive muita dificuldade em produzi-los, pois eu não tinha essa prática, mas 

aos poucos consegui realiza-los sem tanta dificuldade. A maioria dos arranjos foram feitos 

para o CAPS, pois foi difícil encontrar arranjos direcionados para esse tipo de grupo. Nessa 

disciplina observei o quanto é importante que o educador-regente tenha a prática de elaborar 

ou adaptar arranjos para o grupo musical que está regendo. Também pude observar como no 

Brasil há poucos métodos e arranjos coletivos para instrumentos, inclusive separados em 

níveis diferentes de aprendizagem. Nós, durante as aulas de Estudos Especiais, discutimos e 

pretendemos disponibilizar os arranjos via internet para que os regentes possam aplicar em 

suas bandas de música. 

A experiência na Filarmônica UFBA, para mim, foi muito boa. Convivi, toquei e 

aprendi muito mais sobre o ensino nas filarmônicas. Sendo a maioria dos integrantes, 

oriundos de filarmônicas de cidades do interior, pude viajar, tocar e conhecer variadas 

filarmônicas e observar como agem e interagem os regentes com os músicos. A disciplina e 

modo de reger de cada um e o respeito que eles impõem diante dos instrumentistas. Tocar 

variados instrumentos, também me ajudou a conhecer e fazer arranjos para esses 

instrumentos; principalmente a prática na percussão, que no início fiquei sem saber como 

escrever e quais as dificuldades que os percussionistas iniciantes tem. Por isso, deixar de tocar 

a flauta para passar a tocar e ensinar a percussão foi importante para meu crescimento como 
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educadora e vai de encontro com um dos objetivos de meu projeto, que é o educador-regente 

aprender e ensinar diferentes instrumentos musicais. Mesmo com o término do mestrado, 

pretendo continuar a tocar na Filarmônica da UFBA, assim como continuar a ajudar os alunos 

da percussão a dominarem mais os instrumentos. 

 Tenho muito a agradecer às pessoas que me incentivaram a fazer o projeto para eu 

ingressar no mestrado profissional e que me incentivaram durante todo esse processo; meu 

orientador, meu coorientador, meus amigos da Filarmônica UFBA e do mestrado, meus 

alunos do CAPS. O Mestrado Profissional em Musica nos dá a possibilidade de colocarmos 

em prática projetos que necessitam de atuação profissional. Dessa forma a descrição e atuação 

nos projetos que atuei se tornaram mais prazerosas e produtivas. 
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Contextualização 

 A tradição de bandas, no Brasil, vem desde o tempo da colônia até por volta do 

período militar. Porém, com o fim da obrigatoriedade da música nas grades escolares, as 

bandas de fanfarra perderam grande parte da sua força (CASSETARI, 2007, p. 16). Dessa 

forma, a educação musical no Brasil se tornou defasada e cada vez mais precária. De acordo 

com o maestro Ronaldo Faleiros, só temos oito anos de diferença entre a descoberta do Brasil 

e dos Estados Unidos. Mesmo assim, enquanto temos 5.200 bandas de fanfarra, eles têm 

30.000. Isso acontece por causa da política de incentivo ao estudo musical desde o primário 

até a universidade (CASSETARI, 2007. p. 16). 

 Apesar das dificuldades materiais, como instrumentos caros e falta de profissionais 

especializados, as bandas ainda são o ensino de educação musical que mais forma músicos, 

pelo seu baixo custo, assim como o incentivo ao fazer musical. Conforme Nascimento (2003), 

a banda de música era um dos mais populares veículos de acesso à cultura musical para a 

sociedade e não somente um entretenimento musical, mas estimulava o talento musical do 

indivíduo, levando-o a participar da banda de música e a aprender a tocar um instrumento 

musical (apud, NASCIMENTO, 2006, p. 94). 

 De acordo com Benedito (2011), não há um modelo pedagógico padronizado entre os 

mestres de banda, mas os resultados musicais e a proximidade da teoria com a prática dão um 

resultado muitas vezes superior ao de escolas de música. Assim como a convivência e 

integração com os mais antigos. Os mestres de banda acabam se tornando professores de 

música e não somente regentes, necessitando obter uma compreensão e um aprimoramento 

teórico musical maior, para formar músicos com um melhor desemprenho, tanto no 

instrumento quanto no conhecimento musical. 

 De acordo com os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) a aula de Música tem 

como objetivos: desenvolver percepção auditiva, improvisar, compor, interpretar sons de 

diversas naturezas, valorizar as diversas culturas, especialmente as brasileiras e participar de 

eventos musicais de cultura popular, enriquecendo, assim, suas interpretações e momentos de 

apreciação musical. (BRASIL, 1988, p.81). E, dentre a maioria das formas de educação 

musical, a banda de música é a que mais proporciona e exige do músico-aluno todos esses 

objetivos, obtendo uma melhor formação musical. 

 As culturas de filarmônicas e bandas escolares possuem algumas diferenças. Além da 

instrumentação, o repertório é diferenciado. Na banda escolar as músicas tocadas são mais 

voltadas ao repertório didático, cancioneiro infantil brasileiro, e os instrumentistas são alunos 
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de escolas regulares, comumente do ensino fundamental. Já nas filarmônicas há a tradição dos 

dobrados e marchas militares e a idade dos músicos é extensa e variada.  Mas para um 

formador de banda as semelhanças são mais destacáveis, pois tanto na banda escolar quanto 

na filarmônica o aluno já começa com o instrumento e o importante é a integração e harmonia 

entre os músicos, assim como a formação interligada entre teoria e prática. De acordo com 

Benedito (2011), as técnicas e atividades para a musicalização do aluno consistem em noções 

de pauta, claves, notas e valores, ligadura, escalas maiores e menores, acidentes e armaduras, 

compassos simples e compostos, sinais de repetição, leitura métrica e musical gradual e a 

prática do instrumento (BENEDITO, 2001, p.79). 

 

Objetivos 

Objetivo geral  

Receber formação para atuar como mestre de filarmônica ou banda escolar por meio de um 

currículo piloto experimental. 

Objetivos específicos 

 Receber formação prática e pedagógica nos seguintes instrumentos:  

- Palhetas simples: clarineta e saxofones (tenor e contralto) 

- Metais agudos: trompete e trompa 

- Metais graves: trombone, bombardino e tuba 

- Percussão: caixa e bumbo 

 Adquirir maiores conhecimentos sobre técnica de ensaio e arranjos para banda. 

 Experimentar arranjos e composições próprias desenvolvidos no curso. 

 Conhecer o repertório didático e tradicional de bandas. 

 Aprofundar o conhecimento sobre a educação musical no Brasil / Bahia. 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso, nos ensaios e apresentações das 

bandas e filarmônicas. 

 

Justificativa 

 O presente projeto é uma proposta de experimentação de um currículo para mestre de 

banda e filarmônica, pois não há, no Brasil, um curso superior que viabilize a formação 

destes profissionais. Comumente se observa que esses mestres são pessoas autodidatas, 

que aprenderam as habilidades por já terem tido aulas em uma banda, a partir daí  não 

possuem um ensino profissional na área. 
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 A Escola de Música da UFBA oferece os cursos de Regência e Licenciatura, mas em 

nenhum dos dois há uma especificação ou disciplinas disponíveis que orientem ao 

graduando uma formação para mestre de banda. De acordo com Barbosa (1998): 

 A ausência de disciplinas que trate do ensino coletivo no programa da UFBA 

e a presença delas na UW (Universty of Washington) não são dois casos isolados da 

Educação Musical dos países a que pertencem. Estes dois programas refletem a 

realidade geral destes países. Nos EUA, onde a música instrumental tem presença 

marcante nas escolas, a ponto de Banda ser uma das disciplinas mais oferecida nas 

escolas primárias e secundárias, a metodologia coletiva predomina i ensino de 

instrumentos de costa a costa. Por essa razão, ela está sempre presente nos currículos 

de licenciatura em música. Seu uso está diretamente relacionado com o sucesso da 

música instrumental nas escolas (BARBOSA, 1998, p. 29). 
 

 Observa-se que muitos graduandos da Escola de Música são advindos de filarmônicas, 

onde tiveram o seu primeiro contato musical com seus mestres. De acordo com Higino 

(2006), ele é um modelo (tem que ser) de músico e amigo, animador e cidadão engajado 

(apud, BENEDITO, 2011, p.65). E a partir da importância que dão a esses, acabam por seguir 

seus passos. Mas na academia não encontram uma formação específica e consequentemente 

uma melhor qualificação, então procuram uma especialização na área, para melhor 

entendimento do processo de ensino de uma banda. Um exemplo é o curso de extensão para 

Mestre de Banda, que o professor doutor Joel Barbosa ministra, onde a maioria dos alunos são 

graduandos da Escola de Música da UFBA, fazem instrumento ou Licenciatura e tiveram sua 

iniciação musical em uma banda ou filarmônica. 

 O projeto não pretende desqualificar a tradição dos mestres de banda, onde há uma 

interação entre todas as gerações de músicos. Mas formar um currículo onde haja uma 

formação específica e acadêmica para os futuros mestres. De acordo com Benedito 

Ao recobrar esta tradição musical, juntamente com seus atores sociais e suas 

características, a pedagogia do mestre de filarmônica poderia ser empregada em 

outros contextos de ensino da música; e também na sua própria cultura, agora 

reconhecida e valorizada como uma expressão musical de grande importância no 

cenário da música brasileira. (BENEDITO, 2011, p. 56). 
 

 Durante o meu curso de graduação (Licenciatura), tive maior informação sobre ensino 

coletivo voltado para a educação infantil nas escolas. Também estagiei no curso de extensão 

da UFBA, o IMIT, e nos dois casos os instrumentos utilizados foram, na sua maioria, de 

percussão. Por iniciativa própria cursei a disciplina Instrumento Suplementar III e IV, sendo o 

instrumento escolhido a flauta transversal.  Após a minha formação em Licenciatura, fui 

convidada a participar do curso de extensão para Mestre de Banda, do professor doutor Joel 

Barbosa, onde pude conhecer o mecanismo e tocar variados instrumentos de sopro e 
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percussão, além da flauta transversal. A partir daí pude observar que o ensino coletivo de 

bandas permite ao aluno ter maior contato com os outros colegas e instrumentos, assim como 

um entendimento maior de como funciona um grupo musical.  

 Dessa forma tive maior interesse em pesquisar sobre o ensino de bandas em escolas ou 

filarmônicas, assim como percebi o quanto é importante propor uma especialização e 

formação para mestre de banda na graduação da Escola de Música da UFBA. 

No Brasil (...), é de extrema importância a inclusão de disciplinas que preparem os 

educadores musicais a trabalhar com a metodologia coletiva de ensino de 

instrumentos no curso de Licenciatura, pois, desta maneira, o ensino instrumental 

pode ter seu custo barateado e sua presença mais facilmente viabilizada nas escolas 

de primeiro e segundo graus. Além disso, considerando a eficiência e qualidade 

deste ensino, talvez poderíamos obter ótimos resultados deste empreendimento na 

música instrumental profissional, a exemplo do que tem ocorrido nos EUA 

(BARBOSA 1998, p. 29) 

 

Metodologia 

Práticas profissionais Supervisadas: 

MUS___ Prática de Banda       (204 horas) 

Participação nos ensaios, tanto de naipe quanto em grupo, participações nos concertos, 

trabalhando o repertório de variados estilos e épocas. Essas aulas serão divididas durante os 

três semestres, sendo 68 horas por semestre. Em cada semestre a prática será feita em bandas 

diferente. No primeiro semestre no curso de extensão Mestres de Banda do professor doutor 

Joel Barbosa. No segundo semestre na Banda Sinfônica do Projeto NEOJIBÁ e no terceiro na 

Banda Sinfônica da UFBA. A proponente irá ministrar e praticar técnicas de regência durante 

algumas aulas da banda, além de tocar instrumentos variados, com supervisão dos 

orientadores durante todas as aulas. 

 

MUS___ Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental/ Vocal (136 horas) 

Prática docente de ensino coletivo de instrumento, relacionada a atividades de Educação 

Musical. Essas aulas serão divididas durante os três semestres, sendo 34h horas nos dois 

primeiro semestres e 68h no último semestre. A aplicação dessas práticas será feita durante as 

aulas das bandas descritas acima e a proponente ensinará teoria musical, solfejo e prática de 

instrumento. 

MUS___ Prática em Criatividade Musical (102 horas, sendo 68h por semestre) 

Nessas práticas ocorrerá criação coletiva de arranjos e composições, além de improvisação 

musical da banda. A proponente também fará composições e arranjos próprios, pesquisando e 

observando o repertório tradicional de bandas escolares e filarmônicas, que serão 
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apresentados em concertos ou turnês da banda. As aulas serão divididas em 68 horas nos dois 

últimos semestres. 

MUS___ Prática de instrumentos      (136 horas) 

Esta prática se dará em um semestre e as aulas fazem parte da grade curricular de graduação 

em Música da UFBA. As práticas serão divididas da seguinte forma: 34 horas para prática de 

palheta simples (saxofone e clarinete) e caixa; 34 horas para prática de metais agudos (trompa 

e trompete) e bumbo; 34 horas para metais graves (trombone, bombardino e tuba). As aulas 

acontecerão três vezes por semana, para o cumprimento da carga horária. 

As disciplinas Regência e Técnica de ensaio, Composição e Arranjo, Repertório 

Didático e Tradicional de Filarmônicas, Prática de Palhetas, Metais Agudos e Graves e 

Percussão compreendem o currículo Experimental que estou sendo submetida para atingir o 

objetivo principal do projeto, juntamente com as disciplinas curriculares do Mestrado 

Profissional, mas como há uma carga horária restrita proposta pelo Mestrado Profissional, 

houve necessidade de diminuir o tempo das aulas. 

Nas aulas práticas de instrumento, o ideal de horas, para cada instrumento, é de 34h 

semestral, aprimorando, assim, o conhecimento e desempenho do mestre nesses instrumentos. 

Já as aulas de Regência, Técnica, Composição, Arranjo e Repertório Didático e Tradicional 

estão inseridas nas disciplinas Prática de Banda e Prática em Criatividade Musical. Mas 

também se faz necessário ter disciplinas específicas direcionadas para a técnica de ensaio e 

regência em bandas e filarmônicas, assim como composição, arranjo e repertório didático e 

tradicional de filarmônicas. 

As práticas foram escolhidas observando o que é importante para o conhecimento de 

um mestre de banda, assim como foram adequadas para a proponente, que já possui a 

graduação em Licenciatura em Música e o conhecimento de Solfejo e Teoria Musical, 

Regência I e II, Flauta Transversal (cursou a matéria Instrumento suplementar III e IV), 

dentre outras disciplinas teóricas e práticas do curso de Licenciatura. Além de ter iniciado, em 

2011, o curso de extensão para Mestre de Banda, ministrado pelos professores Joel Barbosa e 

Celso Benedito e por esse motivo já possuir uma introdução de como tocar alguns 

instrumentos de banda filarmônica. 

  A supervisão acontecerá ao final de cada aula de instrumento da Prática de 

Instrumento onde a aluna apresentará, pelo menos, uma música para a dupla de orientadores, 

assim como um relatório sobre a técnica de cada instrumento estudado. Semanalmente nas 

Práticas de Banda e no Ensino Coletivo de Instrumentos, os orientadores observarão a técnica 
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e regência da orientanda e a prática diante da banda em ensaios e apresentações. E dupla de 

orientação pedirá em cada semestre pelo menos cinco composições ou arranjos compostos 

pela proponente, relacionados a Prática um Criatividade Musical. 
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APÊNDICE B - Projeto aprovado pela FAPESB 

 

Título do projeto 

O MESTRE DE BANDA: A INFLUÊNCIA DE SEUS APRENDIZES EM SUA 

FORMAÇÃO 

 

Robert Verhine    - pró-reitor 

DATA DE INGRESSO 14/05/2013 

Palavras chave: educação musical – ensino coletivo de instrumentos – filarmônica - banda de 

música 

RESUMO DO PROJETO – (1493) 

O presente Projeto de mestrado profissional constitui-se da elaboração e registro de um 

processo didático de capacitação em educação musical coletiva através de instrumentos de 

banda (sopro e percussão) para professores de música, licenciados ou não. Ele seguirá a 

sequencia dos conteúdos didáticos programados no método Da Capo para ensino coletivo de 

instrumentos de banda. Além da descrição do conteúdo da proposta, de sua aplicação e 

resultados alcançados com os alunos e capacitação do professor, o trabalho de conclusão de 

curso (dissertação) incluirá também as alterações e inclusões ocorridas no conteúdo 

programático durante esse processo, assim como as suas razões. A proposta se justifica pela 

importância cultural, social e educacional da tradição sesquicentenária das bandas de música 

no país, por um lado, e pela eficácia didática e viabilidade financeira do ensino coletivo de 

instrumentos musicais, por outro. O Projeto surge também a partir da necessidade e ausência 

de registros referentes a esses processos didáticos e mesmo da escassez de cursos, no Brasil, 

deste tipo de formação. A metodologia constará de observações, registros audiovisuais e 

relatórios das atividades de capacitação que ocorrerão junto às atividades curriculares do 

Mestrado. Dessa forma, o trabalho final é inédito e ajudará na organização e aplicação de 

cursos para esta capacitação e, ao educador-regente, servirá na melhoria dos conteúdos 

programáticos de suas ações didáticas nas bandas de música. 

JUSTIFICATIVA DO ORIENTADOR - (1146) 

Tenho grande interesse em orientar esse projeto de programa de mestrado profissional (2013 - 

2014), junto a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia.  O Projeto se justifica 

pelos valores educacionais e musicais do ensino coletivo para a educação musical e ensino 

básico, assim como pelas contribuições sociais e culturais da tradição de banda de música 
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para o país. O projeto também vem ao encontro da carência de registro de processos didáticos 

para  a capacitação em educação musical coletiva de instrumentos musicais para educadores 

musicais. Durante este período, a candidata estará trabalhando, inicialmente, como voluntária 

em um projeto social sem fins lucrativos no Centro de Apoio Psicossocial Gregório de Matos 

(CAPSad), Salvador-BA, no qual colocará em prática as atividades didáticas. A concessão de 

bolsa de mestrado profissional é fundamental para que o projeto se efetive, dado aos 

deslocamentos, impressões de materiais e da necessidade de comprometimento de tempo 

integral. O investimento terá retorno por ser uma proposta inédita de alcance nacional, pela 

escassez dos registros referentes a esses processos didáticos. 

IMPACTO CIENTÍFICO – (176) 

O projeto pode contribuir com dados para futuras pesquisas relacionadas à formação de 

regentes e instrumentistas de banda, em ambientes escolares, culturais e projetos sociais. 

IMPACTO SOCIAL – (553) 

As pesquisas relacionadas às praticas de bandas filarmônicas e escolares demonstram que 

jovens participantes desses grupos tem tido oportunidades de ascensão social através da 

formação educacional e profissional em música. O projeto em questão contribui com o 

avanço, tanto na formação do regente de banda como do aprendiz de instrumento. 

Consequentemente, sua contribuição social e educacional dar-se-á no ensino básico, através 

da obrigatoriedade do ensino de música no currículo, e em outras práticas de banda, tais como 

ONGs, filarmônicas e igrejas. 

OBJETIVO GERAL – (204) 

Elaborar um processo de capacitação em educação musical coletiva por meio de instrumentos 

de banda para regentes e educadores musicais que considera a influência do aprendiz sobre o 

conteúdo programático. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS – (477) 

1.Conhecer os fundamentos técnicos de se tocar instrumentos de sopro e percussão, 

2.Ensinar estes fundamentos,  

3.Compreender dinâmicas de educação musical coletiva com instrumentos de banda, 

4.Praticar estas dinâmicas, 

5.Ensaiar repertórios didáticos, 

6.Adquirir técnicas de ensaio de banda, 

7.Elaborar atividades didáticas não programadas a partir de necessidades surgidas durante o 

processo, 
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8.Descrever as alterações ocorridas no conteúdo programático do processo didático. 

METODOLOGIA – (1061) 

A elaboração do processo didático proposto no Projeto será realizada nas disciplinas e 

atividades práticas exigidas no currículo do curso. Estas serão selecionadas em função dos 

objetivos do projeto, relacionadas ao ensino coletivo de instrumento, regência, composição e 

prática de banda. 

O processo em elaboração considera uma formação prévia em música que compreende 

Solfejo, Teoria da Música, Noções de Técnica de Regência e domínio em algum Instrumento 

musical. Ele será construído a partir da aplicação do método para ensino coletivo de 

instrumentos musicais Da Capo, portanto, seguindo seu conteúdo programático. Durante a 

aplicação será feita coleta de dados por observação, registro de imagens e relatórios. Estes 

serão discutidos com o orientador a fim de determinar a necessidade ou não da elaboração de 

outros materiais e atividades didáticas para os processos pedagógicos tanto dos aprendizes de 

instrumentos como da capacitação do educador musical. Todas as práticas terão o 

acompanhamento do orientador, através de encontros semanais e relatórios. 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO – (2315) 

As bandas de música ainda constituem um dos meios de educação musical mais atuantes na 

formação de músicos profissionais do país.  Além de sua viabilidade financeira, pois um 

professor atende um grande grupo de alunos, elas permitem a rotatividade de instrumentos 

entre os alunos. Ela também costuma aliar a teoria com a prática, tornando-se assim um 

grande incentivo ao fazer musical e um dos maiores veículos de acesso à cultura para as 

comunidades populares. Alguns autores as consideram como o “conservatório do povo”, 

devido a sua forte presença no interior do país. Paralelamente à tradição das bandas, o ensino 

coletivo de instrumentos de sopro e percussão (banda) tem promovido a democratização da 

educação musical. Isso devido ao fato de ser uma pedagogia com eficácia comprovada 

cientificamente e de ser economicamente compatível às condições do Brasil. 

De acordo com os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), a aula de Música tem como 

objetivos: desenvolver percepção auditiva, improvisar, compor, interpretar sons de diversas 

naturezas, valorizar as diversas culturas, especialmente as brasileiras e participar de eventos 

musicais de cultura popular, enriquecendo, assim, suas interpretações e momentos de 

apreciação musical. (BRASIL, 1988, p.81). E, dentre a maioria das formas de educação 

musical, a banda de música é uma das que mais proporciona e exige do músico-aluno essas 
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atividades. Acrescente-se a isso a Lei 11.679 que estabelece a música como conteúdo 

obrigatório no ensino básico. 

Apesar da importância das bandas para a educação musical brasileira, nenhuma escola oferece 

curso especifico para a formação de mestres de banda. Há cursos de curta duração em alguns 

eventos, contudo os mestres se capacitam exercendo variadas funções nas bandas. Acrescente-

se a isso o fato da escassez dos registros referentes a esses processos didáticos. Em relação à 

formação especifica em educação musical coletiva através de instrumentos de banda para 

educadores musicais, não há ainda nenhum registro. Assim, a proposta aqui apresentada é 

inédita.   

Diante dessas justificativas o presente projeto pretende elaborar um processo de capacitação 

em educação musical que facilite a prática musical tanto do aluno quanto do educador-

regente, além de oferecer recursos para capacitação de regentes de banda. 

RESULTADOS ESPERADOS – (318) 

Os resultados finais esperados serão a compreensão e execução de dinâmicas de educação 

musical coletiva no ensino de instrumentos de banda musical; a descrição e as mudanças 

ocorridas no conteúdo programático e a elaboração de um processo didático de capacitação 

coletiva pra professores de música, licenciados ou não. 

INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL – (335) 

A Escola de Música da Universidade Federal da Bahia possui e disponibiliza os instrumentos 

e acessórios musicais necessários para a condução do projeto. Além disso, o Projeto já utiliza 

o espaço físico necessário para as atividades didáticas no Centro de Apoio Psicossocial 

Gregório de Matos (CAPS - AD) e na Escola de Música da UFBA. 
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APÊNDICE C – Arranjos didáticos 

 

 Os arranjos didáticos encontram-se no CD anexo à esse Memorial. 
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APÊNDICE D - Prova aplicadas no CAPSad 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 

 



63 
 

 
 

ANEXOS 

 

 

Os anexos com as fotos das apresentações, banners e cartazes, encontraram-se no CD anexo a 

esse Memorial, assim como os vídeos das apresentações realizadas durante o Mestrado.
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ANEXO A – Termo de autorização do CAPSad 
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