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AS PRÁTICAS NA BANDA DE MÚSICA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE 

METODOLOGIA DESENVOLVIDA EM UM LABORATÓRIO DE ENSAIO-AULA 
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Introdução 

 

Este estudo parti do pressuposto já defendido por vários pesquisadores que apontam a banda de música 

como ambiente que desde sempre vem formando músicos instrumentistas, e consequentemente contribui 

significativamente com educação musical brasileira. O fato é que vivemos numa sociedade cada vez mais exigente onde 

a busca por qualificação torna se um fator indispensável no quesito destaque. Tendo em vista o papel do educador 

desenvolvido nas bandas brasileiras, eis que surgem questões que indagam o processo pedagógico desenvolvido pelos 

saudosos “mestres de banda”: Como ocorre o processo de ensino aprendizagem (transmissão)? - Qual a metodologia 

utilizada pelo mestre? - Como acontecem os ensaios (dia, etapas, repertorio)? - Quais as principais dificuldades 

enfrentadas pelos alunos/músicos?  - O que fazer para reverte-las?  

Infelizmente não existe uma formula mágica que responda eficientemente este questionamento, a tarefa 

mais palpável por assim dizer é diagnosticar os possíveis problemas, bem como ratificar possíveis soluções 

metodologias cujo o caminho é a pesquisa, quer seja científica ou simples mente experimental. 

Diante destas perspectivas o presente trabalho relata experiências vivenciadas durante o processo de 

ensino aprendizagem musical coletivo de instrumentos de sopro e percussão que vem sendo desenvolvido nas práticas 

de ensaio da Banda Municipal de Montes Claros (MG).  

 

Matérias e Métodos 

A proposta de ensaio aula na Banda Municipal de Montes Claros (BAMMOC) teve início em julho de 

2014, geralmente ocorrendo de duas a três vezes por semana, com uma carga horária de 4 horas, desde então os 

encontros contam com abordagem de conteúdos que visam qualificar a performance dos instrumentistas. Dessa forma 

utilizou se de um planejamento organizacional composto por uma rotina voltada a melhoria da execução técnica dos 

integrantes da banda em questão. Essa pesquisa contou com a participação de 25 pessoas, dentre elas os mestres, os 

alunos e os músicos da banda com os quais possibilitaram ao pesquisador a coleta de informações que possibilitaram 

analisar o desenvolvimento musical dos integrantes da banda de música pesquisada. O ensaio-aula incorporou também 

um laboratório de regência. 

Os dados obtidos foram analisados através da observação participante onde o pesquisador atuou como 

mestre da banda. A proposta de ensino coletivo proporcionou um diálogo enriquecedor nesse trabalho uma vez que os 

próprios alunos demonstraram interesse e participação durante todo o processo. 

 

Resultados e Discussão 

O ensaio-aula surgiu da necessidade de aprimoramento da execução técnica dos componentes da Banda 

Municipal de Montes Claros (BAMMOC), através dele uma série de propostas metodológicas foram experimentadas e 

analisadas, dentre os conteúdos inseridos no planejamento sita se: aquecimento, afinação, coral, escalas, apreciação 

musical e execução do repertório. Alves (2011) comenta que: 

 

A experiência empírica apontou para a hipótese de que para tornar mais eficiente e contínuo 

o processo de musicalização em uma banda de música escolar seria preciso propor uma 

nova metodologia, na qual cada ensaio seria transformado em uma aula de música: o 

Ensaio-aula. (ALVES, 2011, p.3). 

 

Por vezes músicos de banda queixam se da falta de tempo para os estudos em casa ou até mesmo o 

incomodo que barulho causa na vizinhança, tornar o ensaio uma aula cria um ambiente onde o aprendizado musical e 

construído continuamente. Segundo Barbosa (1996, p.41) “o ensino coletivo proporciona ao aluno um ambiente mais 

prazeroso, onde ele se sente parte do grupo, o que vem facilitar o aprendizado e o despertar de talentos, além do 

desenvolvimento de habilidade para tocar em conjunto”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste estudo apontam para a necessidade de metodologias cada vez mais eficazes no 

processo de ensino-aprendizagem fortalecendo assim a promoção da educação musical no contexto informal do qual as 

bandas de música fazem parte. As possibilidades exploradas durante a aplicação do ensaio aula destacam o 

planejamento como ferramenta essencial para docência do “mestre” de banda. 
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