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RE SUMO

0 presente trabalho tern comp objetivo o estudo da pratica pedagegica dos

integrantes da Banda SinfMica do Corpo de Fuzileiros Navais. Como estratágia de

pesquisa, optei pelo estudo de caso. Os integrantes da Banda Sinfonica que exercem a

atividade docente sac) a unidade de andlise da pesquisa. 0 mátodo utilizado para a coleta de

dados foi entrevistas sem -estruturadas. 0 que pude observar, é que a atividade docente do

mesico professor militar esta diretamente ligada as escolas de mesica anexas as igrejas

evangelicas. Ha uma estreita ligacao entre a estrutura escolar-musical da banda de mesica

da igreja e da organizacdo militar e sua banda (reperterio, pratica de ensino, forma*

musical, regras de comportamento e interacão social). Pode-se perceber que as duas

instituicties se completam numa simbiose perfeita, quanto aos seus processos de formacab,

preparo e avaliacao dos mesicos evangelicos e futuros militares. A pratica instrumental,

nab serve se para preparar o masico para tocar na banda da igreja, é tambem um estagio

para a formacão musical-militar futura e adaptacao a urn novo meio social, ja que a

hierarquia e disciplina, alicerces das forcas armadas, estão presentes nas duas instituiceFes.

PALAVRAS-CHAVE: ESTUDO DE CASO, EDUCACAO MUSICAL, BANDAS DE MUSICAS, IGREJA,

Mnsrmusmo.
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INTRODUCAO

As oportunidades de emprego estavel e corn urn salario mensal para exercer a

profissão de masico executante no estado do Rio de Janeiro estdo, entre outros, na

Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Orquestra SinfOnica Brasileira da

Cidade do Rio de Janeiro, Orquestra Petrobrds Pr6 Musica e nas Bandas militares da

Marinha, Exarcito e Aeronautica e das forcas auxiliares, Bombeiros e Policia Civil e

Militar. E nesse contexto que esta inserida a Banda SinfOnica do Corpo de Fuzileiros

Navais.

No dia 7 de marco de 1808, aportavam no Rio de Janeiro os navios que traziam a

Familia Real e as cozies lusas.

A Brigada Real da Marinha — origem dos atuais Fuzileiros Navais — tat) logo

desembarcou, acompanhando a cone, realizou urn desfile, tendo a frente suas bandas de

masica e marcial, trajando uniformes vistosos e executando dobrados vibrantes. A

populacao aplaudiu encantada. A masica marcial é a insp rack) de todas as Bandas de

Musica do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).

A Banda de Musica teve sua origem na Musica Marcia!. A rigor, a primeira Banda

de Musica foi criada pelo Aviso n° 22, de 24 de janeiro de 1872, pertencendo ao Corpo de

Imperiais Marinheiros.

Em 1965, foi denominada Banda de Concerto do Corpo de Fuzileiros Navais,

devido aos varios concertos apresentados.

No dia 08 de marco de 1974, foi transformada ern Banda Sinfonica do CFN,

recebendo esse titulo, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, por ocasido do Concerto

SinfOnico em comemoracdo ao 166° Aniversario do CFN. Esse titulo foi dado, devido
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inclusao de instrumentos caracteristicos de orquestras sinfonicas, possibilitando a

execucao de misicas populares e eruditas.

A Banda Sint-Mica do CFN estd integrada na estrutura da Companhia de Bandas do

Bata'ha° Naval do Corpo de Fuzileiros Navais, localizado na Hist6rica Fortaleza de Sao

Jose da Ilha das Cobras, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro. Além da Banda Sinfonica,

o Corpo de Fuzileiros Navais possui uma Banda Marcial, urn Conjunto instrumental

denominado Fuzibossa e 17 bandas de masica corn efetivos menores integrando diversas

Un dades da Marinha espalhadas pelo territOrio nacional.

A definicao de Banda de Mitsica remete a urn conj unto de mns cos que tocam

instrumentos de sopro e percussao. No que se refere a sua composicao instrumental, a

Banda Sinfonica do CFN se caracteriza por utilizar todos os instrumentos de sopros e

percussao possiveis, bem como o emprego de instrumentos de cordas tais como o

contrabaixo e violoncelo. (Alves, 1999)

Em uma estatistica realizada corn integrantes da Banda Sinfonica do Corpo de

Fuzileiros Navais, verificou-se que dos 85 mnsicos, 50% destes estao envolvidos, de

maneira direta, em alguma atividade do ensino da mnsica, sendo essa atividade exercida

atraves da regencia de coros e grupos instrumentais, do ensino especifico de urn

instrumento, ou atraves da organizaca'o e participacao em uma escola de mitsica.

0 interesse por esse terra iniciou-se corn a observacao de que esses mesmos

mnsicos, que cumprem uma carga hordria de trabalho de oito horas diarias, de segunda a

sexta, nao possuem qualquer formacao ou qualificacao academica em licenciatura ou

pedagogia da mitsica, tendo, as vezes, apenas a formacao dada por urn professor do

instrumento especifico, ou atraves do esforco autodidata ou, ainda, curso de graduacao em

outras areas, tais como: matematica, letras, informatica, etc...
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Baseado nessas informacOes, entende-se que seria necessario o estudo da

pratica pedagOgica dos integrantes desses grupos para compreender-se a lOgica da

formacão desse masico educador, que no tem na docencia a sua principal fonte de renda,

mas, sim, no emprego estavel em uma instituicdo militar.

Pretende-se, ainda, atrav6s desse estudo de caso, melhor compreender o n cho em

que estäo inseridos esses mirsicos e qual a sua participacdo para a formacdo de novos

mAsicos e apreciadores da arte musical, levantando a hip6tese de que, ao passar esse

conhecimento, eles adquirem, ou não, urn modelo prOprio de ensino atraves da pratica.

Nesta analise, procuro fazer uma reflexdo que permita compreender esta manifestacao do

ensino, bem como a maneira que a comunidade utiliza esse veiculo.

Levantam-se, ainda, outros questionamentos tais como: qual a metodologia

utilizada por esses profissionais para a transmissão do ensino musical? Qual o pnblico alvo

desse ensino? Qual a contribuicão dessas iniciativas para a formacdo musical de pessoas

que ilk) tern acesso as instituicks de ensino oficiais, seja pela distancia dos centros

academ cos ou por qualquer outra dificuldade.

Como estrategia de pesquisa, optei pelo estudo de caso, por ser uma investigapo

empirica que investiga urn fenOmeno contemporaneo dentro do seu contexto da vida real,

sendo uma estrategia de pesquisa abrangente, pois trata da lOgica no planejamento, das

tecnicas de coletas de dados e das abordagens especificas a analise dos mesmos. (YIN,

2005).

Como unidade de analise p orizei os integrantes da Banda SinfOnica que

exercem a atividade docente nas escolas anexas a igrejas evangelicas. Essa escolha se deve

ao fato de que 50% dos integrantes da Banda SinfOnica tern como atividade complementar

a sua profissão o exercicio da docencia.
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0 inetodo utilizado para a coleta de dados foi entrevistas semi-estruturadas,

por ser mais adequada para chegar as informacdes-chave do informante, fornecendo ao

pesquisador percepcdes e interpretacilies sobre o assunto, como tambem fazer corn que o

informante aponte fontes nas quaffs se podem buscar eviancias corroborativas ou ndo.

(YIN, 2005)

As entrevistas foram real zadas corn seis integrantes da Banda SinfOnica do CFN,

fazendo perguntas que visam tracar urn perfil do entrevistado, no que diz respeito a sua

formacdo musical, sua pratica no ensino, o seu pUblico alvo e os objetivos dos professores

e dos alunos.

Nortearam as entrevistas três quest onamentos basicos: porque ensina, para quem

ensina, como ensina.
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CAPITULO I

ENSINO MUSICAL EM BANDAS

0 ensino musical em bandas foi objeto da Dissertacdo de Mestrado do professor

Cristiano Siqueira Alves (1999), corn enfoque no ensino da clarineta. Vamos levantar

alguns pontos em que verificamos algumas referencias de interesse do presente trabalho.

As bandas de mnsicas sempre estiveram relacionadas a comunidades especificas

a qual estão inseridas, provendo meios para a divulgacdo da sua mnsica e formacào de

novos mitsicos:

Tais organismos musicais encontram-se, geralmente, inseridos ntun contexto social
especifico, tais come escolas, igrejas, corporacees militares entre outros. [...] a
insercdo da instituicào banda de masica no seio de comunidades especificas
apresenta-se come urn fator significative para a manutencdo e bom funcionamento
das mesmas (ALVES, 1999, p.6).

Integrando-se a instituicties sociais, a banda encontra um meio para viabilizar a sua

manutencâo e subsistencia. A sociedade se beneficia desta associacdo porque consegue

manter em seu meio urn organismo musical que integra a comunidade e proporciona uma

saida para a ausenc a de atividade musical e principalmente ausencia de escolas de milsica

que intentem formar másicos que ndo tern qualquer in"ciacão nessa area.

Quando a banda de mnsica funciona em colegios e igrejas, por exemplo, um
nnmero bantante expressive de pessoas ja tomam conhecimento deste trabalho e o
fate de ja fazerem parte da referida comunidade, representam desta maneira urn
ptiblico alvo em potencial, podendo proporcionar assim, urn nitmero consideravel
de alunos para estas instituieties (ALVES, 1999, p.8)
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Portanto, podemos considerar a banda de miisica como o agente

aglutinador da educacao musical em areas onde ha uma grande carOncia de instituicks

ofic a s de ensino da musica, que priorizem a formacao musical de mitsicos iniciantes.

1.1 Relacäo entre a educacao musical e a banda de müsica

Atrav6s da atividade da banda de milsica no seio dessa comunidade, o trabalho tem

uma divulgacdo bastante importante, tanto para a sua sobrevivOncia como estrutura

organizacional do ensino musical, quando para manter a atividade musical na sociedade

em que esta inserida.

Esta relacao foi constatada nas entrevistas em que realizamos corn os professores

das escolas de nrnsica anexas as igrejas evang6licas Assemblda de Deus.

As consequênc as dessa relacäo vem benefic ar mu to o ensino de um instrumento

por urn aluno iniciante que, de outro modo, jamais conseguiria ter contato corn esse

universo musical. A banda vai propiciar a este aluno acesso ao instalment° e material

didatico sem nenhum onus. 0 instrumento e cedido ao aprendiz por emprestimo,

participando das aulas individua s e coletivas, ou de graca ou pagando um valor simbOlico

que de possa pagar.

0 coletivismo em que esse aluno a inserido vai influencia-lo de maneira positiva

para que ele possa urn dia vir a torna-se igual aos seus pares da banda. Sendo assim,

podemos dizer que a banda exerce uma funcdo social de grande importancia, ja que

proporciona ao aluno urn meio de ascender socialmente atravós da aquisicao de uma

profissào. Isso nos remete ao carater socializante da educacão enfatizada pela LDBN,

quando diz que "A educacao escolar devera vincular-se ao mundo do trabalho e a pratica

social". (LDBN, titulo I, Art. I paragrafo 2')
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0 ensino musical em bandas, principalmente as anexas as igrejas, não

privilegia somente formar o tmasico e futuro profissional, mas tambem desenvolver

procedimentos, atitudes e posicionamentos que esse grupo considera como corretos e de

grande importencia:

[...] a medida que o aprendizado em bandas de mnsica envolve, itdo apenas aulas de
musica desenvolvendo tambem urn constante propesito de conceber imagens,
conceitos, ideais e posicionamentos diante do preposito do estudo em si,
adquirindo experiências concernentes a diversos aspectos[...] desenvolve-se os
propósitos, os meios, as situaceies e a direcdo rumo a constituicdo de uma
mentalidade, de urn Gaiter, como revela a esséncia do ideal de fonnacdo. (ALVES,
1999, P.15)

1.2 A relacdo das Bandas Civ s e Militares

A formacào do mUsico no seio da banda de miasma da igreja e seu posterior

encaminhamento para o mercado de trabalho militar, a uma constante nessas comunidades,

principalmente pelo fato da banda militar proporcionar uma profisionalizacao atraves de

remuneracdo fixa:

Desde o inicio estabelece urn processo dialetico e de interdependência entre civis e
militares que dura ate os dias atuais. E proporcionado urn curioso sistema de trocas
onde de urn lado masicos iniciam sua aprendizagem musical nas banda civis e mais
adiante procuram as corporaceies militares querendo atuar ern sua bandas de
masica, visando urn emprego seguro nas carreiras militares alcancando melhores
condiciies fmanceiras. (TOLEDO, 1999, p.14)

Ver ficamos um ciclo que liga a banda de milsica civil e a banda de mnsica

militar, em que essas duas organ zacties se nutrem e interagem de forma que mantenha a

estrutura de ambas. Apep s esse mUsico se tornar militar, ele procura a instituicho a qual

pertencia para dar continuidade ao ciclo que o formou:

mais tarde ao se formarem voltam as suas bandas civis de origem para reforch-las
como instrumentistas ou mestres [...] hoje em dia podemos verificar, que ex-alunos
de bandas civis que atuam nas bandas militares, continuam dando apoio a sua
banda de origem mesmo sem estar formado. (TOLEDO, 1999, p.15)
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Portanto, essa relacão ciclica, em que o mnsico militar que foi aluno da banda de

mnsica da igreja, volta para o convivio de sua forma*, corn o objetivo de enveredar

novos alunos no mesmo caminho trilhado por ele, é um fato constante verificado nos

entrevistados da presente pesquisa.

As bandas civis, incluindo as citadas no presente trabalho, constituem-se ern

organizacties privadas, que estao inseridas na sociedade da igreja, como instituiceies

filantrOpicas. Nesse contexto, a banda de mnsica da igreja é mantida e financiada pela

igreja, que tem urn grande interesse ern manter essa estrutura no seu convivio, para suprir a

necessidade de mnsica em seus cultos e reunieies.

1.3 Os Saberes do Professor de Mnsica

Observa-se que as bandas de mnsica estao diretamente relacionadas corn atividade

educativa do ensino da mnsica e que o professor que ali esta exercendo a atividade

docente, sem muitas vezes perceber que o estd desempenhando, e o agente catalisador de

todo o processo educativo.

O espaco da universidade ndo é o Unico para a formacâo do professor de mnsica.

Quando falamos em bandas de mnsica isso se torna ev dente, já que a grande maioria

desses professores ndo foram formados nas instituicks oficiais de ensino. Isso a uma

realidade para os alunos de escolas desviculadas do ensino oficial, como bem exemplifica

Souza (2001, p.85):

A tarefa de ensinar e aprender masica ja não é exclusividade da escola. Criancas e
jovens talvez `aprendam' mitsica, hoje, mats em seus ambientes extra-escolares do
que em escolas propriamete ditas... ate mesmo a profissionalizacdo ou formacão de
professores de masica tem se realizado em espacos antes nunca pensados.
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Os professores e os alunos atuantes em bandas de masicas sat) o exemplo

desse novo espaco em que a forma* e profissionalizacao, tanto do professor de mnsica

como de milsicos, é realizada no espaco em que a banda de masica esta inserida.

No caso especifico da educacao musical, a forma* deste professor que esta

atuando em bandas de mnsica teth uma intima ligacao com os saberes que ele dispee. Esses

saberes \Tao estar diretamente vinculados a sua forma* musical e corn o que ele aprendeu

quando aluno:

[...] uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os pap& do
professor e sobre como ensinar plot de sua prOpria histOria de vida, e sobretudo
de sua histOria de vida escolar. (TARDIFF, 2000)

Luckesi (1994, P.134), afirma ainda que "com a identificacao dos contendos de

uma pratica escolar, identifica-se tambem a direcdo pedagegica que predomina nessa

pratica"

Portanto, na presente pesquisa procuramos tambem identificar quais os conteithos

ou saberes que esse professor aplica ao seu ensino.

Os professores de müsica que atuam em nichos em que ha bandas de mils ca sari

trabalhadores que foram mergulhados em seu espaco de trabalho por uma carencia de

profissionais nessa area. Na maioria das vezes, sua pratica de ensino estara vinculada as

necessidades e objet vos dos seus alunos.

Nao podemos nos esquecer que a delimitacdo do espaco onde o professor atua vai

influenciar imensamente a sua formacdo e direcionamento da aplicacao do seu ensino. A

delimitacao desse espacos, que sao reconhecidamente constituidos como fenemenos social

complexos, aos quais o professor estara inserido, sera de grande proveito para entendermos

a lOgica da as forma* e transmisdo do conhec mento:
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Nossa forma de desenhar os nossos espacos tern consequencias fundamentais corn relacdo a
como nos nos definimos a nits mesmos. Os seres humans constituem e ocuparn espacties

sociais. Eles definem os limites de seus espacos sociais e fisicos e estes, por sua
vez, nos defurem. (HAERGREAVES, p. 120)

Assim sendo, teremos que analisar o nicho social em que esse professor esta

inserido para melhor compreender a sua prdtica de ensino e como essa prdtica se relaciona

corn a sua formacao, os seus objetivos, e as aspiracees dos seus alunos.

A relacao assimetrica do ensino consiste no desejo do aluno querer torna-se como o

seu professor e que esse professor aponte os cam nhos que levam a esse objetivo, como

mostra Reboul (2000, p 105):

[...] o verdadeiro professor nunca dissimula sua retOrica; ao contrario, ensina os
procedimentos retOricos que possibilitam ensinar, e leva assim os alunos a tornar-se
mestres no assunto. 0 ensino 6, pois, ulna relacão assimatrica que trabalha por sua
abolicao, para que o aluno se tome, se possivel, igual ao mestre.

A prdtica do ensino musical dos professores de miisica da Banda Sinfonica do CFN,

a qual o presente trabalho investigou, esta coerente com essa visdo da pedagogia como

mostraremos no desenvolvimento da pesquisa a seguir.



CAPITULO

0 ESTUDO DE CASO

Como estrategia de pesquisa, optei pelo estudo de caso, por ser uma investigacäo

empirica que investiga urn fenOmeno contempordneo dentro do contexto da vida real,

sendo uma estrategia de pesquisa abrangente, pois trata da lOgica no planejamento, das

tecnicas de coletas de dados e das abordagens especificas a analise dos mesmos (YIN,

2005)

Os integrantes da Banda Sinfonica que exercem a atividade docente sdo a unidade

de analise da pesquisa. 0 metodo utilizado para a coleta de dados foi entrevistas semi-

estruturadas, por ser o mais adequado para chegar as informaciies-chave do informante,

fornecendo ao pesquisador percepcOes e interpretacCies sobre o assunto, como tambern

fazer corn que o informante aponte fontes nas quais se podem buscar evidéncias

corroborativas ou näo.

2.1 A escolha da Unidade de Andlise

Observando o cotidiano dos integrantes da Banda Sinffinica do CFN, pude perceber

que alguns dos meus colegas de trabalho se dedicavam ao ensino da mnsica nos finals de

semana. Esse fato me chamou a atencdo porque sei da dificuldade de encontrar tempo para

exercer atividades paralelas ao cotidiano da banda de masica.

Decidi por realizar uma estatistica para averiguar qual ser a a porcentagem dos

milsicos da Banda SinfOnica do CFN que real zavam a pratica do ensino musical nos

hordrios livres e constatei que 50% dos integrantes da Banda participavam ativamente de

alguma atividade do ensino musical, seja ele atraves da regencia de coros e grupos

11
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instrumentais, do ensino especifico de urn instrumento, ou atravas da organizacdo e

participacdo ern uma escola de mUsica.

A partir da constata(do desse fato escolhi doffs integrantes da Banda que estavam

diretamente ligados a mim por laws de amizade e que seriam inicialmente entrevistados

para o estudo de caso, mas ao realizar as entrevistas constatei um outro fato que chamou

muito a minha atencao: os dois militares exerciam a docénc a em escolas anexas a igreja

evangalica Assembleia de Deus e a pratica instrumental dos integrantes dessas escolas

acontecia nas bandas que estavam inseridas nessas igrejas.

Apesar de ser de conhecimento geral do nosso meio que as igrejas evangálicas

possuiam grupos instrumentais, vocais e bandas de mirsicas ern sua estrutura musical,

decidi por averiguar se esta pratica de ter escolas de mUsicas anexas a igrejas corn bandas

de mlisicas era uma constante e qual seria a relacdo desse fato corn a pratica de ensino dos

integrantes da Banda SinfOnica do Corpo de Fuzileiros Navais.

Em pr ncipio resolvi fazer o levantamento do senso religioso da Banda Sinfbnical,

e constatei que aproximadamente 50% dos integrantes da Banda eram evangalicos

pertencentes a religido assemblèra de Deus.

Constatado esse fato, resolvi entrevistar militares da religião Assembltha de Deus

que exerciam a atividade docente ern escolas de miisicas anexas as igrejas.2

Comecando pelos mfisicos militares que ja havia entrevistado, fui levado aos outros

informantes pela ffndicapao do atual entrevistado, que tinha conhecimento da atividade

docente, musical e religiosa dos outros integrantes da Banda SinfOnica dos Fuzileiros

Navais.

Esse direcionamento foi bastante importante para a presente pesquisa, pois foi

evidenciado urn ciclo que ligavam esses militares, como professores e alunos de futuros

1 TABELA 3

2 TABELA I
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professores, que agora estavam exercendo a mesma profissao, na mesma instituicao

militar, e praticando a docencia no mesmo nicho social.

2.2 Roteiro da Entrevistas.

As entrevistas foram realizadas corn seis integrantes da Banda Sintrinica do CFN,

fazendo perguntas que Visam tracar urn perfil do entrevistado, no que diz respeito a sua

formacao musical, sua pratica de ensino, o seu pitblico alvo e os objetivos dos professores

e dos alunos.

Nortearam as entrevistas tres questionamentos basicos: porque ensina, para quem

ensina, como ensina.

2.3 Caracter zaeao dos Entrevistados

Foram entrevistados seis militares que exercem a funcao de professores mnsicos,

passo a chama-los de professores mitsicos militares (PMM) 3 , eles estao na faixa etaria de

29 a 45 anos, e o seu tempo de efetivo servico nas Bandas de MUsica da Marinha é entre 11

e 28 anos, excetuando o PMM-E, que pertence a religiao Metodista, todos os outros sao

membros da Igreja Assembleia de Deus, todos lecionam nas escolas de mitsica anexas as

igrejas, excetuando o PMM-E que comecou a sua docencia ern uma escola de mitsica

formada em casa, todos lecionam nos finais de semana.

0 PMM-E é o informante constrastante da atual pesquisa, que tem como pricipal

diferencial, pertencer a outra religiao que nao possui a tradicao de manter bandas de

masica, com fomacao das bandas de masicas militares, ou escolas anexas aos seus templos.

3 TABELA I
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A formacao musical de todos os entrevistados foi corn professores müsicos

militares, estudando instrumentos caracter sticos de bandas de mnsica. Perguntados se

possuiam mnsicos que haviam tido a sua formacao musical corn eles e que estao hoje

atuando em banda militares, todos responderam que sim e deram exemplos.

2.4 Resultados das Entrevistas

0 que pude observar, entre outros aspectos, a que a atividade docente do mnsico

professor militar esta diretamente ligada as escolas de mlisica anexas as igrejas evangelicas

da religiao Assemblóia de Deus. No comeco pensei se tratar de um fato isolado, mas no

desenrolar das entrev stas percebi que é uma pratica uniforme e bem estruturada, sendo

uma tradicao para a igreja Assemblaia de Deus ter bandas de müsica em seus templos,

ass m como escolas de mnsica. Essa relacao a intimamente ligada as tradicks da igreja, de

forma que quando seus membros sao movimentados pela Marinha do Brasil para outros

estados, logo trabalham para que a banda e a escola sejam implantadas nos templos em que

nao observam essa pi-Mica, de maneira que a influancia desse ensino e difundida em

lugares bastante distantes do Rio de Janeiro, como em Manaus-AM ou Corumba-MS,

atravOs desses professores mnsicos militares.

0 informante PMM-E, caracterizado como o entrevistado contrastante dos outros,

tanto na sua formacao musical quanto na sua prâtica docente, tern como principal fato de

diferenciacao nao pertencer a religiao Assembldia de Deus. Portanto, esse fato so vem

evidenciar que a pratica da manutencao das escolas de milsica e bandas anexas as igrejas

evangálicas é uma pratica particularizada da Assembltha de Deus.

0 prOprio pesquisador do presente trabalho monografico, pertence a uma religiao

evangalica em que esse fenOmeno social inexiste.
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A forma* desse masico, que depois se tornou professor, se deu dentro da

igreja, na escola de miisica anexa e mantida por ela, influenciado pelo ambiente musical ali

presente, corn bandas de masica e conjuntos musicais. Sendo que a maioria dos

componentes da banda de masica da igreja, cerca de 80%, sa-o militares das Forcas

Armadas, principalmente da Marinha do Brasil. Tal fato vai ser decisivo para a escolha do

aluno e futuro professor ingressar nas file ras das bandas militares.

Iniciaram sua atividade docente pela necessidade de dar continuidade ao ensino na

escola de masica da igreja e para manter a estrutura organizacional de masica dentro da

igreja. De forma que essa estrutura, composta pela banda de masica e a escola, fosse

preservada Todos os entrevistados relataram que foram convidados, pelo pastor da igreja

local, para assumir a posicdo de professor ou para dirigir a escola de masica anexa a igreja.

Isto nos remete a urn outro fato importante: numa banda de masica em que 80% dos

masicos sào militares das forcas armadas, e que possuem a mesma forma* e estão

inseridos no mesmo ambiente, quais foram os criterios adotados para a escolha desse

Professor Mimic° Militar?

O modelo de metodologia empregada por esses professores nas suas aulas é similar

ao que foi estruturado na sua formacao musical: exposieäo de teoria musical e pratica

instrumental, utilizando os metodos de ensino de Maria Luiza de Mattos Priolli, Frederico

Nascimento, Klose e Amadeu Russo. Ou seja, prioriza-se a exposiedo de saberes factuais e

conceitua s isolados dos saberes procedimentais (COLLS & VALLS, 2000 citado por

REQUIÃO, 2002 p. 11)

O conjunto de saberes empregados nas escolas de masica anexas as igrejas

evangelicas estd diretamente ligado a estrutura do Concurso de Formaeao de Sargentos

Masicos da Marinha e evidencia a intencão de formar um masico Liao somente para suprir

a banda de masica da igreja, mas tambem prepard-lo para o referido concurso.
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O principal objetivo das escolas de mOsica e o de suprir a necess dade de

instrumentista na pr6pria instituicdo religiosa.

Os alunos que procuram essas escolas sdo membros da igreja e os seus principals

objetivos sac) tocar na banda de mitsica da igreja e adquirir uma profissdo corn

remuneracdo regular, ou seja, ser musico militar. Sendo assim, a pratica de ensino desses

professores miisicos militares esta direcionada para a formacdo de mus c stas, corn o

objetivo de suprir as necess dades da banda da igreja e a aprovacao desses alunos em

concursos nas Organizaceles Militares a que se destinam. Isso vem esclarecer a importáncia

de dar continuidade a metodologia empregada nas escolas de müsica da igreja, pelo fato de

que a bibliografia e o repertOrio utilizados são cobrados nos concursos para ingresso nas

bandas de mitsica das Forcas Armadas.

Esse universo ern que esta inserida a escola de mOsica e a banda da igreja

formado, ern sua grande maioria, por militares, tambem membros da igreja, que

influenciam os estudantes a seguirem a carreira militar, ingressando nas bandas militares,

da Marinha, do Exercito, Aeronautica e Corpo de Bombeiros.

O aprimoramento profissional desses mOsicos militares ocorre apOs ser alcancada a

estabilidade financeira atraves do emprego nas forcas armadas, em instituiceies oficiais de

ensino. (UFRJ, UNIRIO, CBM)

Quando o mOsico militar procura a instituicao ofic al de ensino, ele ja exerceu ou

esta exercendo a docencia na mUsica, ja tern uma profissào como mitsico militar nas Forcas

Armadas, ja passou por urn processo de avaliacão que legitimou o seu saber musical tanto

na docencia quanto como profissional musico executante.
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CAPITULO

CONCLUSAO

Ha uma estreita ligacâo entre a estrutura escolar-musical da banda de masica da

igreja e da organizacao militar e sua banda (reperterio, pratica de ensino, forma*

musical, regras de comportamento e interacão social). Pode-se perceber que as duas

instituiciies se completam numa simbiose perfeita, quanto aos seus processos de formacâo,

preparo e avaliacdo dos masicos evangelicos e futuros militares. A pratica instrumental,

como se refere um dos entrevistados, nao serve so para preparar o masico para tocar na

banda da igreja, a tambem urn estagio para a formacào musical-militar futura e adaptacdo

a um novo meio social, ja que a hierarquia e d sciplina, alicerces das forcas armadas, estao

presentes nas duas instituicks.

A comparacao entre as semelhancas da estrutura organizacional Marinha e da igreja

evangelica foi constatada atraves de conversas informais com outros integrantes da Banda

SinfOnica do CFN, membros da igreja evangelica Assembleia de Deus, que nâo tinham

conhecimento da presente pesquisa. Uma comparacdo significante e elucidativa foi feita

por um desses militares da seguinte forma:

MARINHA IGREJA

Comandante Pastor

Oficiais Pessoas que possuem cargos de destaque na
igreja

Pracas Membros da igreja

Banda de masica militar Banda de masica da igreja
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Essas pessoas enfatizaram que a hierarquia e disciplina, alicerce das Forcas

Armadas, estavam presentes tanto na instituicdo militar como a religiosa, so que esta

altima nab possuia mecanismos de repressão e punicao praticados nas Organizacties

Militares

A insercao do aluno da escola de masica da igreja numa coletividade, em que a

maioria é masico militar, revela um importante aspecto social, fri g() do convivio

comunitario: uma postura respeitosa e de admiracao para corn os professores masicos

militares, em que se almeja assemelhar-se a representacdo social da figura do individuo

bem sucedido profissionalmente e religiosamente, pois O visto como urn `abencoado'.

Os saberes profissionais difundidos pelo professor mitsico militar provém da sua

prOpria histOria de vida, de como vivenciou, enquanto aluno, os conhecimentos a ele

passados, tornado a sua pratica docente semelhante ao da sua iniciacao musical como

mostra TARDIF:

[...] uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papais do
professor e sobre como ensinar provêm de sua prOpria histOria de vida, e sobretudo
de sua histeria de vida escolar. (TARDIF, 2000)

A metodologia de ensino empregada nas escolas de masica anexa as igrejas

evangOlicas é coerente para a comunidade, tanto da igreja como da Marinha e tornou-se,

por isso, eficaz. 0 aluno quer ser igual ao professor e os professores mtisicos militares

atuam para a concret zacao e perpetuacao da estrutura que da sentido as duas instituicOes:

tanto a igreja como a Marinha, confirmando assim a visào da pedagogia de Reboul, quando

diz que a relacao assimarica do ensino esta no desejo do estudante querer ser como o

professor (status social, econtlinico, musical....), e o (verdadeiro) professor da todos os

passos (percurso, caminho, trilha) para abolir a distencia entre ele e o seu estudante:

1...] o verdadeiro professor nunca dissimula sua retOrica; ao contrario, ensina os
procedimentos retOricos que possibilitam ensinar, e leva assim os alunos a tornar-se
meshes no assunto. 0 ensino 6, pois uma relacão assimetrica que trabalha por sua
abolicao, para que o aluno se tome, se possivel, igual ao mestre (REBOUL, 2000)
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As relacties sociais desse grupo sao legitimadas na formacao dos novos mnsicos

que vao percorrer o mesmo caminho trilhado por seus professores.

Estamos vivendo urn momento, principalmente no campo das pesquisas em

educacao, em que os modelos ortodoxos de transmissao do conhecimento e suas propostas

decorrentes, estao sendo reavaliados e colocados em `Xeque'.

No campo da educacao musical as propostas de Koddly para o canto e solfejo, a

ritm ca de Dalcroze, a vivenc a musical ligada as atividades de movimento e linguagem

propostas por Orff, influenciaram e influenciam a pedagogia musical brasileira, tornando-

se o novo paradigma de uma educacao musical necessaria e bem sucedida.

Nesse contexto encontramos um nicho social que necessita, para a sua perpetuacao,

da iniciacao musical baseada nos modelos ortodoxos de transmissao do conhecimento,

tanto combatidos nos meios das pesquisas academicas, todavia de vital importancia para a

estruturacao e funcionamento desse grupo, que se estende a todo o territ6rio nacional, pois

a igreja esta em todos os estados e municipios da federacao e o concurso para forma* de

sargentos miisicos fuzileiros navais e de ambito nacional.



RECOMENDACOES PARA ESTUDOS FUTUROS

Sugerimos que as seguintes questeies possam nortear pesquisas futuras sobre o

tema:

1 - Quais os crithios adotados pelos pastores das igrejas para a escolha do

professor masico militar?;

2 - Porque o masico militar procura as instituiceies oficiais de ensino ?;

3 - Qual o perfil social, musical e psicolOgico almejado para ingresso nas bandas

militares das forcas Armadas? (Estudo sobre os processos de avaliacdo e selecdo desses

masicos);

4 — Quais as relaci5es existentes entre o militarismo e a igreja; e

5 — Como o processo de ensino/aprendizagem musical é desenvolvido em outro

nicho social, a Banda Marcia] do Corpo de Fuzileiros Navais. Neste ambiente, ocorre

processo diferenciado de ensino musical, supostamente atravás da oralidade, levantando-se

a hipOtese que faca parte da engrenagem detectada nas escolas de masica anexas as igrejas

evang6licas Assembleia de Deus.

20
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PFtEVIEIRAS OBSERVACOES

LOCAL: EMC — ESCOLA DE MUSICA CRISTA

PROFESSOR E COORDENADOR DO CURSO: MARCELO ABDON

A Escola de Müsica Crista — EMC - foi fundada em 1997, pela iniciativa do

Sr. Marcelo Abdon, e funciona anexa a instalacao de uma Igreja Evan&lica, da

Assembleia de Deus. 0 principal objetivo da EMC, segundo o professor Marcelo, é

suprir a necessidade funcional de misicos na igreja - incentivado pelos dirigentes,

igreja e seus membros. A grande maioria dos alunos que buscam as aulas de mnsica,

e membro da prOpria igreja, sendo uma pequena porcentagem, composta pela

comunidade local.

0 método utilizado para a coleta dos dados abaixo mencionados foi

entrevista e a observacao das aulas. Foram entrevistados: o coordenador da escola,

que é integrante da Banda de MUsica do CFN, o pastor da igreja e alguns alunos. A

pesquisa de campo me levou a conhecer de perto a prätica da transmissao dos

contenclos musicais na EMC. Foram verificados varios aspectos em que a proposta

de transmissao do conhecimento musical prioriza a racionalizacao.

AULAS TEORICAS

A abordagem dos principios elementares da mnsica recebe o nome de teoria

musical e traca como o objetivo o conhecimento teerico e rac onal dos contendos do
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livro de teoria musical de Maria Luiza de Mattos Priolli -Editora Casa 01 veira e

Mitsicas LTDA — como descreve o professor Marcelo:

"Um aluno que chega para aprender musica na EMC sem nenhum

conhecimento musical, passa a freqiientar as aulas de teoria musical aos

sabados, que tern como metodologia a exposicao oral dos principios do livro

de Maria Luba de Matos Priolli, utilizo esse matodo por varios motivos: a

grande maioria dos alunos tem maior facilidade para conseguir o livro ou

emprestado ou uma capia, e a igreja possui winos exemplares, que sac)

distribuidos para os alunos bolsistas, isso sem mencionar o Concurso para

Sargentos Mirsicos das Bandas da Marinha que tem coma bibliografia para

teoria musical o livro da Priolli, sendo que uma parte de nossos alunos

pretendem prestar prova para a Marinha."

Como o objetivo da escola é suprir a igreja de milsicos, todos os

exemplos e licOes encaminhados para os alunos sao do repertOrio das mnsicas

executadas nos cultos e reuniOes da prOpria igreja. 0 material utilizado para a aula é

um quadro negro pautado, umas varetas parecidas corn baquetas para bateristas e um

teclado. A forma de exposicao baseia-se na exposicao oral do m6todo e

exemplificacão, ora no quadro negro, ora utilizando-se das baquetas para demonstrar

urn ritmo, e as vezes tocados no teclado quando se trata de urn exemplo melOclico ou

harmOnico. Mas como o prOprio professor afirma que "quern quer estudar masica

quer t rar som essas aulas ficam limitadas a uma exposicao superficial da teoria

musical, servindo como uma "peneira" para os alunos que verdadeiramente se

interessam para o estudo da mnsica, os que conseguem gostar e permanecer nas

aulas de teoria, são encaminhados para o professor de aula prâtica no instrumento, ou

seja, as aulas de teoria servem para urn primeiro contato corn o universo musical.



24

"As aulas de teoria servem como urn mecanismo de aval acilo se o aluno esta

mesmo querendo estudar müsica ou so estet ali para passar o tempo ou

porque acha bonito tocar. Nesse primeiro contato tambem avaliamos quern

tern vocacdo para o estudo da mOsica e quern possui apenas o talento, mas

ndo tern a pretensab de desenvolver-lo."

A escola oferece bolsas de estudo para os interessados que ndo tern como

pagar as aulas, havendo uma selecdo para tal:

"A avaliacilo para a obtenciTh das bolsas consiste ern urn teste ern que se leva

em consideractio se o aluno tern born ouvido, se e afinado, se tem boa leitura

ritmica e melOdica e se realmente possui vocaceio para o estudo da mfisica."

A avaliacdo consiste ern urn ditado ritmico, outro melOdico, e urn solfejo,

seguido da execucdo de urn hino ao piano, onde o avaliado tern que cantar uma

melodia que esteja combinando corn a harmonia dada. Portanto os candidatos tern

que possuir urn conhecimento previo de mUsica.

Perguntado sobre o que seria a vocacab para o estudo da mitsica, o professor

Marcelo disse que existe uma grande diferenca entre o vocacionado para o estuda da

mOsica e 0 talentoso:

‘'. o vocacionado e aquele que nelo tern um grande talent() inato para

a mitsica, mas possui alguma habilidade e descobre que e capaz de

desenvolver, corn grande progresso, mediante muito esforco, dedicactlo e

estudo dirigido por um professor, suas habilidades ate chegar a urn patamar

considerado satisfatOrio. Diferentemente, o talentoso, possui uma grande

facilidade para a masica, toca de ouvido, executa virtuosamente o seu

instrumento, mas se ele nao possuir vocactio para a mitsica nunca irk

verdadeiramente se dedicar ao ministerio da mfisica, ele e desprovido dae

disposicdo inata para o desenvolvimento, aprofundamento, tecnico e

professional da sua habilidade natural."
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Pordm, segundo ele, uma posicao nao anula a outra, poderiamos ter

vocac nados talentosos, como talentosos nao vocacionados, ou ainda aqueles que nao

possuiam nem urn nem outro, simplesmente nao tinham o dom para a mUsica, devendo

se dedicar a uma outra atividade em que o seu talento inato e vocacao fossem

descobertos:

"vou dar urn exemplo: havia urn aluno que entregava as licit es do metodo de

divisdo corn alguma precisito, porem em andamento lento, conseguia executar,

alguma leitura bOsica ern partituras que possuem intervalos ndo muito distantes e

diviscies ate colcheia pontuadas, quando perguntado se ele havia estudado as liciles

tracadas para a semana respondia que apenas havia dado uma olhadinha, porque

durante a semana tinha sempre muitos trabalhos da escola para fazer e na hora das

estava cansado. Apos alguns meses o professor, exercendo uma certa press&

sobre ele, percebeu que ele piorava a cada semana levando a tomar a decisão de

devolver o instrument° e abandonar a bolsa, afirmando que estava enfadado, que

demorava muito para aprender etc,....se um alum que dci uma olhadinha na lkdo e

consegue dividi-la muito bem, obviamente ele possui o talento para a mtisica, mas

nab se interessa muito, talentoso ele e, mas sem a vocaciio para o estudo da

mtisica."

Entao, segundo o professor Marcelo, existiam pessoas que possuiam talento

para a mUsica, mas nap desenvolviam, e pessoas que nao tinham grande talento, mas

possuiam vocaceio para o estudo da mtisica, o que fazia deles o perfil ideal de alunos

para a escola, sendo laureados corn a bolsa de estudo. E ainda havia os que nao

possuiam nenhum talento nem vocacao para o estudo da mUsica e que deveriam ser

encaixados ern uma outra atividade.
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AULAS PRATICAS DE PIANO

Quanto as aulas praticas a escola possui professores de canto, piano, teclado e

violao, limitamos este estudo a observacdo das aulas praticas de piano direcionadas

aos alunos iniciantes, sendo verificado que o professor utiliza o mátodo Meu Piano é

Divertido vol I de Alice G. Botelho e A Dose do Dia, autora Edina Mae Burnann.

Näo nos prendemos a andlise desses matodos mais a maneira como eram ministrados

pelo professor aos alunos e qual a abordagem pedagOgica aplicada. Foram

ministradas aulas individuais de 50 minutos para cada aluno. A aula consistia em

executar as licOes dos in6todos de forma seqiiencial e progressiva, o professor

sugeria em alguns momentos a correcdo do andamento, de alguma nota errada e de

acento e depois exemplificava, tocando, como deveria ser a melhor forma de

executar-se a licä.o. Normalmente, as licCies do matodo de Alice G. Botelho, contem

acompanhamentos para o professor executar junto corn o aluno, piano a quatro mdos,

sendo que o professor so executava a sua pane ap6s o aluno estar muito seguro da

sua.

0 metodo A Dose do Dia consiste em exercicios diarios a serem executados,

segundo o professor, antes de qualquer atividade ao piano, como uma forma de

aquecimento para os dedos. 0 referido mátodo era o primeiro a ser executado na

aula, seguindo-se do mètodo Meu Piano a. Divertido. Tambarn observamos que o

professor de piano procurava induzir o aluno a tocar as licOes dos metodos a primeira

vista na sala de aula, mesmo que em andamento lento ou sem nenhum andamento,

para depois serem trabalhadas em casa e trazidas prontas na aula seguinte.
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ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES Mt SICOS MILITARES

PRIMEIRO ENTREVISTADO: PMM - A
POSTO/GRAD: SEGUNDO SARGENTO FUZILEIRO NAVAL MUSIC()

ESCOLA DE MUSICA CRISTA - ANEXA A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS
DE JACAREPAGUA

COMO FOI A SUA FORMACAO MUSICAL?

A minha formacao musical foi na igreja, aprendendo com o pessoal que ndo
tinha a formacäo musical superior...primeiro tinha aquele periodo macante de teoria,
depois pegar no instrumento, isso fez corn que alguns alunos da minha epoca, de uma
turma de 60 alunos, tivessem pouco aproveitamento. Da quantidade de alunos que
pudessem mais tarde progredir, que eu me lembre so uns 6 hoje ainda tocam.

0 QUE VC ESTUDOU? QUAL FDI 0 INSTRUMENTO?

Sempre estudei saxofone, eu me arrependo de ndo ter comecado por um
instrumento de base, porque eles to tho uma panoramica maior corn relacdo a harmonia
e auxilia agente no sentido pratico daquilo que se estuda na teoria.

O QUE VOCE CHAMA DE INSTRUMENTO BASE?

Teclado, viola°, instrumento de harmonia em geral.

MAS VC ESTUDOU COM QUEM? 0 QUE 0 PROFESSOR ENSINAVA?

Eu comecei estudando corn urn professor de teoria primeiro, ele dava teoria para
todo mundo, depois fui encaminhado para urn professor especifico no instrumento de
saxofone. Na Opoca, eu me lembro, eram masicos de Bandas Militares, assim como
hoje, a maioria dos professores da igreja.

QUAIS ERAM OS TEUS OBJETIVOS COMO ALUNO? PORQUE PROCUROU A
ESCOLA?

0 objetivo inicial era tocar na igreja, tinha uma banda la, eu achava muito legal,
corn o decorrer do estudo fui amadurecendo a ickia de entrar em uma Banda Militar, na
verdade, hoje vejo que estava me espelhando nos meus professores e na galera que
tocava na banda da igreja, a maioria era militar. Eu s6 tive um professor na igreja que
rid() era militar, era o Marcio do saxofone, agora a maioria dos professores que
ensinavam naquela Opoca e hoje, uns 90 %, ski militares.

E DESSE PESSOAL QUE ESTUDOU CONTIGO, TEVE ALGUM QUE ENTROU
PRA MARINHA OU OUTRAS BANDAS MILITARES?
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Olha da minha 6poca, so 3, eu e mais dois, isso do pessoal que tocava na banda
da igreja, tinhamos muita gente corn a intencao de entrar, mas a grande maioria ja tinha
estourado o limite de idade, outros nab entraram porque nao era o objetivo ou ja tinham
uma profissao definida.

COMO FOI PRA VOCE COMECAR A DAR AULAS ? 0 QUE TE LEVOU PRA
ESSE CAMINHO?

A minha geracao, que poderia hoje substituir os professores do passado, lido se
encontra disponivel, alguns nao se atualizaram. La na igreja existe urn deficit de
professores. Fui convidado e me coloquei a disposicao pra formar uma turma,
inicialmente fiz uma inicializacao musical corn flauta doce e depois, quando teve
dinheiro para comprar instrumentos, distribui cada urn nos instrumentos que a igreja
tinha necessidade para manter a banda equilibrada e depois pela escolha do aluno, mas a
distribuicao foi feita pelo enteric, basic° de necessidade de instrumentos na igreja e
depois, havendo disponibilidade, pelo gosto do aluno.

Entab eu comecei a dar aulas pela necessidade de formacao de instrumentistas
dentro da igreja, hoje eu estou como coordenador da EMC, e eu sei que nab existe uma
outra maneira de voce ter mäsicos na igreja send() formando na prOpria igreja, porque
quern ja toca, e tern um trabalho estruturado em algum outro lugar, nao tem tanta
paciencia de se misturar com alunos. Mas quando voce pega todo urn pessoal do zero e
vai desenvolvendo um trabalho de maneira igualitaria, voce nab tern o sentimento de
frustracao de urn aluno ver o outro tocando enquanto ele nab toca, porque todos estao
progredindo indiferentemente da capacidade musical de cada urn, que a distinta, mas
que estao progredindo praticamente no mesmo passo.

QUAL OS INSTRUMENTOS QUE ELES ESTUDAM?

A maioria instrumentos de sopros, que vac' ser aproveitados na banda da igreja e
se for da vontade deles, entrar para bandas militares.

QUAL OS OBJETIVOS DOS TEUS ALUNOS AO ESTUDAREM MUSICA NA
EMC?

Os objetivos sac) muito pr6ximos, a maioria pensa ern trabalhar
profissionalmente corn mUsica. Eu nao sei se isso a born ou ruim, mas de certo forma o
professor serve de espelho, eu sou de banda militar e isso enche os olhos deles, ja que
tern o lance da estabilidade e tal. Mas eu procuro orientar para que eles nao procurem
exatamente banda militar, porque corn certeza existe la fora urn horizonte bem mais
amplo a nivel musical na esfera profissional. Mas a grande maioria tern esse objetivo,
embora eu procure de uma forma ou de outra desviar esse objetivo, procurando deixar
para eles a mUsica numa visa°, nao no sentido profissional, e sim como robby e no caso
da igreja como um Ministerio.

Eu procuro incentivar nab s6 a parte musical profissional, como das outras areas
tambem, para que estudem para prestarem concursos nessas outras areas. Prefiro que
eles encarem a mnsica como uma segunda opcao de objetivo profissional, porque a
maioria a adolescente e tern muita coisa pela frente.
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ELES CHEGAM NA EMC QUERENDO 0 QUE??

Eles observam os mUsicos tocando na igreja, acham bonito e querem tocar igual
ao irmão que esta la. Corn certeza a banda é urn chamariz para a escola.

TEM ALGUEM DA MARINHA OU DE OUTRA BANDA MILITAR NA BANDA
DA IGREJA?

Tern sim, varios sargentos, cabos e suboficiais, e tambem tern mUsico amador.
corn certeza a experiencia ern bandas militares serve como urn espelho para os novos
alunos, a vida militar oferece uma renda mensal e estabilidade e isso corn certeza é urn
grande atrativo.

VOCE DA AULAS DE SAXOFONE?

Sim, mas nao estou dando aulas de sax, no momento estou na coordenacão do
curso. Dou aulas de teoria para os que estho iniciando. Eu nao tenho pressa quanto
teoria, depois que eu musicalizo o aluno para reconhecer a estrutura basica de uma
partitura, a parte do ABC musical, o aluno ja vai pegar no instrumento e paralelamente
you cobrando leitura ritmica de cada urn, na verdade o que o aluno quer é tirar som,
enfao nao adianta ficar enchendo o aluno de teoria.

VOCE JA FALOU UM POUCO SOBRE COMO DESENVOLVE AS SUAS AULAS,
COMO FAZ COM UM ALUNO QUE CHEGA HOJE NA EMC?

Na verdade eu fico corn a parte administrativa, mas tambem sou responsavel
para analisar o desenvolvimento do aluno, transmitir as aulas de teoria, cobrar deles as
aulas de leitura ritmica e encaminha-los para os professores no instrumento. Sempre no
fim do dia redno todos os alunos do sopro para fazer pratica de orquestra, ali eu consigo
captar o, desenvolvimento pratico de cada urn.

E uma forma tambem de eu aplicar os conhecimentos da aula de teoria, alguma
dUvida que exista na partitura eu os levo a teoria: "olha, lembra daquela matária que eu
falei, ou, isso aqui yoces nao viram ainda" ex: esse primeiro "0" que aparece aqui é o
"0" interno, quando tern isso tern o outro 0 que chamamos de "0" externo.. e por ai
vai. As vezes surgem materias que agente nao viu, mas na pratica you antecipando e
mostrando como se executa.

QUANDO 0 ALUNO SE INTERESSA A INGRESSAR EM UMA BANDA
MILITAR, HA ALGUM DIRECIONAMENTO DE ESTUDO ?

A preparacão teOrica e pratica é normal. E para realmente transmitir o
conhecimento ao aluno independente do que ele va fazer no futuro ou nao, porque nao
adianta passar por cima de uma matária, fazer de conta que o aluno entendeu, s6 porque
futuramente ele possa nao ter urn objetivo mais serio corn a nrnsica.

E como eu falei corn voce, eu nao tenho pressa corn teoria, you transmitindo de
uma maneira bem tranqiiila e objetiva. Por exemplo. quando voce estuda tetracorde,
agente sabe que para descobrir a tonalidade, a ordem dos sustenidos, fa, do, sol, re, Id,
mi, si. Tern urn outro meio para se descobrir isso, pode-se analisar porque existe essa
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ordem atraves dos tetracordes e ciclos das quintas, isso vai dar urn subsidio para que o
aluno reconheca todos os caminhos que levam ao conhecimento das ordens dos bem6is
e sustenidos, e por ai vai...

VOCE TEM ALGUM ALUNO SEU QUE PASSOU EM ALGUMA PROVA?

Nato ainda nao, apesar de o curso ter sido fundado em 1997, ele passou por
\Altos periodos de dificuldades e, na verdade, so funciona efetivamente ha um ano e
meio, passamos por \Arias reformulacOes para poder funcionar direito, dando maior
subsidios para professores e alunos, a tudo muito recente. A mirsica e uma arte que
exige muito de nos, so se consegue alguma coisa, efetivamente, depois de urn certo
tempo, principalmente na questao da tecnica, nao 6 do dia pra noite, mas estamos no
caminho.

A PARTIR DE QUE MOMENTO 0 ALUNO NOVATO E ENCAMINHADO PARA
A BANDA DA IGREJA?

Existem arranjos especificos, aonde eu coloco todos os alunos tocando junto
corn a base, esses arranjos sat) feitos de acordo com a habilidade tecnica do aluno, se o
meu trompete ainda nao tira o si 3, eu peco que o arranjo seja adaptado com a nota que
ele alcanca, e assim ocorre com os demais instrumentos. Agora, mesmo que ele nao
esteja "vencendo" por completo a partitura, a importante pra ele se sentir valorizado,
estar tocando corn a banda.

Existe urn perigo nisso, o de ele se sentir de maneira confortdvel, no meio dos
outros mUsicos mais experientes, mesmo nao tocando; ai tem que ter urn policiamento e
uma conscientizacao para que ele entenda que esta no meio tocando ja corn outros mais
habilitados, mas nao significa dizer quer ele esta afinado, corn a embocadura correta,
articulando bem, executando a dinamica corretamente..As vezes muita coisa ainda ha
para ser feita, entao a importante colocar o aluno no meio, mas tambem a importante
conscientiza-lo que aquele meio que ele esta, ainda urn pouco estranho pra ele, e que
muita coisa precisa ser conquistada.

QUAIS OS TEUS OBJETIVOS EM EDUCACAO MUSICAL?

Olha, eu nao you negar que existe ai uma compensacao financeira, porque eu
parto do seguinte principio: se nao houver urn sacrificio por parte do aluno, dificilmente
ele vai valorizar aquilo. Mas e claro que isso nao a regra, tem exceciies, eu tenho alunos
que querem muito e sap pessoas humildes e que a igreja e a escola banca todas as
necessidades e dificuldades do aluno, que vai do instrument°, seu reparo, lubrificante,
corticas, ate palhetas. Ern geral eu nao abro mao, de certa forma eu procuro ver quanto
que o aluno pode pagar, mesmo que seja o minimo (R$5,00), para que o aluno tendo 0
sacrificio financeiro e que ele possa de uma certa forma ele possa valorizar

Agora o mais importante e voce entrar na vida da pessoa e marcar essa vida. eu
me lembro perfeitamente das minhas primeiras aulas de mnsica, dos meus primeiros
professores, que foram pessoas que entraram na minha vida e que de uma certa forma
mudaram a histeria da minha vida. hoje a mUsica e o meu sustento e profissao. Isso nao
tern preco, e uma recompensa muito grande.

Urn dia eu posso estar ern outro lugar e esses alunos se espalharem ai pelos
outros cantos do pals ou mesmo do estado e vao levar na mem6ria os momentos
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inesqueciveis do primeiro professor, das primeiras notas, primeiros ensaios, das
primeiras horas de musica, isso ai de leva consigo ate a morte, e sem falar na
conseqiiencia de mais tarde ele se tornar professor, agente não forma so o müsico, mas
vai formando uma mentalidade, vai formando urn outro professor, vai formando, vamos
dizer assim urn discipulo. Säo coisas que dinheiro nenhum paga. Tern uma frase que diz
que o aprendizado influencia na mudanca de comportamento, toda a vez que nos
aprendemos alguma coisa, nos mudamos ou moldamos o nosso comportamento aquilo
que nos aprendemos

VOCE TEM ALGUM EXEMPLO?

Sim, eu tenho la na igreja dois irmaos que comecaram a estudar em 1998
estudando trompete, urn desistiu e partiu pro contrabaixo, hoje ele é urn excelente
baixista, le tudo; o outro irmblo que continua no trompete, foi primeiro trompete la na
igreja, fez concurso pra marinha, passou, mas nào foi classificado por questdo de vaga,
o dois me ajudam de maneira muito efetiva. Na minha ausencia de assume, ensaia o
pessoal e toma a frente e vai desenvolvendo as atividades. Fico muito contente e
considero isso uma heranca positiva.

ENTREVISTADO: PMM - B
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ESCOLA DE MUSICA ANEXA A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE
FONSECA - NITEROI

COMO FOI A TUA FORMACAO COMO MOSICO?

Eu comecei a estudar musica na igreja, Id tinha urn Suboficial que dava aulas,
comecei a estudar corn de o 	 os metodos que ele usava era o do Frederico
Nascimento e da Maria Luiza de Matos Priolli, dali eu fui me aperfeicoando e logo
comecou a abrir os concursos para a Marinha e de comecou a incentivar a gente,
a prova", agente entdo comecou a estudar o matodo com ele, eu estudava trompete.

Ele dava, paralelamente, a teoria corn a pratica e isso foi fazendo corn que
agente tomasse gosto e se empenhasse mais ern aprender. E ai agente foi crescendo,
veio o concurso, agente comprou os livros e comecamos a queimar (estudar em giria de
marinha), ele ajudou tirando todas as davidas. Passamos na prova, comecamos a estudar
(ja na escola de musica da marinha) e quando eu me formei sargento ai que comecou
entäo ao meu aperfeicoamento no naipe, eu fui estudar na Escola de Mitsica (UFRJ),
mas a minha base foi a igreja.

QUAL ERA A FORMAQA0 DO TEU PROFESSOR?

Ele era mnsico da Marinha, de tocava clarinete na Banda SinfOnica, era
primeiro clarinete e aprendeu tambem na igreja, se que la em Belem, corn outro militar,
se que da Banda de MAsica da Aerondutica que ensinou pra ele. Sempre vem uma
escadinha nessa histeria... corn isso eu me formei, sal sargento, formamos uma
escolinha de musica tambern igreja, e hoje ja tern mnsicos, gente formada tocando na
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Banda SinfOnica da Marinha, na Banda do Exercito e na Banda da Aerondutica em
Brasilia.

ONDE VOCE APRENDEU COM ELE, ERA UMA ESCOLA...

Comecamos na igreja, no arquivo da banda. Ele formou uma escola a partir do
anuncio para a igreja que queria ensinar mirsica..e dali de formou uma escolinha, agente
nao pagava nada, estudava de graca, s6 pelo amor mesmo de aprender mnsica para tocar
na igreja; o objetivo principal era aprender mnsica para tocar na igreja. Havia uma
banda na igreja, muito grande, nos tocavamos pecas como elegia da alma, Sinfonia

eram mnsicas nacionais que agente tocava, muito boas, tocava tambem 0
Guarany.

TINHA MILITAR NESSA BANDA?

No principio nao, depois que comecou a ter, depois que comecou a formar, era
uma banda civil, mas ai os jovens comecaram a fazer concurso para o Exercito, Marinha
e Aerondutica, mais para a Marinha.

VOCE ESTUDOU COM ELE E VEIO PARA A MARINHA, E AI?

Da marinha foi que eu fui me aperfeicoar mais, comecei a estudar trompa, fui ser
aluno da Escola de Masica da UFRJ, pois eu tocava trompete na epoca. Eu fiz o tecnico
no instrumento em que eu me aperfeicoei na Marinha, mas ate terminar o curso da
Marinha eu era o que eu tinha aprendido na igreja. Depois que eu ja estava na Marinha,
que eu tinha me formado, a que eu fui para a Escola Naval (organizacao militar da
Marinha do Brasil, onde tem uma banda de mnsica sinfOnica) e comecei a fazer o curso
tecnico em trompa.

E COMO FOI PRA VOCE COMECAR A DAR AULA DE MUSICA?

Da mesma forma que o meu professor, atraves de uma necessidade que surgiu,
tinha urn pessoal que queria ser orientado para a banda, nao tinha quem ministrasse a
aula de mnsica, e ai, nos formamos um outro grupo e comecamos a dar aula de mnsica.
Formamos mais masicos e comecamos a banda.

0 meu primeiro mnsico que formei foi em Brasilia, nao tinha ninguem para dar
aula, nao tinha nenhuma banda na igreja, reunimos os alunos, pegamos do zero, demos
o b-a-bä, teoria, ja passamos pelo instrumento e hoje tem miisicos tocando na
aeronautica, que esta aqui (Banda SinfOnica do CFN) tocando. Formamos mnsicos em
Angra dos Reis, numa igreja onde nao havia banda...bem como tambem corais, que
tambem é a nossa praia musical, ensinando vocalize, tecnica vocal, tudo direitinho, que
nos aprendemos tambem na igreja.

QUAIS OS INSTRUMENTOS QUE VOCE ENSINAVA?

Sempre foi em instrumento de sopro, era mais ligado ha instrumento de bocal,
porque era onde eu tinha a minha formacao, trompete, trompa, trombone, bombardino.
Quando aparecia um instrumento de palheta agente dava a teoria e passava para um
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outro, ou entdo aprendia corn urn colega da banda a posicão inicial e passava para o
pessoal..era meio autodidata, o colega aprendia palheta pra passar pra gente.

COMO VOCE ENSINAVA?

Agente tinha urn piano de aula que era o seguinte: usava um livro que agente
achava mais facil para a assimilacdo, o Maria Luiza de Matos Priolli..pegava aquele b-
a-ba. Na pane de divisão agente ja comecava fazendo corn a entoacdo, que era o solfejo,
pegava o Frederico Nascimento...pra depois que a pessoa saia ali do terceiro capitulo da
Maria Luiza, ja estava conhecendo as notas, notacao musical, sabia escrever, sabia o
que era compasso, agente comecava a dar o instrumento pra ele, e ai paralelo ao
instrumento dava também a divisdo, e a divisao agente dava corn entoacdo, ja formando
ele para ter a nocao das notas, sem fazer aquele processo de dar somente a divisdo, nos
davamos jd a divisdo com a entoacdo e logo depois ele pegava no instrumento. Ele tinha
vinte minutos de solfejo mais ou menos, depois mais 1/2 hora de instrumento. No
mesmo dia que ele tinha divisdio ele tinha instrumento, embocadura e tai...

T1NHA ALGUMA PRATICA?

Sim, na igreja, na banda da igreja.

QUAL ERA 0 REPERTORIO?

Alem dos hinos da harpa, que é o hindrio da igreja, agente fazia os dobrados da
marinha, agente tocava Joao Feitosa, comandante narciso..na hora que o pessoal saia
agente tocava dobrado e todo mundo gostava. E tambem pecas nos dia comemorativas,
como o aniversdrio da igreja, tocavam o guarany, a elegia da alma que e uma peca
nacional muito bonita, a sinfonia patria, muito bonita tambem, ate o pessoal da
Sint'Mica já tocou, os antigos tocavam ela. 0 reperterio era esse.

QUAIS OS OBJETIVOS DOS ALUNOS QUE TI PROCURAVAM?

Devido ao exemplo que eles observavam, não era so tocar na banda, era ter uma
profissào, entrar para a banda militar, ser militar. Hoje na minha igreja eu formei urn
grupo novo que ndo estdo vindo ser militares, ja estdo procurando uma Orquestra
sinffinica Id fora e ai nos comecamos a ter uma ideia la na igreja onde eu estou
pastoreando de formar uma orquestra. Comecei a ensinar violino, violoncelo...pra nos
passou urn pouco a era da banda e comecamos a forma a orquestra, as igrejas estdo
tentando forma uma orquestra, tambem nesse mesmo sistema de ensinar ja dado a
pratica, corn o objetivo de forma orquestra.

ENTAO 0 OBJETIVO INICIAL DELES SERIA...

Tocar na igreja, no servico da igreja e conseguir urn born emprego, como no
meu exemplo, sargento de marinha, estabilizado...temos varies colegas assim... o meu
irmdo é urn exemplo, hoje ele tern uma escola de mOsica, ele montou essa escola, mas
ele comecou estudando e dando aula na igreja.



VOCE DEU AULA PRA ELE?

Nao sO o inicial mesmo...esse mesmo professor que me ensinou deu aula pra ele
e nos dois passamos pra marinha.

QUAL A PARTICIPACik0 DA IGREJA NA ESCOLA?

A escola é na igreja, a igreja da o instrumento, compra o instrumento, banca toda
a pane de estrutura da escola. 0 aluno vem corn o objetivo de tocar na igreja e a igreja
fomece todas as condiches pra que de toque.

VOCES COBRAM PELAS AULAS?

Nab, no principio nao, sO quando tern urn instrumento que nos ciao conseguimos
dar aula, como o violino, viola, violoncelo, ai sim agente cobra porque vem urn
professor da Escola de Masica dar aula. 0 meu filho esta estudando baixo acastico, eu
nao sei nada sobre baixo acastico, ai tivemos que convidar um professor. Inclusive
colegas nossos aqui da marinha, como o Xavier do violoncelo, o Carlinhos da
percussao, sao sargentos nossos que trabalharam dando aula de masica la. Esse pessoal
quando vai dar aula la agente cobra.

Nossa escola continua funcionando inclusive corn outros professores daqui da
Banda SinfMica que dao aula la: o Elias, o Adriel, o villar, eles fazem pane da minha
igreja tambem...e tern alunos que formaram conosco que ja estao dando aula para outros
alunos, des se foram para a Villa-Lobos, voltaram e estao la corn agente, conseguiram
uma formacao maior no seu instrumento. Esse ano mesmo eu nao estou dando mail aula
estou na coordenacao do departamento musical, onde esta incluida a escola de masica,
agora mesmo estamos adquirindo uns instrumentos, entre oito a dez mil ern
instrumentos, a igreja banca os instrumentos, tern alguns pais, devido a sua empolgaca'o,
que possuem uma situacao financeira boa, e que compram para o filho o seu prOprio
instrumento.

Estamos fazendo urn trabalho social na comunidade, corn 600 criancas, aulas de
reforco escolar, masica, artesanato. Levei os masicos da banda que dao aula na igreja
para o projeto, dando aulas de instrumento. Ja estamos formando urn coral, e inclusive
estamos preparando gente que esta interessada em participar desse concurso que vai ter
na Marinha para sargentos cantores, a prova do coro da Marinha. A intencao a essa e eu
espero que eles consigam. Pegamos o edital e estamos direcionando o estudo para esse
fim.

VOCES ESTAO PREPARANDO ELES SO PARA AS PROVAS DE MUSICA? E AS
OUTRAS MATERIAS?

Nao, estamos preparando para tudo, tern professores da pr6pria igreja que dao
aulas de portugués, redacao e matematica.

TEM ALUNOS TEUS QUE PASSARAM NA PROVA DA MARINHA?
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Temos sim, pelo menos que eu del aula tern mais ou menos uns seis aqui no Rio
de Janeiro, na marinha e na banda da aerondutica tern uns 4, e tern alguns que nos
comecamos a dar aula aqui e se entusiasmaram e foram pra escola de masica, hoje
quando chega ern urn certo nivel eles mesmo entusiasmados procuraram a escola, nos
levamos eles, eu level alguns para a Villa-lobos, outros estào fazendo provas para as
universidades.

E EM OUTROS LUGARES FORA 0 MEIO MILITAR?

Que eu dei aula eu nao lembro não...tern urn so, mas ndo é uma orquestra
oficializada em Brasilia, lido esta em banda militar mas ern uma orquestra em Brasilia,
mas a uma orquestra cristA, que tern urn CD gravado, tern um born nome em Brasilia
apesar de !IA° ser uma orquestra de uma instituicAo do governo ou prefeitura, mas,
assalariado. Ah, tern urn sim na banda da prefeitura do Rio de Janeiro, IA é civil. As
vezes eles convidam militares ld para dar ordem unida, ensinar a parte de estrutura e
formacdo de bandas, mas a parte musical o pessoal faz concurso mesmo.

QUAL OS 1EUS OBJETIVOS EM EDUCACAO MUSICAL?

Olha, eu acho que a masica muda e muito o comportamento do ser humano e eu
vejo na masica uma arma que nos temos pra tentar evoluir a mentalidade do ser
humano. Na masica ele tern que expressar uma serie de coisas, o sentimento dele, o
controle emocional, ele tem que ser uma pessoa &kit, ele ndo pode ser uma pessoa
muito rude, ele ser urn camarada visionario, que consiga ver a frente, que tenha reflexo.
Então corn isso ele toma-se uma pessoa mais tranquila, menos agitada, rid') rude e
tratAvel, voce consegue conversar..e corn isso voce vai formando uma educacdo e vai
nascendo nele novos horizontes, aumentando a perspectiva na vida das pessoas atraves
da masica, alem de fazer urn bem para o seu emocional, e isso contribui para a sua
reacAo na sociedade. E muito gratificante ver isso.

QUAIS OS DIAS QUE VOCE DA AULA?

Nos finals de semana, sempre aos sdbados ou durante a semana algum dia
noite depois das 07:00h. Eu sal do meu emprego pra IA.

E ja del aula fora tambem, como militar, num predio onde tinha alfabetizacao.

DAVA AULA DE QUE?

De formacdo musical no instrumento, colocava nas mAos dales percussdo,
corneta.

ERA UMA ECOLA NORMAL, DO ESTADO OU PREFREITURA?

NAo, era particular, la em Brasilia (ele servio no Grupamento de Fuzileiros
navais ern Brasilia), o nome é caminho do saber.



ENTREVISTADO: PAM - C
POSTO/GRAD: PRIMEIRO SARGENTO FUZILEIRO NAVAL MUSICO

ESCOLA DE MUSICA ANEXA A IGREJA ASSEMBLEJA DE DEUS DE SAO
GONCALO

COMO FOI A TUA FORMACAO COMO MUSICO?

Aprendi masica na igreja, depois fui estudar no Villa-Lobos, tirei todos os meus
cursos te6ricos, instrumentais fiz saxofone corn o Paulo Moura, fiz regència, e fiz
harmonia no Villa-Lobos, fiz faculdade na UFRJ, dois anos e parei.

QUAL 0 CURSO?

Licenciatura em Masica.

COMO FOI A TUA INICIACAO MUSICAL?

0 b-a-bó foi corn urn Maestro da Banda da Igreja, ele era militar da Marinha,
aqui da Banda SinfOnica, Manoel Cessim Pinheiro.

QUAL ERA 0 INSTUMENTO DELE?

Clarinete

ELE TINHA UMA ESCOLA DE MHSICA?

Tinha, alias essa escola tern ate hoje, a na minha igreja. A igreja, na realidade,
soma e coopera na forma* de muitos masicos militares e ate civis mesmo. Eu
conheco varias pessoas, toco corn elas ai fora, que tiveram a sua formaca'o musical na
igreja. Eu poderia dizer a voce que 80 % de masicos militares aprenderam masica na
igreja, nessa escola, uns 20% s'ao civis. Uma grande soma de masicos tiveram o seu
inicio na igreja, sem davida, eu ja vi ou ouvi falar, nao lembro, de uma pesquisa sobre
esse levantamento.

QUAL ERA 0 OBJETIVO DESSA ESCOLA?

A principio era ensinar masica para amanha ele se tornar um profissional,
somando dentro da igreja.

HAVIA BANDA NA IGREJA?

36
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Havia, ainda ha, na minha apoca so tinha a forma* original de bandas, hoje ela
ja possui cordas, violino, viola e violoncelo.

COMO ERAM AS AULAS DO TEU PROFESSOR?

No inicio tinha a teoria, baseado na Maria Luiza Mates Priolli, agente fazia a
parte de teoria, uns tits a seis meses de teoria e solfejo, ai depois pegava no instrumento
e dal por diante comeeava a estudar hoc/ de meted°, tocar as mesicas da igreja...

QUAL ERA 0 METODO?

No meu caso era o klosó, sempre estudei saxofone.

E 0 REPERTORIO?

Hinos da harpa crista e o repertorio da igreja, depois fui para o Villa-Lobos e ai
comecou mesmo corn outras mesicas. 0 meted° klose eu dei todo por example, dei
todo mesmo.

E COMO FOI PARA VOCE COMECAR A DAR AULA?

Nesse periodo eu fiz o concurso para o exercito e abriu concurso para a marinha,
me escrevi em 1985, passei, e fui cursar em 1986, me formei em sargento e em 1987 eu
vim para a Banda Sinfenica e fiquei 14 anos na Banda SinfOnica, depois fui para o
conjunto Fuzibossa e hoje estou na Banda Tipo IV.

COMO FOI PARA VOCE COMECAR A DAR AULA DE MUSICA?

Aula de mitsica...eu me formei como Sargento Masico e apareceu a
oportunidade, comecei a dar aula depois do expediente da Marinha na Academia
Lorenzo Fernandes e no Villa-Lobos. A Marinha tinha um contrato, tipo um
interambio, pra dar aula, e la estava precisando de professores, o negOcio foi
crescendo e o pessoal foi sabendo que eu estava dando aula e a procura foi grande. Ai
eu comecei a dar aulas na igreja, abri uma escolinha de musica chamada Nota Jazz,
anexa a igreja, abrimos para varies instrumentos, varies alunos meus vieram fazer prova
para a Marinha, foram para o Exercito tambem, muitos mesmo..aqui na banda eu tenho
o Vitoriano, o Villar, o Marcelo, que ja foi embora...eu não me lembro, mas tern
muitos...uns 10 alunos que foram aprovados no concurso.

ESSA ESCOLA FUNCIONA ANEXA A IGREJA, ELA FINANCIA...

Me, nao...alguns instrumentos a igreja comprava, mas as maior as dos alunos
compravam e chegava a escola corn o seu instrumento.

QUAIS OS OBJETIVOS DOS ALUNOS QUE TE PROCURAM PARA ESTUDAR
MUSICA?
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Eles querem estudar musica para ser um profissional, prestar um concurso para a
Marinha, Exercito ou Aeronautica, ou para seguir careira mesmo na vida civil, tocar ern
alguma orquestra. E a escola tern procurado preparar eles para isso,agente so nao tern o
privilegio de dar Diploma, mas ensinar, o conteUdo é o mesmo, os livros que adotamos
sao os livros das escolas oficiais.

0 QUE VOCE ENSINA? COMO VOCE DESENVOLVE A SUAS AULAS?

Eu comeco corn a teoria junto corn o metodo Rios& you dando lick) por licao
ate terminar o metodo.

E COMO VOCES PREPARAM PARA 0 CONCURSO?

Quando eles estao adiantados, agente trabalha em cima do edital, ja vai dando o
pulo do gato.

E VOCE DA AULA DE QUE?

So de musica, pras outras materias eles procuram outros professores.

ENTAO 0 OBJETIVO DELES E....

Arrumar um emprego, uma profissao, ter uma ganha pao certo, ninguem hoje em
dia estuda musica como hobby, a maioria estuda mesmo para arrumar uma profissao.

ESSES MUSICOS SAO EVANGELICOS?

Sim, des sac, formados na igreja e tocam na banda da igreja, no inicio agente
forma pra tocar na igreja, e gracas a Deus sac, muito bons.

QUAIS OS TEUS OBJETIVOS EM EDUCACAO MUSICAL?

0 meu maior prazer cara e fazer discipulo, eu aprendi isso corn urn professor, e
to digo, minha prioridade hoje rid() a nem tanto financeira, é o prazer de dar aula..

VOCES COBRAM?

Sim tern uma taxa, ate porque hoje se voce nao cobrar ha urn desinteresse, o cara
vai hoje amanha nao vai, assim nao, pagando ele vai valorizar Mas eu tenho maior
prazer de formar discipulos.
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ENTREVISTADO: PMM - D
POSTO/GRAD: TERCEIRO SARGENTO FUZILEIRO NAVAL MUSIC()

ESCOLA DE MUSICA ANEXA A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE
NOVA IGUACU

COMO FOI A TUA FORMA00 MUSICAL?

Bern, a minha iniciacao musical se deu ha 15 anos ant. Sou membro da
Igreja Assemblêia de Deus de Nova Iguacu, nos tivemos all uma influencia muito
grande, porque a nossa igreja possui uma orquestra, e desde pequeno fomos
habituados a ficar apreciando o trabalho da mesma, sendo assim, desde bem cedo
comecamos a ter o interesse de estudar mnsica devido a todo o trabalho que nos ja
haviamos assistido na nossa igreja com a orquestra. Tinha uma irma inclusive, que na
dpoca formava varios mnsicos, era uma pessoa que se dedicava na igreja tao somente
ao ensino da innsica, da igreja ela era uma das grandes incentivadoras musicais e eu
sou fruto do trabalho dessa irma na igreja.

ERA UMA ESCOLA DE MOSICA?

Era uma escola de mnsica, que na verdade a extensdo dessa escola se dava na
casa dela, agente estudava na casa dela, e depois, praticamente urn ano, urn ano e
meio estudado corn ela, nos comecavamos a praticar o instrumento e depois dessa
pratica, era como se nos fizessemos urn estagio na banda da igreja, e dali nos
comecavamos a desenvolver o nosso talento, foi assim urn caminha que realmente foi
aberto para agente desenvolver a parte musical

ESSA IRMA TOCAVA NA IGREJA?

Tocava, ela foi a fundadora da orquestra na decada de 60, era clarinetista, e
depois disso ela nao atuava mais como musicista executante e sim lecionado.

QUAL ERA A FORMA00 DA ORQUESTRA?

Tinha a forma* de banda, nos tinhamos a base completa, teclado, guitarra,
bateria, baixo eletrico, e possuiamos naipes distintos, de paihetas, composto por
clarinetes, requinta, saxofone, e naipe de metais tambem, tinha urn naipe muito born
de trompete, trombone, trompa, formacao realmente de banda.

OS ALUNOS DA ESCOLA TOCAVAM NA BANDA DA IGREJA?

Tocavam, aqueles que ja estavam mais avancados, aqueles que já tinham urn
aprimoramento maior.

TINIIA MILITAR NA BANDA?

A maior parte da banda era de militar, inclusive tinha os dois filhos da irma,
que na epoca, vamos dizer assim, urn deles, urn era trompetista e o outro saxofonista,
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urn deles, que era o saxofonista, foi uma das pessoas que eu me espelhei muito, o
meu instrumento hoje é o saxofone, e o filho dessa irmd, que na epoca era Terceiro
Sargento da Banda de Para-quedista, foi uma das pessoas que eu me espelhei muito e
atraves da motivacão dos müsicos militares, a maior parte deles eram militares,
agente teve assim aquele sonho de fazer parte um dia de uma banda militar. Ent-do
nos somos hoje mitsicos militares da Marinha.

VOCE TEVE A SUA INICIACAO MUSICAL COM ELA...

A minha iniciacdo musical, foi basicamente o solfejo, o estudo de teoria pelo
livro da Maria Priolli, e a parte de divisào, depois veio a parte pratica no instrumento,
no aprendizado de escalas, comecei a desenvolver o hábito da leitura no instrumento.
E depois disso eu comecei a procurar outros professores...quern me dava aula de sax
era ela, porque o filho dela quase nao tinha tempo devido as suas atividades no
quartet, entdo agente comecou a se desenvolver praticando o instrumento corn ela,
desenvolvendo na igreja, e depois de urn certo tempo, seu eu ndo me engano uns tits
ou quatro anos nessa caminhada estudando corn ela, nos procuramos a Escola de
Müsica Villa-Lobos, comecamos a aprimorar o nosso conhecimento e foi aonde nos
conhecemos um grande professor, saxofonista,amigo nosso, o Paulo guarani
(saxofonista da Banda Sint'Onica, tambem entrevistado) ali na Escola Villa-Lobos nos
tivemos a oportunidade de conhece-lo... ate antes de conhecer o Guarani, nos
conhecemos o Suboficial da Marinha, o nome era Severino, era conhecido como o
Sub Araajo da Marinha, ele foi o nosso primeiro professor depois dessa irma que eu
aprendi instrumento corn ela na igreja, de saiu da escola, o Paulo Guarani entrou, e
nos tivemos assim estas duas referencias tambem que nos influenciaram muito no
aprimoramento do instrumento.

COMO ERAM AS AULAS NA IGREJA?

Olha, na igreja as aulas que nos obtinhamos era em cima de licaes,
utilizAvamos o metodo do Amadeu Russo, esse metodo é urn metodo para iniciantes
onde voce encontra ali escalas diatenicas, voce tern afi a possibilidade de aprender as
posicties corretas do instrumento, a melhor forma de voce executar, e algumas
tambem de interpretacdo, entao ficou muito marcante essa forma* inicial, acho que

importante para cada musico iniciante ter uma boa estrutura para que ele possa
desenvolver mais tarde, no futuro, uma boa tdcnica, basicamente isso ai...agente
comecou a aprender no Amadeu Russo e nos tinhamos tambem na igreja Assembleia
de Deus a harpa Crista., a harpa crista foi assim urn dos metodos que nos utilizamos,
inclusive, meu instrumento a Sax-alto, e ele a armado ern Eb, e a harpa cristd ela
vinha escrita para instrumento tipo armado ern C, e por obrigacao nos tinhamos que
aprender a transportar, entdo ate nisso tambem nos ajudou na formacao da leitura e
do aprimoramento.

VOCE ESTUDOU, FOI PARA 0 VILLA-LOBOS, E DEPOIS?

Na Villa-lobos eu tive uma grande oportunidade de desenvolver o
instrumento, porque foi criado na epoca, se eu WS me engano no ano de 1991 ou
1992, uma bolsa estudo que funcionava da seguinte forma: a direcao da escola teve a
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intencao na epoca de formar uma banda, que ndo existia na escola de müsica, a ideia
inicial foi de nos ganharmos a bolsa mediante sermos executantes na banda,
participando da forma* da Banda da Escola de Musica Villa-Lobos, entdo eu
comecei a desenvolver o lado da pratica de conjunto nao so na igreja como tambem
na Banda da Escola, porque na igreja nos trabalhavamos muito corn hinos, mOsicas
sacral, e foi assim uma experiencia nova eu poder trabalho corn uma mnsica de
classicos, popular. Agente comecou a ter m contato de fato corn a musical,
realmente, urn pouco mais aprimorada, as vezes agente levava a partitura para casa
pra poder estudar, porque nos todos dramos alunos entio nos tinhamos dificuldades
corn leitura a primeira vista, entao era aberta uma concessao pra gente poder estudar
e isso fez corn que nos crescessemos. A tecnica ern grupo, a questao de voce esta
ouvindo o companheiro do lado, voce entender aquele jogo de perguntas e resposta
entre naipes, isso ai foi algo realmente que somou muito na nossa formacâo musical.

E DEPOIS?

Depois que nos saimos da Villa-Lobos, ja estavamos corn uma base
consideravel, musicalmente falando, tinhamos a experiencia, a bagagem, nos
comecamos a desenvolver alguns trabalhos, por exemplo, na Banda de Milsica de
Miguel Pereira, estivemos tocando ali corn alguns mOsicos, tivemos a oportunidade
de interagir corn outras orquestras, nao s6 em nivel de Assembleia de Deus, mas
tambem em outras areas de orquestras populaces. Depois comecamos a desenvolver
uma pratica de conjunto que foi muito importante pra desenvolver a questao do
ouvido. Porque enquanto voce toca numa banda de mnsica, voce tern ali as partituras,
voce se limita a tocar aquilo que ja esta escrito, agora na pratica de conjunto
diferente, voce a praticamente obrigado a desenvolver mais o lado da improvisaca.o.
Foi ai que eu comecei, depois que eu sai da Villa-Lobos, a desenvolver esse lado da
improvisacao tambem na igreja, porque nos tinhamos a forma* de banda e
tinhamos a formacao de conjunto, e nessa formacao de conjunto nos praticamente
fomos obrigados a comer atlas da questao da improvisacao, a questho da percepcao
auditiva, estar ali entendendo o que cada instrumento esta fazendo e aprimorar o
som...nos fazemos muitos solos na igreja. E depois disso comecou a surgir outras
oportunidades, porque quando voce comeca a despontar, desenvolver, outros
müsicos comecam a to enxergar, e voce comeca a receber convites...recebi convites
para tocar ern urn congresso, que na epoca foi promovido pela Rede Manchete, urn
congresso em nivel de Assembleia de Deus.Nos participamos em 1996 nesse grande
congresso tocando..e tambem tiveram muitas gravacees tambem, em nivel de meio
evangdlico, com cantores, grupos, conjuntos, de forma que agente comecou entho
apOs sair da Escola de Musica Villa-Lobos a ter uma pratica mais dentro de alguns
convites e correndo atras de alguns trabalhos pra ser feito tambem. Isso somou
muito, nos crescemos atraves desses trabalhos paralelos.

E A MARINHA NESSA HISTORIA?

A Marinha... eu five uma grande influencia para entrar na Marinha. Foi
atraves do conhecimento que nos obtivemos desse professor de müsica, que era o
Suboficial Aranjo, inclusive na epoca ele era mestre da Banda Sinfenica do CFN, e
assim que nos o conhecemos ele chegou e apresentou essa possibilidade de
seguirmos a carreira militar, algo que eu ja tinha ern mente, ja estava pensando
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realmente, mas a minha opCdo era it para o Exercito, ate porque as maiores parte dos
mnsicos que eu conhecia da igreja, que tocavam na nossa igreja, eram de bandas do
Exercito. Mas ele fez essa proposta pra gente, disse que seria interessante se nos
aprimorassemos o instrumento e fazermos a prova para a Marinha, então eu achei
que seria tambem uma porta aberta para a realizacao do nosso sonho. E assim
aconteceu, atraves da influencia desse professor, nos fizemos a prova, depois de tins
he's ou quatro anos apOs conhece-lo, e assim agente consegui entrar pra Marinha e
estamos ate hoje, eu sou musico militar da Marinha, e ate nisso tambem nos tivemos
a oportunidade de crescer muito, porque nos tivemos contatos corn muitos
profissionais. E mediante esse conhecimento nos comecamos a desenvolver outros
trabalhos, ter outra linha de acao em relacao a parte musical, e nao s6 parte musical
como tambem a disciplinar. Voce estando em uma corporacdo militar, voce na
verdade comeca a observar alguns tipos de procedimentos, e esses procedimentos
realmente somam na parte disciplinar na estante do musico.

VOCE CHEGOU A DAR AULA DE MOSICA?

Eu cheguei a dar aula de musica depois de algum tempo, quando eu ja tinha
uma certa pratica de musica e teoria musical, nos ja haviamos feito a prova para a
Marinha, ja estavamos bem preparados pra poder ministrar aulas para alunos
iniciantes. Depois de tudo isso, nos ja estavamos na Marinha, comecamos a
desenvolver alguma coisa na parte de ensino dentro da igreja, dando continuidade ao
trabalho que ja existia, nos chegamos ali mais para fazer parte da classe docente, para
poder somar com o pessoal naquilo que fosse possivel.

FOI NA MESMA ESCOLA DE MUSICA QUE VOCE TINIIA ESTUDADO?

Ndo foi na mesma escola, porque nesse tempo eu ja tinha mudado de igreja,
estava morando em outro bairro, comecei a desenvolver o trabalho em outra igreja,
inclusive, na epoca, eu estava fazendo um paralelo entre o saxofone, violao e
guitarra, porque, na verdade, para o improvisador é muito interessante que ele ter o
conhecimento hariminico, porque tudo que se faz dentro da improvisacao, ele tem
que pensar nao s6 na melodia, mas tambem entender o contexto harmOnico. Entao
sabendo disso, comecei a desenvolver as tecnicas no viola() e guitarra, violao popular
e guitarra tambem. Foi algo que ajudou muito, porque depois nos fomos para uma
igreja que nao tinha uma estrutura musical muito forte, e ali eu pude ensinar a
algumas pessoas que estavam interessadas em instrumentos de base, teclado,
contrabaixo..a bateria tambem foi algo que comecou a surgir, nao como uma coisa
profissional, mas so realmente pra poder passar alguma informacdo pra pessoas que
nao tinham nenhuma informacdo. Agente entho ministrou aulas de teoria,
comecamos a passar alguma coisa na pratica e depois encaminhamos esses alunos
para professores mais qualificados, professores que eram especificos na area de cada
instrumento.

PROFESSORES DA IGREJA TAMBEM?

Sim, da igreja de Nova Iguacu, no bairro Parque Flora, inclusive, hoje, nos
temos ali um conjunto, que graeas a Deus temos o orgulho de dizer que tivemos uma
grande participacão na forma* desses milsicos. Nos temos nesse conjunto, urn
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tecladista, que depois comecou a dar aulas de teclados, foi meu aluno e comecou do
zero. temos o baterista, que comecou estudando com agente, urn trompetista; nos
ministramos pra ele aulas de teoria, comecamos a incentiva-lo a procurar urn
professor especifico na area do trompete, ja que eu nao tinha pratica nenhuma nas
escalas do trompete nao tinha nenhuma pratica, mas agente ajudou e hoje ele
soldado masico do Exercito, da banda do Exército. Temos tambem urn contrabaixista
ali, de forma de que essa formacao musical veio a somar muito ajudando,
musicalmente falando, a igreja, que nao tinha nenhum masico quando chegamos, e
logo comecamos a montar essa equipe e dentro de dois anos conseguimos levantar
esse pequeno conjunto.

COMO ERAM AS SUAS AULAS?

Na 6poca eu trabalhava em Angra dos Reis, servia na Banda da Marinha de
Angra, entao ficava um pouco complicado pra eu vir para o Rio de Janeiro no final
de semana. Todo o final de semana, quando eu vinha a tarde, nos marcavamos as
aulas semanalmente aos sabados, nos reuniamos na igreja e ministravamos as aulas
tarde.

A tecnica que nos utilizamos, eu nao sei se 6 utilizada nas Escolas de
Masicas, creio que nao, foi uma tecnica que nos procuramos desenvolver para que o
aluno pudesse pegar bem rapid° a parte te6rica. Nos trabalhavamos corn urn
questionario, ministrando a aula pra eles, esses questiondrios eles levavam para casa
e tinha uma apostila corn todos os indicativos e eles respondiam o questionario nas
suas casas, e depois nos trabalhavamos ern cima daquilo que foi proposto no
questionario. Por exemplo: o que a musica, a estrutura da masica, as tres partes ern
que se dividem, quantas claves nos temos, as armaduras..coisa assim bem superficial,
Ito muito sari°, s6 para o aluno poder ter uma base para desenvolver uma leitura
mais tarde. E depois que essa classe comecou a desenvolver essa parte teOrica, nos
comecamos a parte do solfejo, isso levou menos de seis meses, porque agente
procurava fazer uma dinamica entre eles de forma que pudessem realmente se
interessar. Sempre incentivando os alunos. Uma das coisas que influenciou muito
eles, era visitar outras igrejas e ver outros masicos tocando, isso motivava e agucava
mais ainda o interesse deles em querer realmente aprender para tambem tocar como
os outros colegas.

HAVIA OUTRAS PESSOAS DANDO AULA?

Waco, nessa igreja sO eu, na verdade, de masicos ja formados, tinha tres: eu e
dois do exercito, sO que devido a questees de tempo, servico e trabalho. Eles sO nos
ajudaram no inicio da teoria, depois devida eles nao conseguirem horario para
ministrar as aulas, eu tive que assumir a escola, sozinho.

Mas mesmo assim, nao tivemos dificuldades, porque era uma turma de 7 a 8
alunos. E claro que dentro de uma turma de 8 alunos cada urn desenvolve de uma
forma, entao aqueles alunos que eu percebia que ja estavam mais desenvolvidos,
trabalhavamos a parte pratica, e os alunos que ficavam um pouco pra tras
comecavam a se incentivar para desenvolver, porque observava que o colega tinha
comecado junto com ele na teoria e ja estava pegando o instrument° e ele estava
ficando pra tras. Agente procurava esse moment° para poder incentivar quern estava
atras: "olha voce tern que estudar porque o seu colega ja esta la na frente". Isso foi
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realmente muito valid°, pois eles comecaram a desenvolver, de forma que hoje, eles
estao tocando juntos nessa igreja em que nos ministramos as aulas.

QUAL 0 OBJETIVO DOS ALUNOS QUE TE PROCURAVAM?

0 principal objetivo era o da influencia dos outros masicos e amigos que eles
viam tocando, e a musica e algo que atrai o nosso sentimento, a musica toca muito o
nosso homem interior. Eles tiveram motivacao devido a observacao de quem estava
tocando e tambem na intencao de seguir careira militar, ate porque, os professores
que ministravam eram todos militares. Entao eles olhavam assim e queriam seguir a
careira militar, pensando no futuro ganhar urn dinheiro, urn salario fixo. 0 musico
militar no Brasil, tem sido de certa forma beneficiado em detrimento do pouco
espaco que nos temos no meio civil de um reconhecimento em relacao a pane
musical. 0 Brasil precisa hoje abrir mais espaco para mitsicos. Nao sei se e devido a
nossa cultura, a falta de estrutura, mas a grande realidade que nos percebemos hoje e
que a grande maioria dos milsicos que nos temos no Brasil, procuram seguir a careira
militar como um meio de ter urn salario fixo e depois sim comecam a procurar outros
trabalhos la fora. Precisamos desenvolver a parte musical no nosso Brasil.

VOCE COBRAVA PELAS AULAS?

Olha..nOs cobravamos urn preco simbOlico, porque eu tenho urn pensamento
comigo: que nos s6 costumamos valorizar aquilo que desembolsa, quando voce
recebe algo de graca, voce relaxa, nao leva muito a serio. Entao nos cobravamos uma
taxa nao pela questao financeira, de lucrar com isso, mas a nossa intencao era de
ajudar o adolescente que queria aprender, cobrando um preco simbOlico para que des
pudessem ter a motivacao e entender que estavam pagando por uma aula que eles
precisavam, era uma motivacao para que eles pudessem ter uma freqiiancia nas aulas.

QUAIS ERAM OS TEUS OBJETIVOS DANDO AULA?

Na verdade eu nunca me vi como urn professor de musica. A minha ideia
sempre foi ser musico executante, mas eu realmente comecei a ministrar aula na
igreja por uma necessidade. A comunidade onde nos mordvamos era uma
comunidade bastante carente, as pessoas nao tinham um poder aquisitivo. De forma
que, se hoje nos formos colocar o valor de uma mensalidade de uma aula de musica,
para os adolescentes da dpoca, eles nao teriam condiceies de pagar, seus pais nao
tinham como pagar aula de musica pra eles. Foi uma forma de ajudarmos essas
pessoas. Inclusive um desses masicos que nos demos aulas esta seguindo a carreira
militar de soldado no exercito e parece que ja esta fazendo prova pra cabo, ja estao
surgindo outras oportunidades. Eu fico muito contente com isso, de poder estar
ajudando esses jovens, mas nao houve nenhuma pretensao minha, em termos de
ministracao de aulas, um objetivo, de ser professor nao. Meu objetivo era so ajudar
esses adolescentes.

Eu sei que eu estou influenciando as pessoas quando estou tocando, nos
temos desenvolvido um trabalho sari°, em nivel de igreja e a maior parte das pessoas
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que realmente chegam ate nOs, procuramos sempre incentivar essas pessoas, sempre
mostrando que existe um caminho, uma possibilidade de se alcancar o seu objetivo.

Eu sempre digo para essas pessoas o seguinte: nunca desista. Porque eu me
lembro que uma das maiores dificuldades minhas quando eu comecei a estudar o
instrumento era realmente a questão da iniciacao, porque nela voce tern que quebrar
uma barreira tediosa, voce insisti, aquela nota nao sai...o incentivo que eu dou a estas
pessoas é estudarem o seu instrumento, n'ao desistir, e procurar assistir boas
apresentaceies, isso tambem motiva muito. 0 fato de voce estar se espelhado em
outras pessoas tambem a muito importante. Eu costumo dizer que cada =hie° tern a
sua identidade, mas essa identidade ela e desenvolvida a partir do momento em que
voce se espelha em alguem, se voce tern uma referencia, se voce tern alguem em que
possa se espelhar, isso e bom. Eu digo sempre aos meus alunos, se espelhem. Gracas
a Deus eu tenho sido para muitas pessoas uma referencia, rid° para minha glOria, mas
para honra e gloria do Senhor.

Eu agradeco muito a Deus pela oportunidade que ele me deu para poder
desenvolver esse dom. Eu sempre falo isso pras pessoas, não desistam, estudem,
porque realmente e uma trajetOria dificil, mas la na frente agente pode dizer que
somos vitoriosos e vamos usufruir todo aquele sacrificio, ate porque o ser human so
valoriza aquilo que ele conquista. As coisas que chegam na nossa Iran com muita
facilidade a tendencia e de nao valorizarmos muito, mas quando agente se esforca,
quando agente cone ands, quando agente concentra todo trabalho e esforco pra poder
alcancar aquele objetivo, nOs entendemos que la na frente agente vai colher o fruto
daquilo que nos plantamos la Was.
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ENTREVISTADO: PMM - E
POSTO/GRAD: PRIMEIRO SARGENTO FUZILEIRO NAVAL MUSICO

ESCOLA DE MUSICA ANEXA A IGREJA METODISTA DE SANTA CRUZ

COMO FOI A TUA FORMACAO COMO MUSICO?

A minha formacao como mfisico acho que foi como a maioria dos müsicos de
marinha, eu comecei tocando viola°, para tocar basicamente na igreja. Foi na igreja
que eu comecei a tocar violao. A principio ouvindo e vendo as pessoas tocarem,
observando como é que se fazia, mais tarde houve a oportunidade de entrar numa
aula e eu entrei, mas toquei viola° por pouco tempo, aprendi o basic°, e depois
quando fui para as forcas armadas, eu era soldado na aerondutica, ja tinha uma certa
habilidade musical, entrei para a Banda Marcial. Continuei estudando mUsica, entrei
em um curso na Villa-Lobos, onde fiquei tres messes, so que a Villa-Lobos tern uma
metodologia que nao tem pressa, eles tem uma grade a cumprir e eu tinha pressa,
entao eu descobri urn professor particular que dava tres aulas por semana, na Villa-
Lobos s6 tinha uma aula por semana. Eu morava em Santa Cruz e a Villa-lobos era
no centro da cidade, o meu professor tambern morava em Santa Cruz, eu ganhava
tempo, tinha mais aulas e pagava menos, assim eu resolvi essa historia corn esse
professor.

Fui estudar teoria musical e aula de divisao com ele. A bateria eu estudava em
casa, atraves de fitas de video.

A TUA INICIACAO TOCANDO VIOLAO NA IGREJA FOI NUMA ESCOLA?

A principio nao, como tinha muita gente interessada veio um rapaz de uma
outra igreja para ensinar viola° por cifragem, nao era teoria musical, ele ensinava o
instrumento, como tocar, como cifrar, no final ele comecou a dar iniciacao musical.
Foi ai que eu comecei a me interessar pela iniciacao musical, pela teoria musical.
Aquele foi o verdadeiro despertar...eu despertei pra masica no finalzinho desse curso,
foi quando ele comecou a mostrar o pentagrama, as claves, as figuras musicais, ai eu
vi um universo maior, porque a mUsica é urn universo infinito, foi a partir dal que eu
comecei a gostar de fato da mitsica, la na igreja de Santa Cruz, na igreja Metodista.

QUEM TE DAVA AULA NA VILLA-LOBOS?

Eu nao lembro o nome do professor, ate porque nos tinhamos aulas de
diversas matórias, percepcao, teoria musical, e cram varios professores, faz muito
tempo isso, foi na decada de 80.

E DEPOTS?

Fui estudar com o professor particular, professor Ernesto. Interessante com o
seu Ernesto que voce vinha fazer uma licao e sena ultima frase voce errasse teria que
voltar desde o inicio. Ele era uma pessoa muito merndica, cobrava muito, ele gostava
de tudo certinho Eu ficava com raiva dele, porque eu tinha que sair dali e it para um
outro curso e depois pra igreja, e quando ele mandava eu repetir a lick', dava
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vontade de dizer que eu não podia e nem queria, mas acabou que isso foi born,
porque acabei memorizando melhor as coisas.

ELE ERA CRIST -AO?

NA° era.

MILITAR?

Era sim, ele foi Oficial do Exercito, estava na reserva (aposentado),mas era
muito born, ele dava aula de varios instrumentos, mas nao tocava bateria, mas dava
aula de divisào metrica. Ele dizia que para ser urn born baterista tinha que saber
bastante divisào metrica. Eu estudava bateria ouvindo vinis, assistindo Eta de video,
vendo as pessoas tocarem. Eu rid') tinha bateria, eu fazia do meu corpo a bateria, ou
seja, eu usava a baqueta na minha coxa, o meu braco, no bravo da cadeira, na mesa,
entdo eu fazia bateria do meu jeito. Eu era um adolescente pobre, de familia humilde,
tinha que dar meu jeito, ser criativo. Foi assim.

VOCE TOCAVA NA IGREJA?

Depois eu passei a tocar na igreja, antes eu so cantava no conjunto. Depois
passei a tocar o instrumento, aquele menino que s6 ouvia passou a tocar, no inicio
menos que o pessoal, depois igual, e depois mail. Eu continuei a estudar, eu me
intitulo urn autodidata, n'do fui ha muitas escolas, mas procurei sempre pesquisar.
Depois disso eu continuei a estudar e arrumaram urn professor para dar aula la na
igreja, porque tinha muitas pessoas interessadas, mas como toda aula de mnsica, que
comeca corn cinqiienta e termina corn cinco; eu fui urn desses cinco, continuei
insistindo para aprender alguma coisa.

QUEM DAVA AULA?

Era urn professor chamado Celso, o apelido dele era candrio, porque ele
tocava muito e cantava. Ele foi muito importante na minha vida, criou-se uma grande
amizade entre nos dois, de era cristäo tambem e nos iamos muito a congressos,
encontros e estavamos sempre envolvidos nas questhes de mnsica. Normalmente era
violao que eu tocava, ainda näo era bateria.

Ele participava de urn conjunto, na epoca eles gravaram alguns discos e faltou
urn guitarrista, ele me chamou pra preencher a vaga desse guitarrista. Na epoca eu
achava que nem era capaz, fiz urn teste e comecei a tocar guitarra nesse conjunto,
mais tarde esse conjunto virou uma empresa, eles montaram urn estAdio e acabou o
conjunto, hoje existe so o estAdio. Nos tinhamos a mesma idade, eu fui para a
aerondutica, na Base Aerea de Santa Cruz e ele foi para o Campo dos Afonsos. Ele
tinha tudo para ser um militar musico, porque tocava vdrios instrumentos, mas de
nao ficou na vida militar e eu permaneci.
Fui estudando e fiz prova pra aeronautica duas vezes, mas ficava reprovado no
exame psicotecnico, esse exame era muito dificil, voce passa na parte pratica, passa
em tudo, mas no psicotecnico nao eram todos que passavam. Nao tinha como avaliar,
eu nao sabia o padrão de avaliacão. Depois fiz prova para o Bombeiro, -Lambent
passei e aconteceu uma coisa interessante: eu fui fazer a prova, eu e urn colega meu,



48

chegamos no dia com o papel marcado, voce sabe que quando pertence a uma
organizacao militar e vai fazer prova em outra eles emitem urn requerimento, entao
eu fui com o requerimento e a autorizacao corn a data da prova, entao eu fui
informado que o concurso tinha sido feito uma semana atras. Eu falei para o sargento
que estava corn o papel que diz que a prova vai ser hoje, ele disse "a°, mas a prova
foi ha uma semana ant", mas eu nao fui informado, dei o endereco, a minha ficha
estava completa.

Ai, resultado, des tiveram que aplicar a prova para mim e esse rapaz, como
eu sabia que eu is fazer a prova, mas que pouco is mudar, uma vez que o concurso ja
tinha sido feito, nos fizemos a prova, passamos e nao fomos aprovados. Nao liguei
muito, porque o meu objetivo era permanecer na aeronautica, o Bombeiro era forca
auxiliar e tinha o problema de atraso de pagamento, o estado atrasava 0 meu medo
todo era esse, que no futuro, ao constituir uma familia eu tinha que ter urn emprego
certo aonde podia tirar o meu sustento, o meu medo todo era esse. Ai eu nao fui para
o Bombeiro e naquele mesmo ano eu fiz prova para a Marinha e passei e estou na
Marinha ate hoje.

COMO FOl PARA VOCE COMECAR A DAR AULA?

Depois que eu comecei a estudar violao, comecei a entender algumas coisas
de mUsica, eu percebi que tinha certa facilidade de passar as coisas para as pessoas.
0 ser professor leva voce a desenvolver as tecnicas pedagegicas, desenvolve as
formas de abordar determinados termos e assuntos e a tecnica de falar corn as
pessoas. Mas voce lecionar eu acho que a dom, a pessoa tern que nascer corn esse
dom, entao eu a partir dal eu passei a ensinar para as outras pessoas aquilo que eu
sabia. Eu dava aula e a principio nao cobrava nada, mesmo porque eu gostava.
Comecei ern casa e depois na igreja onde eu estudei, eu comecei a dar aula para as
preprias pessoas da igreja que queriam aprender.

Ainda nao era sargento, mas eu comecei a dar aula para essas pessoas e
formamos \Tarim turmas. Muita gente hoje toca violao, outras abandonaram e a partir
dal eu sentir urn prazer, urn gosto, de estar passando as coisas para as pessoas, e
quando voce comecar a passar alguma coisa para a pessoa, a ensinar, voce tern a
necessidade de se aperfeicoar, de melhorar a cada dia para passar coisas novas e
melhor. Foi isso que eu comecei a fazer, comecei a pesquisar, verificar e fazer uma
auto-analise e aperfeicoar a maneira de como eu estava dando aula, para melhorar o
aprendizado e a minha capacidade de ensinar. Fui dando aula, de inicio de violao,
depois de teoria, depois de contrabaixo, ai comecei a estudar e dar aula de bateria e
assim fui embora.

QUAL ERA 0 OBJETIVO DOS ALUNOS QUE TI PROCURAVAM PARA TER
AULA DE MUSICA?

Objetivos diversos, mas a maioria queria aprender musica para tocar na
igreja. Depois apareceram outros alunos, eu vim para a Marinha e continuei a dar
aula e ai comecou a aparecer alunos que queriam se preparar para fazer concurso. Ai
minhas aulas eram mais especificas, eu dava aula especificamente para aquele aluno
para prepara-lo para fazer concurso para a Marinha e aerondutica..uma vez que eu ja
sabia todos os tramites, eliminava-se muitas coisas que eles nao precisavam aprender
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naquele momento, posteriormente, ele iria ate a aprender, mas eu ensinava as
materias especificas que eles pediam no concurso.

COMO ERAM AS TUAS AULAS?

Na epoca eu dava aula de forma tradicional, quadro de giz Eu criei uma
apostila prnpria. Livros, eu adotava o Maria Luiza Priolli, acho que e o que a grande
maioria adota. Depois que eu vim para a Marinha a minha condicao financeira foi
melhorando, eu comprei urn computador, montei na minha casa urn estadio onde eu
coloquei caixa de som e o computador, fiz uma sala para dar aulas. Fazia gravacks e
entdo a coisa comecou a expandir, alem da aula nos faziamos experiencias corn
gravacão, comecamos a fazer arranjo, eu e urn outro amigo. Preparavamos todo o CD
do pessoal para tocar nas radios, posteriormente fazer urn CD melhor. Comecei a me
dedicar aos programas de mnsica, ai os horizontes foram se abrindo, fui aprendendo
outras coisas.

Comecei dando aula particular em casa e depois passei para a igreja,
formando varias turmas e depois ern urn periodo parei de dar aula na igreja e voltei a
dar em casa. Eu parei de dar aulas na igreja porque fui para Natal, movimentado para
servir la. Quando retornei, voltei para a mesma igreja, mas ai passei para dar aula em
casa, numa outra estrutura, montei o estUdio experimental...comecaram a aparecer
alunos de diversas idades, tanto criancas como pessoas idosas. Para casa faixa
voce tern que ter uma metodologia, uma forma de ensinar. Eu comecei a ter
dificuldade para ensinar para crianca. A crianca voce tern que atrair a atencão dela e
dificilmente, dependendo da faixa etaria dela, ela vai ficar muito tempo na mesma
atividade. A crianca e muito hiper-ativa, ela to mexendo aqui, mexe 	 para
cada faixa etaria, cada idade, voce tern que trabalhar de uma forma.

lsso exigiu muito de mim, tive que ter muito, pesquisar muito, tiver que
perguntar muito as pessoas que trabalham com criancas. A minha esposa na epoca
me ajudou muito nesse sentido. Tinha o fato de eu tambdm ter filhos, na epoca,
pequenos, isso para mim foi urn exercicio muito gratificante, atraves dos meus filhos
eu pude aprender muito e ensinar a outras criancas atravós da realidade que eu vivia
ern casa.

VOCE TEM EXEMPLOS DE ALUNOS QUE PASSARAM EM CONCURSOS?

Tern sim, na Marinha tem o Sandro, percussionista, e tern o Vieira que esta,
ern Angra dos reis, os dois sdo sargentos hoje. Tern outros que eu ndo me recordo o
nome, todos sargentos, urn é corneterro....esse professor meu criou urn metodo de
divisdo, o qual eu tenho muito carinho, tenho ate que procurar ern icasa, eu sempre
utilizo esse metodo corn os meus alunos, ele ja. esta bem velhinho. E urn caderno de
mnsica onde ele fez as divisoes ali, de diversas formas, de todos os compassos. Eu
estudava bateria por aquele metodo e passei para os meus alunos, emprestei para
muita gente xerocar.

VOCE ME DISSE QUE DESENVOLVEU UMA METODOLOGIA PARA 0
ENSINO....

Como eu ti falei eu dava aulas para diversas faixas etarias, apareceram varias
criancas, isso comecou a exigir de mim formas diferentes de ensinar, eu não podia
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pegar uma crianca de 6 anos no quadro negro e dizer olha isso aqui é uma semibreve,
a semibreve e a figura bla, ba...ela nao quer saber disso, dessa forma nao, ela ate
quer saber, mas dessa forma nao, assim eu nao you atrair a atencdo dela, entdo eu
tive que criar formas.

Eu dava aula a urn aluno que era uma crianca apkica, ele nao prestava
atencdo, eu falava corn ele e ele olhava para frente, pro lado, mandava ele fazer as
coisas, a principio ele queria estudar violao, ele rid() respondia e nem correspondia
aos ensinos que eu estava passando pra ele. aquilo me deixava muito preocupado,
intrigado, porque corn ele nao dava certo. Urn belo dia, falei corn a minha esposa,
poxa, eu nao sei o que to acontecendo corn esse garoto, ele nao se interessa, eu
corn ele e ele olha para o lado, mando ele fazer exercicio e ele nao faz e procuro
brincar corn ele, mas ele nao corresponde, ele tern 11 anos, mas parece uma crianca
de 02 anos de idade.. eu comecei a observar nele uma crianca diferente, e a minha
esposa falou assim porque que voce nao trabalha corn jogos? Eu falei, jogos como?
Mandar ele jogar bola, brincar de bola de gude, ele nao veio aqui pra isso, ele veio
para aprender müsica, o pai dele quer que ele aprenda o instrumento, ela disse
porque voce nao trabalha corn jogos de mirsica. Como?neio tern, lido existe nada. ai
ela fez a seguinte indagacdo cria.

Como eu is criar, nao estava corn cabeca pra nada e ainda pego esse moleque
que esta me enchendo o saco, estou quase dispensando ele. ai ela me falou	 isso é
um desafio, voce tern que criar uma forma de atrair a atencelo dele. Ai eu comecei a
pensar, ela foi e abriu a estante, nos sempre tivemos muitos livros paradidkicos,
educativos, coisa de quem tern muitos filhos. Ela foi a responsavel pela a
alfabetizacdo de todos eles, entdo nos compthamos muitos livros, livros que
tocavam musica, que abriam e era uma casinha, entâo ela pegou esses livros e
comecou a me mostrar. Ela disse que eu poderia criar jogos de mnsica que tinham
essas caracteristicas, mas eu nao tinha nada, como eu is comprar ou fazer. Aquilo
abriu a minha mente e eu fiz o primeiro jogo, esse jogo eu usei corn esse menino,
isso despertou ele para a brincadeira e comecou a entender porque o "do" vem depois
do "re" e o 're' do `rni'. Eu comecei a brincar corn ele e depois disso, eu percebi que
o instrumento dele nao era o \fiord°, era bateria.

Ele precisava de urn instrumento mais agressivo, para trabalhar a coordenacdo
motora dele, pois ele tinha dificuldades com o movimento. Conversando corn o pai
dele, ele me falou que ele tinha um trauma de infancia. Eu levei todos esses
problemas para o pai dele. Fazia relatOrios dos meus alunos sobre o desenvolvimento
deles, uma ficha completa com os dados, cada urn tinha a sua, e eu acompanhava
tudo. Ai eu fui conversar corn o pai dele e ele me disse olha, eu coloquei ele na aula
de musica pra verse ajudava, porque ele quando pequeno viu a mile morrer, a partir
dai ele mudou corn os colegas, deixou de ser urn born aluno na escola. 0 mundo dele
passou a ser urn mundo silencioso.

A partir dal eu comecei a entender esse aluno, as minhas aulas corn ele era
atraves de brincadeiras. Eu utilizava os jogos e levava ele para a bateria e dizia agora
eu you passar um exercicio e quero ver se voce vai conseguir .fazer. Isso foi
motivando ele, ele comecou a melhorar na escola, a desenvolver as atividades dele
extraclasse, ele comecou a brincar corn os colegas, comecou a ser uma nova crianca.
Porque nas aulas de mitsica eu comecei a trabalhar nao somente a parte musical, mas
tambem a parte afetiva dele, a parte sentimental dele, o problema que ele estava
vivendo. E pouco a pouco eu fui entrando nesse assunto da mile, ate que urn dia ele
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se abriu e me falou porque ele era tab triste, era o problema da mae mesmo que ele
havia perdido.

Esse aluno para mim foi muito importante, porque a partir dele eu comecei a
ver a musica de uma outra forma, e abriu o meu horizonte para os jogos, comecei
com urn, dois, tres.. hoje estou com uma infinidade de jogos, gracas a Deus e a esse
aluno que foi um grande desafio pra mim, tive que superar aquela dificuldade que era
minha.

Eu fui vendo que tinha facilidade para passar os meus conhecimentos
musicais em forma de jogos, tenho a facilidade de uma pessoal me ensinar uma
determinada materia musical e eu transformar isso em um jogo. Meu ultimo projeto é
sobre tetracordes, esse era urn projeto antigo que eu estava rascunhando ha muito
tempo, mas me faltava determinados conhecimentos e a visa() total do projeto, tinha
sempre alguma coisa que estava pendente.

Ha pouco tempo eu tive uma aula sobre tetracorde e o que eu queria ver no
meu projeto anterior eu consegui ver agora Ai eu fechei o projeto, Wes-la pronto, eu
estou fazendo algumas experiencias pra ver se nao existe algum erro e logo ja you
iniciar o projeto de registro pra fazer parte dos outros. Esse material esta sendo tao
importante, porque nao existe, pelo menos no Brasil, eu nao sei fora, nada
semelhante, mas. Pessoas altamente capacitadas, pessoas com Doutorado ja viram
esse trabalho, esse projeto, e aprovaram. Eu ja vendi esse material no ConservatOrio
Brasileiro de MUsica, participei de oficinas, de encontros e congressos de infisicas
onde eu apresentei esse projeto. Comecei a divulgar esse material em revistas e
televisao. Ja houve uma empresa de brinquedos que teve interesse nesse projeto.

S6 que esse projeto nao sac) jogos simplesmente, é uma tecnica de ensino,
entao ele nao pode ser encarado como um jogo, enquanto eu observar que para
algumas pessoas isso é urn jogo, eu nab posso negociar. Eu nao gostaria de fechar
negOcio com a empresa que me procurou porque eles \Teem isso como um jogo, uma
dama por exemplo, em que voce brinca, se diverte e corn o termino do jogo ela s6 to
deu prazer de jogar, prazer de se distrair..aqui voce tem o prazer de se distrair e tem a
possibilidade de aprender. Voce alem de se distrair, aprende. Por exemplo o jogo da
notacao musical, os livros que falam de notacao musical tem uma grande pane dele,
muitas paginas falando sobre o assunto, ja o jogo consegue englobar todo o assunto
de notacao musical em apenas urn jogo. Voce joga, a primeira, a segunda, a quarta
vez voce ja esta sabendo todo sobre notacao musical, e de ma forma altamente
di &neat e divertida.

E um meted° que os principais teOricos da educacao utilizam, se voce for
estudar Jean Piaget, Gardne, Frenet, Paulo Freire, eles adotam esse tipo de metodo...o
Paulo Freire partia da realidade da crianca do Nordeste, da bola de gude, da pipa, a
partir dai ele alfabetizava E isso que eu estou fazendo, a partir de uma coisa
descontraida, de uma divers -A°, eu estou alfabetizando, nao somente na questao da
musica, mas tambern na coordenacao motora, visualizacao, lateralidade, calculo,
tenho um jogo que eu misturo matematica com musica, outro que mistura lingua
portuguesa com musica, onde para a pessoa fazer uma divisao ela tern que ler o texto,
que é uma divisao metrica, mas que esta em forma de texto. Entao a pessoa que diz
eu nao conheco musica, mas se ela for alfabetizada entenderia o texto aliado a
musica, é se observar que ao ler o texto ela esta fazendo a divisao metrica. E um
estudo profundo, inclusive do pr6prio Gardinner, quando ela fala sobre as
Inteligencias Mnitiplas, a musica é uma das inteligencias. Eu usei essa questao da
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inteligencia musical para poder atraves de jogos esta contribuindo, nao somente para
a educacdo musical, como para a educacao como um todo.

VOCE TEM ALGUMA FORMACAO EM EDUCACAO?

Não eu s6 fiz ate o ensino medic), mas para fazer esse trabalho eu tive que me
embasar e estar firmado em coisas sOlidas, entdo eu comecei a ler sobre a educacäo
de diversas formas, li Piaget, vigotszk, fermet, valon, Paulo freire. Quem me ajudou
muito foi a minha esposa, porque na epoca ela tava fazendo pedagogia e nos
conversavamos muito sobre isso, e quando agente conversava ela dizia olha, essa tua
ideia estet firmada nesse teerico, existe livro tal que fala sobre esse assunto. Eu
comecei a ler para poder estar baseado, entho quando alguem me diz que isso não
presta, que nao ensina, eu provo pra ele que ensina, porque anos e anos atras pessoas
usavam dessa forma.

Hoje nos temos acesso a computador, a informatica, mas o aprendizado é
diverso, voce pode aprender de diversas formas, mas se o aluno nao tiver pre-
disposto a aprender, tiver descontraido, se ele nao vir isso de forma agradavel, de
nao aprende. Ele vai assimilar, memorizar, aquele assunto ensinado, mas daqui a
algum tempo vai esquecer Tudo que se aprende de forma agradavel voce
esquece. Se eu perguntar se voce se lembra daquela musiquinha que voce cantava em
Opoca de festa junina ou quando voce tinha 2 ou 3 anos, quando a sua mae ou sua tia
cantava atirei o pau no gato ou caminho da roca, essas musicas, nos nunca mais
vamos esquecer, as pessoas podem dizer ah, nao via esquecer porque todo mundo
canta, mas nao podemos esquecer que aprendemos e não esquecemos porque
estavamos brincando, nosso celebro captou a informacão de forma diferente de uma
aula que as pessoas costumam dizer que é chata.

Se nos observamos as aulas e professores que nos mais gostamos e temos
prazer em falar sobre des sdo aqueles que mais brincavam, que mais contavam
piadas, que contavam urn historia, que faziam uma brincadeira, e sae justamente
aqueles que nos nao esquecemos.

Nessas experiencias que eu passei, Deus me deu clareza, e discernimento de
desenvolver esse projeto que a cada dia esta crescendo. Eu tenho recebido sempre
mais de Deus, eu encaro isso como uma &diva divina.
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ENTREVISTADO: PMM - F
POSTO/GRAD: PRIMEIRO TENENTE AUXILIAR FUZILEIRO NAVAL

ESCOLA DE MUSICA ANEXA A IGREJA DE DEUS DE MADUREIRA

COMO FOI A TUA FORMACAO COMO MUSICO?

Eu sou oriundo de uma igreja evangelica, assembleia de Deus em Madureira,
e como quase todo o jovem da igreja, agente costuma trabalha dentro dessa
comunidade evangelica e cada um tende para urn lado de atividade. E eu trazia desde
de pequeno trazia essa aptidao em mnsica, e comecei a estudar musics na igreja, a
minha primeira escola foi a escola de mnsica dentro da igreja. Quando eu atingi o
nivel, dentro daquela classe de alunos, o professor de miisica me encaminhou para a
escola de miisica Villa-Lobos, para dar procedimento em meus estudos, onde eu fiz
meu curso de teoria, de harmonia, tecnica instrumental. Depois passei a ter aulas
particulares corn professores, comecei a freqtientar a Escola de Müsica da UFRJ,
como ouvinte do curso tecnico e depois fui fazer curso de extensao universitaria na
area de mnsica, instrumental e de regencia.

NA ESCOLA DA IGREJA, QUEM DAVA AULA?

Era o maestro da banda de miisica da igreja, o meu primeiro professor de
mitsica foi o maestro Eugenio Dias Praga, urn petropolitano, ele é falecido, era
saxofonista, musico e tanto.

ELE ERA MILITAR?

Nab, era civil, professor da escola de mitsica.

TINHA OUTRAS PESSOAS DANDO AULA?

Naquele momento quando eu comecei a aprender mitsica Id, ele era o Unico
professor, ele era o mestre da banda e dava aula, tambem tinha um ajudante, o Sergio
Renato, trombonista do Corpo de Bombeiros. Depois a escola tomou uma estrutura,
foi crescendo com bastantes alunos, entao ai passou a ser uma escola de müsica,
passou a ser urn departamento musical.

QUAIS OS INSTRUMETOS QUE ENSINAVAM?

Todos os instrumentos de uma banda de mnsica, percussao, palhetas e bocais.
Ate hoje ainda tem essa banda.

E A MARINHA NESSA H1STORIA?

Born, eu quando comecei a estudar musica tinha 11 ou 12 anos. Quando
completei 18 anos fui me alistar, end() nao tinha assim nenhuma orientacao para ser
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masico militar, ate entao eu nao tinha nenhuma orientacao para ser masico militar.
Ao completar 18 anos fui me alistar e tambem por vocacao me alistei na marinha.
Foi quando urn colega falou comigo...eu ate me lembro como se fosse hoje voce nab
e mtisico? Entdo porque nao faz prova para o Corpo de Fuzileiros Navais?

ELE ERA DA IGREJA?

Nao, como eu disse, da igreja fui para a escola de masica para dar
prosseguimento aos meus estudos e fui convidado a tocar em outras bandas de
masica que nao eram da igreja, como por exemplo a banda de masica do Colegio
Souza Marques, é uma banda de masica que o coldgio mantem, os masicos que ali
tocam, depois de uma certa selecao, eles tem direito a uma bolsa de estudo tanto na
faculdade como no colegio. Entao eu passei a tocar na banda de masica do colegio
Souza Marques e recebi uma bolsa de estudo integral para iniciar o ensino media
Entao tinha varios masicos militares naquela banda, principalmente da Marinha e urn
deles, o Sergio, que hoje é professor de masica na escola de masica, é trombonista da
OSB e do Teatro Municipal. Entao ele falou comigo ja que eu me inscrevi para servir
na marinha, porque eu na faria prova para masico do Corpo de Fuzileiros.

Ai que eu comecei a descobrir que existia a Banda de Musica no Corpo de
Fuzileiros, prestei concurso para sargento masico, passei, foi urn concurso apertado.
No final, na prova pratica havia 7 candidatos para uma vaga de saxofone alto, e ai eu
fiz umas leituras matodos, tanto passei pelo Amadeu Russo como pelo klose, a
selecao foi feita nas lie ges desses matodos, e gracas a Deus eu consegui uma media
melhor do que os outros e fui cursar, fazer o curso de sargento masico corn
habilitaeao em saxofone alto.

MAS COMO FOI A TUA PREPARACÃO PARA 0 CONCURSO?

Corn 15 anos eu dominava bem o instrument, ja tocava na banda de masica
da igreja, foram 4 anos de estudo entre teoria e pratica instrumental, o que me
habilitou a participar da banda da igreja e do colegio Souza Marques, ai tive o
privilegio de tocar na banda Todo o Ritmo do saudoso maestro Joaquim Nery, eu
cheguei a tocar sobre a batuta dele. Era la no Meier, uma banda de masica civil, eu
fui convidado para tapar o buraco de urn masico saxofonista que nao pode ir, ele
gostou do meu trabalho e eu fiquei ali trabalhando durante algum tempo, maestro
exigente.

A preparacao para o concurso se deu dentro das bandas de masicas, eu ja
tocava, fazia uns caches tocando em grupos e big bands. Peguei o programa do
concurso e estudei a parte de teoria, a parte pratica dizia que seria uma lieao de
media dificuldade e eu me preparei assim, em cima dos metodos e da leitura de
partituras de bandas e me preparei nesse sentido. Procurei urn professor, eu fui aluno
do Paula Moura, na Villa-Lobos, e ele me deu algumas orientaeaes, a visa° dele era
mais para miisico de conj unto, mas ele me deu boas dicas para o concurso...assim
como outros professores como o Jose Carlos e mais alguns amigos que eu fui
conhecendo pelo meio do caminho. Eu nao tinha experiancia de banda militar, se,
banda civil, mas no fundo o que interessa para a banda militar a que o masico tenha
uma sonoridade agradavel, que tenha uma mecanica, tecnica instrumental boa, que
tenha a embocadura correta, postura, empunhadura e eu me adaptei bem a isso,
porque a escola me preparou para isso e tive éxito no concurso graeas a Deus.



E DEPOTS ?

E depois que eu termini o curso de sargento musico fui designado para servir
na Banda de SinfOnica dos Fuzileiros Navais. La comecei a tocar saxofone, na epoca
a marinha estava introduzindo fagotes na Banda de Mirsica, tinha dois instrumentista
corn dois instrumentos, mas precisava de mais urn. Foi aberto voluntariado e eu me
candidatei.

A primeira dificuldade era que a Marinha ndo tinha o instrumento, o aluno
deveria ter o seu, ai urn sargento musico que tocava fagote naquela epoca, o sargento
Gabriel, ele era aluno do professor Noel Dovos e me apresentou a ele. comecei a
estudar com ele, s6 que eu nao tinha instrumento. Eu conversando corn ele, ele viu o
meu interesse, e acredito tambem que foi a mão de Deus, me emprestou o fagote
dele, urn Bufet Grampone, comecei a estudar fagote corn ele, na casa dele, onde foi a
minha primeira escola de fagote na casa do professor Noel Dovos no catete. Urn
tempo depois eu estava na Villa-Lobos fazendo fagote como aluno regular e tocando
na Banda SinfOnica da Marinha.

JA DEU AULA?

Dei aula, depois de um certo tempo como fagotista. Fui convidado pra dar
aula na escola de milsica da igreja, a mesma escola que fui aluno. Dei aula de
saxofone, de teoria. Como o trabalho da Banda SinfOnica tomava muito o nosso
tempo e exigia dedicacão integral, porque o fagote e urn instrumento que ndo e uma
maquina de escrever ern que voce aperta ma tecla e sai aquela letra, voce tern que
fabricar, tern que ter ouvido, muita preparacão, e urn instrumento que, como todos os
outros, tern que ter muita dedicacdo. Fiquei urn tempo encarregado da escola de
mUsica, mas devidos as minhas atividades eu não pude continuar com esse trabalho,
coloquei uma outra pessoa no meu lugar. Havia a necessidade, era imperioso se
dedicar integralmente ao trabalho da Banda SinfOnica do CFN.

0 QUE TE LEVOU A DAR AULA?

Justamente a escassez de professores para dar aula e pra mim foi ate um
motivo de orgulho ser chamado para trabalhar ali, poxa eu comecei a estudar ali,
cheguei ali zerado, sem tocar nada, e agora estava podendo ter a oportunidade de
ajudar ali, tanto e que eu dispensei a ajuda de custo que eles davam. Eu trabalhei ali 2
anos, as aulas eram as quartas e aos sabados, trabalhei assim mais por uma auto-
realizacdo, ern querer passar para os outros a oportunidade que eu tive daquele
professor que ndo me cobrou tambem nada. E uma questdo ate de....ndo you dizer
caridade, mas pra mim foi uma realizacdo particular de ter colaborado corn a
formacdo daqueles alunos, para que eles pudessem iniciar sua vida musical. Eu ate
me lembro de urn deles o Darlan, que foi um dos meus alunos e que hoje e musico da
Banda Sinf6nica. Tern outros tambem que sào da aerondutica e do exercito, e que
estão seguindo a vida por ai.
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COMO ERAM AS SUAS AULAS?

Eu sou formado em letras e Histeria, pela Faculdade Souza Marques, no
curso tern toda uma didatica para dar aulas, fazer os seus trabalhos e depois a analise
do que voce deu para o aluno. Enid° eu fazia justamente aquilo que eu aprendi na
parte de didatica do meu nivel superior.

MAS COMO ERA ESSA AULA?

Bern, quando era aula teerica, agente usava o quadro de giz corn pentagrama
e corn acompanhamento de folhas de informacão. Ai tambem entra a minha
formacão de didatica de Marinha, eu fiz o curso de tecnicas de ensino da Marinha
para poder dar aulas para os recrutas e soldados. Entato agente usava tanto uma parte
da didatica civil e como uma pane da didatica militar, a parte militar fala muito sobre
'FE, folha de informacao, que seria urn resumo da aula, entao eu usava tanto o
quadro como usava essa folha de informacao, nets faziamos estudo de caso de alguns
assuntos, por exemplo: agente colocava urn acorde, quando a materia era essa, e
depois comecdramos a debater, eu trazia urn acorde de uma outra turma, onde eles
tinham errado ern alguma coisa, entao agente debatia com a turma o que levou
aqueles outros companheiros a nao entenderem como se deu a formacäo daquele
acorde.

Quando era aula pratica eu trazia cds, colocava para que eles escutassem, de
saxofonista de renome da epoca, para eles perceberem o som e ate comparar urn
saxofonista corn outro, a diferenca de som e de articulaflo, e depois agente estudava
o matodo tambem, comecavamos com o Amadeu Russo, metodo brasileiro de mais
facil acesso, geralmente eu xerocava e dava as cOpias das licOes e depois de urn certo
nivel agente trabalhava o Rios& ja colocava a responsabilidade de eles comprarem o
Klose, masica a investimento e caro, tern que ter dedicacao nisso tambem. 0
departamento tinha na faixa de uns 120 alunos, entao ram cobravamos urn valor
simbOlico, coisa de uns 20 reais por rues, com duas aulas na semana.

A igreja tem uma banda de mitsica com os seus instrumentos, e aqueles
instrumentos que estavam na igreja, que nao tinha masico corn ele...porque
normalmente a assim, o mirsico comeca a aprender corn o instrumento da instituicao,
igreja. Por isso que na aula de mitsica, quando chegava na parte do Klose, matodo de
saxofone, agente dava a responsabilidade para que o aluno comprasse o matodo, para
comecar a entender que tinha que ter dele urn investimento na area musical.

Ele comecava estudando, e quando chegava na parte do instrumento, a aula
pratica era corn o instrumento da igreja. A igreja fomecia a palheta e a manutencâo
ela que fazia. Depois de urn certo tempo ele sentia a necessidade de ter urn
instrumento dele, por exemplo: eu nao tinha um saxofone Yamaha, Selmer, nets
tinhamos yen!, Galaco, era° quando o aluno chegava ern urn certo nivel, ate mesmo
para levarmos esses alunos, essa classe, para apresentacees de outros mitsicos, eles
comecavam a ver outros tipos de instrumentos, diferentes, corn o som melhor. Havia
a necessidade de compra do instrumento, entao ai o mitsico ja comprava o seu
instrumento, ou o pai e mae, porque des eram garotos, mas aquele instrumento
voltava pra igreja e des agora estavam com um instrumento melhor. Urn Yamaha,
urn Selmer...pra isso ai mostrar a necessidade do instrumento, o pessoal pensa que
mnsica a so pegar urn instrumento, bate ali e 	 assim, agente sabe que a um
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curso caro, que requer investimento e dedicacdo. Enid° a escola ja comecava a
mostrar isso para os alunos.

QUAL 0 OBJETIVO DOS ALUNOS QUE PROCURAVAM A ESCOLA?

A escola tinha urn objetivo, que era justamente, manter a banda de musica da
igreja funcionando, a claro que nao era vedada a participacão de masicos que nao
eram evangelicos, a escola era aberta a comunidade, tudo que o aluno evangelico
tinha, o aluno que lido era evangalico tambern tinha. Como toda a escola tinham as
suas regras, nao podia it de chinelo, de short, de camiseta sem manga, porque as
aulas eram dentro da igreja....e os alunos tinham os seus objetivos, a maioria deles
tocavam na igreja e depois fariam o concurso para bandas militares, para orquestras,
entao ali era urn inicio, quem ficava na igreja tocando, ajudava muito na igreja, ela
tinha uma banda corn uma rotatividade de 50 a 60 masicos tocando, e tinha o luxo de
ter uma banda de profissionais e uma de alunos. Tinham cultos e situacOes que
agente colocava a apresentacdo da banda de alunos e isso sempre incentivava, entäo
a igreja mantinha urn grupo musical ativo, para fazer as suas atividades e reunities, e
os alunos que estavam adquirindo uma profissdo para utilizar da maneira que
quisessem, ou para trabalhar na noite, ou orquestras, bandas militares ou civis, ai
cabendo a cada urn seguir o seu caminho.

VOCES DIRECIONAVAM 0 ESTUDO DOS QUE TINHA A INTENCAO DE
INGRESSAR NA CARREIRA MILITAR?

Nos tinhamos miisicos que queriam it para orquestras, do Teatro Municipal, a
OSB, Nacional, e foram. Eles ja chegavam na idade de 17, 18 anos, idade da
obrigatoriedade do servico militar, então a maioria is se alistar ou entâo fazia o
concurso para masico. Essa preparacdo era feita da forma mais natural, porque a
escola trabalhava em cima de teoria musical, nocCies de harmonia e dobrados eruditos
e militares, essas materias são as exigidas nos exames para mirsico militar.

A prova constava de teoria, solfejo, harmonia e o repertOrio eram dobrados
eruditos e militares, classicos, musicas populares. Por exemplo, no meu concurso foi
exigido de mim muito metodo, mas eu toquei urn chorinho, colocaram urn chorinho
para eu tocar, toquei urn samba, urn dobrado, inclusive o dobrado foi o General
Rabello, maior coincidencia, ele tern a casa de segunda vez, que todo saxofonista
conhece, a bem complicado, tern uma sane de semicolcheias, duas ligadas e duas
batidas que derruba muita gente, comeca numa regido aguda do sax. Entäo a urn
trabalho natural, normalmente, o que voce prepara para uma banda de musica, vai
dando a base para o concurso. Agorae bem verdade que, entre todos os alunos,
alguns se limitavam ao ensinamento da escola, outros procuravam a escola de musica
e o conservatOrio, porque a escola de musica da igreja nao dava urn certificado,
apenas urn certificado de presenca, agora urn diploma de curso tOcnico nao existe. E
tudo no amadorismo, mas urn amadorismo levado muito a sari°.
QUAIS ERAM OS SEUS OBJETIVOS NO ENSINO MUSICAL?

A minha vontade era de que, aqueles alunos que chegavam leigos ern musica,
eles saissem dali tocando urn instrumento e corn uma profissdo, essa era a minha
grande realizacao, de ver alguns anos depois, aquele aluno que chegou ali corn
aquele olhar assustado, chamando agente de professor, senhor, que estivesse depois
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tocando com voce no mesmo naipe, trabalhando junto e ja te chamasse agora pelo
nome. E uma mudanca, uma transformacao, que te chi uma satisfacao muito grande.

Isso aconteceu corn o Vander Luiz, hoje em dia ele é primeiro sargento do
corpo de bombeiros, musico trompetista coincidissemos na praca. Eu Waco fui
professor dele, mas eu ja estava tocando na banda da igreja e ele chegou, garotinho,
pequenino, comecando a dar as primeiras notas...ele me olhava com aquele olhar
assustado, voce passa a ver as pessoas mais velhas ali, chamadas de cobra, fera,
medalhdo, de outro jeito. Ai dois anos depois, Vander ja r estava tocando no Free Jazz
Festival, nas orquestras, arrebentando, trompetista de mao cheia, altamente
procurado.

Hoje ele esta regendo a Big Band do Corpo de Bombeiros, fazendo urn
trabalho excelente. Eu ja tive oportunidade de it numa festa na igreja, onde urn
grande coral e orquestra estavam la comigo tocando fagote nela, e o Vander regeu
uma das mUsicas ...aquilo para mim foi legal, bacana...voce ve que é uma acao social
muito grande que as igrejas prestam a comunidade, porque pega aquela crianca,
aquele jovem sem uma profissão, talvez ate sem uma perspectiva de futuro e daqui a
pouco eles Sao transformados, lapidados, descoberto esse dom que Deus deu a todos
eles, e que muitas vezes esta ali adormecido.
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SINTESE DAS ENTREVISTAS
COM FRASES MAIS SIGNIFICATIVAS

INICIACAO MUSICAL

Todos tiveram iniciacao musical na escola de musica da igreja. Cinco foram com professores
militares, urn corn professor civil.

"Aprendi masica na igreja, A igreja, na realidade, soma e coopera na formacäo de
muitos mtisicos militares e ate civis"

METODOLOGIA DO PROFESSOR DO PMM

A teoria antecedendo a pratica instrumental.
Cinco - Metodo de teoria musical da autora Maria Luiza de Mattos Priolli, antecedendo as
aulas praticas. Desses cinco, dois utilizaram o metodo de solfejo de autoria Frederico
Nascimento.
Urn teve a pratica antes da teoria, tocar violdo por cifra.

"periodo macante de teoria, Maria Luiza Priolli, depois pegar no instrumento, eram
mtisicos de Bandas Militares, assim como hoje, a maioria dos professores da igreja."

COMO COMECOU A PRATICA DE ENSINO

Cinco, pela falta de professores na escola de mitsica da igreja corn o objetivo de formar
mnsicos para a banda de mnsica da igreja.
Um comecou a dar aula particular em casa e depois na igreja.

"deficit de professores. comecei a dar aulas pela necessidade de formacäo de
instrumentistas dentro da igreja"

QUAL A METODOLOGIA DA PRATICA DE ENSINO DOS PMM

O modelo docente seguido é similar ao da sua iniciacdo musical, provêm da sua prOpria
histOria de vida, de como vivenciou, enquanto aluno, os conhecimentos a ele ministrado.
(TARDIF, 2000)

"exposicâo oral dos principios do livro de Maria Luiza de Matos Priolli; cobrar deles as
aulas de leitura ritmica e encaminha-los para os professores no instrumento. Sempre no
fim do dia retino todos os alunos do sopro para fazer pratica de instrumento"

REPERTORIO DA PRATICA DE CONJUNTO

Cinco - Mnsicas da igreja e de bandas militares.
Um - licks dos metodos.

"mtisicas nacionais, elegia da alma, Sinfonia Pitria, 0 Guarany, hinos da harpa e os
dobrados da marinha."
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OBJETIVOS DOS ALUNOS OUE PROCURAVAM ESSA PRATICA

Tocar na igreja e prestar concurso para as forcas armadas para ter uma profissao. 0 estudante
querer ser como o professor (status social, econOmico, musical....) forma de ascensdo social,
valor simbOlico — histOrico.

"...eu sou de banda militar e isso enche os olhos deles"

"não era so tocar na banda, era ter uma profissAo, entrar para a banda militar, ser
militar."

OBJETIVOS DO PROFESSOR MUSICO MILITAR

Profissionalizar os alunos, satisfacäo pessoal em dar aulas para manter o ciclo social que ele
faz parte. Abolir a distancia entre ele e o seu aluno, ter o prazer de ver o aluno alcancar o
mesmo nivel social e musical dele. (relacäo assimetrica, REBOUL)

"A minha vontade era de que, aqueles alunos que chegavam leigos em mtisica, eles
saissem dali tocando um instrumento e com uma profissão, essa era a minha grande
realizacão."

OBJETIVOS DA ESCOLA DE MUSICA DA IGREJA

Dois - suprir a necessidade funcional de miisicos na igreja
Quatro - alem suprir a necessidade funcional de mnsicos na igreja, formar mitsicos militares.

"eu sei que WA() existe uma outra maneira de voce ter mesicos na igreja senAo formando
na prepria igreja."
"estamos preparando gente que estA interessada em participar desse concurso que vai
ter na Marinha para sargentos cantores, a prova do coro da Marinha."

CONTATO COM 0 MILITARISMO

Atraves da grande maioria dos mitsicos militares que tocavam na banda da igreja.

"Ele (o professor do PMM) era mtisico da Marinha, ele tocava clarinete na Banda
Sintlinica, era primeiro clarinete e aprendeu tambem na igreja"

"Eu poderia dizer a voce que 80 % de mtisicos militares aprenderam mesica na
igreja"

"hoje vejo que estava me espelhando nos meus professores e na galera que tocava
na banda da igreja, a maioria era militar/ A maioria dos professores que ensinavam
naquela êpoca e hoje, uns 90 "A), sat) militares"
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LEGENDAS

Cantor Cantores
Loc Locutor
Gt. Gaita
Fla Flauta
Fim Flautin
Obo Oboe
Reg Requinta
1CI 1° Clarinete
2C1 2° Clarinete
3C1 3° Clarinete
CAIt Clarinete Alto
Cbx Clarinete Baixo
Cln Clarone
1Tp 1° Trompete
2Tp 2° Trompete
3Tp 3° Trompete
1Tb 1° Trombone
2Tb 2° Trombone
3Tb 3° Trombone
SzA Sax-Alto
SxB Sax-Baixo
SxS Sax-Sopranino
SxT Sax-Tenor
Fgt Fagote
CnIg Come Ingles
1Cel I° Cello
2Cel 2° Cello
3Cel 3° Cello
4Cel 4° Cello
SCel 5° Cello
Tmp Trompa
Bmb Bombardino
Barit Baritono
Bxa Baixo
Tub Tuba
Tcl Teclado
BxEI Baixo Eletrico
Timp Timpano
Marimb Marimba
Tubofo Tubofobe
Apt Apetrecho
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CARACTERIZACAO DOS INFORMANTES

PROFESSOR/MILITAR IDADE RELIGIA0
TEMPO
BANDA

ONDE LECIONA
QUANDO
LECIONA

INSTRUMENTO
MUSICA
IGREJA

PROF. QUE
ENSINOU

Alma que estho
em Bandas

Militares

PMM - A 34 Assembleia 15 anos Escola de mOsica anexa igreja fim de semana Saxofone BANDA MILITAR NAO

PMM - B 45 Assemblèia 28 anos Escola de mOsica anexa igreja fim de semana Trompete BANDA MILITAR SIM

PMM - C 39 Assembleia 19 anos Escola de mOsica anexa igreja fim de semana Saxofone BANDA MILITAR SIM

PMM - D 29 Assembleia 11 anos Escola de mOsica anexa igreja fim de semana Saxofone BANDA MILITAR SIM

PMM - E 42 Metodista 18 anos Escola na residéncia e na igreja fim de semana Percussão CONJUNTO MILITAR SIM

PMM - F 40 Assembleia 21 anos Escola de musica anexa igreja fim de semana Saxofone BANDA MILITAR SIM



PROFESSOWMILITAR INICIACAO MUSICAL METODOLOGIA PROFESSOR ENSINAR MUSICA

PMM - A Na igreja / 0 objetivo initial era tocar na igreja/ eram mitsicos de
Bandas Mihtares.

periodo macante de teoria (Maria Luiza Priolli),
depois pegar no iristrinnento, eram mitsicos de
Bandas Militares, assim como hoje, a maioria dos
professores da igreja.

deficit de professores. comecei a dar aulas pela
necessidade de formacito de instnunentistas
dentro da igreja

PMM - B
Comecei a estudar musica na igreja, urn Suboficial que dava aulas/ o
objetivo principal era aprender musica para tocar na igreja

usava o do Frederico Nascimento e da Maria
Luiza de Matos Priolli, abrir os concursos para a
Marinha e de comecou a incentivar a gente,
estudamos pra prova corn de.

Da mesma forma que o meu professor, através
de uma necessidade que surgiu. ndo tinha quem
ministrasse a aula.

PMM - C
Aprendi musica na igreja, A igreja, na realidade, soma e coopera na
formacdo de muitos mOsicos militares e ate civis mesmo; 0 b-a-bi foi
corn um Maestro da Banda da Igreja, de era militar da Marinha, aqui
da Banda SintOnica.

No inicio tinha a teoria, baseado na Maria Luiza
Matos Priolli, uns três a seis meses de teoria e
solfejo, ai depois pegava no instnunento...] licit°
de metodo Rios°.

comecei a dar aulas na igreja, varios alunos
meus vieram fazer prova para a Marinha

PMM - I) NOs tivemos ali uma influência muito grande, porque a nossa igreja
possui uma banda, e desde pequeno fomos habituados a ficar
apreciando o trabalho/ A major pane da banda era de militar.

o solfejo, o estudo de teoria pelo livro da Maria
Priolli, e a parse de divisno,
depois veio a parse pratica no instmmento/
mdtodo Amadeu Russo.

comecamos a desenvolver alguma coisa na
pane de ensino dentro da igreja, dando
continuidade ao trabalho que ja existia.

PMM - E
foi como a maioria dos miisicos de marinha, eu comecei tocando
viola(); para tocar basicamente na igreja/ veio urn rapaz de tuna outra
igreja para ensinar viola° por cifragem.

ensinar viola() por cifragem / no final de
comecou a dar iniciacão musical.

Comecei em casa e depois na igreja onde eu
estudei, eu comecei a dar aula para as pr6prias
pessoas da igreja que queriam aprender.

PMM - F
como quase todo o jovem da igreja, comecei a estudar musica na
igreja, a minha primeira escola foi a escola de musica dentro da igreja.
o meu primeiro professor de musica foi militar.

Teoria Maria luiza Prioli, Solfejo corn o Frederico
Nascimento e Pritica instrumental na banda da
igreja.

Fui convidado pra dar aula na escola de musica
da igreja, a mesma escola que fui aluno.



PROFESSOR/MILITAR COMO ENSINAVA
OBJETIVO

ALUNOS
OBJETIVOS

PROFESSOR MILITAR

PMM - A
exposicão oral dos principios do livro de Maria Luiza de Matos
Priolli; cobrar deles as aulas de leitura ritmica e encaminha-los pans os
professores no instnimento. Sempre no fin do dia reimo todos os
alunos do sopro pain fazer pritica de orquestra,

Eles observam os mirsieos tocando na igreja,
acham bonito e querem tocar igual. Pensa em
traballiar profissionahnente com musica, Cu sou
de banda militar e isso enche os olhos deles

compensack financeira,
Agora o mais imponante 6 voce entrar na vida
da pessoa e marcar essa vida.

PMM - B usavatjo Maria Luiza de Matos Priolli [...] pegava o Frederico
Nascimento..depois que a pessoa do terceiro capitulo da Maria Luiza,
[...] comecava a dar o instrument°.

née era so tocar na banda, era ter uma profissao,
entrar para a banda militar, ser militar.

aumentando a perspectiva na vida das pessoas
atravds da musica, al6m de fazer urn bem para o
seu emotional, e isso contribui pan a sua
reacão na sociedade. E muito gratificante ver
isso.

PMM - C Eu comeco corn a teoria junto com o metodo Klos6, you dando hello
lictio ate terminar o mátodo.,por

Eles querem estudar musica para ser um
professional,
prestar um concurso para a Marinha, Exarcito ou
Aeronautica.

0 meu major prazer came fazer discipulo, eu
aprendi isso corn urn professor,
e to digo, minha prioridade hoje née 6 nem

tanto financeira, O o prazer de dar aula..

PMM - 1)

Nos trabalhavamos com urn questionario [...] Por exemplo: o que 6
musica.
a estrutura da musica, as yes partes em que se dividem, quantas claves
nos temos, as armaduras, solfejo,

queriam seguir a careira militar,
pensando no futuro ganhar urn dinheiro, um
salario fixo. Meu objetivo era s6 ajudar esses adolescentes.

PMM - E

Na 6poca eu dava aula de forma traditional, quadro de giz. Eu criei
lima apostila pr6pria. Livros, eu adotava o Maria Luiza Priolli,

Objetivos diversos, mas a maioria queria aprender
musica pain tocar na igreja. continuei a dar aula e
ai comecou a aparecer alunos que queriam se
preparar para fazer concurso.

[...] sentir um prazer, urn gosto,
de estar passando as coisas para as pessoas, e
quando Yea comecar a passar alguma coisa
pain a pessoa, a ensinar, voce tern a necessidade
de se aperfeicoar, de melhorar a cads dia para
passar coisas novas e melhor.

PMM - F
aula teOrica, agente usava o quadro de giz corn pentagrama e corn
acompanhamento de folhas de infonnack. 

a maioria deles tocavam na igreja e depois fariam
o concurso para bandas militares, para orquestras. 

A minha vontade era de que, aqueles alunos
que chegavam leigos ern musica, des saissem

dali tocando urn instnunento e com uma
profissfro, essa era a minha grande realizack.



PROFESSOR/AIILITAR REPERTORIO DA PRATICA DOS ALUNOS OBJETIVOS DA ESCOLA DATGREJA MILITARISMO

PMM - A
Existem arranjos especificos; arranjo seja adaptado
can a nota que ele alcanea; hinos da igreja;dobraclos

suprir a necessidade funcional de mirsicos na
igreja/ eu sei que não existe uma outra maneira
de voce ter nuisicos na igreja send° formando na
prOpria igreja.

hoje vejo que estava me espelhando
nos meus professores e na galera que tocava na
banda da igreja, a maioria era militar/a maioria
dos professores que ensinavam naquela gpoca e
hoje, uns 90 Vo, são militares.

PMM - B

musicas nacionais/ elegia da alma, Sinfonia Pamirs/
0 Guarany/ hinos da harpa/ os dobrados da marinha.

Tocar na banda da Igreja/ estamos preparando gente
que esta interessada em participar desse concurso que
vai ter na Marinha para sargentos cantores, a prova do
coro da Marinha./ Estamos fazendo urn trabalho social
na comunidade, corn 600 crianyas, aulas de refuge
escolar, musica, artesanato.

Ele (o professor da iniciacdomusical) era mnsico da
Marinha, de tocava clarinete na Banda Sinfbnica, era
primeiro clarinete e aprendeu tambem na igreja, se
que la. em Belem, com outro militar, se que da Banda
de MUsica da Aeronirutica que ensinou pra eleNossa
escola continua funcionando inclusive coin outros
professores daqui da Banda SinfOnica que do aula

PMM - C

Hinos da harpa crista e o repertorio da igreja.

A principio era ensinar mirsica para amanita' ele se
tornar urn professional, somando dentro da igreja/
coopera na fonnactio de muitos milsicos militares.

Eu poderia dizer a voce que 80 % de mirsicos
militates aprenderam mirsica na igreja, nessa
escola, uns 20% sac civis. Uma grande soma de
milsicos tiveram o seu inicio na igreja,

PMM - D
hinos, musicas sacras/ harpa crista foi assim urn dos
métodos que nos utilizamos.

A igreja possui uma orquestra, estigio, pratica
na banda da igreja.

foi uma das pessoas que eu me espelhei
muito e atravds da motivack dos mirsicos
militares, a malty pane deles eram militares,
agente teve assim aquele sonho de fazer parte
um dia de uma banda militar.

PMM - E
Licees de matodos.

tocar na igreja/ para prepara-lo para fazer
concurso para a Marinha e aeronautica

Professor Ernesto, ale foi Oficial do Exgrcito,
estava ma reserva (aposentado),

PMM - F

dobrados eruditos e militares, classicos.
musicas populares

tocar na igreja/ prepara-lo para fazer
concurso para a Marinha e aeromiutica

tinha	 varies	 mnsicos	 militares	 naquela	 banda,
principalmente da Marinha e urn deles, o Sergio, que
hoje e professor de mirsica na escola de milsica, 6
trombonista da OSB e do Teatro Municipal. Entdo
de falou comigo JO que eu me inserevi para servir na
marinha, porque eu na facia prova para nansieo do
Corpo de Fuzileiros.
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MARINHA DO BRASIL
BATALHAO NAVAL

COMPANHIA DE BANDAS

CENSO RELIGIOSO DA BANDA SINFONICA DO CFN

RELIGIAO SO-FN-MU 1° SG-FN-MU 2° SG-FN-MU 3° SG-FN-MU TOTAL
CatOlicos 7 8 11 26
Metodista 1 0 1 2
Adventista 0 1 0 1
Presbiteriano 1 0 1 1
Batista 0 2 3 5
Espirita/Budista 1 1 1 3
Assemblkia 2 9 10 16 40
Cristä do Brasil 1 2 4 7
TOTAL 2 21 26 40 85
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