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SOCIEDADE FILARMÔNICA 25 DE MARÇO: A PRÁTICA DO MESTRE DE 

BANDA NA REEDIFICAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO SESQUICENTENÁRIA 

 

 

RESUMO 

 

A Sociedade Filarmônica 25 de Março, fundada em 1868, é a banda mais antiga em atividade 

no estado da Bahia. O presente trabalho é o relato da minha experiência enquanto mestre na 

reconstrução da escola e banda de música da entidade. Descrevo a trajetória desde a minha 

iniciação musical, passando pelo ingresso na Escola de Música UFBA até o meu retorno a 

cidade de Feira de Santana para o trabalho na filarmônica. No corpo do texto há um breve 

histórico das origens da urbe feirense e da cultura de bandas de música pré fundação da 

“Vinte e Cinco”. Em seguida um histórico da referida filarmônica desde sua fundação, 

passando pela importância sócio cultural e período de decadência, até o restabelecimento com 

a fundação da Escola de Música Maestro Estevam Moura em 2014. Dentro desse tema, é 

apresentado o processo de formação dos jovens, ingresso na banda de música e como os 

valores simbólicos, intercâmbio com músicos veteranos e profissionais e as apresentações 

auxiliam na formação no perfil do músico atuante da Sociedade Filarmônica 25 de Março. 

 

Palavras Chaves: Banda de Música, Educação Musical, Mestre de Banda, Feira de Santana. 

  



 

 

SOCIEDADE FILARMÔNICA 25 DE MARÇO: A PRÁTICA DO MESTRE DE 

BANDA NA REEDIFICAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO SESQUICENTENÁRIA 

 

 

Abstract 

 

The Sociedade Filarmônica 25 de Março (March 25
th

 Philharmonic Society), established in 

1868, is the oldest band still active in the state of Bahia. The present work is the report of my 

experience as a teacher in the reorganization of the Society’s school and music band. It 

describes my personal trajectory from early musical studies, along with the college activities 

in the School of Music at UFBA, until my return to the city of Feira de Santana to work with 

the philharmonic. The text presents: a brief history of the origins of the city of Feira de 

Santana and the culture of music bands before the Sociedade Filarmônica 25 de Março, a 

history of the philharmonic since its foundation, its socio-cultural importance, its decline 

period, until its restoration with the establishment of the School of Music Maestro Estevam 

Moura in 2014. Within this subject, the work talks also about the young people’s educational 

process, their exchange experiences with veteran and professional musicians, the music band 

as a symbolic value, and how the performances may have contributed to the active musician’s 

profile in the course of the Sociedade Filarmônica 25 de Março’s restoration. 

 

Key Words: Band Master (Band Conductor), Wind Band, Music Education, Feira de Santana 
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1. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

No ano de 2016 iniciei minha trajetória dentro do Programa de Pós-graduação 

profissional em Música (PPGPROM) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Após a 

conclusão da graduação em Licenciatura em Música na mesma instituição ingressei no 

mestrado profissional na área de Educação Musical sob a orientação do Prof. Dr. José 

Mauricio Valle Brandão. 

Minha iniciação musical se deu no ano 2000 na minha cidade natal, Feira de Santana. 

O interesse em estudar nasceu a partir da observação de amigos que tocavam cavaquinho no 

bairro onde residia. Por esse motivo esse instrumento foi escolhido para o inicio do 

aprendizado na música. Esses estudos iniciais não eram feitos em escolas especializadas, mas 

através da escuta de rádio, fita K7, Cd, vídeos, revistas e pela observação e troca de 

experiências com os colegas. Posteriormente tive aulas particulares, porém não com um 

profissional do instrumento.  

No convívio familiar era habitual a apreciação de artistas e gêneros musicais variados 

como Gilberto Gil, Novos Baianos, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Paulinho da Viola, entre 

outros. Com o passar dos anos participei de grupos de samba em Feira de Santana e a partir 

dessa experiência e de embates familiares sobre qual carreira seguir após a conclusão do 

estudo escolar, o desejo em ingressar na Escola de Música da UFBA foi despertado. Nesse 

período pré-universitário participei de cursos com o objetivo de aprender a leitura musical. 

Estudei em Feira de Santana e em Salvador (Curso de Extensão da Escola de Música da 

UFBA). Prestei o vestibular por 4 (quatro) vezes, sendo aprovado na última tentativa, ano de 

2009. 

A opção pelo curso de Licenciatura em Música não foi feita com o intuito de me tornar 

um profissional da área de educação, e sim de ter contato com conhecimentos técnicos que a 

Escola de Música oferecia para meu crescimento enquanto instrumentista. Nos primeiros anos 

do curso não sabia o que fazer até que a partir do contato com os estudantes da escola decidi 

aprender um instrumento de sopro. Nesse sentido escolhi o saxofone e com o apoio do Prof. 

Dr. Mario Ulloa fui apresentado ao Prof. Dr. Rowney Scott, professor da matéria, que me 

iniciou no instrumento. Com o saxofone pude participar de vários grupos na escola, como a 

Filarmônica UFBA, que despertou em mim o desejo em contribuir com o ressurgimento de 

uma das instituições existentes em minha cidade, a Sociedade Filarmônica 25 de Março, 

fundada em 1868. 



15 
 

 

Durante a graduação participei do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Cientifica (PIBIC). Na oportunidade, sob a orientação do Prof. Dr. Celso Benedito, iniciei 

uma pesquisa intitulada: Transcrição, digitalização, análise e edição das polacas, fantasias e 

dobrados sinfônicos da Filarmônica 25 de Março que apresentou dentro dos seus resultados a 

reativação da instituição após um hiato de mais uma década. Em seguida realizei o trabalho de 

conclusão de curso da graduação, prosseguindo a pesquisa anterior, “Sociedade Filarmônica 

25 de Março: O ressurgimento de uma banda centenária a partir da Escola de Música 

Maestro Estevam Moura” que ajudou na formação de novos músicos e no processo de 

consolidação do retorno da instituição a cidade de Feira de Santana. 

Essa experiência com a pesquisa no período da graduação elucidou uma série de 

dúvidas acerca dos caminhos a seguir na pós-graduação. Através de debates com discentes do 

mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado e dos professores do programa de pós-

graduação, pude optar pela área de Educação Musical. A escolha foi feita pela minha atuação 

profissional estar ligada a formação de músicos para a manutenção da Sociedade Filarmônica 

25 de Março, além das questões históricas, sociais e culturais que envolvem a referida 

corporação. Outro fator foi a possibilidade de ser orientado por um professor de regência, um 

profissional especifico para tratar de questões técnicas relacionadas às minhas competências 

como mestre de banda. Por fim o interesse em contribuir para a continuidade da atuação da 

Sociedade Filarmônica 25 de Março na cidade de Feira de Santana.   
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1.1 MÓDULO ACADÊMICO 

 

O curso ocorrido no calendário acadêmico 2016.1 e 2016.2 foi no formato modular. 

Os encontros aconteceram durante uma semana previamente agendada três vezes no semestre 

em cada mês, com aulas nos turnos matutino e vespertino. Nesse período houve uma greve de 

servidores da universidade que fez com que o calendário acadêmico fosse readequado. Com 

isso, os módulos foram prejudicados por conta dos meses em que se realizariam: 

novembro/abril (festas de fim de ano, carnaval em Salvador, custo alto para viagem no mês de 

dezembro e janeiro, dentre outros). Além disso, houve dificuldade para a realização das 

práticas supervisionadas devido à incompatibilidade do calendário acadêmico com o 

calendário civil. Por outro lado, esse modelo possibilitou a minha participação no curso pelo 

fato de poder estudar e exercer a profissão simultaneamente. 

As aulas contribuíram para a ampliação das reflexões acerca da prática profissional 

que exerço: mestre de banda filarmônica. A diversidade das visões profissionais dos membros 

da turma, das aulas apresentadas pelos professores e dos projetos apresentados corroboraram 

com o meu aprendizado. Isso me provocou a aprofundar o conhecimento sobre a instituição 

da qual sou colaborador e a entender o meu campo de atuação profissional. 

Dito isso, a disciplina Música, Sociedade e Profissão (MUSD45), ministrada pelo 

professor Lucas Robatto, colaborou para analise dos aspectos que me acompanham no exercer 

da função de mestre da Sociedade Filarmônica 25 de Março. Por meio de um questionário, 

baseado na leitura de Pierre Bourdier, os aspectos valorativos, identitários, ilusórios, 

hierárquicos e de formação para o exercício do oficio, foram organizados com o intuito de 

auxiliar na minha atuação nesse campo de trabalho. Mediante aos debates nas aulas, pude 

compreender as diferenças entre a banda de música militar, de sociedade civil e de projetos 

sociais no que tange a organização, repertório, valores simbólicos, objetivos dentre outros 

aspectos. 

Esses conhecimentos foram complementados em outras aulas como a da professora 

Katharina Doring, Fundamentos da Educação Musical (MUS539), que trouxe a luz, dentre 

outros temas, discussões sobre diversidade musical e cultural, cognição musical e música na 

comunidade, temas que se aproximaram da minha realidade. Nesse âmbito pude realizar uma 

comparação com o trabalho desenvolvido na Sociedade Filarmônica 25 de Março no que 

tange a estrutura, finalidades e funções na sociedade em que se inserem. 

As aulas do Prof. Pedro Amorim, Estudos Bibliográficos (MUS502), me muniram de 

conhecimentos para a estruturação do presente trabalho e para delimitar o campo da pesquisa. 
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Isso ocorreu com ajuda não só do professor, mas com os discentes através de debates 

ocorridos na aula. 

Ainda com o professor Pedro Amorim, cursei a disciplina Estudos Especiais em 

Educação Musical (MUSD46), em que pude ter contato com técnicas e estratégias para 

composição. Nas aulas pudemos compor coletivamente uma música, observar o 

desenvolvimento dos trabalhos individuais dos colegas e iniciar uma composição autoral. 

Anterior ao contato com as técnicas propostas pelo curso eu criava arranjos para a Sociedade 

Filarmônica 25 de Março, porém de maneira empírica pela necessidade momentânea da 

instituição e não por afinidade com essa matéria. 

Ainda nesse período modular participei do Paralaxe, o primeiro festival de pesquisa 

em música promovido pela Escola de Música da UFBA. Nesse evento além de apresentar dois 

banners, um com colegas do PPGPROM e outro com resultados parciais da pesquisa na 

Sociedade Filarmônica 25 de Março, pude atuar em apresentações musicais como 

instrumentista da Filarmônica UFBA. Parte do trabalho de pesquisa com obras do repertório 

de bandas filarmônicas foram interpretadas no evento. Obras como a Fantasia Ibotirama 

(Tertuliano Santos), Valsa Lindaura Azevêdo (Tertuliano Santos) e o dobrado Periquito 

(Ovídio Santa Fé Aquino), todas editadas por mim, puderam ser apreciadas pelo público 

presente. Além disso, pude observar a diversidade de pesquisas, além de assistir as rodas de 

conversas e relacioná-las com o meu trabalho a fim de aprofundar os conhecimentos sobre a 

minha vivência profissional.  
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1.2 PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

As práticas orientadas foram fundamentais para a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos no campo da educação musical. Procurei escolher as disciplinas com o propósito 

de que contemplassem a didática e a performance devido a minha atuação à frente da 

Sociedade Filarmônica 25 de Março. 

Dessa forma, a Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental/Vocal MUSD56 

contribuiu para o direcionamento das ações para a formação do perfil do músico a ingressar 

no corpo musical da instituição: profissionais ou amadores? Esse questionamento foi usado 

para o planejamento das ações da filarmônica de acordo com o contexto em que estava 

inserida.  

Nesse período, produzi exercícios específicos para a necessidade técnica do grupo, 

arranjos e edições de partituras do acervo da instituição de acordo com o nível momentâneo 

da banda. Além disso, ajudei na inserção de novos membros ao corpo musical e no 

gerenciamento das mídias sociais da corporação (facebook, instagram, youtube e whatsapp). 

A inclusão de novos membros foi fundamental para a manutenção da atividade da banda de 

música tendo em vista o número reduzido de músicos existentes no corpo musical e com 

elevada faixa-etária.  

Já na Prática de banda MUSD51 pude desenvolver programas com a Filarmônica 25 

de Março em diversos espaços. Houve apresentação em procissões, teatro, palco, escolas e 

universidade, o que ajudou a reinserir a filarmônica nas atividades socioculturais da cidade de 

Feira de Santana. Ao mesmo tempo, as informações obtidas nas orientações referentes à 

técnica de regência, administração de grupo, estudo de repertório, preparação para 

apresentações foram essenciais para melhor qualidade no exercício do oficio. O repertório 

composto por partituras de mestres históricos como Estevam Moura, Tertuliano Santos, João 

Camelier e Amando Nobre me incentivou a adentrar no campo da criação de arranjos e a 

entender contexto em que a instituição se insere. Esse processo ocorreu nos semestres 2016.1, 

2016.2 e 2017. 

Outro fator importante foi o intercâmbio com grupos e músicos profissionais. O grupo 

de choro Patuscada, composto por Elisa Goritsky (Flauta), Dudu Reis (Cavaquinho), Gel 

Barbosa (Sanfona), Reinaldo Boaventura (Percussão) e Daniel Velloso (Violão de sete 

cordas) realizaram o projeto Rodando o Choro que proporcionou à filarmônica o contato com 

o gênero musical choro e com músicos profissionais de outros instrumentos que não fazem 
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parte do dia a dia da banda. Além disso, esses encontros renderam novas experiências e 

contribuíram para o crescimento musical dos jovens.  
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2. FEIRA DE SANTANA 

 

A cidade de Feira de Santana, situada a 108 km de Salvador, tem suas origens 

registradas por volta do séc. XVIII. As terras do atual município estavam inseridas em uma 

grande sesmaria de posse do senhor João Peixoto Viegas. Após sua morte, ocorreu à divisão 

da sesmaria e a venda dessas terras que se transformaram em várias fazendas na região. Numa 

dessas estava a Fazenda Olhos d’Água, pertencente ao casal de portugueses Domingos 

Barbosa de Araújo e Ana Brandão. Segundo Freire (2011), “em 1732, o casal, sem 

descendentes diretos, doou um terreno de 100 braças em quadro para a elevação de uma 

capela sob a invocação dos santos Ana e Domingos”. (FREIRE, C., 2011. p. 44) 

 

Algum tempo depois da construção da capela, tornou-se ela um ponto de 

encontro para o povo do distrito que ai se reunia para fazer orações, visitas e 

negócios. Dessa maneira, a pouco e pouco se ia desenvolvendo uma feira 

periódica em Santana dos Olhos d’água. A feira, que teve início no primeiro 

quartel do século dezoito, deu o seu nome a atual Feira de Santana. 

Conhecida a principio como a feira de Santana dos Olhos d’Água, depois se 

chamou simplesmente de Feira de Santana (POPPINO 1968, p. 20). 

 

O surgimento do povoado se deu a partir das paradas feitas por boiadeiros e tropeiros 

que vinham do sertão em direção ao litoral (FREIRE, C., 2011). Além disso, com o declínio 

de outras feiras como a do Capoame
1
 e as dificuldade de translado do gado da feira de Nazaré 

para a capital, que ocasionava maiores despesas, fizeram com que cada vez mais a Feira de 

Santana ganhasse destaque no cenário comercial da Bahia (POPPINO 1968). 

 

Feira de Santana foi escolhida para a feira de gado por três razões 

importantes. Primeiro porque estava situada no caminho mais direto entre o 

Recôncavo e as imensas pastagens do Mundo Nôvo, Jacobina e do médio 

São Francisco. Em segundo lugar, porque o povoado estava rodeado de 

excelentes pastagens naturais. A terceira razão, de vital importância para 

uma zona sujeita à secas periódicas, é que a região era atravessada por dois 

rios e por números riachos. Salvo nos períodos de seca prolongada, o 

suprimento de água dessa área bastava para milhares de cabeças de gado. 

(POPPINO 1968. P. 56 ) 

 

Diante desse crescimento econômico, em 1833 Feira de Santana é elevada a categoria 

de vila desmembrando-se do município de Cachoeira. Sobre esse fato Freire (2011). relata que 

 

                                                           
1
 Atualmente município de Dias D’Ávila 
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essa elevação foi de interesse do governo como uma forma de controlar a 

arrecadação de impostos na região – resultantes do comércio de gado -, bem 

como o de contar com o apoio dos proprietários de terra em manter a 

unidade política de então, contra os movimentos federalistas ninados na 

região de cachoeira. (FREIRE, C., 2011, p. 48) 

 

Além dos motivos políticos citados anteriormente, Poppino (1968) traz as razões 

econômicas que contribuíram para que Feira de Santana viesse a ser elevada a condição de 

vila. 

 

O povoado de Feira de Santana fôra escolhido para sede do nôvo governo 

porque era a comunidade maior e mais importante de uma região 

consideravelmente vital para a economia baiana. Em 1832, quase tôda a 

produção agrícola e pastoril dessa região da Bahia passava pela feira de 

Feira de Santana, no seu caminho para um mercado maior, o da Cidade do 

Salvador. Feira de Santana pouco a pouco se tornava a porta do sertão, o seu 

entrepôsto comercial e seu canal de comunicações. Em última análise, o 

decreto imperial de 13 de novembro de 1832 oficialmente reconhecera êsse 

fato. (POPPINO 1968, p. 25)  

 

Nesse contexto de mudança por que passava a urbe feirense, as questões culturais que 

envolviam os acontecimentos da cidade não ficaram isoladas dessas transformações. Dentro 

das fazendas pertencentes às fronteiras geográficas da vila, havia a presença de bandas de 

música compostas por escravos. Esses escravos que obtinham a especialização para a prática 

instrumental estavam na categoria dos oficiais de serviço
2
 e eram instruídos por um “mestre 

oficial” em um espaço denominado de “tenda” de ofício (FREIRE, C., 2011, p.100). 

 

Aprender a tocar um instrumento musical não exigia apenas o uso da 

coerção por parte dos dominantes, mas, também, habilidades para com o 

serviço, por parte dos dominados. Esses componentes serviam na medida em 

que senhores e escravos “negociavam” um tempo livre para o aprendizado 

do instrumento. (FREIRE, C., 2011, p. 104) 

 

Uma das fazendas que possuíam um grupo de escravos músicos era a de propriedade 

de Helena Genebra de Santa Quitéria. Segundo o estudo realizado por Freire (2011), “para os 

padrões da época era uma mulher abastada e, em 1835, figurou como a maior proprietária de 

escravos do termo de Feira de Santana”. No seu inventário aparece a presença de um Terno de 

                                                           
2
 Mão de obra escrava em serviços que exigiam algum tipo de especialização. Segundo Cleber Freire existia os 

oficiais mecânicos (alfaiate, carpinteiro, oleiro, pedreiro e sapateiro) e os oficiais de serviço (carreiros, músicos, 

peneirador de massa, e os que se ocupavam no serviço do engenho de açúcar, como a purgadeira o mestre de 

açúcar, o caldereiro e o tacheiro)(Grifo nosso). 
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Zabumba (sete escravos músicos) que foi repartido após seu falecimento em 1852 entre os 

seus familiares (FREIRE, C., 2011, p. 105).  

 

Esse Terno que era composto por: Manoel Joaquim, cabra moço, “tocador de 

caixa e trompa”, avaliado por 700$000 réis; Pedro Paulo, crioulo de boa 

idade, “tocador de clarinêta”, por 500$000 réis; Egídio, crioulo moço, 

“tocador de clarim”, por 700$000; Gaspar, cabra moço, “tocador de trompa e 

caixa”, por 700$000; João africano velho, “tocador de clarim”, por 200$000 

réis; Vitório, cabra moço, “toca clarineta”, por 600$000 réis; e Domingos, 

“tocador [...], por 700$000 réis. (In. FREIRE, C., 2011 p. 106) 

 

Segundo Freire (2011) “é possível que ela alugasse o serviço de seus escravos para 

fazendeiros e proprietários da região, quando da realização de festejos religiosos particulares, 

como casamentos, batizados e missas festivas, ou em festas populares como o terno de reis, o 

tríduo junino e o Natal” (FREIRE, C., 2011, p.105-106). 

Além do Terno de Zabumba de Helena Genebra, havia na região a banda de escravos 

do capitão Antonio Félix de Souza Estrela que também possuía a mesma quantidade de 

instrumentistas sendo: “um zabumbeiro, um tocador de tambor, dois de flautim, dois 

clarinetistas e um instrumentista
3
” (FREIRE, C., 2011, p. 107) e a banda de D. Raimunda 

Porcina de Jesus. 

 

Mais tarde vindo de Feira de Sant’Ana para a capital, entre 1865 a 1866, a 

chamada Chapadista, D. Raimunda Porcina de Jesus, mulher abastada, 

trouxe uma bem organizada banda de música, composta de escravos seus. 

Essa banda tinha bom mestre que dizem também fôra escravo, era numerosa, 

dispunha de bom instrumental, grande e variado repertório (CARVALHO 

FILHO, 1945, p. 95).  

 

A ocorrência da referida banda contribui para a compreensão do processo de perda de 

espaço, nos festejos ao Senhor do Bonfim em Salvador, das bandas de barbeiros, que segundo 

Marieta Alves “cultivavam a música, de orelha, nas horas vagas e formaram uma charanga, 

cujas gaitadas rouquenhas atroavam os ares, as portas das egrejas nas festas e novenas” 

(SCHWEBELL, 1987, p. 7). 

 

                                                           
3
 “Esse que não possuía a especificação do instrumento provavelmente poderia tocar vários instrumentos. No 

inventário do Capitão Antonio Felix de Souza Estrella aparecem à descrição dos instrumentos que era de sua 

propriedade: um realejo e os “instrumentos de porta de Igreja”, composto de duas clarinetas, duas flautas, duas 

trompas, uma caixa, um flautim e um zabumba”. (FREIRE, C., 2011, p. 107) 
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Com tamanho competidor as bandas ou músicos dos barbeiros foram se 

dissolvendo e em pouco tempo todos tinham desaparecido, ficando só a da 

Chapadista que já em 1866 fazia tocatas na porta da capela do Senhor do 

Bonfim, por ocasião das novenas (CARVALHO FILHO, 1945, p. 95). 

  

Segundo SCHWEBELL o número de pessoal, o bom instrumental e o grande e variado 

repertório, faz crer que a banda de D. Raimunda Porcina de Jesus se tratava de uma banda 

organizada já nos moldes das, em ascensão, filarmônicas fundadas em todas as partes da 

Bahia e do Brasil (SCHWEBELL, 1987, p. 7). 

Em 1808 com a vinda da família real para as terras brasileiras surgiu o que viria a ser o 

movimento musical mais importante e tradicional do Brasil. Esse movimento dominaria e 

influenciaria durante um século e meio toda a música instrumental brasileira. Desde então 

com a presença da banda da Brigada Real, que veio com a comitiva de D. João VI e possuía 

24 membros, número que para a época era considerada de grandes proporções em comparação 

com as bandas existentes no Brasil, desempenhou um papel fundamental na influência de 

criação de filarmônicas em todo território brasileiro (SCHWEBELL, 1987, p.5). 

Em 14 de março de 1848 na cidade de Salvador foi instituída a “Sociedade 

Philarmônica Euterpe”
4
 que durante anos dominou o cenário musical da urbe soteropolitana. 

Esse fato além de contribuir com a fundação de outras bandas na referida cidade como a 

Sociedade Philarmônica Baiana (1859), a Sociedade Philarmônica Luzo-Brasileira Minerva 

(1866), Philarmônica Orphesina (?), a Sociedade Musical Recreio do Bomfim (1881) a 

Melpomene, “Flora”, “Campesina”, a Sociedade Musical Beneficente Recreio do Pilar e 

Philarmônica Carlos Gomes, colaborou para a criação de novas bandas no interior, 

culminando em 1863 com a fundação da “Lira de Bronze”, que depois viria a se chamar 

“Sociedade Filarmônica Erato Nazarena” da cidade de Nazaré, localizada no recôncavo 

baiano (SCHWEBELL, 1987, p. 11-21). 

 Pouco tempo depois, em 1868, na cidade de Feira de Santana, a Sociedade 

Filarmônica 25 de Março tem a sua fundação efetivada. A partir desse ponto a aludida 

filarmônica tornara-se objeto de estudo desse trabalho. 

.  

                                                           
4
 Sobre a Filarmônica Euterpe, Schwebel afirma ser a mais antiga ou uma das primeiras filarmônicas a serem 

fundadas no Brasil. Ainda no nordeste há o registro de fundação no mesmo ano da Banda Curica, 08 de setembro 

de 1848, sendo essa a banda mais antiga da America Latina em atividade. 
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3. ARTIGO – A CRIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA MAESTRO ESTEVAM 

MOURA 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar o processo de constituição da Escola de Música Maestro 

Estevam Moura (EMMEM), pertencente à Sociedade Filarmônica 25 de Março (SF25M). A escola foi 

criada com o intuito de reativar a SF25M e atualmente é responsável pela formação e inserção de 

novos membros no corpo musical da corporação. 

 

Palavras-chave: Filarmônica 25 de Março, Escola de Música Maestro Estevam Moura, Educação 

Musical, Mestre de Banda 

 

A ESCOLA DE MÚSICA MAESTRO ESTEVAM MOURA 

 

Nascida no ano de 2014, a Escola de Música Maestro Estevam Moura (EMMEM) é 

responsável pela formação de músicos para a composição do corpo musical da Sociedade 

Filarmônica 25 de Março (SF25M). Segundo o estatuto da secular instituição, a manutenção 

da escola especializada é fator preponderante para o funcionamento ininterrupto da 

agremiação. 

 

(...) DA SOCIEDADE 

 

Art. 1º A Secular Sociedade Filarmônica Vinte e Cinco de Março, de 

natureza civil e tempo indeterminado, e que foi instituída nesta cidade de 

Feira de Santana, onde tem sede e foro, em 25 de março de 1868, sob os 

auspícios de Nossa Senhora da Anunciação, formada por ilimitado número 

de sócios, sem distinção de sexo, nacionalidade, cor e credo político ou 

religioso, com personalidade distinta da de seus membros, tem por 

finalidades: 

a) Cultivar e desenvolver a arte musical, mantendo escola 

especializada para assegurar o ininterrupto funcionamento da 

“Filarmônica Vinte e Cinco de Março”, objetivo principal desta 

sociedade; (...) 

 

 Seguindo o que estabelece o estatuto, em maio de 2014 a EMMEM realizou a sua 

primeira aula no Centro Comunitário Ederval Fernandes Falcão
5
, prédio administrado na 

                                                           
5
 Espaço atualmente administrado pela Paróquia Senhor dos Passos que dispõe de estrutura de teatro e salas para 

eventos. 
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época pela Fundação Senhor dos Passos, localizado no bairro Baraúnas na cidade de Feira de 

Santana.  

A sede da SF25M, localizada no centro da cidade, não dispunha de condições 

estruturais devido ao seu estado avançado de deterioração como pode ser visto na Figura 1. 

Essa condição não se resumia apenas a estrutura física do prédio, o instrumental encontrava-

se inutilizável. 

 

Figura 1 Interior da Sede da Sociedade Filarmônica 25 de Março (2012) 

 
Fotógrafo: Antonio Carlos Batista Neves Junior (2012) 

 

A alternativa viável para a manutenção da escola foi criá-la no bairro Baraúna. O fato 

das aulas serem próximas às residências e não exigir o custo de transporte facilitou o acesso 

para a formação da turma com jovens de faixa etária entre 09 e 13 anos. 

Através de convites para as escolas localizadas no bairro foi possível matricular os 

estudantes para o inicio das atividades da EMMEM. O apoio da escola Municipal Elisabeth 

Johnson, por meio da diretora Janete Ligia, foi fundamental para a inscrição de 25 estudantes 
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da faixa etária de 9 a 13 anos. Em agosto de 2014, como noticiou o portal Acorda Cidade, a 

EMMEM realizou a sua primeira apresentação pública para a comunidade local: 

 

(...) O evento ocorreu no Teatro Frei Felix de Pacatuba, no Centro 

Comunitário Ederval Fernandes Falcão, no bairro das Baraúnas, com a 

presença dos secretários municipais de Educação Jayana Ribeiro, de 

Planejamento Carlos Brito, de Comunicação Valdomiro Silva e de 

Desenvolvimento Urbano José Pinheiro, de dirigentes da Fundação Senhor 

dos Passos e da Filarmônica, dirigentes e professoras da Escola Municipal 

Elizabeth Johnson, além de familiares dos alunos da Escola de Música 

Maestro Estevam Moura. 

Benfeitores da instituição também prestigiaram o início dos trabalhos. Eles 

apóiam a iniciativa e fizeram a doação de recursos da ordem de R$ 64 mil 

para aquisição de instrumentos musicais para a revitalização da secular 

Filarmônica - patrimônio cultural de inestimável valor para Feira de Santana. 

Quinze crianças entre nove e 13 anos formam o grupo da turma inicial, com 

instrumentos de sopro. Executaram trechos de "Blim Blim Blão"
6
 e 

"Berimbau". Todas moram no bairro das Baraúnas e estudam no contraturno. 

Cheio de entusiasmo, o professor Antonio Carlos Batista Neves Júnior, o 

Tony Neves, feirense e integrante da Filarmônica da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), onde toca saxofone alto, é o regente da Sociedade 

Filarmônica 25 de Março e responsável pela formação dos jovens músicos. 

O maestro Celso Benedito, regente da Filarmônica da UFBA, esteve 

presente prestigiando o ato e garantindo sua contribuição à formação 

musical, com intercâmbio. (...) 

 

O projeto para a captação dos recursos foi apresentado ainda no mês de fevereiro de 

2014 ao presidente da instituição, o Prof. Carlos Brito, e num prazo de 15 de dias todo o 

recurso necessário para a aquisição dos instrumentos, provenientes de doações da comunidade 

feirense, estavam à disposição para o inicio das atividades da EMMEM.  

 

Tabela 1 Relação de instrumentos adquiridos pela SF25M 

Instrumento Quantidade 

Flautim 1 

Flauta transversal 2 

Clarinetas Bb 6 

Sax Soprano 1 

Sax Alto 2 

Sax Tenor 1 

Sax Barítono 1 

Trompete Bb 3 

Trompa F 3 

Trombone 3 

Bombardino Bb 2 

Tuba Eb 1 

Tuba Bb 1 

                                                           
6
  Dlim dlim dlão – Música que faz parte do método Da capo – Joel Barbosa 
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Bombo 1 

Caixa-clara 1 

Prato 1 

Bateria 1 

 

A cidade de Feira de Santana é a segunda maior do estado da Bahia e nela a tradição 

das filarmônicas foi por muito tempo sustentada pela SF25M (1868), Sociedade Filarmônica 

Vitória (1873) e Euterpe Feirense (1921). O retorno da SF25M por meio da criação da 

EMMEM traz consigo a manutenção de uma tradição sesquicentenária que por mais de uma 

década estava esquecida. Para isso o apoio da comunidade na doação dos recursos a SF25M 

para aquisição dos instrumentos musicais, bem como a colaboração das escolas, organizações 

sociais na inserção dos jovens na composição da EMMEM foi essencial. O papel 

desempenhado por essas agremiações musicais em muitas cidades do interior brasileiro é a 

única alternativa para o aprendizado formal da música.  

Desde então a EMMEM mantém a atividade formadora de músicos para o corpo 

musical da SF25M que por sua vez participa de diversos cortejos de procissão, apresentações 

em escolas, coretos e teatros, mantendo a tradição secular das filarmônicas na cidade de Feira 

de Santana. 

 

O ENSINO NA ESCOLA ESTEVAM MOURA 

 

Diante das condições encontradas na SF25M, tais como: estrutura física da sala de 

ensaio, disponibilidade do professor e custo pelo serviço, quantidade de instrumentos 

disponíveis em relação aos matriculados e a possibilidade de obter um grupo em condições de 

realizar apresentações públicas em curto espaço de tempo, e tendo em vista que a instituição 

mantinha-se em inatividade há mais de uma década, o modelo de ensino coletivo adaptou-se 

as condições de trabalho vigentes na instituição. 

 

A forma coletiva traz vantagens, pois dá possibilidade de um professor 

atender vários alunos simultaneamente, viabilizando-o financeiramente. 

Difere da pedagogia tradicional em que prevalece o ensino tutorial, onde se 

estabelece somente a relação do professor com um aluno a cada aula. 

(VECCHIA 2008: p.31) 

  

Além disso, a modalidade mostra flexibilidade para os diferentes estudantes com 

níveis de aprendizagem distintos. Isso permite que sejam criados obras e exercícios didáticos 
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para o nível em que a banda de música se encontra. Estas visam promover o desenvolvimento 

do conjunto tendo como ponto de partida o uso de temáticas adequadas do ambiente cultural 

dos estudantes.  

 

O ensino coletivo permite o uso de técnicas especificas de ensino que são 

acessíveis a vários alunos ao mesmo tempo em níveis de aprendizagens e 

aproveitamento que variam entre iniciantes. A iniciação é um momento 

importante em que fundamentos bem assimilados acompanharão o aprendiz 

nos seus estudos futuros. (VECCHIA 2008: p. 32) 

 

Tendo em vista os aspectos supracitados o material pedagógico utilizado para as aulas 

é o método Da Capo de autoria de Joel Barbosa. O método, que é parte da tese de doutorado 

intitulada: An adaptation of american Instruction Methods to Brazilian Music education: 

Using Brazilian Melodies, “usa repertório, instrumentação e sistemas de escrita musical 

praticados em bandas do Brasil” (VECCHIA e BARBOSA, 2017, p. 48) possibilitando o 

aprendizado de maneira progressiva com a inserção de conteúdos da teoria musical a fim de, 

coletivamente, desenvolver simultaneamente a técnica instrumental e a leitura musical.  

 

Exemplo 2 - Exercício do Método Pozzoli 

 

Fonte: Método Pozzoli 

 

Outros conteúdos como: ritmo, escalas e intervalos são adaptados para a realidade 

encontrada na escola. O acesso aos instrumentos pelos estudantes é restrito ao momento das 

aulas e das apresentações o que impossibilita ao estudante realizar estudos de aspectos da 

técnica instrumental em suas residências. Diante desse fato a alternativa para o ensino da 

divisão musical tem sido o uso de exercícios do método Pozzoli com o instrumento. No 

momento inicial da aula, com execução em uníssono ou em acordes, os exercícios são 

executados de dois em dois compassos e posteriormente a partir da observação do professor 

em relação ao entendimento das figuras de duração, passa-se a usar mais compassos. Isto 

posto, além de estudar a divisão musical, os exercícios auxiliam no treino da articulação. 
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Destarte, o método Da Capo e os exercícios anteriormente citados contribuem no 

processo de adaptação dos jovens ao repertório tradicional da SF25M composto por dobrados, 

marchas, fantasias, valsas e maxixes. Essa transição entre a escola e a banda de música teve a 

duração de um ano. Para isso o dobrado João e Iris, arranjo de José Gomes de Assis
7
, foi a 

ponte para a iniciação dos jovens músicos ao repertório da filarmônica. A estrutura da música 

é marcada por predominância de colcheias, semínimas, semicolcheias e suas variações. Além 

disso, a duração, tessitura e tonalidade foram fatores que contribuíram para o aprendizado dos 

jovens e despertaram o desejo em conhecer mais sobre o repertório da SF25M.  

                                                           
77

 Vídeo da Sociedade Filarmônica 25 de Março executando o Dobrado João e Iris 

https://www.facebook.com/sociedadefilarmonica25demarco/videos/1775695589385519/ 

 

https://www.facebook.com/sociedadefilarmonica25demarco/videos/1775695589385519/
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4. CONCLUSÃO 

 

A escolha por relatar a experiência na Sociedade Filarmônica 25 de Março 

corresponde a olhar para si mesmo e para a trajetória percorrida nesse trabalho. Desde o 

momento em que assumi a responsabilidade de conduzir formação de novos membros e a 

banda e música da entidade, sinto que não poderia ter feito diferente. Iniciei o trabalho sem a 

experiência de desempenhar a função de mestre anteriormente e nem de ser uma “cria” de 

filarmônica. Uma lacuna que foi preenchida através de pesquisa, envolvimento e de 

reconhecimento dos pares pelos serviços prestados a instituição. 

O fator motivador a esse trabalho foi a observação da situação sofrida pelas 

filarmônicas feirenses. A falta de atividade e o esquecimento passado por essas entidades me 

provocaram a contribuir com a manutenção da história dessas instituições. Os fatos escritos 

pelo corpo social e musical não poderiam ser apagados. Graças ao envolvimento da 

comunidade, da diretoria, dos músicos veteranos, dos familiares dos estudantes, está sendo 

possível a continuidade do trabalho. Essa relação, construída no cotidiano, é fundamental para 

a sustentação das bases da filarmônica. 

A história da “Vinte e Cinco” está enraizada na do município de Feira de Santana. 

Essa importância, nos dias atuais, também se atesta, pelo fato da instituição ser uma das 

poucas na cidade a permanecer em atividades por mais de um século. Fato cada vez mais raro 

no estado brasileiro, onde a cada dia assistimos a extinção dessas sociedades, espaços que 

mantém a história local, através dos seus acervos e patrimônio cultural das suas localidades. 

Nesse sentido a realização desse trabalho no ambiente acadêmico contribui para o 

empoderamento dessas agremiações orfeicas. O registro desse material é fundamental no 

processo de valorização do repertório, dos mestres, dos músicos e da história produzida nesses 

espaços.  

Portanto o mestrado profissional me propiciou a oportunidade de melhor entendimento 

da minha função enquanto mestre da Sociedade Filarmônica 25 de Março. Esses 

conhecimentos são fundamentais para colaborar com a corporação musical no desempenhar 

do seu papel, de promover o desenvolvimento da arte na cidade de Feira de Santana. 
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5. A SOCIEDADE FILARMÔNICA 25 DE MARÇO 

 

Fundada em 1868, ainda no período monárquico, a Sociedade Filarmônica 25 de 

Março (SF25M) é a primogênita da cidade de Feira de Santana e no estado da Bahia, na 

atualidade, é a mais antiga em atividade. No ano de 2018 a entidade comemora o aniversário 

de 150 anos de fundação e desde o ano de 2014 retornou as atividades após um hiato de mais 

de uma década de inatividade. Na Figura 2 consta o nome dos integrantes da primeira 

diretoria instituída no ano de 1868. 

 

Figura 2 - Estatuto da Secular Sociedade Filarmônica 25 de Março (1971) 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

Há um grande questionamento do por que da filarmônica se chamar “Vinte e Cinco de 

Março”. Devido não existir no arquivo da instituição a ata de fundação essa incógnita vem 

sendo explicada de duas maneiras. A primeira, segundo o atual presidente entidade, Prof. 

Carlos Brito, acredita que “a motivação foi uma homenagem à data da outorga da 1º 

constituição Imperial do Brasil, em 25 de Março de 1824, já que a mesma foi fundada no 

período da monarquia”. (BRITO, 2015, p. 38). A segunda, em referência ao estatuto, faz 
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menção ao Art. 1º que traz os seguintes dizeres: “e que foi instituída nesta cidade de Feira de 

Santana, onde tem sede e foro, em 25 de Março de 1868, sob os auspícios de Nossa Senhora 

da Anunciação
8
”. Sobre Nossa Senhora da Anunciação o portal Academia Maria discorre da 

seguinte forma, 

 

A festa da Anunciação do Arcanjo Gabriel à Virgem Maria é comemorada 

desde o Século V, no Oriente e a partir do Século VI, no Ocidente, nove 

meses antes do Natal.[...] 

Com o sim de Maria nasceu o título de Nossa Senhora da Anunciação, cuja 

festa é celebrada no dia 25 de março, nove meses antes do nascimento de 

Cristo. 

 

Outro elemento que reforça esse argumento é o fato de na sede da filarmônica ter 

existido um quadro em referência a anunciação a Maria. Essa imagem foi registrada pela 

fotógrafa Silvanir Cruz em matéria realizada para o jornal feirense Folha do Estado no ano de 

2008. 

 

Figura 3 - Quadro de Nossa Senhora da Anunciação – Sede SF25M 

 
Fotógrafa: Silvanir Caroline S. Ramos Cruz (2008) 

 

As referências a símbolos católicos estão presentes em diversas filarmônicas seja pelas 

datas de fundação, menções em estatuto ou no próprio nome como, por exemplo: a Lyra 

                                                           
8
 Grifo nosso. 
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Sangonçalense (São Gonçalo dos Campos), a Sociedade Filarmônica 19 de Março
9
 (Acupe), a 

Sociedade Lítero-Musical 25 de Dezembro
10

 (Irará), a Sociedade Filarmônica São 

Domingos
11

 (Saubara) e a Sociedade Lítero Musical Minerva Cachoeirana
12

. 

 

5.1. IMPORTÂNCIA POLÍTICA, SOCIAL E CULTURAL 

 

Não se pode discorrer sobre a história de Feira de Santana sem registrar a presença das 

filarmônicas locais (CARNEIRO, 1952, p. 1). A atividade dessas agremiações musicais não 

se restringia as retretas
13

 ou cortejos processionais. As corporações eram parte integrante da 

vida sócio cultural da cidade contribuindo para o divertimento da comunidade local seja nas 

suas sedes ou nos espaços públicos. 

 

As filarmônicas se faziam presentes nos diversos eventos políticos, sociais, 

religiosos da urbe, animando a população. Realizavam bailes e eventos nas 

suas sedes, contando com a presença dos mais ilustres filhos da terra 

feirense. Fora da sede, faziam apresentações nas praças, as tocatas musicais, 

passeios e caravanas, bem como atuavam em bailes de formaturas da Escola 

Normal e, depois, do Ginásio Santanópolis. Participavam, ainda de alguns 

casamentos de seus sócios e acompanhavam algumas cerimônias fúnebres. 

Além disso, a participação de tais grupos era fundamental nos bailes 

carnavalescos, eventos religiosos como a Festa de Nossa Senhora Santana, 

nos desfiles cívicos pelas ruas da urbe, bem como inaugurações de obras 

públicas, além da participação nos eventos cotidianos da cidade. (SANTOS, 

2012, p. 53) 

 

De acordo com o exposto anteriormente, a SF25M participava de diversas atividades 

como: passeios de trem para as cidades da vizinhança como São Gonçalo, Cachoeira, São 

Felix e Santo Amaro para acompanhar uma delegação de time de futebol que viria a disputar 

jogos nessas cidades, participar de festas de padroeiro entre outras. A entidade alugava o 

vagão e os sócios ficavam encarregados de comercializar os bilhetes (SANTOS, 2012, p. 69). 

 

                                                           
9
 Ambas fundadas no Dia de São José 19 de Março 

10
 Apesar do nome da filarmônica fazer referência ao 25 de Dezembro (Natal) a mesma foi fundada em 28 de 

Março. 
11

 Fundada em 12 de agosto de 1916. No município de Saubara há uma igreja em louvor a São Domingos 

Gusmão erguida em 1696 
12

 A Sociedade Lítero Musical Minerva Cachoeirana -antiga Sociedade Minerva Cachoeirana, instituída na 

cidade de Cachoeira (Estado da Bahia) a 10 de fevereiro de 1878, sob a denominação de Sociedade Filarmônica 

do Comércio e os auspícios de Nossa Senhora do Rosário – Orago de Cachoeira, é a reunião de pessoas, em 

número ilimitado, sem distinção de classe ou nacionalidade (CAZAES,2014 p. 60. Grifo nosso) 
13

 Apresentação de bandas de música em praça pública 
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No próximo dia 24 do mês corrente, às 7 horas, partirá da gare local uma 

extensa composição ferroviária de 10 classes, que levará à florecente cidade 

de Santo Amaro a afinada banda da Sociedade Filarmônica 25 de Março, sob 

a regência do profº Estevam Moura, com o quadro futebolístico do 

Fluminense de F. C. e centenas de feirenses que irão visitar a importante 

urbe vizinha.
14

 

 

Esses passeios não ficavam restritos as cidades circunvizinhas. Mirenice Silva traz em 

seu estudo sobre os festejos carnavalescos de Feira de Santana um recorte do Jornal Folha do 

Norte em que exibe a programação de uma das viagens a capital baiana para participação no 

carnaval e a recepção programada para a agremiação feirense. 

 

Passeio à capital.  

  

Conforme se vem anunciado, realisa-se nos vindouros dias 21, 22 e 23 o 

passeio de recreio à capital do Estado, promovido pela Sociedade 25 de 

Março. Partindo desta cidade às 22 horas de 21 chegarão os passantes à 

cidade do Salvador às 8 horas da manhã seguinte, estando-lhes preparados 

pomposa recepção, promovida pela colônia feirense e pela sociedade 

Recreio do Bomfim e Muturia dos Musicos do 1º grupo da polícia. Nessa 

recepção tomarão parte várias corporações orpheicas bem como Recreio do 

Pilar e Lyra de Appolo e Carlos Gomes Lyra de S. Braz  

 

Figura 4 Sociedade Filarmônica 25 de Março em 1914 junto a Sociedade Musical Recreio do Bonfim 

 
Fonte: GAMA, Raimundo. Memória Fotográfica de Feira de Santana. Feira de Santana: Fundação 

Cultural de Feira de Santana, 1994 

                                                           
14

Edição 2049 Jornal Folha do Norte Sábado 16 de Outubro de 1948 
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Em Feira de Santana a SF25M promovia bailes para os seus sócios, na sua sede, por 

motivos diversos, 

 

poderia ser carnavalesco e/ou micaretesco
15

, geralmente à fantasia, bailes da 

primavera onde ocorriam concursos de beleza, festas dançantes beneficentes 

realizadas pelos setores femininos dessas agremiações, festas de Réveillon e 

os bailes que se relacionavam com datas comemorativas das filarmônicas, 

como comemoração de aniversário de fundação e posse de nova diretoria, 

[...], ou mesmo a estreia de um novo fardamento (SANTOS, 2012, p. 54) 

 

Figura 5 - Baile realizado na sede da Sociedade Filarmônica 25 de Março na micareta de 1947 

 
Fonte: Blog Por Simas 2017 

 

Para além dos momentos de divertimentos a SF25M atuava como espaço político. Na 

composição da sua diretoria e quadro social estavam presentes as principais lideranças da 

urbe. Por meio das atividades socioculturais da instituição eram promovidos os propósitos 

políticos do grupo dirigente (SANTOS 2012, p. 58). 

 

No Folha do Norte eram divulgados os bailes das filarmônicas, porém cada 

associação musical era tratada diferentemente, tudo que se relacionava a 25 

de Março era caracterizado pelo periódico como “chic, requintando, 

luxuoso”,[...] A Vitória, nascida pouco depois da 25 de Março, e por ter em 

seus quadros pessoas renomadas na urbe, como o Dr. Gastão Guimarães e 

Dr. Juventino Pitombo[...] era a “simpática e estudiosa” agremiação que 

realizava “prestimosos bailes dançantes, servindo doces e bebidas”. A 

Euterpe era apresentada como “estudiosa e esforçada” e seus bailes eram 

citados sem maiores qualificações, ou seja, como esta agremiação era nova, 

                                                           
15

 Carnaval fora de época realizado na cidade de Feira de Santana. 
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tinha que “se esforçar” para demarcar o seu lugar social, pois não contava 

com a tradição das filarmônicas fundadas no fim do século XIX[...]. Porém, 

a partir da metade da década de 1930, o Folha do Norte deu mais créditos à 

Euterpe Feirense, [...] posto que alguns políticos pertencentes a outras 

filarmônicas começam atuar na Euterpe, como Eduardo Fróes da Mota. 

(SANTOS 2012, p. 58). 

 

A exemplo de grandes lideranças locais que atuavam no corpo social e diretivo da 

SF25M pode-se destacar: Arnold Silva, João Marinho Falcão, Heráclito Dias de Carvalho, 

Elpídio Raymundo Nova e João Martins da Silva. 

 

5.2 EXCURSÃO DO CENTENÁRIO – 1968 

 

Outra função desempenhada pela SF25M era a de divulgação da cidade de Feira de 

Santana para além dos limites das fronteiras municipais e estaduais. Por ocasião do centenário 

da instituição, em 1968, a SF25M realizou excursão para a cidade do Rio de Janeiro onde 

realizou apresentações em veículos de comunicações localizados na antiga capital federal e 

encontros com autoridades de nível nacional. 

 

Não poderíamos deixar de tratar nesta hora, da excursão da Sociedade 

Filarmônica 25 de Março, ao Rio de Janeiro, promoção, que acreditamos, a 

maior e melhor que se houvera feito, para projetar no Brasil inteiro, o nome 

de Feira de Santana, a cidade mais bela da Bahia, como citamos em todos os 

nossos discursos, na Tv. Tupy, na Rádio Nacional, em frente ao Teatro 

Municipal, no corpo de Bombeiros e em tôda parte.
16

 

 

Ainda em Feira de Santana, em ofício endereçado ao Sr. Pedro Falcão, os membros da 

diretoria composta por João Martins da Silva (Presidente de Honra), Ildes Guarino Meireles 

(Presidente Administrativo), João Domingues Gonçalves (Tesoureiro), Demóstenes Carvalho 

Meireles (Secretário) e Luiz Dantas Carneiro (Orador), manifestaram-se ao referido 

empresário com o intuito de adquirir o transporte para a realização da viagem. 

 

Ainda sob os júbilos das comemorações do primeiro centenário desta 

Sociedade, e a qual V.S. está ligado por todos os laços de ordem afetiva, 

além dos indiscutíveis propósitos mantidos e demonstrados por V.S. e Exma. 

família para que esta cidade seja projetada para nível nacional, é que vemos 

pedir o apoio de V.S., para a realização da iniciativa.[...] Trata-se, prezado 

senhor, de uma excursão da Filarmônica 25 de Março a “Cidade 

Maravilhosa”, o que já foi feito por outros co-irmãs do Sul, e apenas por 

                                                           
16

 Vitoriosa excursão da Filarmônica 25 de Março ao Rio de Janeiro. 20 de julho de 1968 
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uma do norte, e para glória nossa, da Bahia, e que foi a Erato Nazarena, 

cidade sem as possibilidades econômicas que a nossa, pois todos sabemos, 

ser Nazaré, uma cidade rica de tradições, porém, a sua situação geográfica, 

não lhe permitiu situação financeira mais promissora.
17

 

 

Nessa citação é explicito o desejo dos dirigentes em projetar a cidade de Feira de 

Santana em nível nacional. Nessa oportunidade a entidade foi recebida pelo Presidente da 

República Artur da Costa e Silva e a primeira dama Yolanda da Costa e Silva no palácio das 

Laranjeiras. Em um documento sobre a excursão o secretário Demóstenes Carvalho Meireles 

descreve que 

  

seria uma falha incorrigível, não ficasse registrado, que ao deputado Wilson 

Falcão, deve-se a audiência, concedida pelo Sr. Presidente da República, ao 

prefeito João Durval Carneiro, a performance com que a Filarmônica 25 de 

Março apresentou-se no Rio de Janeiro. 

 

Ainda no relato está registrado o apoio recebido pelo Governo do Estado da Bahia que 

contribuiu com o custo de boa parte do transporte e ao Governo Municipal e sua Câmara que 

custearam o novo fardamento, calçados e camisas. Além das instituições citadas há um 

agradecimento a Primeira Dama do País Yolânda Costa e Silva pelo pagamento da 

hospedagem da filarmônica no Hotel Bragança visto que o recurso programado para o custeio 

da despesa havia sido denegado (MEIRELES, 1968, p. 1). 

No Rio de Janeiro, do dia 13 de julho a 17 de julho 1968, a SF25M cumpriu intensa 

agenda de compromissos realizando apresentações em diversos locais da “Cidade 

Maravilhosa”. Dentre esses uma apresentação nas escadarias do Teatro Municipal como 

retrata o Jornal Correio da Manhã 

 

A Sociedade Filarmônica 25 de Março, banda de Feira de Santana, completa 

esse ano o seu centenário e veio ao Rio onde fez sua estreia nas escadarias 

do teatro municipal chamando atenção de muita gente tocando “Cidade 

Maravilhosa”, os dobrados “Capitão Vitorino” e “Coronel Pedra” e “Tema 

de Lara”. 

A banda foi recebida no teatro municipal, pelo diretor Vieira de Melo, 

também baiano (de Parreiras), que abraçou o maestro Claudemiro Daltro 

Barreto e disse para o repórter “o diretor é baiano então o teatro é de todos 

os brasileiros”. E conduziu-os para visitar o museu do teatro. A tarde irão 

visitar o Corpo de Bombeiros e seguem hoje para Feira de Santana. 

                                                           
17

 Oficio 27 de Março de 1968 
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Sobre a visita ao Corpo de Bombeiros a programação elaborada pela comissão 

organizadora da excursão traz maiores detalhes sobre esse momento. 

 

Encontro com a arte musical carioca, no Quartel Central do Corpo de 

Bombeiros (Praça da República), quando, após troca de cumprimentos, 

entrega de flâmulas, etc. (Colocar em destaque, na saudação, os nomes do 

Cel. Silvio Conte Filho, Comandante, Cel. Hugo de Freitas, Sub-

Comandante, e do Maestro Capitão Othônio Benvenuto da Silva, Mestre, ou 

melhor, Regente da banda (Famosa) daquela briosa corporação, orgulho da 

cidade), as duas bandas tocarão alguns dos seus melhores números dos seus 

respectivos repertórios, havendo em seguida, como encerramento do 

encontro, a demonstração de vários números de saltos e prova de eficiência 

em casos de salvamento, etc; 

 

E sobre esse encontro o regente da SF25M da referida época, Claudemiro Daltro 

Barreto (Maestro Miro) relata que 

 

[...]Na viagem ao Rio de Janeiro na época do Centenário, o maestro carioca 

pensava que era uma bandinha do interior, mas ao tocar a música 

Constelação de autoria de Estevão Moura, o Maestro carioca ficou surpreso 

e quase chorou de tanta emoção, chegando a pedir desculpas aos músicos da 

25 de Março. O público aplaudiu e gritou: Isso que é banda![...] (OLIVEIRA 

FILHO, 2008, p. 86-87). 

 

Ainda sob os festejos do centenário a filarmônica realizou apresentações por cidades 

do recôncavo e do sertão da Bahia (OLIVEIRA FILHO, 2008, p. 86) 
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Figura 6 - Sociedade Filarmônica 25 de Março na escadaria da Estação rodoviária em Feira de 

Santana em 1968 por ocasião do primeiro centenário 

 
Fonte: OLIVEIRA FILHO, Alpiniano Reis. Tuta Reis: Meu pai meu ídolo. Feira de Santana. 

Fundação Senhor dos Passos, Feira de Santana 2008 p. 91 

 

Figura 7 - Músicos da Filarmônica 25 de Março no Cristo Redentor, Rio de Janeiro, 1968 

 
Fonte: Arquivo da família Braga 

 

Após essa viagem a Rio de Janeiro a SF25M retorou a Cidade Maravilhosa em 1977 

por ocasião da disputa do 1º Campeonato Nacional de Bandas. 
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5.3 1º CAMPEONATO NACIONAL DE BANDAS - 1977 

 

No ano de 1977 a SF25M participou do 1º Campeonato Nacional de Bandas 

promovido pelo M.E.C. – FUNARTE – I.N.M – Rede Globo. O acesso a esse torneio se dava 

através do Campeonato de Filarmônicas do Interior organizado pelo Governo do Estado. 

Sobre a final do torneiro o jornal carioca Tribuna da Impressa noticiou. 

 

São Paulo e Pernambuco vão disputar o primeiro lugar do 1º Campeonato 

Nacional de Bandas, promovido pelo Instituto Nacional de Música da 

FUNARTE, depois de empatarem na fase final da competição, que também 

reuniu as bandas da Bahia (3º lugar) e Minas Gerais (4º lugar) [...] As 

finalistas são a Banda XV de Novembro Cabense, do município de Cabo em 

Pernambuco. A corporação Musical Francisco Paulo Russo de Araras, é a 

representante de São Paulo, além da Sociedade Filarmônica 25 de Março, de 

Feira de Santana e a Banda Filarmônica Visconde do Rio Branco de Minas 

Gerais 

 

Por conta do torneio da SF25M retornou ao Rio de Janeiro para a disputa de outras 

fases, como na semifinal com a banda de música 16 de Agosto de Teresina-Piauí noticiada 

pelo jornal UTA Democrática 

 

Na terceira etapa da fase semifinal as duas concorrentes serão as 

representando Piauí – Banda de música 16 de Agosto de Teresina -, a da 

Bahia – Banda da Sociedade Filarmônica 25 de Março de Feira de Santana. 

A banda do Piauí foi fundada em 16 de Agosto de 1968, data de aniversário 

da capital. Conta com 27 componentes, dos quais 13 são remanescentes da 

época de sua criação. É regida pelo maestro Luiz Santos  

Já a Filarmônica feirense é uma das mais antigas que existem na Bahia, 

fundada em 25 de Março de 1868. Na ocasião do seu centenário, esteve no 

Rio de Janeiro, onde foi recebida pelo Presidente da República. Integrada 

por 40 componentes é regida pelo maestro Claudemiro Daltro Barreto. 

 

A premiação do campeonato ocorreu na cidade de Brasília no auditório Presidente 

Médici com a presença do Presidente Ernesto Geisel, de diversas autoridades e grande 

público.  
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Figura 8 - Capa do LP 1º Campeonato Nacional de Bandas 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

Além do troféu a SF25M e as demais finalistas foram incluídas no LP da Som Livre 

“1º Campeonato Nacional de Bandas: Gravação ao Vivo no Teatro Globo”. No repertório a 

Corporação Musical Francisco Paulo Russo executa os Dobrados Hei de Vencer e Newton 

com a Regência de Alfredo Alexandre Pellegata, a Banda XV de Novembro Cabense 

interpreta o arranjo de Duda da música Carapeba e o Frevo Último de Dia sob a regência de 

Agricio Braz dos Santos, a SF25M o Dobrado Allah de autoria de Estevam Moura e a marcha 

Eliana Meireles de Tertuliano Santos com Claudemiro Daltro Barreto na regência e a Banda 

Filarmônica Visconde do Rio Branco o dobrado O Guarany e o maxixe Chuá-Chuá com a 

condução do maestro Francisco Peron
18

. 

 

5.4 PERIODO DE DECADÊNCIA 

 

Com o advento da modernidade o protagonismo desempenhado pela SF25M começa a 

diminuir a partir do processo de modernização pelo qual o Brasil passava por aquele 

momento. Entre os anos 50 e 80 grandes mudanças atingiram a “todos os setores da vida 

brasileira, com a relação campo/cidade, a industrialização e a concentração de renda[...]. A 

grande meta a ser atingida era o desenvolvimento econômico e as palavras de ordem do 

                                                           
18

 LP 1º Campeonato Nacional de Bandas. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=0DXy-

ddCtZQ&list=PLNXIf4VHHp30Nw-ZeTdUrQpATSsZoFaXu>. Acesso em 06/04/2018 

https://www.youtube.com/watch?v=0DXy-ddCtZQ&list=PLNXIf4VHHp30Nw-ZeTdUrQpATSsZoFaXu
https://www.youtube.com/watch?v=0DXy-ddCtZQ&list=PLNXIf4VHHp30Nw-ZeTdUrQpATSsZoFaXu
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momento eram industrialização, urbanização e tecnologia (CAZAES, 2014, p. 83). 

Esse fato pode ser constado nos dizeres do maestro Claudemiro Daltro Barreto 

(Maestro Miro) em que, “no passado as pessoas viam ver a banda tocar, aplaudiam, levavam 

doces e salgados para os ensaios, gritavam o nome da Banda, faziam torcida. Quando os 

filhos dos sócios se formavam era obrigação tocar para eles”. Alpiniano Reis, filho de Tuta 

Reis, músico da SF25M do final dos anos 20 aos anos 70, narra que 

 

Com muito orgulho, assim como foi minha irmã Ilma homenageada por suas 

formaturas no Ginásio e em Professora, eu também fui alvo da mesma 

honraria da parte da 25 de Março – um pouco antes de ser extinta – em 1979, 

tocando em minha formatura em Engenheiro Civil. Outro detalhe: quando eu 

nasci fui agraciado com o Dobrado Tuta Filho
19

, o autor da gentileza foi o 

maestro Tertuliano Santos. (OLIVEIRA FILHO, 2008, p. 89) 

 

A perda de espaço pelas filarmônicas também pode ser evidenciada nas publicações de 

jornais. No ano de 1977 o jornal A tarde, através de texto de. Walison Marcílio ilustra a 

realidade vivida pela SF25M, 

 

Sobreviver com dobrados de clarinetas quando o gosto dá preferência aos 

conjuntos “pops” e a sua parafernália estridente, não é fácil, mas os velhos 

músicos da Filarmônica 25 de Março não desistem e sonham com um tempo 

em que as praças estejam as bandinhas tocando suas marchas e suas valsas, 

como antigamente. Desde que conquistou o 3º lugar no I Campeonato 

Nacional de Bandas, patrocinado pela Rede Globo e pela Funarte, a 

Filarmônica 25 de Março vive um clima de renascimento depois de mais de 

um século de esquecimento. (MARCÍLIO, 1977)  

 

Essa preferência pelos sucessos do momento pode ser atestada na critica ao LP do I 

Campeonato Nacional de Bandas realizada pelo Jornal do Brasil. O critico Moacyr Andrade 

externa sua opinião da seguinte maneira, 

 

O resultado do Campeonato terá sido justo, premiando os méritos 

indiscutíveis da vencedora, a corporação Musical Francisco Paulo Russo, de 

São Paulo (O laconismo da contracapa não informa de que cidade, mas 

algumas pistas sugerem que a banda procede de Santa Rita de Passa Quatro, 

Terra de Zequinha de Abreu. No disco, mesmo gravado ao vivo durante o 

                                                           
19

 Esse dobrado faz parte do acervo da Sociedade Filarmônica 25 de Março e é de autoria de Heráclio Guerreiro 

com cópia de João Miranda Vaz 
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confronto transmitido pela televisão, agradam mais no entanto, a Banda 

Filarmônica XV de Novembro Cabense (de Cabo, Pernambuco) e a Banda 

Filarmônica do Rio Branco (Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. 

Talvez isso deva a uma questão de repertório. A formação paulista e a 

Sociedade Filarmônica 25 de Março (de Feira de Santana, Bahia), terceira 

colocada, escolheram dobrados. E dobrados são coisas por demais 

nostálgicas, próprias apenas para ocasiões especialíssimas. 

Os músicos pernambucanos optaram pela alegria. E ofereceram o ponto mais 

alto do LP: a verdadeira vertigem que é o frevo de rua Último Dia, de 

Levino Ferreira, um clássico dos carnavais nordestinos. A peça tem 

execução irretocável e quase nesse nível está também a outra participação da 

banda da cidade do Cabo: Carapeba, de Luiz bandeira e Julinho, tocada 

naquela linha ritimica que caracterizava a tão celebrada Banda de Pifaros de 

Caruaru. 

Os músicos de Visconde do Rio Branco, com discrição mineira, de certa 

forma inovam no tradicional, transformado O Guarani, de Carlos Gomes, 

numa marchinha de cadência dolente e dando andamento de maxixe já quase 

samba a celebre canção Chuá-chuá de Pedro de Sá Pereira e Ary Pavão, 

imortalizada há algumas décadas em gravação de Augusto Calheiros. 

 

A afirmação de que os “dobrados são coisas por demais nostálgicas, próprias apenas 

para ocasiões especialíssimas” expõe uma realidade que as filarmônicas viriam passar por 

conta da modernidade. O repertório tradicional, assim como as instituições, perderem espaço 

para os “conjuntos “pops” e a sua parafernália estridente”. Esse fato, diante do crescimento de 

Feira de Santana, intensificou a perda de relevância das filarmônicas para a comunidade. 

Essa dificuldade que a SF25M passava pode ser atestada em oficio enviado pelo então 

governador da Bahia Luiz Viana Filho por ocasião da recepção ao presidente do Chile 

Eduardo Frei no ano de 1968, onde expõe que, 

 

Desejando, na medida das possibilidades do estado, auxiliar as 

filarmônicas do interior, que sei, muitas delas atravessando no 

momento de grandes dificuldades, apreciaria muito conhecer a 

situação dessa Sociedade. 

 

Diante das dificuldades expostas anteriormente aliadas a um longo período sem 

atuação da escola de música houve uma redução acentuada no corpo musical da instituição. O 

resultado desse processo foi a falta de renovação de membros e a banda de música ficar 

reduzida a sete músicos com idade de 40 a 70 anos.  
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Figura 9- Reunião para a reativação do corpo musical da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 
Fotografo: Fábio Carmo Plácido 2015 

 

Aliado a isso a sede social, localizada na Rua Conselheiro Franco 279 – Centro, Feira 

de Santana, sofreu durante um longo período com a falta de manutenção e logo ficou em 

estado avançado deterioração. 
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Figura 10 - Sede da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 11- Área interna da sede da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 
Fonte: Acervo Fábio Carmo Plácido 2012 

 

Além das condições estruturais expostas anteriormente o instrumental pertencente a 

instituição, encontrava-se completamente danificado, o acentuou ainda mais a dificuldade 

vivida pela entidade 

 

5.5 O RESSURGIMENTO DA SOCIEDADE FILARMÔNICA 25 DE MARÇO 

 

O ano de 2014 marca o retorno da SF25M as atividades na cidade de Feira de Santana. 

Nesse período, através de convite do professor Carlos Alberto Oliveira Brito, presidente da 

entidade, se deu meu ingresso como professor da escola de música e regente do corpo 

musical. Após esse fato foi lançada as bases do projeto para a fundação da Escola de Música 

Maestro Estevam Moura (EMMEM). A escola, prevista em estatuto, além-função de 

formação de novos membros para comporem a banda musical tem a missão de “assegurar o 

ininterrupto funcionamento da “Filarmônica Vinte e Cinco de Março”, objetivo principal 

desta Sociedade”. 

O lançamento do projeto e minha apresentação à comunidade feirense se deram no dia 

27 de março. Na ocasião ocorreu o Encontro de Filarmônicas Princesa do Sertão, promovido 
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pela Fundação Senhor dos Passos. As bandas da Sociedade Lítero-Musical 25 de Dezembro 

(Irará), Sociedade Filarmônica Euterpe Feirense (Feira de Santana), Filarmônica UFBA 

(Salvador) participaram da solenidade que também marcou as comemorações de 146 anos da 

SF25M. Além disso, houve homenagem aos músicos remanescentes e ainda atuantes da 

instituição os senhores Alfredo Evangelista, João da Hora Farias, José Carneiro e Aurelino 

Dias Costa (Nagibe). 

 

Figura 12 Apresentação como regente da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 
Fonte: Acervo Pessoal 2014 

 

Após a elaboração do projeto num período de 15 dias todos os recursos para a compra 

dos instrumentos necessários para a formação da escola estavam disponíveis. Essa doação foi 

feita por pessoas da comunidade feirense que naquele instante apostavam no retorno da 

SF25M. 

 A inscrição dos jovens na EMMEM se deu através de contato com escolas municipais 

e projetos sociais existentes no bairro Baraúnas. Como exposto anteriormente a sede da 

filarmônica não reunia as condições ideais para abrigar as aulas por conta do estado de 

conservação da estrutura física. Para isso a alternativa foi manter as aulas no Centro 

Comunitário Ederval Fernandes Falcão, espaço na época pertencente a Fundação Senhor dos 

Passos, e localizado no bairro Baraúnas. Como o projeto contemplava inicialmente crianças e 
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adolescentes, o acesso as aulas seria facilitado por não haver necessidade do custo do 

transporte e as aulas ocorrerem próxima as casas dos participantes. 

 

Figura 13 Sala de Ensaio da Sociedade Filarmônica 25 Março – Centro Comunitário Ederval 

Fernandes Falcão 

 
Fonte: Acervo pessoal 2018 

 

A primeira turma foi composta por vinte e cinco estudantes oriundos da Escola 

Municipal Elisabeth Johnson. A opção pela faixa etária de 09 a 13 anos se deu pelo fato dos 

estudantes passarem mais tempo na banda. A partir dos 18 anos, geralmente, há inserção no 

mercado de trabalho. Na história da SF25M as primeiras mulheres a participarem da banda de 

música da entidade fazem parte desse processo formativo. 
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Figura 14 Primeira turma da Escola de Música Maestro Estevam Moura – 19 de maio de 2014 

 
Fonte: Acervo pessoal 2014 

 

As aulas ocorriam as segundas, quartas e sextas-feiras. No primeiro momento o 

horário era das 14h às 17h30min e depois das 15h às 17h, sempre no turno vespertino. A 

redução da carga horária se deu pelo fato dos estudantes obterem autonomia na montagem e 

desmontagens dos instrumentos e acessórios para aulas. Além disso, antes do inicio da pratica 

instrumental, eram realizados exercícios de respiração e brincadeiras musicais como meio de 

estimular o aprendizado da música. Outro fator que fundamentou a organização do tempo das 

aulas tem haver com o desconhecimento dos jovens para com a atuação da SF25M. Os fatores 

simbólicos que ajudam na identificação da instituição como: sede, fardamento, fotos, 

repertório, no primeiro eram inexistentes. 

Uma alternativa para superar essa situação foi a manutenção de páginas em redes 

sociais para a comunicação com os jovens, com a comumidade e com os responsáveis pelos 

estudantes. Dito isso a página do Instagram
20

, Facebook
21

 e Youtube
22

 foram criadas para 

expor a comunidade a agenda de apresentações, fatos e personagens (diretores, maestros, 

músicos) que envolvam a instituição. Já no Whatsapp e no Facebook o objetivo foi apresentar 

                                                           
20

 https://www.instagram.com/sociedadefilarmonica25demarco/?hl=pt-br 
21

 https://www.facebook.com/sociedadefilarmonica25demarco/ 
22

 https://www.youtube.com/channel/UCKQDgQh6lkNVuYNZ3Bz9Zcg 

https://www.instagram.com/sociedadefilarmonica25demarco/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/sociedadefilarmonica25demarco/
https://www.youtube.com/channel/UCKQDgQh6lkNVuYNZ3Bz9Zcg
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outros gêneros musicais (apreciação musical), videos gravados nas aulas para avaliação do 

grupo e programação das apresentações. Essas ações contribuiram para o estreitamento da 

relação Professor-estudantes-familia trazendo credibilidade em torno do trabalho realizado na 

SF25M. 

 

5.6 A ORGANIZAÇÃO DAS AULAS 

 

A estrutura das aulas, inicialmente, tinham uma duração maior, como foi exposto 

anteriormente as segundas, quartas e sextas-feiras, no turno vespertino com duração de 3 

horas, pelo fato dos estudantes ainda não dominarem a montagem e desmontagem dos 

instrumentos e acessórios (estantes). O grupo era composto por 25 estudantes sendo que todos 

tendo a primeira experiência em uma banda de música. Isso exigia atenção nesse processo 

tendo em vista a conservação de todos os materiais. Alguns desses, como o clarinete, 

demandavam mais tempo pela quantidade de peças a serem montadas e desmontadas. Além 

disso, os fundamentos da respiração, embocadura, emissão e postura requeriam atenção pelo 

processo de iniciação ser “um momento importante em que os fundamentos bem assimilados 

acompanharão o aprendiz nos seus estudos futuros” (VECCHIA, 2008 p. 32). Após esse 

período as aulas passaram a ter a duração de 2 horas. 

Diante da situação estrutural pela qual a SF25M passava no momento, apenas um 

professor para realizar a formação de novos membros para a banda de música, a alternativa 

foi realizar a formação dos músicos coletivamente. Sobre as maneiras como as aulas de 

música podem ser ministradas em uma filarmônica o professor Celso Benedito destaca que, 

 

1) Caso a banda esteja no inicio de sua formação, o mestre irá preparar 

todos de uma só vez e; 2) se a filarmônica já tem o corpo musical estruturado 

e necessita apenas da reposição e preparo de novos integrantes para o grupo, 

as aulas geralmente se dão de forma individual. (BENEDITO, 2011, p. 111) 

 

 Além disso, as questões econômicas para a manutenção do profissional contribuíram 

para a aplicação do ensino coletivo, “pois dá a possibilidade de um professor atender vários 

alunos simultaneamente, viabilizando-o financeiramente” (VECCHIA, 2008, p. 31). 

Para isso o método Da Capo de autoria de Joel Barbosa foi a alternativa para iniciação 

musical dos aprendizes. O método traz exercícios progressivos seja nos conteúdos teóricos, na 

tessitura das músicas, no tamanho das frases musicais, ainda apresenta um repertório baseado 
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nas tradições musicais brasileiras. Além disso, auxilia na iniciação pelo fato dos estudantes 

ainda não terem o aspecto físico consolidado para prática do instrumento de sopro o que 

mantém a motivação individual e do grupo. 

Essa maneira de ensino tem o principio do aprende-se fazendo, pois objetivo é o 

rápido ingresso dos estudantes no corpo musical da filarmônica (BENEDITO, 2011, p. 79). 

Partindo dessa premissa a disposição dos conteúdos para a aula se da seguinte forma: Ritmo, 

Escalas e Repertório. O ritmo é trabalhado com o método Pozzoli sendo tocado com os 

instrumentos musicais em uníssono. Os exercícios de escala maior utilizando diferentes 

articulações e o repertório baseado no método da capo, ou arranjos elaborados a partir da 

realidade técnica do grupo, ou repertório tradicional da SF25M (Dobrado, Marcha ou Valsa). 

 

5.7 INTERCÂMBIO COM MÚSICOS PROFISSIONAIS 

 

Dentro do processo de aprendizagem o contato com bons instrumentistas é de extrema 

importância (BENEDITO, 2011, p 112). Nesse sentido intercâmbio de músicos experientes 

com os jovens instrumentas estimulou a crescimento dos saberes e proporcionou o 

estabelecimento de novas referências musicais, diferentes da do mestre.  

Nessa perspectiva no ano de 2015 a EMMEM recebeu o grupo Patuscada formado por 

Elisa Goritzki, Dudu Reis, Geo Barbosa, Reinaldo Boaventura e Daniel Velloso. O conjunto 

realizou oficinas e apresentações na sala de ensaio da filarmônica. Nas oficinas trouxeram os 

saberes do choro, gênero comumente presente nas instituições orfeicas espalhadas pelo Brasil. 

No final do projeto houve uma apresentação de um arranjo do maxixe “o Gaucho de 

Chiquinha Gonzaga” com arranjo de Elisa Goritzki. Até então os estudantes não haviam 

vivenciado esse estilo musical nas aulas da filarmônica.  
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Figura 15 - Escola de Música Maestro Estevam Moura em apresentação com o grupo Patuscada no 

CUCA 

 
Fonte: Acervo Filarmônica 25 de Março 

 

Figura 16 - Aula do grupo Patuscada na sala de ensaio da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 
Fonte: Acervo Filarmônica 25 de Março 
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Além dos profissionais referenciados anteriormente, a presença dos músicos de outras 

filarmônicas e de instituições como a UFBA, no corpo musical da SF25M ajudaram no 

incentivo e consolidação dos saberes dos estudantes para a transição para a banda de música 

da SF25M. 

 

5.8 INGRESSO DOS JOVENS NA BANDA DE MÚSICA 

 

A banda de música da SF25M voltou a realizar apresentação no ano de 2015 no 

aniversário de 147 anos da instituição. Na ocasião com a presença dos sete remanescentes 

músicos locais aliados a diversos convidados, foi possível concretizar o desejo de rever a 

banda atuando nas ruas de Feira de Santana. Esse referencial foi importante para a formação e 

incentivo aos jovens no ingresso na banda de música da entidade. 

 

É com os veteranos que o avanço pedagógico da “cria de Filarmônica irá 

ocorrer. Desse modo, a idade não importa. O importante é o 

desenvolvimento da capacidade particular de cada um, seja integrante de 10, 

20, 60 ou 80 anos... É dentro desse contexto histórico sesquicentenário e 

atual, que o ensino e prática musical da banda são construídos e re-

inventados. A individualidade respeitada neste cenário “bandistico” se 

transfere para a sociedade e para a (in)corporação musical do grupo. 

(BENEDITO 2011, p.118) 

 

Antes da entrada no corpo musical da SF25M, os estudantes da EMMEM realizaram 

apresentação no 1º Encontro de Trombonistas da Bahia no teatro do CUCA. Esse momento 

foi a preparação para os jovens na transição entre e escola de música e o corpo musical da 

filarmônica. O repertório que antes era composto pelas musicas do método Da Capo, passou a 

ser composto por arranjos, dobrados e maxixes que fazem parte do acervo da SF25M. Nessa 

oportunidade os músicos veteranos com os mais jovens realizaram a primeira tocata juntos 

desde o retorno da filarmônica. Além disso, primeira vez os jovens instrumentistas 

executaram um dobrado. O escolhido foi João e Iris, arranjo de José Gomes de Assis 

(Zequinha). 
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Figura 17 - Apresentação no 1º Encontro de Trombonistas da Bahia 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

Após esse concerto, em setembro de 2016 os estudantes passaram a compor a banda 

de música da SF25M. Momento de estrear o fardamento. O concerto foi realizado na VI 

Semana de Economia da UEFS
23

, no anfiteatro do modulo II e contou com a presença da 

comunidade acadêmica da universidade, pais e familiares dos músicos. 
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 Universidade Estadual de Feira de Santana 
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Figura 18 - Estreia dos Estudantes da EMMEM no corpo musical da SF25M – VI Semana de 

Economia da UEFS 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

Nessa perspectiva a formação do perfil do músico para atuação na SF25M tem suas 

bases nos símbolos da instituição. Além do preparo técnico instrumental os fatos históricos 

fazem parte do dia a dia das aulas com o intuito de contribuir para a assunção da identidade 

cultural dos membros da instituição. 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-critica é propiciar as 

condições em que os educandos e suas relações uns com os outros e todos 

com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-

se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 

de amar (FREIRE, P., 2013, p. 42) 

 

Esse interesse em valorizar a história da SF25M se acentua com o fato das raízes da 

cultura popular brasileira a cada dia estarem sendo enfraquecidas, dentre outros motivos, por 

força da modernidade. 

 

Em tempos de globalização e queda de fronteiras entre países, a necessidade 

de afirmação das identidades locais tornou-se imperiosa. Sua revalorização 

surgiu como reação natural ao avanço da cultura de massa, que padroniza e 

dilui as peculiaridades de cada sociedade. (AVELAR, 2013, p. 27); 
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Dito isso, a pesquisa iconográfica trouxe elementos essenciais para a reconstrução da 

identidade da filarmônica como a relação com o fardamento, músicos, membros da diretoria e 

acervo de partitura. 

 

Figura - 19 Romário Braga, clarinetista da Sociedade Filarmônica 25 de Março anos 1940 

 
Fonte: Acervo família Braga 

 

A inserção do repertório no ambiente da formação dos jovens foi possível devido a 

conservação do acervo de partituras da SF25M. Durante o processo de reestruturação da 

entidade através de um convênio estabelecido com CEDOC/UEFS todas as partituras foram 

higienizadas, digitalizadas e armazenadas em um ambiente próprio para esse tipo de 

documento. Sobre esse tema o Professor Carlos Brito no documentário “Sociedade 

Filarmônica 25 de Março 148 anos de resistência” relata que, 

 

Quando nós entramos na sede encontramos um armário cheio de partituras. 

Essas partituras ai nós fizemos... a Fundação entrou nesse circuito que era 

uma personalidade jurídica que tinha CNPJ e a universidade precisava desse 

respaldo, a “Vinte e Cinco” não tinha esse respaldo não podia celebrar 
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convênio com ninguém. Ai a Fundação Senhor dos Passos emprestou o seu 

nome. Fizemos a digitalização de todo o acervo.
24

 

 

Nesse acervo encontram-se originais de grandes mestres de banda baianos, que 

durante a sua estada na SF25M compuseram obras que fazem parte do repertório de 

corporações espalhadas por todo o Brasil. Obras como a Fantasia Ibotirama “País das Flores”, 

de Tertuliano Santos, o dobrado Tusca, Allah, Dep. Arnold Silva e a marcha “Phase de 

Noivado” de Estevam Moura são alguns dos originais catalogados no arquivo. 

 

Figura 20 - Partitura do Dobrado Dep. Arnold Silva de Estevam Moura 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 Março 
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 Documentário Sociedade Filarmônica 25 de Março 148 anos de resistência. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=2mZ_bxJqtgY>.  

https://www.youtube.com/watch?v=2mZ_bxJqtgY
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Figura 21 - Verso da Partitura do Dobrado Dep. Arnold Silva de Estevam Moura 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

Essas obras passam por um processo de edição e revisão com objetivo de preservar 

documento original. Nessa acepção todas as partituras que a SF25M executa em suas 

apresentações passam por esse processo. 
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Figura 22 - Partitura da Marcha Regina Ramalho. Composição de Mathias Almeida 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

Figura 23 Partitura da Marcha Regina Ramalho. Composição de Mathias Almeida 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 
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Figura 24 - Partitura editada da Marcha Regina Ramalho. Composição de Mathias Almeida 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

A sinalização na partitura com as marcações de compasso, número de compasso, 

tamanho da fonte da notação musical foram sendo ajustados de acordo com a observação do 

desempenho dos estudantes nos ensaios. A opção por manter as músicas em uma página se 

mostraram mais eficientes para a execução das obras. Além disso, o custo para a impressão 

das partituras ficou reduzido. 
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A inserção de novas peças no repertório é estudada de acordo com a condição técnica 

dos instrumentistas e tempo de ensaio para a apresentação. Os estudantes, em sua maioria, não 

tem acesso aos instrumentos musicais fora do ambiente das aulas. Aliado a isso os ensaios da 

banda de música ocorrem em ocasiões próximas as apresentação. Não há ensaio regular com 

todos os músicos por questões de custo. No passado a sede da filarmônica era localizada uma 

área residencial e os instrumentistas residiam nas proximidades. Atualmente o acesso aos 

ensaios é feito através de transporte. Outro fator é que esses momentos são realizados no 

período noturno devido os adultos terem atividade profissional durante o dia. Com isso, as 

crianças, em sua maioria na faixa etária de 12 a 15 anos, tem dificuldades transitar em 

horários que as coloque em situação de vulnerabilidade. Nessa perspectiva as criações dos 

arranjos visam à eficiência na interpretação das obras considerando os aspectos citados 

anteriormente 

A história da SF25M é composta pela participação de grandes mestres. Desde a 

fundação em 1868 essas figuras contribuíram com o divertimento da população feirense com 

a criação de dobrados, marchas, fantasias, boleros, baseados no contexto em que se inseriam. 

Figuras como João Manoel Dantas “músico notável, compositor de mérito e mavioso 

violinista” nascido na cidade de Cachoeira, em 1815, e falecido na Cidade de Feira de 

Santana, em 9 de fevereiro de 1874, onde dirigia a Filarmônica 25 de Março (CARVALHO, 

1945, p. 95). O mestre é o autor do autor do “Hino da Sociedade Filarmônica 25 de Março”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Figura 25 - Partitura editada do Hino da Sociedade Filarmônica 25 de Março – Autor João Manoel 

Dantas 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 
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Outro importante regente trata-se do maestro João do Espírito Santo. Nos dizeres do 

memorialista Antonio do Lajedinho, 

 

A Sociedade Filarmônica 25 de Março, 59 anos depois de fundada, por 

questões internas, dissolveu o corpo musical e fechou suas portas. E assim 

ficou até 1931 (04 anos) quando o Cel. Américo de Almeida Pedra, voltou a 

residir em Feira de Santana. Foi então que o velho herói das lutas horacianas 

na chapada Diamantina e combatentes contra a Coluna Prestes, convocou os 

velhos companheiros como Antonio Cipriano Pinto, Alfredo Castro, 

Euclides de Souza Pinto, Alfredo Pereira, Argemiro Souza e o Maestro 

João do Espírito Santo, com os quais constituiu uma diretoria, tendo ainda 

a colaboração dos homens de destaque de então Arnold Ferreira da Silva, 

João Marinho Falcão, Raul Ferreira da Silva, Heráclito Dias de Carvalho, 

Carlos Rubinos Bahia, Adalberto Pereira, Dalvaro Ferreira da Silva e tantos 

outros que faziam parte da elite feirense. Juntos soergueram a primogênita 

de Feira de Santana. (Grifo nosso)
25

 

 

No ano de 1923, figura na regência da SF25M, o mestre João Camelier (SANTOS, 

2012, p. 65) que segundo Antonio Alexandre Bispo era tenente da polícia local (Bispo, 1973). 

O maestro, autor de dobrados, marchas (nº18 “Catarina Santos, nº 29, nº 41), valsas (Isaura 

Daltro), fantasias (nº 11 “Iaiá Silva”), também tem passagem pela centenária Lira Carlos 

Gomes em Estância no estado de Sergipe onde foi levado pelo comendador João Joaquim de 

Souza Sobrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

  As grandes filarmônica de Feira. Disponível em:< http://feiraantiga.blogspot.com.br/2010/11/as-grandes-

filarmonicas-de-feira.html>. Acesso em 06/04/2018 

 

http://feiraantiga.blogspot.com.br/2010/11/as-grandes-filarmonicas-de-feira.html
http://feiraantiga.blogspot.com.br/2010/11/as-grandes-filarmonicas-de-feira.html
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Figura 26 - João Camelier 

 
Fonte: Acervo Lyra Carlos Gomes – Estância – Sergipe 

 

Outro grande nome que passou pela SF25M trata-se do professor Estevam Pedreira 

Moura. Nascido no arraial de Santo Estevam do Jacuípe, ingressou como regente da SF25M 

nos anos 30 e ficou até o seu falecimento em 1951. Autor de obras de diversos gêneros como 

Fantasia (Contos de Fadas), boleros (Antonio Pinto), Dobrados (Tusca, Verde-branco, Dep. 

Arnold Silva, Presidente Almeida, Allah), Marcha Fúnebre (Lágrimas), marchas (Maria 

Velloso Pinto, Constelação, Phase de Noivado), é considerado um dos mais importantes 

regentes da SF25M. 
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Figura 27 Estevam Moura 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

Figura 28 - Capa da Valsa Angelina Pereira – Estevam Moura 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 
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 Além das atividades na filarmônica, desempenhou o cargo de professor de canto 

orfeônico no Ginasio Santanópolis do educador Áureo Filho. 

 

Figura 29- Registro profissional de Estevam Moura 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 
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Outra atividade exercida pelo maestro tem a ver com os festejos de micareta, onde 

mantinha “Os Cadetes do Amor” um grupo percussivo para a animação da folia feirense. No 

ano de 1935 o professor se classificou em primeiro lugar no concurso do carnaval da Bahia 

com o samba “Eu tenho fé” (SANTOS, 2012, p. 67). 

 

Figura 30 - Cadetes do Amor na micareta de 1939 

 

 
Fonte: Fotos de Feira de Santana – Bahia a Princesa do Sertão 

 

Além dos trabalhos na SF25M e nos festejos micaretescos, o aludido mestre teve 

atuação na Igreja de Santana. O professor era o regente da orquestra e coro, 

 

onde algumas de suas composições ainda são executadas na época das festas 

da padroeira. A sua "Novena" para coro e orquestra era tão comovente que, 

no dizer de Miro, o próprio compositor chorava ao ouví-la. Dele, o arquivo 

da "25 de Março" guarda um "Domine ad adjuvandum". (BISPO, 1973) 

 

Pelos motivos citados anteriormente, e pela importância do maestro para a SF25M, a 

diretoria da instituição decidiu adotar Estevam Moura como patrono da escolinha. Além 
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disso, o desejo em manter uma escola de música em Feira de Santana, que chegou a realizar 

ao lado professora Georgina Erismman, contribuiu para a realização da homenagem. 

 

Figura 31 - Escola de música em 11 de Dezembro de 1937 

 
Fonte: GAMA, Raimundo. Memória Fotográfica de Feira de Santana. Feira de Santana: Fundação 

Cultural de Feira de Santana, 1994 

 

Outro motivo é o fato da memória do referido maestro ter sido negligenciada em Feira 

de Santana. Hugo Navarro em coluna publicada no jornal Folha do Norte diz que, 

 

 [...] Envolvidos nesse clima, quase frenético, de labuta em busca do 

passado, em que pessoas, trabalhos e fatos são resgatados do olvido a que 

estavam votados, estranhamos que permaneça no esquecimento a memória 

do maestro Estevam Moura. Oriundo de Santo Estevam, o maestro dirigiu e 

regeu de forma impecável, nesta cidade, por muitos anos, a banda da 

“Sociedade Filarmônica 25 de Março”. Deixou grande número de peças 

musicais como dobrados, marchas, valsas e composições sacras, cujos 

originais não se sabe por onde andam. Professor de Música do Colégio 

Santanópolis e da escola da “25 de Março”, algumas de suas obras d vez em 

quando aparecem em outras bandas, atribuídas a autores diversos. Sua 

produção é vasta, valiosa e corre o risco de se perder de forma irreparável. 

Estevão Moura formou na “25 de Março”, filarmônica que durante muitos 

anos foi motivo de orgulho para o povo de Feira de Santana pela 

organização, gosto musical, afinação apurada e garbo com que se 

apresentava nas ruas e festas. Deixou alunos famosos como o maestro Miro, 

que hoje dá o nome a um teatro desta cidade. Pena que estejam a cair no 

esquecimento a memória e a importante obra de Estevam Moura. 

(NAVARRO, 2014, p. 2) 
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Figura 32 - Sociedade Filarmônica 25 de Março por ocasião da inauguração do fardamento. Regência 

de Estevam Moura  

 
Fonte: GAMA, Raimundo. Memória Fotográfica de Feira de Santana. Feira de Santana: Fundação 

Cultural de Feira de Santana, 1994, p. 206. 

 

Após o falecimento de Estevam Moura no ano 1952 assume a direção da banda de 

música da SF25M o professor Tertuliano Ferreira Santos. O referido maestro saiu da coirmã 

Sociedade Filarmônica Vitória e passou a figurar nos quadros da “Vinte e Cinco”. Naquela 

época um acontecimento como esse causava um grande alvoroço devido rivalidade existente 

entre as filarmônicas. Alpiniano Reis, sobre a troca do seu pai, Tuta Reis, da Euterpe para a 

“25 de Março” relata que, 

 

Naquela época, as desavenças entre as filarmônicas eram bastante acirradas e 

envolviam não apenas músicos, mas, diretores, associados e admiradores. 

Chegava-se ao extremo de um músico não pisar sobre o passeio da sede da 

filarmônica adversária, no que eram imitados pelos associados. Os 

seguidores da Euterpe faziam chacotas alegando que Meu Pai, para tocar na 

“25 de Março”, teria se vendido. As provocações chegaram ao ponto de 

ameaças de morte. (OLIVEIRA FILHO, 2008, p. 44) 

 

O “professor Santos”, como era conhecido, dirigiu a banda de música entre os anos 50 

e 60. Autor de obras como a Fantasia “Ibotirama (Pais das Flores)”, a marcha “Eliana 
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Meireles”, o dobrado “Vitória”, a Fantasia “Céu Azul”, marcha fúnebre “Mater Dolorosa” e o 

Maxixe “Chimarrão” figura como um dos principais mestres de banda do estado da Bahia. 

 

Figura 33 Sociedade Filarmônica 25 de Março nas escadarias do Paço municipal – Regência 

Tertuliano Santos 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

Ainda podemos citar o Maestro Claudemiro Daltro Barreto (Miro), citado com 

recorrência nesse texto. Sobre o referido professor Antonio Alexandre Bispo em visita a 

SF25M em 1973 conta que  

 

a tradicional "25 de Março" está hoje sob a responsabilidade de Claudemiro 

Dalto Barreto, vulgo "Miro", que, depois de 35 anos como instrumentista, 

assumiu a sua regência há 7 anos. Natural de Feira de Santana, Miro foi 

aluno de Estevão Moura, "o muito amigo, irmão e professor", tendo-o 

educado na execução do trompete, pois "tocava muito alto". A sua formação 

básica foi adquirida em Sergipe, na cidade de Buquim
26

, com um músico 

chamado de Zeca Laranjeiras. Assim, as peças que compõe para o clube 

local, a que chama de "brincadeiras", são, na sua maioria, frevos, entre eles, 

"Parece, mas não é", "Pisa macio", "Sururú", "Os bodes", "Frevo na lua", 

                                                           
26

 Boquim 
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"Amigo da onça", "Tudo azul", "Museu de cera" e "Agachando". Escreveu 

as marchas "Vem amor" e "Vou brincar na Micareta" e os dobrados 

"Claudemiro Filho", "Verde-amarelo", "Recordação" e "Estevão Moura". 

(BISPO, 1973)  

 

O maestro participou de importantes momentos da instituição como na já citada 

excursão do centenário e do 1º Campeonato Nacional de Bandas. 

  

Figura 34 - Maestro Claudemiro Daltro Barreto (Miro) 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

E dos mais atuais podemos Alfredo Evangelista de Sousa, um dos poucos membros da 

filarmônica com mais de 50 anos prestados a instituição. Alfredo que é natural de São 

Gonçalo dos Campos iniciou na SF25M no ano de 1966 como músico. Já nos anos 90 

assumiu a regência da banda. Após o retorno das atividades da filarmônica o referido mestre 

manteve a participação ativa sendo um importante elo entre os veteranos e jovens. 
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Figura 35 - Sociedade Filarmônica 25 de Março – Regência Alfredo Evangelista 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

Esses conhecimentos foram fundamentais para situar os participantes diante da 

importância da SF25M para a cidade de Feira de Santana 

 

5.9 REAPROXIMAÇÃO DA SOCIEDADE FILARMÔNICA 25 DE MARÇO COM 

A COMUNIDADE  

 

Depois de um longo período de inatividade, a SF25M sofreu uma perda de espaço no 

cenário cultural local e um consequente distanciamento do público. A partir de 2014, as 

apresentações da instituição voltaram a ser realizadas, através, da EMMEM. Em 2015 com o 

retorno da banda de música a filarmônica retornou as tradicionais procissões. Nesse ano a 

instituição participou da Festa de Santana, padroeira da cidade de Feira de Santana.  
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Figura 36 - Sociedade Filarmônica 25 de Março - Festa de Santana 2015 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

Esse retorno remete a uma tradição de participação das bandas de música que havia 

sido perdido na cidade. O escritor Eurico Alves Boaventura conta como se realizava os 

festejos a Senhora Santana, 

 

Procediam a festa as novenas. Nesse preiodo, madrugadinha, o zabumba de 

Bonfim da Feira ou de Riachão de Jacuípe acordava a cidade, durante a 

semana festiva. Ao meio-dia e ao entardecer, desfilava a charanga 

proclamando o esplendor da semana. E vinha, depois da festa, a quarta-feira 

da procissão. Missa solene às dez horas, renovando o brilho da Missa de 

Domingo. 

Um encanto a procissão no fim de tarde da quarta-feira. Vinte charolas! Em 

cada janela, tinha-se a preocupação de se contarem as charolas, qual mais 

bonita, mais caprichosamente ornamentada. Do alto da janela da casa de meu 

pais, assistimos o desfilar da procissão. Eram as mesmas beatas de todo ano 

em volta da imagem de devoção. Operários cor de casca de tamarindo 

maduro guarneciam São Benedito, Nossa Senhora dos Remédios, era um 

mimo. Encerrando o préstito, antecedida de São Joaquim e São Domingos, 

orago este da primitiva fazenda, surgia Santana no mar da multidão em 

ondas policromas. (BOAVENTURA, 2006, p. 28) 
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O posicionamento das filarmônicas no cortejo era demarcado de acordo com o santo 

padroeiro de cada instituição. 

 

Na quarta-feira, dia do encerramento, realizava-se a procissão, cada 

filarmônica tinha o seu santo padroeiro, o qual acompanhava tocando atrás 

do andor: da 25 de Março, Coração de Jesus, da vitória, Nossa Senhora das 

Vitórias, da Euterpe, Senhora Santana e da Banda da Polícia Militar, Cosme 

Damião. Na medida em que a distância entre uma imagem e outra era 

obedecida, as filarmônicas não tocavam ao mesmo tempo, isso evitava que 

houvesse tumulto e zoada. Tinha-se ordem, respeito e fé naquele tempo. 

(OLIVEIRA FILHO, 2008, p.62) 

 

Além da procissão as bandas realizavam as tocatas nos coretos durante as novenas a 

padroeira onde o ponto alto era tocar no chamado “Domingo da Festa” e na “Noite de 

Encerramento” 

 

Durante as nove noites, logo após o ato religioso, o coreto da Matriz era 

ocupado por uma das filarmônicas. Fazia-se o sorteio entre a 25 de Março, a 

Euterpe, a Vitória e, posteriormente, a Banda da Polícia Militar, para compor 

a programação das tocatas. (OLIVEIRA FILHO, 2008, p.78) 

 

Pois “sustentava as filarmônicas a velha política municipal. Ranço demorado dessa 

política em meio as filarmônicas da terra” (BOAVENTURA, 2006, p. 30) 

Desde 2016 as filarmônicas não participam dos cortejos a padroeira. Porém em igrejas 

dos bairros da cidade os convites são constantes, de tal maneira no ano de 2016 e 2017 a 

SF25M participou de 10 procissões. A experiência foi essencial para o desenvolvimento do 

musical dos jovens pela exigência do tocar em marcha, experiência que eles ainda não haviam 

vivenciado. Outro ponto é o repertório, que segue os cânticos religiosos, marchas e dobrados 

durante o cortejo. 
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Figura 37 - Sociedade Filarmônica 25 de Março na Festa de São Roque no povoado homônimo 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

Além das tocatas de caráter religioso, a SF25M realizou apresentação em escolas 

públicas e particulares. A presença nesses ambientes foram fundamentais para o processo de 

reaproximação da agremiação com a comunidade. Além disso, um meio de provocar os 

cidadãos feirenses a conhecer mais sobre a própria cultura. Igualmente, o retorno ao palco 

tradicional das filarmônicas, os coretos, voltaram a ser utilizados para esse fim. 
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Figura 38 - Sociedade Filarmônica 25 de Março no coreto da catedral de Santana 2017 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

 Após um período de 10 anos a “Vinte e Cinco” realizou uma apresentação no coreto 

da catedral metropolitana. Mais uma experiência que dá significado aos espaços públicos da 
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cidade visto que parte da população local desconhecem a função desses equipamentos na 

praça. 

 

5.10 PRÊMIO LEANDRO GOMES DE BARROS 

 

Figura 39 - Prêmio Leandro Gomes de Barros 

 
Fonte: Ministério da Cultura 

 

No ano de 2017 fui agraciado com o Prêmio Culturas Populares, promovido pela 

Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. A Edição 

homenageou o paraibano Leandro Gomes de Barros (1865) que foi considerado o rei dos 

poetas no seu tempo. A seleção de âmbito nacional reuniu 2.862 inscrições, um recorde para a 

secretaria, e visava incentivar a cultura popular brasileira. No município de Feira de Santana 

fui o único premiado na categoria de mestres e a nível nacional adquirir a colocação 113. 

Outros mestres baianos e nordestinos foram agraciados o que fez com que a região fosse a 

mais premiada do Brasil. 

 

5.11 SOCIEDADE FILARMÔNICA 25 DE MARÇO 150 ANOS 

 

A culminância desse processo de reestabelecimento da SF25M foi a comemoração do 

aniversário de 150 anos da entidade realizada no dia 23 de março de 2018. 
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Figura 40 - Sociedade Filarmônica 25 de Março nas escadarias da Prefeitura de Feira de Santana em 

razão das comemorações de 150 anos de Fundação 

 
Fonte: Acervo Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

 Atualmente a agremiação é a mais antiga em atividade no estado da Bahia. Essa data 

simboliza o esforço de muitos abnegados e sonhadores com desenvolvimento da arte da 

cidade de Feira de Santana. O envolvimento dos jovens, veteranos, com esse momento 

demonstra a magia transformadora que essas instituições promovem nos seus membros. 

Como disse Martiniano Carneiro em discurso proferido na inauguração da sede coirmã 

Sociedade Filarmônica Euterpe Feirense em 1951 

 

 Mas, acontece que as agremiações desta natureza teem, entre nós, o condão 

de provocar gestos magnânimos dos nossos homens, descobrindo-lhes o 

entusiasmo e o sentimento altruístico. [...] Positivamente podemos atestar 

que não tem sido em vão o nosso cuidado e nosso interesse, nem perdido tem 

sido o nosso tempo em prol das filarmônicas. (CARNEIRO, 1951, p. 2-3) 
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E isso se atesta no recomeçar da SF25M. Diante de todas as dificuldades a instituição 

renasceu pelo fato de existir a abnegação em cada componente, qualidade essencial para a 

manutenção dessas instituições orfeicas brasileiras. Nos dizeres de Francisco de Paula de 

Miranda, no estatuto da Lira Sanjoanense, ainda no séc. XIX, 

 

Não basta somente a combinação de vozes humanas com o som dos 

instrumentos. É necessário, que haja a combinação dos indivíduos que 

compõem a corporação para que ela funcione como um só maquinismo e 

uma só vontade para realização dos seus anseios (in. SCHAUZO e NUCCI, 

2012, p. 33). 

 

A história da Sociedade Filarmônica 25 de Março, não se encerrará nessas páginas. 

Outros momentos de ventura serão escritos, por essas e por outras mãos, pois a magia 

emanada pelas liras continuará ensinar a lição do amor. 
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7. ANEXOS  

 

7.1 RELATÓRIO DAS PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Antonio Carlos Batista Neves Junior   Matrícula:216123399 

Área:Educação Musical     Ingresso: 2016   

 

Código Nome da Prática 

MUSD56 Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental/Vocal 

 

Orientador da Prática: José Mauricio Valle Brandão 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Escola de Música Maestro Estevam Moura 

 

2) Carga Horária Total: 254HS 

 

3) Locais de Realização:  

a) Estudos realizados em minha residência; 

b)Sociedade Filarmônica 25 de Março – Rua Deraldo Alves Costa, Centro Comunitário 

Ederval Fernandes Falcão, 171, Baraúnas, Feira de Santana - Bahia 

 

4) Período de Realização: 04.07 a 31.10 de 2016 – Semestre 2016.1 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a) Aulas na Escola de Música Maestro Estevam Moura – durante todo o semestre – 154 hs 

(44 aulas com duração de 3h30min) – Local: Sociedade Filarmônica 25 de Março – 

Rua Deraldo Alves Costa, Centro Comunitário Ederval Fernandes Falcão, 171, 

Baraúnas, Feira de Santana – Bahia; 

b)Confecção de exercícios; 10h 

c) Criação de arranjo voltado para o grupo; 20h 

d)Edição de partituras; 40h 

e) Transcrição de músicas do repertório da música popular brasileira; 10h 
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6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a)  Aprimorar a técnica instrumental dos estudantes; 

b)Aprimorar da leitura de partitura dos estudantes; 

c) Aumentar a resistência dos estudantes; 

d)Aumentar o repertório da banda de música; 

e) Aprimorar a sonoridade do grupo; 

f) Aproximar os estudantes da história da filarmônica e da cidade de Feira de Santana; 

g)Aproximar os estudantes do repertório executado pela filarmônica (Dobrado, Marcha, 

Valsa, polaca, entre outros); 

 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

a) Exercícios para a leitura musical para serem trabalhados coletivamente; 

b)Exercícios para aquecimento do grupo; 

c) Exercícios técnicos para instrumentos de bocal e palheta para serem trabalhados 

coletivamente; 

d)Exercícios para a sonoridade do grupo; 

e) Composição de Arranjos, edição de partituras da “Filarmônica 25 de Março” (Dobrado, 

Valsa e Marcha); 

f) Álbum de imagens que retratam a história da filarmônica. 

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horária da Orientação: 20 hs 

 

8.2) Formato da Orientação: Encontros semanais presenciais ou a distância, para discussão 

sobre questões técnicas referentes a minha atuação profissional. 

 

9) Resultados Obtidos: 

 

a) Ingresso de 14 estudantes no corpo musical da Sociedade Filarmônica 25 de Março; 

b)Criação de Arranjos 

c) Edição de partituras (Marcha Maria Velloso Pinto – Estevam Moura, Dobrado Periquito 

– Ovídio Santa Fé Aquino, My Way – Paul Anka Arr. Paulo Alves Neto); 

d)Levantamento de imagens para compor o acervo da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

e) Apresentações Públicas (5 apresentações) 

f) Aproximação da instituição junto à comunidade de Feira de Santana; 

g)Criação de Exercícios coletivos para leitura musical, sonoridade e aquecimento;  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Antonio Carlos Batista Neves Junior   Matrícula:216123399 

Área: Educação Musical   Ingresso: 2016.1 

 

Código Nome da Prática 

MUS D51 Prática de Banda 

 

Orientador da Prática: José Mauricio Valle Brandão 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Apresentações da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

2) Carga Horária Total: 169HS 

 

3) Locais de Realização: 

a) Feira de Santana (Bairro Baraúnas, Conjunto João Paulo II, Senai Feira de Santana, 

Teatro do Cuca e Universidade Estadual de Feira de Santana); 

b) Em minha residência  

 

4) Período de Realização: 04.07 a 31.10 de 2016 – Semestre 2016.1 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a) Levantamento de informações auxiliares sobre o repertório específico – 15h 

b)Edição de partituras – composição de arranjo – 50h  

c) Análise das partituras a serem executadas – 20h 

d)Divulgação por meio de mídias sociais – Páginas no Facebook, Youtube e Intagram). – 

20h 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Aproximar a Sociedade Filarmônica 25 de Março da comunidade de Feira de Santana; 

b)Proporcionar aos jovens músicos apresentações em espaços diferentes do que a própria 

comunidade; 

c) Aprimorar a técnica de regência da banda; 

d)Editar partituras do acervo da “Filarmônica 25 de Março” para apresentações públicas; 

e) Compor arranjos de acordo com o nível técnico do grupo; 

f) Reinserir a “Filarmônica 25 de Março” em procissões na cidade de Feira de Santana; 

g)Inserir a “Filarmônica 25 de Março” em novas praças; 

h)Realizar intercâmbio com outros grupos existentes no estado; 
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7) Concertos da SOCIEDADE FILARMÔNICA 25 DE MARÇO: 

 

1.  Festival baiano de Trombonistas (Teatro do Cuca) 15 de Julho 

Regente: Antonio Neves 

Repertório: Sonho de amor (Paulo Massadas/Michael Sullivan) Arr. Antonio Neves – 

Dobrado João e Iris (Arr. José Gomes de Assis) – My Way (Paul Anka – Arr. Paulo 

Alves Neto) O Gaúcho (Chiquinha Gonzaga – Arr. Elisa Goritsky), Asa Branca (Luiz 

Gonzaga/Humberto Teixeira - Arr. Antonio Neves) 

 

2. VI Semana de Economia da UEFS (Anfiteatro do Modulo II) 12 de Setembro 

Regente: Antonio Neves 

Repertório: Sonho de amor (Paulo Massadas/Michael Sullivan) Arr. Antonio Neves – 

Dobrado João e Iris (Arr. José Gomes de Assis) – My Way (Paul Anka – Arr. Paulo 

Alves Neto)  Marcha Ana Maria (Lulú Nerega) - O Gaúcho (Chiquinha Gonzaga – Arr. 

Elisa Goritsky), Asa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira - Arr. Antonio Neves) 

 

3. Mundo Senai (Senai Feira de Santana) – 29 de Setembro 

Regente: Antonio Neves 

Repertório: Sonho de amor (Paulo Massadas/Michael Sullivan) Arr. Antonio Neves – 

Dobrado João e Iris (Arr. José Gomes de Assis) – My Way (Paul Anka – Arr. Paulo 

Alves Neto)  Marcha Ana Maria (Lulú Nerega) - O Gaúcho (Chiquinha Gonzaga – Arr. 

Elisa Goritsky), Asa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira - Arr. Antonio Neves) 

  

4. Semana da Criança Escola Municipal Elisabeth Jonhson – 10 de Outubro 

Regente: Antonio Neves 

Repertório: Sonho de amor (Paulo Massadas/Michael Sullivan) Arr. Antonio Neves – 

Dobrado João e Iris (Arr. José Gomes de Assis) – My Way (Paul Anka – Arr. Paulo 

Alves Neto)  Marcha Ana Maria (Lulú Nerega) - O Gaúcho (Chiquinha Gonzaga – Arr. 

Elisa Goritsky), Asa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira - Arr. Antonio Neves) 

 

5. Procissão São João Paulo II – 23 de Outubro 

Regente: Antonio Neves 

Repertório: Dobrado João e Iris (Arr. José Gomes de Assis) – Dobrado Cel. Pedra (João 

Souza), Hino São João Paulo II (Arr. Antonio Neves), Em nome do Pai (Arr. Antonio 

Neves), O povo de Deus (Arr. Antonio Neves), Segura na Mão de Deus (Arr. Antonio 

Neves), Eu navegarei (Arr. Antonio Neves), Pelos Prados e Campinas (Arr. Antonio 

Neves), Amar como Jesus Amou (Arr. Antonio Neves) 
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Total de ensaios e concertos: 12 ensaios de 2h + 5 Apresentações de 4h de Duração (Pré-

produção + apresentação + pós-produção) = 54hs 

 

8) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

a) Apresentações públicas; 

b)Partituras editadas; 

c) Gravação das apresentações; 

d)Alimentação das páginas das redes sociais da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

(Facebook, Instagram e Youtube); 

e) Arranjos compostos para a Filarmônica 25 de Março. 

 

9) Orientação: 

 

9.1) Carga horária da Orientação: 10h 

 

9.2) Formato da Orientação:  

Encontros semanais presenciais ou à distância, para discussão sobre questões técnicas 

referentes à minha atuação profissional. 

 

10) Resultados: 

 

a) Apresentações públicas; 

b)Partituras editadas; 

c) Gravação das apresentações; 

d)Alimentação das páginas das redes sociais da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

(Facebook, Instagram e Youtube); 

e) Arranjos compostos para a Filarmônica 25 de Março; 

f) Aproximação da sociedade Filarmônica 25 de Março da comunidade de Feira de 

Santana; 

g)Aprimoramento da minha técnica enquanto regente da Banda de Música; 

h)Intercâmbio com o “Grupo Patuscada” através do projeto rodando o choro.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Antonio Carlos Batista Neves Junior   Matrícula:216123399 

Área: Educação Musical   Ingresso: 2016.1 

 

Código Nome da Prática 

MUS D51 Prática de Banda 

 

Orientador da Prática: José Mauricio Valle Brandão 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Apresentações da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

 

2) Carga Horária Total: 177HS 

 

3) Locais de Realização: 

a) Feira de Santana (Bairro Baraúnas, Conjunto João Paulo II, Senai Feira de Santana, 

Teatro do Cuca e Universidade Estadual de Feira de Santana); 

b) Em minha residência  

 

4) Período de Realização: 21.11 a 08.04 de 2017 – Semestre 2016.2 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a) Levantamento de informações auxiliares sobre o repertório específico – 15h 

b)Edição de partituras – composição de arranjo – 50h  

c) Análise das partituras a serem executadas – 20h 

d)Divulgação por meio de mídias sociais – Páginas no Facebook, Youtube e Intagram). – 

20h 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Aproximar a Sociedade Filarmônica 25 de Março da comunidade de Feira de Santana; 

b)Proporcionar aos jovens músicos apresentações em espaços diferentes do que a própria 

comunidade; 

c) Aprimorar a técnica de regência da banda; 

d)Editar partituras do acervo da “Filarmônica 25 de Março” para apresentações públicas; 

e) Compor arranjos de acordo com o nível técnico do grupo; 

f) Reinserir a “Filarmônica 25 de Março” em procissões na cidade de Feira de Santana; 

g)Inserir a “Filarmônica 25 de Março” em novas praças; 

h)Realizar intercâmbio com outros grupos existentes no estado; 

 

7) Concertos da SOCIEDADE FILARMÔNICA 25 DE MARÇO: 

 

1. Natal Encantado 21 de Dezembro  
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Regente: Antonio Neves 

Repertório: Dobrado João e Iris (Arr. José Gomes de Assis), Marcha Ana Maria (Lulú 

Nerega), My Way (Paul Anka – Arr. Paulo Alves Neto), Valsa Isaura Daltro (João 

Camelier), Preta Pretinha (Moraes Moreira/Luiz Galvão – Arr. Antonio Neves) Asa 

Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira - Arr. Antonio Neves), Seleção Natalina 

(Arr. Antonio Neves) 

 

Total de ensaios e concertos: Ensaios (58h Ensaios das 15h as 17h) + (20h Ensaios das 

19h30min as 21h30min) + 4h Concerto = 82h 

 

8) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

a) Apresentações públicas; 

b)Partituras editadas; 

c) Gravação das apresentações; 

d)Alimentação das páginas das redes sociais da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

(Facebook, Instagram e Youtube); 

e) Arranjos compostos para a Filarmônica 25 de Março; 

 

9) Orientação: 

 

9.1) Carga horária da Orientação: 10h 

 

9.2) Formato da Orientação:  

Encontros semanais presenciais ou à distância, para discussão sobre questões técnicas 

referentes à minha atuação profissional. 

 

10) Resultados: 

 

a) Apresentação pública; 

b)Partituras editadas; 

c) Gravação das apresentações; 

d)Alimentação das páginas das redes sociais da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

(Facebook, Instagram e Youtube); 

e) Arranjos compostos para a Filarmônica 25 de Março; 

f) Aproximação da sociedade Filarmônica 25 de Março da comunidade de Feira de 

Santana; 

g)Aprimoramento da minha técnica enquanto regente da Banda de Música; 

 

A incompatibilidade do calendário acadêmico com o calendário civil dificultou a inserção de 

mais apresentações no presente relatório.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Antonio Carlos Batista Neves Junior   Matrícula: 216123399 

Área: Educação Musical   Ingresso: 2016.1 

 

Código Nome da Prática 

MUS D51 Prática de Banda 

 

Orientador da Prática: José Mauricio Valle Brandão 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Prática como regente da sociedade filarmônica 25 de março (5 

Apresentações) 

 

2) Carga Horária Total: 200Hs 

 

3) Locais de Realização:  

a) Feira de Santana (Bairro Baraúnas, Bairro Feira VI, Povoado São Roque (Distrito de 

Jaíba), Bairro Campo Limpo, Casarão Froes da Motta) 

b)Minha Residência  

 

4) Período de Realização: 08.05 a 09.09 DE 2017 – Semestre 2017.1 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a) Levantamento de informações auxiliares sobre o repertório específico – 10h 

b)Edição de partituras – composição de arranjo – 50h  

c) Análise das partituras a serem executadas – 20h 

d)Divulgação por meio de mídias sociais – Páginas no Facebook, Youtube e Intagram). – 

20h 

 

6)Concertos da SOCIEDADE FILARMÔNICA 25 DE MARÇO: 

 

5. VI Festival de Filarmônicas Princesa do Sertão – Casarão Fróes da Motta - Feira de 

Santana  

Regente: Antonio Neves 

Repertório: Hino da Sociedade Filarmônica 25 de Março (João Manoel Dantas), Marcha 

Regina Ramalho (Mathias Almeida), Dobrado João e Iris (Arr. José Gomes de Assis), 

Preta Pretinha(Luiz Galvão/Moraes Moreira – Arr. Antonio Neves), Valsa Lindaura 

Azevêdo (Tertuliano Santos), Hino do Fluminense de Feira de Santana (Antonio 

Moreira – Arr. Antonio Neves), Asa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira - Arr. 

Antonio Neves), Hino à Feira (Georgina Erismann). 

 

6. Procissão do Sagrado Coração de Jesus – Igreja do Sagrado Coração de Jesus – Conjunto 
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Feira VI – Feira de Santana 

Regente: Antonio Neves 

Repertório: Dobrado João e Iris – Arr. José Gomes de Assis, Nossa Senhora – Roberto 

Carlos (Arr. Antonio Neves), Marchas Religiosas Arr. Antonio Neves (Em Nome do 

Pai, O Povo de Deus, Segura na Mão de Deus, Cristo Amigo, Maria de Nazaré, 

Oração pela Familia, Te Amarei, A Barca, Cristo é a Felicidade), Marchas Religiosas 

II arr. Antonio Neves (Louvemos ao Senhor, Queremos Deus, Quando Jesus Passar, 

Erguei as Mãos, Eu navegarei, Pelos Prados e Campinas, Amar Como Jesus Amou) 

 

7. Recepção da Imagem de Nossa Senhora Aparecida – Paróquia São José Operário – Bairro 

Campo Limpo – Feira de Santana 

Regente: Antonio Neves 

Repertório: Dobrado João e Iris – Arr. José Gomes de Assis, Nossa Senhora – Roberto 

Carlos (Arr. Antonio Neves), Marchas Religiosas Arr. Antonio Neves (Em Nome do 

Pai, O Povo de Deus, Segura na Mão de Deus, Cristo Amigo, Maria de Nazaré, 

Oração pela Familia, Te Amarei, A Barca, Cristo é a Felicidade), Marchas Religiosas 

II arr. Antonio Neves (Louvemos ao Senhor, Queremos Deus, Quando Jesus Passar, 

Erguei as Mãos, Eu navegarei, Pelos Prados e Campinas, Amar Como Jesus Amou) 

 

8. Festa de São Roque – Povoado de São Roque (Distrito de Jaíba) – Feira de Santana 

Regente: Antonio Neves 

Repertório: Dobrado João e Iris – Arr. José Gomes de Assis, Nossa Senhora (Arr. 

Antonio Neves), Marchas Religiosas Arr. Antonio Neves (Em Nome do Pai, O Povo 

de Deus, Segura na Mão de Deus, Cristo Amigo, Maria de Nazaré, Oração pela 

Familia, Te Amarei, A Barca, Cristo é a Felicidade), Marchas Religiosas II arr. 

Antonio Neves (Louvemos ao Senhor, Queremos Deus, Quando Jesus Passar, Erguei 

as Mãos, Eu navegarei, Pelos Prados e Campinas, Amar Como Jesus Amou) 

 

Total de ensaios e concertos: Ensaios (58h Ensaios das 15h as 17h) + (20h Ensaios das 

19h30min as 21h30min) + 12h Concerto = 90h  

 

8) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

a) Apresentações públicas; 

b)Partituras editadas; 

c) Gravação das apresentações; 

d)Alimentação das páginas das redes sociais da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

(Facebook, Instagram e Youtube); 

e) Arranjos compostos para a Filarmônica 25 de Março; 

 

9) Orientação: 

 

9.1) Carga horária da Orientação: 10h 

 

9.2) Formato da Orientação:  

Encontros semanais presenciais ou à distância, para discussão sobre questões técnicas 

referentes à minha atuação profissional. 

 

10) Resultados: 

 

a) Apresentação pública; 
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b)Partituras editadas; 

c) Gravação das apresentações; 

d)Alimentação das páginas das redes sociais da Sociedade Filarmônica 25 de Março 

(Facebook, Instagram e Youtube); 

e) Arranjos compostos para a Filarmônica 25 de Março; 

f) Aproximação da sociedade Filarmônica 25 de Março da comunidade de Feira de 

Santana; 

g)Aprimoramento da minha técnica enquanto regente da Banda de Música. 
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Banner apresentado no PARALAXE – I Festival de Pesquisa em Música da UFBA 
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Escola Maestro Estevam Moura -2018 

 


