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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar como ocorreu a inserção histórica e musical 

das bandas de música em Goiânia, entre 1960 e 2000, analisando aspectos sociais, históricos, 

musicais e estruturais a partir de um panorama, construído com base em relatos de três maestros 

desses grupos musicais na capital; visando compreender mudanças significativas que ocorreram 

no decorrer dessas décadas. Os dados para o trabalho foram coletados através de entrevistas semi-

estruturadas realizadas com os maestros: Francinaldo Rodrigues da Silva, Carlos Alberto 

Venâncio e Antônio Marques Bueno, conhecido como maestro Lanza; e análise bibliográfica. A 

pesquisa pretende evidenciar o papel social e o desenvolvimento musical das bandas de música 

em Goiânia, demonstrando aspectos importantes para a consolidação das mesmas na capital. 

Concluindo com apontamentos em relação às dificuldades estruturais enfrentadas pelas bandas de 

música em sua trajetória. Evidenciando o crescimento musical desses conjuntos que auxiliam na 

formação inicial de músicos no estado de Goiás. 

Palavras-chaves: Bandas de música, ensino coletivo de instrumentos musical, história de Goiânia. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

De algum modo, as pessoas já ouviram falar de uma banda de música ou de uma fanfarra 

– na escola ou em sua comunidade local; as canções entoadas por esses grupos musicais estão 

presentes na memória popular há várias gerações. Segundo Alencar (2010, p. 53), “Nas memórias 

reconstruídas sobre a trajetória das bandas em Goiás, observamos que essas se mantêm vivas […] 

para quais as bandas tiveram um significado afetivo”. Sendo assim, quase todos os cidadãos já 

viram ou escutaram uma banda de música tocando. Porém, a banda por muitas vezes é conhecida 

apenas por suas melodias, disciplina ou por seu garbo marcial em desfiles, e acaba se tornando 

“desconhecida” em outros aspectos, ou seja, todos sabem o que é uma banda de música ou banda 

de escola, mas desconhecem suas características musicais, físicas, históricas, sociais e culturais. 

A banda é lembrada simplesmente por tocar.  

Atualmente, no estado de Goiás há um número grande de bandas de música; militares, 

escolares ou de instituições e projetos sociais. Em Goiânia, as bandas de escolas estaduais são 

coordenadas pelo Centro de estudos e pesquisas – Ciranda da Arte; as bandas municipais 

comandadas pela secretaria de Cultura de Goiânia; e por fim, as bandas militares (Polícia Militar, 

Corpo de Bombeiros, Guarda Civil e Exército). Todas citadas acima estão situadas em Goiânia. 

 Apesar do papel da banda ter sido suprimido ao longo dos anos, ainda exerce seu papel 

social, educativo e cultural.  

 

No entanto, a existência das bandas marciais em escolas ou em instituições 
geralmente militares ou paramilitares continua forte em Goiânia nos dias que 
correm. Este fato sugere que sua importância na educação geral e seu caráter 
disciplinador tenham substituído a função de lazer e fruição que exerciam 
anteriormente. (ALENCAR, 2010, p.54). 

Importante ressaltar que o apoio dado pelo poder público é pouco; porém muitos 

músicos que tiveram suas vidas impactadas por uma banda de escola buscam alterar essa 

realidade e mostrar a todos o quanto a banda de música é importante na sociedade. 

 
[...] Apesar de alguns destes problemas terem continuado, a prática de música 
nas escolas estaduais e municipais de Goiânia resiste com a existência da banda 
marcial. Embora as bandas marciais estejam se mantendo de forma precária, - 
pois alguns profissionais musicais dão a ela valor pejorativo somados à falta de 
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incentivo governamental -, têm possibilitado a facilitação do acesso ao ensino 
musical por estarem implantadas nas escolas municipais e estaduais goianas. 
(BERTUNES, 2005, p.26). 

A banda de música é um local de ensino musical capaz de produzir conhecimento 

musical e constituir base para músicos profissionais. 

 

Verifica-se ainda, a existência de músicos entre as grandes orquestras e bandas 
militares, nas instituições de ensino musical e em grupos populares famosos, que 
tiveram sua iniciação musical nas bandas de música. Nota-se, também, com 
certa obviedade, que a maioria atua como instrumentistas de sopro: clarinetistas, 
saxofonistas, trombonistas, trompetistas, flautistas, tubistas, além de 
percussionistas - devido à configuração da banda de música ser formada, 
majoritariamente, por instrumentos de sopro e percussão. Há a possibilidade, 
também, de existirem músicos que tiveram sua origem musical na banda e, hoje, 
exercem funções musicais como regentes, arranjadores, diretores musicais, 
produtores ou cantores. (NASCIMENTO, 2006, p.95). 
 

O papel social da banda é válido, pois a mesma geralmente se encontra presente em 

regiões carentes, levando oportunidade á pessoas que talvez nunca tivessem acesso ao 

instrumento ou à escola de música, e através desses grupos musicais vivenciam a prática musical 

gratuitamente. 

As bandas, apesar de todas as modificações sofridas por imposições várias da 
sociedade, ainda mantêm o seu papel de formação profissional e educação 
artística musical em suas sedes, formando músicos para o mercado consumidor, 
que são os componentes e integrantes das orquestras sinfônicas e populares, as 
bandas militares, os conjuntos musicais, arranjadores e professores de música. 
(HOLANDA FILHO, 1989, p. 24). 
 
Proporcionar a esses alunos um aprendizado musical e disponibilizar aos 
mesmos o instrumento pode significar uma mudança radical na sua vida social e 
profissional, visto que são inúmeros os músicos profissionais brasileiros que são 
oriundos de bandas escolares. (SILVA, F. 2014, p. 04). 
 

Considero importante o estudo sobre as bandas de música em seu contexto histórico, 

cultural e social pela minha participação em uma banda. Integrei a Banda Marcial do Marista Sul, 

situada na Escola Municipal Raimundo Coelho em Aparecida de Goiânia. Todo o recurso 

financeiro vem da prefeitura da cidade. Iniciei meus estudos tocando instrumentos de percussão e 

com a chegada de novos instrumentos passei para o trompete. Se a banda não tivesse nessa região 

e o ensino musical não tivesse chegado até a periferia de Aparecida, eu e outros alunos dessa 

banda, que estão nas universidades e são músicos profissionais, nunca teríamos o contato com o 
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conhecimento musical em seu contexto teórico e prático, pois na época havia poucos projetos 

musicais em Aparecida, os que existiam eram bem distantes da nossa realidade. Dessa forma, a 

banda foi minha oportunidade e de muitos outros músicos; por isso defendo a banda e espero que 

essa pesquisa ajude a fortalecer ainda mais esses grupos musicais. Conforme relato de Lima 

(2006, p. 13). 

A banda de música é, para minha vida, um grupo de referência, uma experiência 
da qual ate hoje retiro ensinamentos e lições de vida. Nela convivi boa parte da 
minha adolescência e juventude. Passava, constantemente, mais tempo na sede 
da banda do que no convívio de minha casa. A banda era uma outra família, uma 
segunda família. Ali aprendi as regras; a compartilhar problemas e soluções; a 
construir novas aspirações, opiniões, atitudes, ou seja, adquiri outra visão do 
mundo.  
 

Sendo assim, alguns questionamentos ficam em aberto, quais foram as primeiras bandas 

formadas na cidade? Como eram estruturadas? Como o ensino musical era realizado nessas 

bandas de música? Que maestros estavam à frente desses grupos? Como era a interação entre 

sociedade e banda? 

A pesquisa pretende averiguar essas questões identificando as primeiras bandas de 

Goiânia, buscando conhecer quais eram os maestros, aspectos musicais, como metodologias de 

ensino e repertório, e estruturais, como recursos e manutenção.  

Neste trabalho, será apresentado um panorama histórico, musical e social da banda de 

música em Goiânia apartir de 1960 até início do ano 2000, através de documentos bibliográficos 

e relatos de experiência descritos por três maestros atuantes na capital: Maestro Antônio Marques 

Bueno, conhecido como Lanza, Maestro Carlos Alberto Venâncio e Maestro Francinaldo 

Rodrigues da Silva. Buscando compreender como se deu a inserção das bandas de música em 

Goiânia, averiguando a trajetória que esses grupos tiveram na capital. 

Será apresentado o contexto histórico, musical e social da banda de música na cidade de 

Goiânia, 1960 e 2000, especialmente as origens das primeiras bandas de Goiânia: Banda 

Sinfônica Nilo Peçanha da Escola Técnica Federal, Banda Marcial Lígia Rebelo, Banda Marcial 

Lyceu de Goiânia e Banda Marcial Castelo Branco. 

A coleta de dados se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas, filmadas, com três 

maestros de bandas de música em Goiânia, buscando pontos relevantes sobre os aspectos 

históricos, sociais e musicais desses grupos; fotografias coletadas dos entrevistados e das 
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respectivas bandas que serão abordadas na pesquisa.  Os principais autores ao qual a pesquisa foi 

baseada são: ALENCAR (2010), BERTUNES (2005), CABRAL (1996) e SILVA (2014).  

O capítulo 1 abordará as características de uma banda de música, através do panorama 

histórico buscando especificar gêneros e demonstrando qual é o papel social das mesmas em um 

contexto geral; no capítulo 2 será apresentado um panorama histórico das bandas de música em 

Goiânia, especificando acontecimentos que nortearam a trajetória desses conjuntos musicais até o 

ano 2000; já o capítulo 3 trará aspectos relevantes que contribuíram para a formação das bandas, 

tais como: estrutura, recursos financeiros, instrumental, entre outros. 
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2. BANDAS DE MÚSICA 

 

Banda – Conjunto instrumental. Em sua forma mais livre, “banda” é usada para 
qualquer conjunto maior do que um grupo de câmara. A palavra pode ter origem 
no latim medieval bandum (“estandarte”), a bandeira sob a qual marchavam os 
soldados. Essa origem parece se refletir em seu uso para um grupo de músicos 
militares tocando metais, madeira e percussão, que vão de alguns pífaros e 
tambores até uma banda militar de grande escala. Na Inglaterra do séc. XVIII, a 
palavra era usada coloquialmente para designar uma orquestra. Hoje em dia 
costuma ser usada com referência a grupos de instrumentos relacionados, como 
“banda de metais”, “banda de sopros”, “banda de trompas”. Vários tipos 
recebiam seus nomes mais pela função do que pela constituição (banda de 
dança, banda de jazz, banda de ensaio, banda de palco). A banda destinada para 
desfile (marching band), que se originou nos EUA, consiste de instrumentos de 
sopro de madeira e metais, uma grande seção de percussão, balizas, porta–
bandeiras, etc. (SADIE, 1994, p.71). 

 

Essa é a definição para o termo banda, que é evidenciado no dicionário Grove de 

Música; porém, classificar uma banda e entender seu significado não é “tarefa fácil” como 

apontado por Campos (2008): 

 
Definir os termos “banda” e “fanfarra” não constitui uma tarefa fácil, pois, 
apesar de se referirem a constituições diferenciadas no que se refere aos 
instrumentos musicais, possuem formas de atuar semelhantes – isso, quando 
consideramos as apresentações em desfiles cívicos ou em cerimônias militares. 
(CAMPOS, 2008, p. 59). 
 
 

As bandas e suas configurações estão relacionadas ao seu papel social, comunidade, 

recursos financeiros, instrumental, repertório, entre outros. Silva (2010), baseado no pensamento 

de Botelho (2006), levou em consideração alguns dos aspectos citados anteriormente e conseguiu 

delimitar três formas para classificar “A banda” e suas ramificações, porém focando 

principalmente na relação entre as bandas e a sociedade. 

 
Bandas Militares, Bandas pertencentes a uma instituição e Bandas Sociedades 
Musicais. As Bandas Militares seriam aquelas pertencentes a instituições 
militares, portanto profissionais. As Bandas pertencentes a uma instituição 
seriam aquelas mantidas por Igrejas, colégios, fábricas etc, podendo ser 
amadoras ou semiprofissionais (seus participantes recebem algum tipo de 
pagamento). Por fim, o tipo que tratamos no presente trabalho, as Bandas 
Sociedades Musicais seriam, como dito anteriormente, aquela banda mantida por 
uma instituição, uma Sociedade Musical, que teria como único ou principal 
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objetivo atividades relacionadas direta ou indiretamente à manutenção desta 
banda. (BOTELHO, 2006, p.13 apud SILVA, 2010, p.09) 

 

 
Entretanto essa classificação seria de um modo geral, isto é, as bandas são definidas por 

serem profissionais, semi-profissionais e amadoras, o que seria um equivoco levando em 

consideração que muitas bandas mantidas por instituições são profissionais, e não somente 

bandas militares, como o autor aborda. Dessa forma, essa definição é conveniente, porém, não 

engloba aspectos mais específicos. 

Outra forma de identificar esses grupos musicais é pela instrumentação, que é a forma 

mais utilizada no Brasil. Sobre essa classificação, Silva (2010) embasou em Nascimento (2007), 

onde classifica as bandas em: Banda Sinfônica ou de concerto, Banda de Música e Banda 

Marcial; as bandas são diferenciadas pela disposição de instrumentos. 

 
1. Banda Sinfônica ou de Concerto: grupo formado majoritariamente por 
instrumentos de sopro e percussão, possuindo os instrumentos típicos da 
orquestra sinfônica, como: oboé, fagote, tímpano, golckspel (sic), celesta, 
tubofone etc., podendo ser acrescido, ainda, dos contrabaixos acústicos e 
violoncelos. Podem executar quaisquer tipos de repertório, substituindo, nas 
obras eruditas, violinos e violas por clarinetas e saxofones. Seu emprego se dá 
sem deslocamento, devido à utilização de instrumentos oriundos da orquestra 
que não oferecem mobilidade para tal, como é o caso dos grandes instrumentos 
de percussão e das cordas. 2. Banda de Música: grupo formado majoritariamente 
por instrumentos de sopro e percussão, podendo ter alguns instrumentos de 
sopro de pequeno porte utilizados nas orquestras, como é o caso do oboé e do 
fagote. Podem executar um repertório bastante variado, com exceção de grandes 
peças escritas para orquestras sinfônicas. Seu emprego ocorrer (sic) em 
deslocamento ou parado, porém não enfatiza as evoluções. 3. Banda Marcial: 
grupo formado majoritariamente por instrumentos de sopro da família dos 
metais e percussão. Por não ter a família das palhetas, a execução de grandes 
peças fica restrita. Seu emprego é próprio para o deslocamento e evoluções 
(NASCIMENTO, 2007, p.39 apud SILVA, 2010, p. 10) 

 
Além de apontar aspectos instrumentais, foi citado o emprego que cada conjunto possui, 

ou seja, a forma que se apresentam ao público, no caso da Banda Sinfônica e de música os 

integrantes tocam geralmente sentados; apenas em alguns momentos específicos como em 

desfiles a banda de música realiza movimentos; já a banda marcial é destinada à condução, isto é, 

a banda marcial é lembrada pela marcialidade, por estar em marcha, se apresentando em desfiles, 

fazendo coreografias e evoluções como afirmou o autor no trecho acima. 
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Figura 1 - Banda Sinfônica Nilo Peçanha 

Fonte: http://www2.unirio.br/ 

 

 

 

 
Figura 2 e 3 - Banda Marcial de Goiânia 

Fonte: Geovana Silva, integrante da banda 

 

Em Goiás, a banda marcial é considerada uma ramificação do termo banda de música. 

As bandas de música no estado incorporam as bandas de escola ou bandas de instituições. Sendo 

assim, as bandas de música em Goiás são definidas como: bandas sinfônicas, bandas marciais ou 

bandas musicais. Levando em consideração a perspectiva apontada pelos maestros entrevistados 
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nesta pesquisa. De acordo com os mesmos, a diferenciação das bandas de música é feita pela 

instrumentação, adotando o seguinte padrão: A banda marcial possui instrumentos que a deixam 

capacitada a exercer tais escalas e executar obras mais aprimoradas. Esses recursos são os pistons 

ou pistões dos instrumentos; esses instrumentos podem ser os trompetes, sax-horns, bombardinos, 

trombones, trompas e tubas. Em relação à banda musical, além de ter todos os instrumentos 

acima citados, agrega os instrumentos de palheta, chamados madeiras; as clarinetas, sax altos, sax 

tenores, flautas, flautins, requintas, etc. Já as bandas sinfônicas possuem instrumentação 

sofisticada, sendo comparada a uma orquestra, porém sem os instrumentos de cordas (violinos, 

violas, etc.). 

Outros conjuntos citados pelos maestros, porém não são considerados bandas, são as 

fanfarras formadas por instrumentos sem gatilho, ou seja, instrumentos que não possuem recursos 

que possibilitem os mesmos desenvolverem escalas cromáticas ou diatônicas, os instrumentos 

mais usados são as cornetas e cornetões com variadas afinações.  

 

Lembremos, então, que as fanfarras são grupos formados por percussão e 
instrumentos melódicos simples, tais como cornetas, liras, escaletas e pífaros, 
por exemplo, e que as mesmas executam suas obras musicais normalmente ao ar 
livre, de pé e em deslocamento. (SILVA, 2010, p.11) 

 

Enfim a definição depende do contexto que as bandas estão inseridas. Definir apenas 

pela instrumentação é limitar o sentido na sociedade, geralmente as bandas são montadas com 

dificuldades na obtenção de instrumentos e falta de recursos financeiros, como apontado por 

Silva (2010) “Obviamente estas diferenças não são tão claras no que se refere ao Brasil, pelos 

motivos já expostos da dificuldade de padronização”. Então uma forma mais simples de 

identificar as bandas é pela predominância instrumental, por sua função social, pelo repertório 

executado e nível de aprimoramento dos alunos. 

 

2.1 PAPEL SOCIAL E CULTURAL DAS BANDAS DE MÚSICA 

 
Entende-se que a música na escola possui várias funções, entre elas: música 
como meio de integração das disciplinas, música como agente de socialização, 
música como linguagem, música como uma forma única de conhecimento e 
música como educação estética. (BERTUNES, 2005, p. 03). 
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Tomando por base Bertunes (2005), pode-se afirmar que esses grupos musicais podem 

ser pontos de transformação; sendo assim, pessoas que participam de uma banda, passam por 

momentos de integração, socialização, e são de certa forma, transformadas. Em sua pesquisa, 

Silva, F. (2014, p. 2) comprova o significado que a banda possui em seus integrantes: 

 

É comum ouvir depoimentos de alunos, ex-alunos e de familiares desses 
músicos de que a banda afetou significativamente suas vidas, ressaltando 
contribuições no nível cultural, intelectual, profissional e, sobretudo, pessoal.  
 

Outro ponto, este apontado por Lima (2006), refere-se ao do trabalho feito na banda em 

regiões carentes, o autor afirma que para muitos é a oportunidade da vida, isto é, se não fosse a 

banda adolescentes e crianças poderiam seguir por caminhos errados, na banda o tempo que esses 

jovens teriam ocioso é preenchido, dando á eles uma nova visão de mundo, e perspectiva de 

futuro. Nesse aspecto, os próprios familiares de alunos incentivam e entendem a necessidade da 

banda para a região. 

 

Falando sobre a importância das bandas para a região, Bebém diz: “é uma 
exigência do próprio povo. Além de atender a essa vocação, trabalhamos com 
crianças carentes. Hoje a banda é muito mais que uma escola de música. É uma 
nova perspectiva de vida. (LIMA, 2006, p. 76). 

Dessa forma a banda é significativa, auxilia na formação pessoal de uma pessoa, 

transforma vidas, tenho conhecimento de causa, vim de uma banda situada em região carente, vi 

muitos e ressalto muitos alunos e ex-alunos que tiveram um novo caminho através da banda. 

 

Ao longo da história, a música vem desempenhando um importante papel no 
desenvolvimento das diferentes sociedades, contribuindo para a aquisição de 
valores e hábitos indispensáveis para o exercício da cidadania. (SILVA, F., p. 7). 

 

Socializar é fundamental. A banda não é apenas um lugar onde se produz música, é o 

lugar onde todos se encontram, onde os alunos interagem, se divertem e traçam laços, amizades 

que levam para a vida toda, é um ponto de encontro para socialização. 

 

Conclui-se que as bandas promovem mais a relação interpessoal entre os seus 
integrantes do que a oportunidade de se estudar música de maneira efetiva. O 
músico da banda volta para o ensaio com a finalidade de reencontrar os seus 
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membros. Portanto, fazer música na banda pode ser uma atividade de 
aprendizagem musical, mas estar participando de um grupo se torna o fator que 
mantém a permanência dos integrantes na banda e faz a atividade imprescindível 
para o convívio do grupo. (BERTUNES, 2005, p.209). 
 

Toda essa paixão que a banda produz se potencializa com a união de todos em desfiles e 

apresentações. Para cada aluno é um orgulho participar de uma banda, pois aquele momento ele 

faz parte de um grupo. 

 

O repertório executado, a coreografia apresentada, a postura dos músicos, seus 
trajes e instrumentos, são impregnados de sentidos que se tornam notórios 
quando consideramos as necessidades individuais de seus participantes e os 
motivos que os levam a integrar esses grupos. (CAMPOS, 2008, p. 25). 

 

Geralmente, a banda é apoiada pela comunidade e pela escola. Quando a banda se 

apresenta leva o nome da escola e de sua região, e para todos isso é motivo de orgulho. 

 

Os desfiles cívicos são exemplos disso. Ao “ir para a rua”, as bandas apresentam 
um espetáculo de sons, cores e movimentos, que se configuram muito mais que 
um entretenimento. O repertório, o uniforme, a maneira com que cada banda se 
“padroniza”, expressa o quanto é importante “levantar a bandeira da escola” e se 
unirem no ideal de cidadania e patriotismo. (CAMPOS, 2008, p. 39). 
 
A banda marcial representa a escola, nos seus papéis e nos seus valores para a 
sociedade. Quando a banda se apresenta e os professores dizem: “... fez sucesso 
a nossa banda”, esta expressão pode ser substituída por “... a nossa escola fez 
sucesso”. A banda cumpre esta função social. (BERTUNES, 2005, p. 23). 

 

É interessante o que esses grupos musicais produzem, pois ensinam a disciplina e a 

socialização. A banda é uma escola de música, e também é uma escola de vida. 

 

 O objetivo do ensino musical nas escolas, através das bandas de música, não é 
somente o de socializar, mas é o de desenvolver o gosto musical, o espírito 
crítico, o poder de reflexão. Também é, adicionalmente, desenvolver certas 
habilidades cognitivas, afetivas e motoras. Propõe-se transformar os 
participantes em bons e criteriosos ouvintes. O papel do professor e maestro das 
bandas é o de fazer com que os alunos sejam ouvintes ativos da música. 
(BERTUNES, 2005, p. 04). 
 

Partindo para o aspecto musical, nesses grupos podemos ver que há um trabalho de 

musicalização, produzindo um resultado final satisfatório; que são as apresentações. 
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Em Goiânia, o ensino musical tem como principal objetivo a integração social 
dos alunos com a comunidade. Também está sendo realizado um ensino do 
conhecimento musical, viabilizado pela prática da vivência rítmica e sonora, 
através do contato dos alunos com a música em suas próprias experiências 
diárias. (Ibid., p. 4). 

 

Bertunes também afirma que a banda é uma escola viva de música, que através do 

ensino musical, trabalha prática e teoria em ensaios, consegue atingir a função de musicalizar e 

fazer a integração entre comunidade, banda e escola. 

 

A banda é uma escola viva de música dentro das escolas (estaduais e 
municipais) de primeiro e segundo grau e, em Goiânia, seu ensino é 
caracterizado pela vivência musical dentro da comunidade local. É representado 
pela banda na escola, que visa a um enriquecimento sócio-cultural do aluno, no 
meio em que o ele está inserido. (Ibid., 2005, p. 34). 

 

Na banda, há o ensino musical e alunos que aprenderam música nesses grupos podem se 

tornar profissionais. Nesse aspecto, a banda, além de transformar o aluno, o encaminha para sua 

profissão. 

 

É comum a existência de professores, músicos de orquestra e bandas militares 
terem iniciado seus estudos musicais em bandas escolares, pois em grande parte 
são oriundos desse projeto, [...] Nessa direção, reconhecemos que esse também é 
um considerável incentivo para os músicos iniciantes a serem os futuros 
integrantes do corpo musical militar, pois a carreira musical militar é uma das 
mais desejadas entre os participantes de banda marcial. (SILVA, C., 2014, p.13). 

 

Alencar (2010, p. 50) afirma que em Goiânia a banda exerce esse papel de forma clara. 

 

[…] em Goiânia, são oriundos de bandas. As próprias bandas profissionais são 
formadas por músicos que se iniciaram na escola, particularmente os alunos 
carentes que, mais tarde, se profissionalizaram. Perguntados sobre sua iniciação 
musical e a intenção de profissionalização, participantes de bandas reafirmaram 
a importância dessa prática. 
 
  

É importante ressaltar que somente o ensino musical que acontece na banda não é o 

bastante para o aluno ser músico profissional. A banda é utilizada como base desse 

conhecimento; dessa forma, os alunos que aprenderam seus conhecimentos teóricos e práticos 
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precisam se aperfeiçoar com estudos direcionados para que se tornem músicos profissionais; a 

banda é o primeiro passo, porém ele deve continuar seus estudos para se profissionalizar. 

A banda de música sempre teve papel importante na sociedade sendo vista como algo 

que alegrava pessoas. As apresentações da banda em eventos ficam guardadas nas memórias de 

todos, e ajudam a formar uma “memória cultural”. 

 
Tomar as práticas musicais na escola como objeto de análise, significa 
privilegiar os estudos que abrangem a cultura escolar, considerando que a escola 
é um espaço socializador, portanto, lugar de produção e reprodução de 
manifestações culturais. (CAMPOS, 2008, p. 48). 
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3. BANDAS DE MÚSICA EM GOIÂNIA 

 

A partir de entrevistas realizadas com maestros atuantes em bandas de música em 

Goiânia, Maestro Francinaldo Rodrigues da Silva, Maestro Carlos Alberto Venâncio, e por fim 

Maestro Antônio Marques Bueno, mais conhecido como maestro Lanza; foi traçado a linha do 

tempo, com a intenção de evidenciar o contexto histórico, social, estrutural e cultural das bandas. 

Por meio das entrevistas ficaram claras as comparações e diferenças entre o contexto social das 

bandas em suas origens e das mesmas bandas atuantes nos dias de hoje; dessa forma, foi possível 

perceber mudanças significativas desses grupos musicais que foram os primeiros da capital, e 

existem atualmente com configurações diversas, e como foram espelho para as bandas que 

vieram posteriormente. Antes de demonstrar aspectos estruturais das bandas de música em 

Goiânia, será relatado um breve panorama das mesmas em Goiás, pois de acordo com a pesquisa 

realizada bibliograficamente, as bandas são ativas no Estado há muito tempo. 

 

3.1 PANORAMA DAS BANDAS DE MÚSICA EM GOIÁS  

 

Provavelmente, existiam bandas de música em Goiás muito antes da independência. As 

bandas eram formadas por negros, mestiços, alguns representantes do governo, filhos desses 

membros, dentre outros trabalhadores de diversos segmentos sociais com algum conhecimento 

em música, formavam os primeiros grupos nomeados como banda. Cabral ainda afirma que 

“atuavam em missas, festas religiosas, cortejos fúnebres, batismos, alvoradas e algumas festas 

populares”. A atuação desses grupos eram mais presentes na Cidade de Goiás, em Jaraguá e 

Pirenopólis. Cabral (2005, p. 7 apud SIQUEIRA, 1981, p. 36) identificou algumas bandas 

atuantes no estado. 

 
Quarteto do Padre Veiga (Meia Ponte, 1800-1840);  
Duo de Violinos (Santa Luzia, 1818);  
Conjunto Instrumental (Santa Cruz, 1818);  
Conjunto Musical de Carmo (1818);  
Conjunto Musical de Curralinho (1818);  
Conjunto Musical de Vila Boa (1818); 
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Conjunto Musical de Santa Luzia (1818);  
Banda Militar (Meia Ponte, anterior a 1830);  
Sexteto do padre Francisco Inácio da Luz (Meia Ponte, 1858);  
Banda Euterpe (Meia Ponte, 1868);  
Banda de Escravos do Com. Bastos (1874);  
Conjunto Desembargador Camelo (Vila Boa, 1871, composto por escravos); 
Banda do Batalhão 20º (anterior a 1870), em Vila Boa;  
Banda de Música (Vila Boa, 1861);  
Banda do maestro Luiz da Costa França (Vila Boa, 1821);  
Club-Bellini (Vila Boa, 1895); Banda de Música Filarmônica (Vila Boa, 1870); 
Banda de Música da Guarda Nacional (Maia Ponte, 1830);  
Banda da Polícia Militar (Vila Boa, 1888);  
Banda de Joaquim Marques (Vila Boa, 1890);  
Banda 13 de Maio (Corumbá, 1891);  
Banda de Deodato (Corumbá, 1886);  
Banda Padre Simeão (Meia Ponte, 1890-91);  
Banda Phoenix (Meia Ponte, 1891).  
 

 
 

Figura 4 - Banda de Música 13 de Maio (1915) 

Fonte: http://cidadedepirenopolis.blogspot.com.br/ 

 

As bandas de música sempre exerceram função ativa em Goiás, em apresentações 

públicas faziam parte do cenário cultural de várias cidades, há relatos de bandas nos séculos 

XVIII e XIX, demonstrando o quanto era comum que as cidades tivessem grupos musicais 

denominados como bandas. 

[...] há estudos realizados a partir do arquivo de Balthazar de Freitas, 
proveniente da cidade de Jaraguá-Go, que comprovam a existência e a intensa 
atividade musical realizada em Goiás nos séculos XVIII e XIX. (SILVA, F. 
p.36, 2014). 
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Silva (2010) aponta que “É difícil alguém que não tenha se deparado com uma banda de 

música em um coreto da cidade, inaugurando uma obra ou participando de uma solenidade”, 

comprovando que as bandas de música sempre estão presentes de alguma forma na memória 

cultural de praticamente todas as pessoas, pois é uma prática tradicional nas cidades. 

Somos acostumados a vê-las atuando em salas de concerto, desfíles cívicos e 
animando eventos políticos. Dentre inúmeras funções religiosas que ela exerceu 
ao longo da história, quem não se lembra das quermesses ou de sua forte 
presença nos cultos evangélicos? (SILVA, 2010, p.01) 

 

Ainda sobre a inserção das bandas de música no estado de Goiás, Vieira (2013) explica a 

dificuldade encontrada por pesquisadores para especificar quais foram às primeiras bandas, como 

eram formadas ou á qual instituições eram atreladas. 

As origens das bandas de música no Estado de Goiás ainda são controversas 
para a maioria dos pesquisadores que escreveram sobre este tema. Ainda não é 
possível precisar se as primeiras formações das bandas de música foram 
pertencentes a grupamentos civis ou militares, instituições religiosas ou 
governamentais, criadas especificamente por personalidades goianas ou trazidas 
de outras localidades, designadas a atuar em solo goiano. (VIEIRA, 2013, p.67) 

 

3.2 FANFARRAS: O INÍCIO DOS GRUPOS 

 

Em Goiânia, Cabral (1996) assegura que as fanfarras foram fundadas com a vinda da 

Capital da Cidade de Goiás, e com a transferência vieram os colégios; dessa forma iniciaram as 

bandas que na época eram as fanfarras do Lyceu de Goiânia, Pedro Gomes, Presidente Castelo 

Branco e Escola Técnica Federal de Goiás. Todas essas quatro bandas existem até hoje, algumas 

com nomes, materiais e sedes diferentes, mas continuam promovendo o acesso ao ensino 

musical. Inicialmente, é possível afirmar que as bandas de música em Goiânia iniciaram somente 

apartir da década de 70, anterior a isso existiam somente fanfarras, que começaram na década de 

40. 

As fanfarras são conjuntos musicais compostos por instrumentos de percussão: caixas, 

pratos, bumbos e surdos, juntamente com instrumentos de sopro “lisos”: Cornetas em diferentes 
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afinações1. A primeira fanfarra iniciada em Goiânia foi a Fanfarra Nilo Peçanha em 1943, a 

fanfarra pertencia na época a Escola Técnica Federal, atual Instituto Federal de Goiás, atualmente 

é a Banda Sinfônica Nilo Peçanha do IFG. A Fanfarra Lígia Rebêlo do Colégio Pedro Gomes 

iniciou em 1956, regida pelo Maestro Fábio Martini; em 1964 foi fundada a Fanfarra do Lyceu de 

Goiânia com o maestro Max e depois sendo sucedido pelo Maestro Armando Vieira em 1967. Já 

em 1974 foi criada a Fanfarra Presidente Castelo Branco, conduzida pelo maestro Jaime Ferreira, 

atual Banda Marcial Antônio Marques Bueno. 

Em entrevista, o Maestro Antônio Marques Bueno afirma que na década de 50 já existia 

também a Fanfarra do Ateneu Dom Bosco, “[...] Ateneu Dom Bosco, o que era uma boa Fanfarra, 

o Ateneu, isso na década de 50...”. Concluindo as fanfarras que haviam em Goiânia. 

3.3 DE FANFARRAS PARA BANDAS  

Anterior à década de 1970, havia somente fanfarras, e com o tempo essas fanfarras 

foram virando bandas mistas, que eram a mistura de fanfarra com banda marcial, onde o material 

instrumental eram as cornetas, trompetes e percussão da fanfarra.  

[...] na década de 60, nós tínhamos cornetas, pratos, taróis ou caixas, e surdos e 
bumbos, nada mais do que isso, algumas bandas tinham o instrumento de 
percussão que era lira [...] (BUENO, 2016, p. 70) 2. 

 

O responsável pelo início da introdução dos trompetes na Fanfarra Ligia Rebêlo do 

Colégio Pedro Gomes, foi um músico vindo de Uberlândia que era do exército chamado José 

Carlos de Andrade, citado pelo maestro Lanza:  

[...] em 68 veio um senhor que tinha um conhecimento maior de Uberlândia que 
chamava José Carlos de Andrade, [...] e ele já conhecia instrumentos de escala 
cromática, foi quando ele começou a introduzir os trompetes na Banda, e uma 
banda mista isso em 68, apartir daí o Pedro Gomes foi evoluindo. (BUENO, 
2016, p. 63). 

                                                           
1 Contextualização da formação instrumental da fanfarra especificado no capítulo anterior, na página 08. 
2 Entrevista realizada com o Maestro Antônio Marques Bueno (Maestro Lanza), dia 04 de junho de 2016, Goiânia. 
Anexo C3 desta pesquisa. 
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Dessa forma, a primeira fanfarra a iniciar o processo de transformação em banda marcial 

foi a do Colégio Pedro Gomes; Ao chegar à década de 70 o maestro que estava à frente do 

trabalho era o professor João Carlos da Silva, apelidado por Paulista, que auxiliou na transição de 

fanfarra para banda marcial. 

[...] Então foi à primeira banda que realmente apresentou o estilo da Banda 
Marcial com instrumental adequado para banda Marcial foi o Pedro Gomes, com 
professor que era aluno no Pedro Gomes quando tinha 12 anos, que é o professor 
João Carlos da Silva conhecido por Paulista ele foi nosso aluno [...] ele estudou 
alguns instrumentos de escala cromática e ele formou a primeira banda marcial 
verdadeiramente marcial em Goiás na década de 70. [...] (BUENO, 2016, p.64). 

A diferença de uma fanfarra para banda marcial esta relacionada à característica 

instrumental de uma para outra, na visão dos maestros entrevistados, o maestro Venâncio 

explicou como era o instrumental de algumas fanfarras e bandas:  

Fanfarra na época era composta, na época só de corneta bumbo e prato, e a 
banda não, a banda já tinha trompete, trombone, não tinha instrumento de 
palheta, mais tinha trompete e trombone, bombardino, tuba, ai já era uma banda 
marcial. (VENÂNCIO, 2016, p. 54).3 

Quase no mesmo período, as fanfarras citadas anteriormente também iniciaram seu 

processo de transformação para a banda marcial. O responsável pela introdução de novos 

instrumentos na Escola Técnica Federal foi o Maestro Jaime, também na década de 70. No Lyceu 

de Goiânia, foi o Maestro Armando Vieira na mesma década. 

De acordo com os dados coletados para esta pesquisa, pode-se afirmar que anterior à 

década de 70 não havia bandas marciais, somente três fanfarras; Fanfarra Lígia Rebêlo do 

Colégio Pedro Gomes, Fanfarra do Lyceu de Goiânia, e Fanfarra Nilo Peçanha da Escola Técnica 

de Goiás, atual Instituto Federal de Goiás – IFG. E somente a partir da década de 70 essas 

fanfarras se transformaram em bandas marciais - fato também afirmado por Bueno “existiam na 

década de 70, três bandas em Goiânia, que eram a  Banda do Lyceu, a Banda do Pedro Gomes e 

Escola Técnica Federal essas três [...]” p.64. 

As fanfarras, aos poucos, foram sendo transformadas em bandas marciais e um novo 

desafio surgiu para os maestros, pois agora tinham que ensinar mais instrumentos a seus alunos; 

Antes, ensinavam somente corneta, lira e percussão; A partir da mudança de fanfarra para banda, 
                                                           
3
 Entrevista realizada com o Maestro Carlos Alberto Venâncio. 12 de maio de 2016, Goiânia. Anexo C2 desta 

pesquisa. 
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deveriam ensinar instrumentos com mais recursos técnicos, que eram os trompetes e trombones. 

O recurso é a ampliação do instrumento que o possibilita fazer uma escala cromática; no caso do 

trompete o recurso é o Piston, e no trombone o recurso do instrumento é o gatilho, popularmente 

conhecido como vara. Alguns maestros tinham experiência com os trompetes e trombones, por 

terem sido musicalizados em igrejas, porém não tinham técnica suficiente para ensinar um 

trompetista ou trombonista, então no inicio as dificuldades encontradas pelos maestros eram 

grandes, pois deveriam formar músicos sem a técnica adequada e sem o tempo necessário para a 

formação musical.  

[...] eu tocava percussão na banda, mas naquela época nós não tínhamos uma 
estrutura, veio a posteriori da década de 70, nós não tínhamos técnicas para 
ensinar um corneteiro a tocar, um trompetista, essa técnica começou com o 
maestro Jaime também, ele tinha experiência com trompetes e ele tinha 
experiência também na igreja, e começou também com o José Carlos de 
Andrade do Pedro Gomes, então essa técnica não existia então às vezes o 
instrutor só, fazia a banda toda, ensinava percussão, ensinava corneta, ensinava o 
trompete, isso foi por muito tempo. (BUENO, 2016, p.65). 

 

O final da frase da citação feita pelo Maestro Lanza, “Por muito tempo”, é referente a 

uma década dessa metodologia de ensino, isto é, as bandas foram formadas na década de 70 e se 

mantiveram com as dificuldades relatas acima ate a década de 80, quando vieram dois 

professores que, de certa forma, revolucionaram o ensino do trompete e trombone, os professores 

Bruno de Oliveira (trompete) e Roberto Wagner Milet (trombone). O professor Bruno de Oliveira 

foi contrato para dar aulas de trompete no Gustav Ritter, relatado pelo Maestro Francinaldo: 

[...] me recordo que na década de 80, [...] veio professor do conservatório do Rio 
o professor Bruno, que começou a dar aula de trompete no Gustav Ritter, 
inclusive grandes trompetistas de Goiânia, praticamente todos daquela época 
passaram pelas mãos dele. (SILVA, 2016, p.46) 4. 

 

 Com a chegada do professor Bruno, os alunos que tocavam trompetes nas bandas em 

Goiânia tinham a oportunidade de estudar o instrumento com um professor individualmente; na 

banda isso não era possível, pois o maestro tinha que dar aula sozinho para todos os instrumentos 

e não conseguia ter um momento individual com cada aluno; dessa forma, o objetivo era só tocar 

                                                           
4
 Entrevista realizada com o Maestro Francinaldo Rodrigues da Silva. 12 de maio de 2016,  Aparecida de Goiânia. 

Anexo C1 desta pesquisa. 
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e a técnica do instrumento ficava em segundo plano, mas com o professor trompetista  dando o 

ensino individual a técnica estava em primeiro lugar e isso auxiliou na formação de grandes 

músicos aqui em Goiás.  

Outro músico que não podemos deixar de mencionar é o Maestro Bruno de 
Oliveira, não tínhamos trompete de qualidade até então, com a vinda dele, ele 
ministrando aula em várias localidades, ele deu qualidade ao trompete aí o 
progresso foi tão grande que dai a pouco nós tínhamos muitos músicos de 
trompetes, porque foram adquirindo conhecimentos, que trouxeram só resultados 
positivos esses dois músicos não podemos deixar de ressaltar. (BUENO, 2016, 
p. 66). 

O segundo músico mencionado por Lanza acima é o professor Milet, que veio também 

na década de 80, tocar na Orquestra Filarmônica de Goiânia e começou a dar aulas específicas 

para os trombonistas, também com ensino individual.  

[...] O maestro Milet foi de importância porque não existia trombones, assim já 
havia iniciado o trombone de vara com o professor Flávio que foi o primeiro 
trombonista de banda em vara aqui em Goiânia, já tava estudando, o Milet veio e 
revolucionou isso do trombone de vara, ele que implantou o trombone de vara, 
ele veio trabalhar e trouxe modelo para o meio [...] (BUENO, 2016, p.66). 

 

Professor Milet é citado também pelo Maestro Francinaldo: 

[...] Professor Millet, um professor que na minha opinião chegou e deu uma 
revolucionada no estudo do trombone, na concepção do que é o trombone, ele 
veio e é uma pessoa muito competente, muito humilde inclusive, mas de grande 
conhecimento e mudou a visão do trombone em Goiânia, e se você for fazer uma 
pesquisa mesmo a fundo você vai ver que esses grandes trombonista todos 
passaram pela mão dele, ou pelo menos pegou aula com alguém que estudou 
com ele. (SILVA, 2016, p.46). 

 

Dessa forma na década de 80 os alunos tinham, além das bandas, espaços para aulas 

individuais, nas quais os professores poderiam direcionar estudos, métodos e técnicas específicas 

para cada instrumento tendo o foco em formar o músico trompetista ou trombonista. Sendo 

assim, as bandas foram desenvolvendo a parte técnica, influenciando diretamente no som 

produzido pelo grupo; nesse momento as bandas começaram a entrar em evidência em Goiânia. 

No inicio da década de 90 articulações de conhecimentos foram sendo desenvolvidos, os 

alunos começaram a ser musicalizados com teoria musical, partituras e métodos, influenciando 
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nos repertórios que passaram a ter maior dificuldade técnica e arranjos sofisticados; os avanços 

foram resultado do estudo da teoria musical, inserção das partituras, recursos técnicos 

instrumentais e prática do estudo individualizado no instrumento. No contexto histórico das 

bandas de música no decorrer das décadas o Maestro Lanza afirma: 

[...] Só mesmo no final da década de 70 que começou a melhorar, no meio da 
década de 70 já começou a entrar trombone, tuba não existia, começou a entrar 
bombardinos5, e assim começou a evolução da banda no meio da década de 70, 
na década de 80 já teve uma melhoria maior, e 90 foi à década do crescimento 
real. (BUENO, 2016, p.70). 

 

3.4 PROJETO MUSICALIDADE  

Outro acontecimento que alavancou as bandas em Goiânia foi o Projeto Musicalidade, 

criado em 1991. Nas entrevistas, foi unânime a afirmação dos entrevistados ressaltando que o 

projeto fomentou as bandas de música, sendo o ponto chave para o crescimento das mesmas em 

Goiânia. É importante salientar que anterior ao projeto não tinha bandas na prefeitura, havia 

somente estaduais.  

O projeto foi o passo inicial para a formação de bandas de música nas escolas 

municipais. A inspiração para o projeto partiu do advogado e político Doutor Paulo Silva, que em 

uma viagem à São Paulo presenciou um concurso de Bandas e ficou maravilhado com o que 

assistiu, trazendo a idéia para o prefeito Nion Albernaz, que apoiou o projeto. Em 29 de 

Novembro de 1991 foi publicado no diário oficial o decreto constando a fundação. O Maestro 

Lanza citou alguns nomes considerados como fundadores que constavam no decreto. 

 [...] Neste decreto constava Milet, Bruno, o maestro Jaime como maestro 
criador da banda, Flávio como instrutor de trombone, a percussão contrataram 
um professor chamado Edson, [...], o primeiro professor de percussão 
devidamente contratado em Goiás, e eu fui contratado como instrutor, e foi 
contratada a filha do professor Jaime a Margarete, Lóide de Margarete para 
estrutura de linha de frente, isso dentro do decreto, o mestre Robson Fagundes 
de Rezende, que era Sargento na época também tá no decreto, [...] Leonora já 
tinha uma certa experiência participando de banda para ser instrutora de uma 
banda aqui da Cidade Jardim junto com professor Marcelo Eterno, Marcelo 
eterno também fez parte desse decreto ele é fundador do projeto Musicalidade e 
muitos outros. (BUENO, 2016, p. 70). 

 

                                                           
5
 Também conhecido como Eufônio. 
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Fundado com a intenção de gerar bandas em várias localidades da cidade, funcionava da 

seguinte forma: havia a banda principal do projeto, coordenada pelo Maestro Jaime; o Maestro 

Venâncio descreveu como “a chamada banda central”. Nessa banda central tocavam os maestros 

das bandas ou fanfarras menores. Os maestros recebiam o salário de instrutor de banda de música 

e traziam músicos que se destacavam para a banda principal. Esses músicos ganhavam uma bolsa 

para o incentivo do estudo; sendo assim a banda “mãe” era uma espécie de escola onde os 

instrutores tinham ensaios com os grandes maestros da capital e levavam o conhecimento para a 

sua banda. 

[...] entre nós chamávamos de banda mãe, onde tinha os músicos, e aqueles 
músicos, eram os músicos que eram maestros nas bandas das escolas, eram 
chamadas bandas satélites e lá era banda piloto. (SILVA, 2016, p. 41). 

[...] o projeto era criar a banda marcial que era um laboratório, então, por 
exemplo, o Cleber vinha tocar na banda marcial adquiria o conhecimento da 
banda aqui e levava para a banda dele, o regente da banda do Cleber vinha tocar 
também e ele adquiria conhecimento tanto do comando como da maneira de dar 
instrução também e técnica de instrumento (BUENO, 2016, p.71). 

 

Havia bandas e fanfarras em toda a cidade. Cada banda recebeu um kit de instrumentos; 

de acordo com Maestro Lanza os kits eram compostos por: 02 tubas, 02 eufônios ou 

bombardinos, 04 trombones, 08 trompetes, 02 surdos, 02 pratos, 04 bombos e 04 caixas, essa é a 

formação de uma banda na época. Algumas bandas se destacaram como a Banda do Nova 

Esperança conduzida pelo Maestro Venâncio, Banda do Bairro Feliz; quem estava à frente era o 

Maestro Marcos Vondra, Banda da Cidade Jardim com o Maestro Marcelo Eterno, Banda 

Trajano de Sá Guimarães, banda do Aruanã e banda do Parque Amazônia conduzidas pelo 

Maestro Francinaldo. Essas eram algumas bandas do projeto musicalidade, que foi um celeiro 

musical contribuindo diretamente na formação de vários músicos profissionais. 

Porém, com o passar dos anos o projeto foi perdendo incentivo por parte da prefeitura, 

pois os materiais instrumentais iam acabando e não havia a reposição dos mesmos, e as bandas 

municipais aos poucos foram sendo extintas, como descreve o Maestro Lanza: 

[...] o projeto foi perdendo aquele interesse por parte das autoridades municipais, 
[...] apartir da década de 2000 e pouco para cá e que foi acabando, e acabando, e 
eu nem sei o que existe do Projeto Musicalidade mais [...] (BUENO, 2016, p.71) 
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Atualmente, há poucas bandas que se originaram do projeto musicalidade; ainda existe a 

banda central chamada Banda Marcial de Goiânia, regida pelo Maestro Maxwell Amaral, porém 

a função não condiz com o decreto de 1991. Como argumentado pelo Maestro Lanza “tem uma 

banda marcial que a maneira de manter esta banda foi contrariando todas as nossas propostas 

quando da fundação”; sendo assim deixou de ser banda principal e se tornou uma banda com 

músicos que recebem uma bolsa como incentivo. Mesmo sendo mantida por fragmentos do 

objetivo original ainda é um laboratório para alunos, que estão no início de sua carreira musical e 

encontram na Banda Marcial de Goiânia ou Projeto Musicalidade um incentivo para seguir a 

profissão de músico. Todos os maestros entrevistados participaram do projeto; maestro Lanza 

participou como fundador e instrutor da banda central até 2009, o Maestro Francinaldo ficou por 

12 anos e o Maestro Venâncio por três anos e meio.  

 
Figura 5 - Banda Marcial de Goiânia (2000) 
Fonte: Geovana Silva, integrante da banda 
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4. ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS BANDAS DE MÚSICA EM GOIÂNIA NA 

PERSPECTIVA DOS MAESTROS  

 

Como já evidenciado no capítulo anterior, as bandas de música mantidas pelo Estado de 

Goiás iniciaram a partir da década de 70. Antes disso, havia somente fanfarras. Esses grupos 

passaram por um momento de transformação e viraram bandas marciais. Com o tempo evoluíram 

musicalmente e adquiriram o papel de iniciação musical para diversos músicos de todo o estado 

que viram nas bandas caminhos para o estudo da música. 

  

[...] diversas bandas são responsáveis pela educação musical de seus integrantes, 
em sua maioria, jovens que, dificilmente, teriam acesso ao ensino de música em 
decorrência das precárias condições socioeconômicas em que vivem. 
(ALMEIDA, MATOS, 2010, p. 02) 
 
 

Dessa forma, é necessário o estudo do processo de desenvolvimento musical e aspectos 

colaboradores para a consolidação das bandas nos dias atuais. Em relação a isso surgiram às 

seguintes questões: como foi a introdução desses grupos em Goiânia? como era a relação com a 

comunidade e escola? Como eram os recursos financeiros e instrumentais? Havia metodologia de 

ensino? Quais repertórios tocavam?  

O capítulo final será fundamentado nas entrevistas realizadas com os maestros: Lanza, 

Venâncio e Francinaldo. 

4.1 RECURSOS E MANUTENÇÃO 

 

No início, especificamente em 1943, surgiu a primeira fanfarra de Goiânia: Fanfarra 

Nilo Peçanha vinculada à Escola Técnica Federal. Após esta, vieram outras fanfarras também 

vinculadas aos colégios: Lyceu de Goiânia, Professor Pedro Gomes e Presidente Castelo Branco. 

Desde o início, o recurso para as fanfarras eram repassadas pela direção dos colégios para que a 

banda funcionasse. Sendo assim, a verba era administrada pelo diretor e o mesmo decidia o que 

seria comprado, assim também na Escola Técnica, onde o recurso era federal. 

Em entrevista o Maestro Lanza ressaltou que no inicio havia certa dificuldade, pois na 

concepção de muitos diretores a banda não tinha valor significativo para receber recursos 

financeiros. 
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[...] as bandas eram mantidas pela própria unidade escolar, elas não tinham 
recursos financeiros nenhum, as verbas que vinham para as escolas eram 
destinados aqueles diretores que se sensibilizaram com a proposta de formação 
de bandas [...] alguns até seguravam e restringiam, “mas não dá”, aí você ficava 
esperando e não trazia esse recurso [...] (BUENO, 2016, p.65) 

Em contrapartida, nos colégios que incentivavam e queriam ter uma banda de música em 

suas escolas era bem diferente. Como afirmado pelo maestro Lanza, “então eles não mediam 

esforços, tinha que comprar instrumento de percussão: vou me esforçar pra que isso seja 

atendido”. Aspecto observado também pelo maestro Francinaldo: 

[...] quando a direção se importava mais com aquilo, estava mais junto 
incentivada, então a própria escola e seus recursos iam recuperando esses 
instrumentos com dificuldade, comprando um ou outro, mas não era muito 
simples não, a reposição e manutenção desses instrumentos. (SILVA, 2016, 
p.06) 

Assim alguns diretores eram contrários às bandas, entretanto outros eram á favor, e o 

recurso financeiro gerenciado pela unidade escolar, ainda não era o suficiente para a manutenção 

da banda, pois os instrumentos eram desgastados pelos alunos, e a manutenção ou reposição tem 

um alto custo. 

 O regente quando ele tinha o apoio da diretora ele até conseguia fazer alguma 
coisa porque a diretora recebia uma verba para o colégio para a iniciativa de 
alguma coisa, a diretora tirava um pouquinho e auxiliava a banda, e quando o 
regente não se dava bem, ele se “lascava”, porque aí professora não deixava 
fazer nem festival de sorvete. (VENÂNCIO, 2016, p.54) 

Esse festival de sorvete ou festival de algodão doce exemplificado pelo maestro é apenas 

um exemplo das alternativas encontradas pelos maestros da época para manter a banda, alguns 

buscavam apoio de empresas privadas: 

[...] juntava ai saia pedindo alguns empresários, empresários assim de mercado, 
farmácia, se pudesse ajudar, você ia fazer uma festinha na escola, ai falava que 
ia fazer um cartaz e colocar o logotipo, não era muito mais ajudava. 
(VENÂNCIO, 2016, p.13) 
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Outro fator que auxiliou com recursos financeiros foram os concursos de banda. Os 

concursos tinham premiações para as melhores bandas, em várias categorias6 e ganhavam 

premiações de acordo com os requisitos determinados pelos concursos, marcialidade, uniforme, 

instrumental, repertório, entre outros. As bandas participavam desses concursos, com o objetivo 

de receber os prêmios e ajudar na manutenção do grupo. 

4.2 METODOLOGIA DE ENSINO E REPERTÓRIO 

 

Os concursos, além de contribuírem na parte financeira, colaboraram também como 

fontes motivacionais, isto é, as bandas queriam ganhar os concursos e para isso precisavam ser as 

melhores. Dessa forma, a concepção de música em banda teve que mudar, com avanços na 

metodologia de ensino, inserção da teoria musical e consequentemente mudança no repertório, 

além do crescimento na técnica instrumental. Esses progressos vieram somente na década de 90, 

aspecto exposto anteriormente7; os alunos buscaram a técnica musical com professores que 

lecionavam individualmente, e nessas aulas individuais juntamente com as aulas coletivas nas 

bandas, o crescimento de cada aluno era notável. 

De acordo com os maestros, o ensino anterior a 90 era bem precário. Geralmente, os 

alunos decoravam as notas das músicas e iam tocando tudo que o maestro havia cantarolado 

antes, o Maestro Venâncio explanou sobre a metodologia de ensino aplicada antes de 1990: 

[...] não tinha muito tempo para aplicar teoria, [...] então eu ensinava eles assim, 
eu juntava todos em uma sala e falava as sete notas para eles, o famoso Do, Re, 
Mi, Fa, Sol, La, Si e começava a falar para eles, mudava o número de acordo 
com o Do, vamos supor tinha o Do 2, Do 3 e Do 4, aí falava que era as oitavas e 
assim sucessivamente, aí eu ia para o quadro colocava na sala e ia escrever uma 
música e escrevia o número dos Do e eles iam aprendendo e quando pegavam a 
corneta e ia estudar, [...]eu tinha que fazer malabarismo. (VENÂNCIO, 2016, 
p.57). 

Era dessa forma praticamente em todas as bandas: os alunos aprendiam a altura das 

notas referentes ao seu instrumento, memorizavam o ritmo e os sons produzidos, e assim tocavam 

as músicas. O Maestro Francinaldo acrescenta: 

                                                           
6  Categoria Técnica: Fanfarra, banda de percussão, banda marcial e banda musical; Categoria etária: Infantil, 
infanto-juvenil, juvenil e sênior. (Regulamento do Concurso de Fanfarras das escolas Municipais e Estaduais de 
Goiás, 2015, p.03) 
7 Relatado na página 18. 
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[...] existiam muitas bandas que o ensino era aquele que o menino aprendia por 
memorização, escrevia as notas e fazia um repertório imediato para tocar, eu 
mesmo quando comecei a tocar trompete comecei a estudar na “paulada”, no 
grosso modo a gente fala, “força pra sair esse som”, sem técnica, depois quando 
fui estudar com o Bruno até penei muito por causa do vício. (SILVA, F. 2016, 
p.13). 

 
 A qualidade sonora era menor, mas ainda sim tocavam repertórios simples e populares 

na época; de acordo com a fala do Maestro Lanza “Tocava-se músicas fáceis”. Já na década de 

90, os alunos começaram a aprender notação musical, para a leitura das partituras, mas a teoria 

musical era básica voltada somente para o aprendizado do repertório. 

[...] uma teoria bem, não muito sofisticada mais tinha, porque o enfoque na 
banda [...], era o enfoque de ler a partitura, o aluno ele já tinha que ler a partitura 
ou aprender a ler partitura. (SILVA, 2016, p.47). 

Os alunos aprenderam a ler partituras e eram musicalizados dessa forma. Alguns 

maestros utilizavam o auxílio do método “Da Capo”, Método para o ensino coletivo e/ou 

individual de instrumentos de sopro e percussão, de Joel Barbosa. De acordo com Vecchia 

(2008), o método é utilizado por bandas desde 1998 e foi editado em 2004 para comercialização. 

Direcionado para o ensino coletivo, possui várias canções em níveis diferentes, começa com 

melodias simples e vai aumentando o nível de dificuldade até o final do método; a cada lição os 

alunos aprendem novas figuras musicais e agregam com o conhecimento adquirido nas lições 

anteriores.  Um dos aspectos importantes do método é a junção entre a teoria e prática musical, 

onde o aluno toca e aprende teoria ao mesmo tempo. 

 
O método Da Capo prioriza o fazer musical, pois estimula os alunos a tocar 
instrumentos logo no início do aprendizado. Além disso, os elementos teóricos 
são apresentados gradativamente à medida que o iniciante avança nos exercícios 
do método, interpretando-os ao instrumento. (VECCHIA, 2008, p.33) 
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Figura 6 - Método Da Capo (1998) 

Fonte: http://image.slidesharecdn.com 
 

 
Figura 7- Método Da Capo (versão editada em 2004) 

Fonte: http://2.bp.blogspot.com 
 

A utilização do método para as bandas de música em Goiânia foi de grande importância, 

por auxiliar nos ensaios em que os maestros tinham o curto espaço de tempo para ensinar vários 

instrumentos. O trabalho coletivo desenvolvido pelo método e a abordagem simples facilita o 

ensino musical direcionado por apenas um professor.  

No método “Da Capo”, um único professor assume o papel de ministrar todos os 
instrumentos. Segundo o professor Joel Barbosa essa configuração de 
professores especialistas seria a ideal, porém um pouco mais onerosa. 
(NASCIMENTO, 2006, p.97). 

 
Por ser um método prático de ser utilizado por apenas um professor, os maestros optarão 

por colocá-lo nas bandas de música; porém, o problema ainda era muito grande, pois um maestro 
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sozinho tinha que ensinar todos os instrumentos. Às vezes, tinha um auxiliar, mas não era 

comum. Em alguns casos, os alunos que tinham maior experiência musical ajudavam o regente, 

como afirma o maestro Francinaldo. Neste trecho, ele se refere ao Maestro Jaime que estava à 

frente da banda da antiga Escola Técnica Federal “[...] geralmente em alguns momentos, quem 

auxiliava ele era alguns alunos, mais veteranos, mas oficialmente era ele que cuidava na época 

sozinho em Goiânia.” 

É complicado para um maestro orientar um grupo musical com vários instrumentos 

diversificados sozinho. Esse ponto foi levantado por todos os maestros. A falta de apoio 

profissional para formar a banda interfere diretamente no desempenho do conjunto, pois o 

professor tem um tempo limitado para trabalhar o aluno individualmente, é sempre no coletivo e 

com vários instrumentos distintos. Dessa forma, o desenvolvimento de cada aluno era mais lento. 

 

[...] o maestro dava sozinho o estudo sem ter auxiliares, nessa época Goiânia não 
tinha pessoas assim especializadas nos instrumentos para formar naipe, para dar 
técnica específica para cada instrumento, então geralmente o maestro se virava e 
cuidava de tudo, teoria prática, percussão, sopro, todos os naipes e ainda regia a 
banda. (SILVA, 2016, p.41). 
 

Mas os maestros se adaptaram a essa realidade e construíam um trabalho belo para o 

contexto em que viviam. Buscando o aprimoramento das bandas o próximo passo dado pelos 

maestros foi o avanço no repertório. Os alunos aprenderam a ler partituras e a técnica 

instrumental, sendo assim, poderiam ter a opção de colocar músicas com nível de dificuldade 

mais elevado. Nesse período, as bandas começaram a tocar arranjos sofisticados, alguns 

exemplos de músicas marcantes nos repertórios foram descritos pelos maestros: 

[...] uma música de filme como “Carruagem de Fogo”[...] trecho de “Ode alegria 
de Beethoven” ,[...] “Âncoras levantadas”, [...] final da década de 80, 90, a 
banda teve um crescimento espetacular passamos a tocar as marchas de John 
Philip Sousa já na íntegra, devido ao recurso que tínhamos que era trompete 
fazendo a parte dos clarinetes, uma banda marcial que evoluiu muito tocando as 
músicas de Souza e dobrados espetaculares brasileiros que são maravilhosos e 
difícil de tocar, peça sinfônica começamos na década de 90, até tocar música 
como “Rei dos reis” arranjo do Maestro Gabriel dos Santos de São Paulo, 
“Flashdance”, tocar “Novena”, [...] tocar peça sinfônica a abertura “1812 de 
Tchaikovsky” desde 92, “Espírito Olímpico”, “Summer The Heroes”, “Rapsódia 
Concertante”, participamos de Concurso com a Rapsódia Concertante e Novena 
e fomos campeões a nível Nacional tocando essas duas peças tocamos todas 
elas[...] (BUENO, 2016, p.67). 
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[...] nos tocamos “Lá Mer”, nos tocamos “Pompa e circunstância” era coisa 
fantástica, nos tocamos um dobrado chamado “Estrela do Sul”, para sempre 
estrela do sul, algumas marchas americanas, tocávamos dobrado “Batista de 
Melo”, e algumas músicas populares bem arranjadas, e tinha uma muito bonita 
que a gente tocava foi tema das olimpíadas era o “Fanfare Olympic. (SILVA, 
2016, p.44). 

Nessa época, o desenvolvimento musical foi grande, em aspectos diversos já 

mencionados. O repertório aprimorado era voltado para a conquista dos prêmios em concursos, 

os maestros também procuraram força política para arrecadar mais recursos para a manutenção 

do trabalho desenvolvido nas bandas, e foi nesse momento que iniciou a tradição de concursos de 

bandas em Goiânia. Havia concursos em outros estados, porém, na capital começou a partir da 

década de 90. É importante salientar que anterior a 90 havia concursos pequenos, entretanto, 

poderiam ser chamados apenas de festivais de bandas pela estrutura. 

[...] eram concurso onde competia uma ou duas bandas, era uma rivalidade entre 
o Pedro Gomes e o Lyceu desnecessária, o nível era muito pequeno, [...] a 
Escola Técnica Federal competiu e até foi campeã uma vez por volta de 77, [...] 
os concursos existiam entre as escolas, os professores organizavam os concursos 
e todos os jurados faziam parte do Colégio Lyceu de Goiânia [...] sempre tinham 
esses concurso final do ano, mas eram concursos que não tinham nenhum jurado 
especializado, nenhum júri especializado em música, conhecimento de banda 
marcial nem nada, eram professores da escola que julgavam. (BUENO, 2016, p. 
65). 

A partir do ano de 1991, juntamente com o início do Projeto Musicalidade, na gestão do 

prefeito Nion Albernaz, os concursos passaram a ser organizados nacionalmente, isto é, com uma 

estrutura maior, jurados especializados em música, bandas de outros estados, assistência com 

alimentação e hospedagem para os músicos. 

[...] um concurso espetacular em Goiânia, na Praça Cívica, uma coisa nunca 
vista nem mesmo em São Paulo, [...] o concurso tinha a recepção calorosa e 
carinhosa do povo goiano, o tratamento em termos de alimentação era de 
primeira qualidade [...] era de muito boa qualidade os concursos de 91, em 92 
repetimos o concurso, em 93 devido há uma chuva torrencial o concurso foi 
realizado no CEPAL do Jardim América teve presença de um público muito 
expressivo e foi muito bom, então os concursos foram realizados até o ano de 96 
com a colaboração de pessoas do Projeto Musicalidade. (BUENO, 2016, p. 68) 

Até os dias de hoje vários concursos e festivais de bandas acontecem na capital, porém 

são organizados por confederações, escolas privadas, secretaria estadual de cultura, etc. 
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4.3 BANDAS DE MÚSICA COMO PRÁTICA SOCIAL 

A trajetória das bandas de música em Goiânia é marcada por dificuldades e conquistas. 

É fato que a banda mudou a vida de muitas pessoas. Praticamente 70% dos músicos que conheço 

iniciaram sua carreira musical em uma banda. Entretanto, a música é apenas um dos elementos 

adquiridos por quem passa por uma banda. 

 

As aprendizagens adquiridas com a vivência na Banda de Música podem se 
constituir de experiências importantes e ricas, podendo ser variadas e, não 
necessariamente, se restringir aos aspectos musicais. (ALMEIDA, MATOS, 
2010, p. 05) 

 

 Nas entrevistas, os maestros evidenciaram outro elemento que é a função social da 

banda de música; o papel desenvolvido é perceptível aos responsáveis por um aluno que integra a 

banda. Dessa forma, ao perceberem a relação de seus filhos com os grupos musicais, retribuíam 

dando apoio as bandas, diretamente ou indiretamente.  Essa ajuda era fundamental para o 

desenvolvimento dos conjuntos, pois auxiliava os maestros em ensaios e apresentações. Sobre 

isso o maestro Lanza relata que desde a fundação das bandas de música a figura dos responsáveis 

era fator importante para a banda e seus membros. 

 

[...] naquela época tínhamos sempre professores, pais de alunos acompanhando 
os desfiles, nas apresentações às vezes eram em auditório nós tínhamos pais 
prestigiando a banda, e especialmente seu filho que estava tocando, nos desfiles 
tinha sempre os pais colaborando conosco, ajudando com água com alguma 
coisa, precisando de gente para ajudar e os pais estavam ali, em viagens com a 
banda tinha sempre a presença de mães e de pais também que ajudavam com 
tudo o que fosse necessário [...]. (BUENO, 2016, p.68). 
 

O comparecimento dos pais era ponto positivo para o fortalecimento das bandas. A 

presença nas atividades significava um incentivo para alunos e maestros, auxiliando na vivência 

do aluno no âmbito musical e social. Essa presença foi de fato um aspecto diferencial.  Em alguns 

casos, a parceria entre os maestros e a família dos alunos era tão afetiva que muitos transferiam o 

poder de disciplinar e corrigir para os professores que, por sua vez, geralmente exerciam a função 

de pais; devido a isso os alunos consideravam a banda como uma verdadeira família, a admiração 

e o respeito aos maestros estava ligada também a figuras paternas. 
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[...] com isso eu criei muitos homens e senhoras aqui, mulheres hoje casadas, 
que não esquecem ate hoje e agradecem, eu tenho aluno que me visita ate hoje, e 
agradecem ate hoje [...] (VENÂNCIO, 2016, p.59). 

 
As bandas são famílias e exercem papel significativo na vida de todos que passam pelas 

mesmas.  Ao finalizar as entrevistas, foi perguntado aos maestros o que significava a música de 

banda na vida deles: 

 

Olha quando eu fiz minha pesquisa de mestrado eu lacei umas perguntas para os 
alunos, e dentre essas perguntas tinha essa pergunta assim bem direta “qual a 
importância da banda na sua vida?” E é tão impressionante que eu tive tantas 
respostas fantásticas, tipo assim: a banda pra mim é tudo, a banda pra mim é 
minha vida, a banda sem ela eu não existo, a banda e mais que uma família, a 
banda é meu tudo. Tive todas essas respostas então na minha caminhada de 
banda tudo isso eu posso aglutinar[...]mas a música, a banda era tão significativa 
tão forte, que mudou toda a minha trajetória, [...]as experiências que eu adquiri 
nas bandas são tão fortes que elas norteiam toda a minha vida, não só 
profissional como minha vida social, [...] a banda ela te ensina não só você tocar 
ela traz uma série de aprendizados, como já dizia minha orientadora lá de 
mestrado a Nilcéia Protásio “Participar de uma banda você tem aprendizados 
que vão além de tocar um instrumento”, então esses aprendizados vão para a sua 
vida inteira eles estão aqui no sangue, a banda é uma família, que você jamais 
esquece, jamais esquece! (SILVA, 2016, p.50). 

[...] especialmente música de Banda em minha vida eu posso dizer que foi a 
melhor coisa, [...] foi de importância vital, eu comecei tocando no Pedro Gomes, 
o Pedro Gomes foi responsável por todo o meu início musical primeiro tocando 
na Fanfarra em 62, [...] amadureci a minha carreira musical, e posso dizer que 
para toda minha família, meus filhos, três filhos, todos os três estudaram música, 
[...] então a música pra mim é o ar que eu respiro, se me tirar esse ar, eu vou 
completar 72 anos, jovem como vocês estão vendo é porque a música me 
propiciou essa juventude, é o fato de eu trabalhar com jovem, isso foi de 
importância e continua sendo muito importante para mim [...] (BUENO, 2016, 
p.72). 

Se eu não tivesse aprendido música provavelmente eu não estaria nessa terra 
hoje, [...] a música foi uma coisa que me ensinou a ser gente, [...] a música foi 
que me fez ir para igreja, porque ai eu fui para a igreja aprendi um pouco na 
banda marcial, [...] e se não fosse à música eu não seria a pessoa que sou hoje, 
[...] certeza hoje eu não teria a família que tenho, não tinha os músicos que 
tenho, não tinha os amigos que tenho, [...] então a música fez parte da minha 
vida [...] (VENÂNCIO, 2016, p. 62). 
 
 

Com esses depoimentos fica ainda mais evidenciado a importância da banda de música 

para uma comunidade, e desde o inicio da formação desses grupos na capital, a comunidade e 
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pais dos alunos adotam a banda de música para suas vidas. Seja ao assistir uma apresentação ou 

apoiando seus filhos a participarem dos projetos, muitos pais revelam que a banda contribui para 

que seus filhos saíssem das ruas e melhorassem seu desempenho nos estudos.  

 

Banda Marcial desenvolve a socialização. Os alunos aprendem a respeitar o 
limite do outro e a cooperação (em grupo). Na banda, os alunos recebem uma 
educação, em que os mesmos são orientados com valores visando à cidadania 
tais como: responsabilidade com horários, com o grupo e com ele mesmo e a 
disciplina. (BERTUNES, 2005, p. 23). 

 

Tomando por base os dados pesquisados, é importante ressaltar que as bandas precisam 

ser fortalecidas. Espero que a presente pesquisa contribua para a conscientização do trabalho 

musical e sócio-cultural das bandas de música em Goiânia. 

 

As bandas de música são organismos complexos e multifacetados que atuam 
como principais formadoras de instrumentistas de sopro e percussão no Brasil. 
Pesquisas, [...] demonstram que estes grupos educam e vão além das salas, ruas e 
coretos, pois ultrapassam fronteiras geográficas, sociais e culturais. (VECCHIA, 
2008, p.14) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

As bandas de música são grupos que ensinam valores e comportamentos, que 

ultrapassam a função de espaço musical. As bandas possuem o papel de musicalizar, porém, os 

aprendizados obtidos por um aluno de qualquer uma dessas bandas superam o ensino musical; a 

banda de música é considerada uma família, onde se criam vínculos e laços, onde os integrantes 

aprendem disciplina, respeito, amor ao próximo, entre outros valores importantes para viver em 

sociedade. Pessoas são transformadas pelo simples fato de integrar uma banda e visualizar uma 

carreira musical.  

Essa pesquisa teve o objetivo de contextualizar a inserção das bandas de música em 

Goiânia, evidenciando aspectos sociais, culturais, históricos e estruturais que foram pontos 

importantes para o crescimento e consolidação desses grupos na capital.  Algo importante foi a 

constatação de que as bandas “ontem” possuem praticamente as mesmas características das 

bandas “hoje”. Os maestros entrevistados relacionaram as dificuldades para se manterem, 

estrutura, manutenção, falta de incentivo financeiro e pouco apoio das direções das escolas. Esses 

apontamentos ainda são problemas comuns enfrentados pelas bandas atualmente. 

Apesar dessas dificuldades, percebe-se avanços extraordinários na qualidade musical: os 

alunos das bandas querem aprender música, buscam escolas para se especializarem, como o 

Gustav Ritter e o Basileu França, ingressam na Escola de Música da Universidade Federal de 

Goiás e no Instituto Federal de Goiás, procuram meios particulares e retornam com esse 

conhecimento para suas bandas de origem. Dessa forma, a banda de música se tornou uma escola 

de iniciação musical, onde os músicos dão os primeiros passos em busca do saber e depois 

retornam para auxiliar seus maestros na formação de novos músicos; é um ciclo comprovado. 

O amor pela banda é fonte motivada para músicos e maestros das nossas queridas 

bandas de Goiânia e Goiás. Espero que mais pesquisas sejam realizadas para que o 

reconhecimento da função social, cultural e musical das bandas seja cada dia mais demonstrado. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ASSINADO 
PELOS MAESTROS ENTREVISTADOS: 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS 

 

 

COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

           A presente pesquisa trata-se de um estudo que visa relatar o panorama histórico e musical 
das bandas de música em Goiânia: 1960-2000. A metodologia consistirá em coleta de materiais 
bibliográficos e documentais, por meio de entrevistas com maestros de algumas bandas de 
música da cidade, análise de repertório e pesquisa documental. Acredita-se que os riscos por 
participação serão mínimos, pois esta pesquisa não visa adotar nenhum procedimento invasivo ou 
medicamentoso, portanto, não incorrendo em risco à sua integridade física. Os riscos serão 
minimizados, pois o pesquisador autor deste estudo buscará de forma qualificada e ética, 
preservar a privacidade de cada participante. Além disso, visando resguardar sua segurança, o 
autor desta pesquisa estará em acompanhamento, mediante supervisão técnica, de um professor 
orientador. Lembramos que para a participação na pesquisa será necessário dispor de seu tempo. 
Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação na 
pesquisa. Esclarecemos que sua participação na pesquisa é voluntária e é possível retirar seu 
consentimento a qualquer momento, sem que isso o prejudique. Este material servirá para a 
realização de estudos, apresentações em eventos e publicações científicas. Os dados coletados 
poderão ser utilizados em outras pesquisas e armazenados para estudos futuros. Mediante o 
exposto, declaro que cumprirei os requisitos da Resolução CNS n.º 466/12, e suas 
complementares, como pesquisadora Andressa Mendes dos Santos, responsável do projeto 
intitulado: Aspectos Históricos, Musicais e Socioculturais das Bandas de Música em Goiânia - 
Um Panorama de 1940-2000; sob a orientação da professora Nilceia da Silveira Protásio Campos. 
Comprometo-me a utilizar os materiais e os dados coletados exclusivamente para os fins 
previstos no protocolo da pesquisa acima referido e, ainda, a publicar os resultados, sejam eles 
favoráveis ou não. Aceito as responsabilidades pela condução científica do projeto, considerando 
a relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração de todos os interesses 
envolvidos. 

Caso tenha necessidade, entrar em contato com o pesquisador responsável, no telefone (62) 

99156-8917, podendo ligar a cobrar. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,___________________________________________________________________________, RG/ 
CPF/___________________________ abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa intitulada: 
Aspectos Históricos, Musicais e Socioculturais das Bandas de Música em Goiânia - Um Panorama de 
1940-2000. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Andressa Mendes dos Santos 
sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

Local: ___________________ Data ____/______/______. 

  

Assinatura do participante: _____________________________________________ 

  

Goiânia,      de       de 2016. 

 

 

Pesquisador responsável:  

 

 

Pesquisador coparticipante e orientador: Dra. Nilceia Protásio Campos  

 

 

Pesquisador responsável:Andressa Mendes dos Santos - (62)9156-8917. 

Orientador: Profª. Drª. Nilceia Protásio Campos. 

Escola de Música e Artes Cênicas - Universidade Federal de Goiás 

Campus II – Samambaia / Caixa Postal 131 - Goiânia/GO 

CEP 74001-970 
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ANEXO B - PERGUNTAS FEITAS AOS MAESTROS NAS ENTREVISTAS 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Andressa Mendes dos Santos 

1. Como ocorreu seu primeiro contato com a música? Em qual momento de sua vida surgiu 

o interesse de aprender algum instrumento musical? 

2. Como se deu a sua formação profissional em música? Onde estudou? 

3. Como era o cenário musical em Goiânia quando iniciou seus trabalhos como maestro de 

bandas? 

4. Pelo seu conhecimento, que bandas existiam e eram ativas na cidade nas décadas de 1960 

e 1970? 

5. Quais foram às primeiras bandas que você trabalhou como maestro? 

6. Como era a estrutura de trabalho nessas bandas no que se refere a espaço para ensaio, 

instrumentos disponíveis? 

7. Como eram formadas? Havia seleção de instrumentistas? 

8. Como as bandas se mantinham? De onde vinham os recursos financeiros? 

9. Como era a metodologia de ensino? Utilizavam algum método específico? 

10. Como eram planejados os ensaios? Que repertório tocavam? 

11. Como era a integração entre a comunidade e a banda?  

12. Fale um pouco sobre as apresentações públicas. Os grupos tocavam em desfiles cívicos ou 

outro tipo de comemoração? 

13. Para você, a banda passou por que tipo de mudanças no decorrer das últimas décadas? 

14. Qual era a maior dificuldade encontrada para o desenvolvimento do trabalho na época 

(me refiro à década de 1960...1970...)? 

15. Você acredita que nos dias atuais as bandas enfrentam mais dificuldades para se 

manterem? 
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ANEXO C – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

ANEXO C1: ENTREVISTA MAESTRO  

FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA 
 

ANDRESSA: Hoje estamos aqui, em Aparecida de Goiânia no dia 12 de maio de 2016, vamos 
entrevistar o maestro mestre Francinaldo Rodrigues da Silva, Boa Tarde maestro! 
 
FRANCINALDO: Boa Tarde! 
 
ANDRESSA: Essa entrevista tem como objetivo servir de material científico para um estudo que 
vai analisar os aspectos históricos, musicais e socioculturais das bandas de música em Goiânia. 
Entre o período de 1940 á 2000. Então vamos para a primeira pergunta ao maestro. Maestro 
Francinaldo Rodrigues como ocorreu seu primeiro contato com a música? 
 
FRANCINALDO: Bem, meu primeiro contato com a música na verdade foi na minha infância, 
quando eu comecei cantar na igreja, em um conjunto chamado conjunto infantil. Era um grupo 
vocal, com sete anos eu já cantava nesse grupo, em outra cidade, em outro estado, lá no Pará. 
Mudei para Aparecida de Goiânia em 1981, e quando foi dia 06 de Fevereiro de 1983, eu 
comecei a estudar música, num projeto na igreja Assembléia de Deus, na formação de uma banda 
de música, chamada Banda Harmonia Celeste, aqui mesmo na Cidade de Aparecida de Goiânia, 
no setor Cruzeiro do Sul. Lá eu comecei ter aulas teóricas, tivemos 06 meses de aula teórica, 
depois começamos a estudar o Bona e a partir dai que começamos a estudar os instrumentos; eu 
me lembro que nesse período, depois de 06 meses estudando teoria comecei pegar instrumento, 
meu primeiro instrumento foi um saxofone alto. Eu já, nessa época por intuição, eu já tocava uma 
flauta doce e tinha estudado violão, com meu irmão mais velho, algumas notas. E nesse período 
também, surgiu um projeto no Sesi na Vila Canaã em Goiânia, formação de uma banda de música 
com 100 componentes ao qual o maestro, era o maestro Jayme, chamávamos ele de Seu Jayme; 
foi maestro também da Escola Técnica Federal de Goiás, a partir dai eu comecei a estudar música 
na igreja e também la no Sesi. E posteriormente, fui também tocar, ai já começando a tocar, tocar 
na Banda da Escola Técnica Federal de Goiás e dai em diante nunca mais parei de estudar 
música, mas inicialmente foi ai. Posteriormente, continuei na igreja e na banda da Escola 
Técnica, e fui estudar música no Centro Cultural Gustav Ritter, onde lá tinha um curso desde 
iniciante até o último ano do técnico, chamavam esses módulos de PPs, então na época eu fiz 
teste, e já pulei o PP1 e PP2, entrei direto no PP3. Então, estudei fiz os quatros semestres e eles 
criaram o PP5 que era um preparatório para o vestibular, eu fiz esse também, estudei teoria, 
prática técnicas de canto coral e técnica vocal, participei da banda que tinha lá, a Banda 
Sinfônica. Participei do coro que tinha lá no Gustav Ritter, eu estudei um bom período lá, até 
1997, por ai, depois eu fui... Estudei um pouquinho lá na praça universitária, no conservatório 
que tinha da UFG. Estudei algumas coisas lá, e fiz aula particular de órgão, estudei dois anos 
órgão, e depois fui para a UFG estudar música educação musical se não me engano foi no ano de 
2000. 
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ANDRESSA: O senhor fez o curso licenciatura? 
 
FRANCINALDO: Eu fiz o curso de licenciatura, só não conclui, porque quando tava mais 
próximo de concluir eu já tinha formação de eletrotécnico e de físico, e eu ministrada aula os três 
períodos, trabalhava com música só como hobby, e já era maestro de banda de coral igreja, já 
nessa época, e não pude concluir o curso. Ai depois surgiu uma especialização em música, Eu fui 
e fiz, na época fiz as provas fiz os testes e passei; aí fui direto fazer uma especialização em ensino 
de música e Arte integrada na UFG. Aí eu ia voltar para a graduação, e todo mundo falava não, 
não mexe com isso mais não, e acabou que eu não conclui, perdi o curso já próximo de concluir. 
Aí depois eu fiz em São Paulo uma pós-graduação em regência capacitação para docência e 
posteriormente fiz o mestrado em música, e deixei a graduação para trás. 
 
ANDRESSA: Por enquanto? 
 
FRANCINALDO: Não, Não sei se volto a fazer não. Eu penso em fazer se tiver tempo em 
regência que é a área que eu atuo. 
 
ANDRESSA: O senhor pode seguir também com doutorado. 
 
FRANCINALDO: Sim, eu penso primeiro em seguir com doutorado. Mas, depois se ainda tiver 
tempo saúde e disposição, fazer uma outra graduação, mas eu quero ir para o doutorado. E 
comecei me especializar fiz muitos e muitos cursos, esses cursos de duração curta na área de 
música tanto regente, coral regência, de banda, minicursos de instrumentista, bastante, muito 
mesmo, não tenho o número exato, mas foi bastante tanto que em Goiânia como também em 
outros estados. Participei de muitos encontros, e a minha lida de música começou aí e 
trabalhando com banda desde dos 11 anos de idade até os dias de hoje . 
 
ANDRESSA: Com 11 anos na igreja? 
 
FRANCINALDO: Foi, comecei na igreja, meu primeiro projeto de música foi na igreja, inclusive 
participei da banda durante 27 anos. Comecei como estudante e terminei como Maestro, já não 
era nem uma banda, já era um projeto chamado de orquestra ou Big Band fui Maestro e vice 
Regente, trompetista, tecladista. E também nessa igreja comecei a trabalhar com coro, trabalhei 
com coral durante 18 anos. Tinha um coral de 50, o coral esse cantava a quatro vozes, um grupo 
de jovens que eu regi dos 13 anos de idade, até 40 anos de idade, e tinha também um grupo, um 
grupo infantil. E depois criamos um grupo que era só para os casados, grupo que chamava grupo 
Êxodo, inclusive muito bom. E hoje sou Maestro de uma banda em Aparecida já a 18 anos e 
coordeno todas as bandas de Aparecida de Goiânia, Estou à frente também de um projeto que ta 
culminando para uma Banda Sinfônica, em Aparecida de Goiânia . 
 
ANDRESSA: O senhor citou o Maestro Jaime, quando o senhor começou lá na Escola Técnica 
do IFG ele foi o primeiro Maestro a ensinar um instrumento para o senhor? Ou vinculado ao 
projeto Canaã? 
 
FRANCINALDO: O Maestro Jaime, ele era do IFG, que na época era Escola Técnica Federal de 
Goiás, e ele também era o maestro responsável pelo projeto do Sesi da Vila Canaã; Então ele era 
Maestro dos dois lugares, das duas instituições. Então meu primeiro contato com ele foi nesses 
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dois lugares, posteriormente ele tomou conta de uma banda em Anápolis, uma banda muito boa e 
nós íamos aos domingos reforçar essa banda, que era uma banda que participava de concursos 
nacionais, aí nós íamos para lá como reforço; eu toquei na banda da Escola Técnica por um bom 
tempo com o Maestro Jaime.  
 
ANDRESSA: O senhor recorda qual foi o ano exato que o senhor entrou na banda do IFG ou no 
projeto do Sesi? 
 
FRANCINALDO: Deixe-me ver... Foi se não me engano 1986, ou 85, ou 86, ta mais para 85 do 
que para 86. 
 
ANDRESSA: O Maestro Jaime contava com a ajuda de algum auxiliar? Ou ele é que comandava 
tudo mesmo no IFG? 
 
FRANCINALDO: No IFG, na época ele era o maestro, e não tinha auxiliares assim regulares 
não. Geralmente, em alguns momentos, quem auxiliava ele era alguns alunos, mais veteranos, 
mas oficialmente era ele que cuidava na época sozinho em Goiânia. 
 
ANDRESSA: O senhor chegou a ser Maestro de alguma banda em Goiânia ou só em Aparecida? 
 
FRANCINALDO: Em Goiânia eu fui trabalhar um projeto chamado Projeto Musicalidade, com 
prefeito por nome Nion Albernaz, criou esse projeto. Esse projeto, ele consistia de uma banda 
central que a gente já até popularmente, entre nós chamávamos de banda mãe, onde tinha os 
músicos. E aqueles músicos, eram os músicos, que eram maestros nas bandas das escolas, eram 
chamadas bandas satélites e lá era banda piloto. Eu fiquei nesse projeto por 12 anos tocando na 
banda Central que hoje é a Banda Marcial de Goiânia; ministrei aula, fui regente por esse projeto 
da banda do Colégio Municipal, Escola Municipal Jesuína de Abreu no Parque Amazônia e 
também em uma Escola Municipal do Aruanã 3. Fiquei nessas duas bandas durante esses 12 anos 
pelo município; e pelo estado eu trabalhava como contrato nas bandas estaduais. Trabalhei na 
banda do Colégio Estadual Jardim América trabalhei como Regente na banda do Colégio 
Estadual Parque Amazônia por um bom período, e também, e teve uma outra que não me recordo 
era tanta banda, em algumas maestro, em outros você era auxiliar, então me recordo bem dessas 
duas que eu fiquei mais, 12 anos eu trabalhei nessas intuições ininterruptamente, como professor 
de Banda. 
 
ANDRESSA: Nesse período que o senhor iniciou, começou a dar aula em bandas, como o senhor 
avaliava o cenário musical das bandas? Como era a visão? 
 
FRANCINALDO: A visão se assemelhava um pouco ao começo de século 20. Onde você tinha 
um professor e o professor trabalhava teoria e prática. Inclusive no começo a minha primeira 
experiência com banda foi na igreja iniciamos daquele modelo, que tinha teoria primeiro para 
depois ir para instrumento, o maestro dava sozinho o estudo sem ter auxiliares, nessa época 
Goiânia não tinha pessoas assim especializadas nos instrumentos para formar naipe, para dar 
técnica específica para cada instrumento, então geralmente o maestro se virava e cuidava de tudo, 
teoria prática, percussão, sopro, todos os naipes e ainda regia a banda. 
 



42 
 

ANDRESSA: Tinha estrutura? Referente a essas bandas, tinha um espaço para ensaio? Tinha 
instrumentos disponíveis? O pessoal o senhor já falou que era só o maestro, mas tinha algum 
apoio? Alguma a ajuda em relação aos instrumentos, como as bandas conseguiam? 
 
FRANCINALDO: Isso variava muito de local para local. Por exemplo, na igreja que eu estudei 
houvesse um grande empenho da igreja em articular o projeto para que o projeto funcionasse. 
Então a igreja, recordo que a minha congregação não era grande, mas houve um grande esforço 
para adquirir os primeiros instrumentos; os instrumentos de percussão a igreja comprou, alguns 
irmãos doaram de oferta; e de sopro foram comprando em pequena quantidade, com muita 
dificuldade porque até então instrumento não era uma coisa tão acessível e na igreja funcionou 
dessa forma. Nas escolas no projeto, por exemplo, que citei, o projeto musicalidade na época eles 
compraram, a prefeitura comprou uns kits novos cada escola tinha esse kit, algumas eram bandas 
marciais, outros fanfarras. Aí teve essa primeira leva de instrumentos que foram comprados com 
o tempo isso foi sucateando e não havia uma reposição regular desse material, de instrumento, de 
manutenção, algumas escolas assim. Que variava muito de quando a direção se importava mais 
com aquilo, estava mais junto incentivada, então a própria escola e seus recursos iam 
recuperando esses instrumentos com dificuldade, comprando um ou outro, mas não era muito 
simples não, a reposição e manutenção desses instrumentos. 
 
ANDRESSA: Lá na Escola Técnica o senhor citou que participou da banda com o Maestro 
Jaime, como que era a seleção desses músicos para entrar lá? Como funcionava, era um curso? 
Como acontecia quando o senhor entrou na banda? O senhor tinha que levar o próprio 
instrumento? 
 
FRANCINALDO: Então, foi assim lá no Sesi. Eu me recordo direitinho, eles conseguiram uma 
verba do Sesi, e eles compraram 100 instrumentos na caixa, me lembro que era lindo;  eu peguei 
o saxofone porque eu olhei para ele, olhei aquele brilhado e dourado e achei lindo ele. Então, 
eram 100 instrumentos zerados, zeradissimo mesmo, então o Sesi comprou essa leva de 
instrumentos e na verdade não teve uma seleção rigorosa para se entrar na banda, tinha 100 
instrumentos e ofereceram 100 vagas para as pessoas que se interessavam. Eles compraram esses 
100 instrumentos novos na caixa, muito bonitos, inclusive na época os instrumentos eram Weril, 
instrumento muito bom. E a seleção foi assim, foi convidado os alunos que queriam participar, 
uns já tocavam outros não, nos tínhamos aulas todos os domingos. Me recordo que eu saia da 
minha casa às seis da manhã pegava um coletivo para  chegar lá oito horas da manhã, aí me 
lembro vinha Seu Jaime, eles abriam o portão do Sesi a gente ia pra uma sala, fazia aula coletiva 
e depois tinha os momentos de naipe; e ficávamos lá das oito até geralmente meio dia e 
pouquinho. Então o projeto funcionava assim, mas não houve uma seleção para poder entrar. Na 
Escola Técnica quando eu fui pra lá, já tinha uma banda musical, inclusive muito boa a banda, e a 
banda estava se preparando para ir a um concurso, em São Paulo, e um colega meu me convidou 
para ir lá assistir o ensaio; e eu fui assistir. Aí me apresentou ao Maestro Jaime, Seu Jaime me 
colocou no naipe lá já,  e eu entrei assim sem seleção, sem nada e fiquei na banda, toquei lá por 
aproximadamente uns nove anos na Banda da Escola Técnica. 
 
ANDRESSA: E durante os 9 anos o maestro era o Seu Jaime? 
 
FRANCINALDO: Era, era seu Jaime, depois mais para o final alguns auxiliavam ele, exemplo o 
Marshall que é doutor em música hoje, e é um dos grandes responsáveis pela Banda do IFG, o 
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Marshall já auxiliava o Seu Jaime, o Marcelo Eterno também já auxiliava ele,  mas alguns outros, 
esses eram o que mais destacavam.  Um outro moço trompetista, a gente chamava ele de João que 
foi pra banda do exército, também já auxiliava o Seu Jayme. Nesse foi o modelo que nos 
entramos. Agora, no projeto musicalidade não, como nos tínhamos que tocar e ser maestro,  nos 
tivemos provas testes, teste escrito, e teste  também técnico, fiz prova com instrumento pra poder 
ter uma nota e ser avaliado  pra ver se tinha condições de ser maestro nas bandas, nesse lá já foi 
porque era até um trabalho a gente ganhava na época, me recordo era dois salários mínimos e 
meio pra tocar lá e ser maestro nas bandas auxiliares. 
 
ANDRESSA: Esse recurso do projeto musicalidade, ele vinha de qual departamento da 
Prefeitura? 
 
FRANCINALDO: Esse foi um projeto de lei que foi aprovado pela câmera municipal da 
secretária de cultura. Onde destinava verba para bolsistas e dava pra montar a banda e dentro 
desse projeto na época você era contratado. Nós no caso éramos bolsistas, éramos contratados 
professor de banda nas escolas, se não me engano nosso cargo era de técnico em cultura, uma 
coisa assim, nos éramos contratados para sermos professores nas unidades e tocar na banda, 
quem não era professor era contratado como bolsista, aí era uma bolsa de meio salário mínimo, as 
pessoas ganhavam meio salário mínimo e transporte na época eu fiquei doze anos e deixei o 
projeto. 
  
ANDRESSA: O senhor falou sobre a metodologia de ensino na igreja que começou com o Bona, 
e depois ia para o instrumento, no IFG só entrava quem sabia tocar, ou dentro da banda tinha uma 
metodologia de ensino? 
 
FRANCINALDO: Não. Na época que eu toquei na banda geralmente já pegava pessoas que na 
tocavam, então assim lá não tinha aquele trabalho de formação de músico. Efetivamente na 
Escola Técnica, que eu saiba não, eu me lembro que o Seu Jaime ele estava lá todos os dias e 
também alunos que eram da escola técnica e queriam participar, tinha também direcionamento 
tipo de aula de música, mas, eu não tenho detalhes desse, porque geralmente participava dos 
ensaios na banda e o nosso negócio mesmo era formar repertório. 
 
ANDRESSA: Falamos sobre a metodologia de ensino... 
 
FRANCINALDO: Á sim, agora lá no Sesi, como era uma banda iniciante, aí assim tinha aqueles 
momentos de naipe se usava para trabalhar o instrumento a técnica formava-se os naipes. 
 
ANDRESSA: Tinha teoria? 
 
FRANCINALDO: Tinha uma teoria bem, não muito sofisticada mais tinha, porque o enfoque na 
banda da escola técnica e do Sesi, era o enfoque de ler a partitura, o aluno ele já tinha que ler a 
partitura ou aprender a ler partitura. Depois, lá na escola técnica, mais pra frente, aí alguns 
músicos mais veteranos já faziam os trabalhos, a gente já tinha algum naipe, ensaio de naipe; a 
banda inclusive foi para alguns concursos ganhou era uma banda já muito boa, uma banda 
musical, repertório diferenciado. 
 
ANDRESSA: Pode até citar algum tipo de repertório. 
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FRANCINALDO: A gente tocava assim, me lembro até hoje um concurso em São Paulo que nos 
tocamos “Lá Mer”, nos tocamos “Pompa e circunstância” era coisa fantástica, nos tocamos um 
dobrado chamado “Estrela do Sul”, para sempre estrela do sul, algumas marchas americanas, 
tocávamos dobrado “Batista de Melo”, e algumas músicas populares bem arranjadas; e tinha uma 
muito bonita que a gente tocava foi tema das olimpíadas era o “Fanfarre Olympic” bem 
trabalhada, então teve muita música legal, assim bem arranjada que tocamos na escola técnica. 
 
ANDRESSA: Esse repertório assim bem arranjado costumava ser repertório de todas as bandas 
ou só dá escola técnica? 
 
FRANCINALDO: Na verdade era um repertório mais direcionado pra essas bandas que tinham 
um melhor nível. Tanto que, na época que eu toquei lá, a banda da escola técnica era considerada 
uma das melhores bandas aqui de Goiânia na época, tinha umas outras também muito boas como 
a do Castello Branco, que era uma banda marcial só que muito boa. 
 
ANDRESSA: O senhor se recorda quem era o maestro do Castelo Branco? 
 
FRANCINALDO: Do Castelo Branco. Eu faço confusão com duas bandas. Pois, tinha o Castelo 
Branco e a outra que eu não lembro o nome dela. Uma era o Paulista, e a outra era o Lanza, eu 
não me lembro qual era o Lanza. Era o Pedro Gomes e o Castelo Branco, muitas vezes eram 
bandas até rivais, tinha uma rivalidade fora do comum. Elas eram marciais e a escola técnica era 
musical, aí assim de certa forma predominava dentro dos bastidores, que a banda da escola 
técnica era musical e era mais sofisticada, inclusive o nível de repertório, então tinha essas 
coisinhas assim internas também. Mas, as bandas, tinha a Banda do Lyceu também que era uma 
banda marcial muito boa; mas, dessas a que configurava muito bem era a da escola técnica 
musical; embora, essas outras eram senhoras bandas também. Hugo de Carvalho Ramos também 
não recordo quem era o maestro... Era o Seu Pedrinho, inclusive um grande arrangista de bandas 
de Goiânia. Tinha outro também, Milton Santiago fez muito arranjo pra bandas e a escola técnica 
tocava muito arranjo do Milton; inclusive me lembro de um arranjo dele que era fantástico bem 
diferente, era o “Monayd Serenyde”, do seu Milton. Então tinha essas coisas, ele arranjava ia lá 
escutava a banda ensaiar e dava uns palpites, era muito interessante, naquela época aprendi muito 
com esses toques deles, mas era banda diferenciada em relação às outras, bandas de igreja, 
bandas de escola de periferia porque as outras não tinham esse repertório é nem essa 
musicalidade que já tinha lá. 
 
ANDRESSA: O senhor citou o Maestro Milton Santiago, o Seu Pedrinho, Seu Jaime que mais 
referências de maestros o senhor tinha nessa época, que se inspirava?  
 
FRANCINALDO: Bem, tinha o próprio da igreja que ele não era conhecido desse meio ele, veio 
do interior de formosa, veio pra prestar o concurso da Banda da Polícia, inclusive prestou e 
passou, e tocou sax tenor, chamava Emanuel Joaquim de Oliveira, chamava não, chama porque 
ele é vivo ainda. E ele concomitante começou esse projeto na igreja, tinha experiência de banda 
na igreja de formosa, uma banda muito grande tinha lá, ele veio e montou esse projeto, e tanto é 
que nos gostamos muito dele por que é nosso primeiro professor, inspirador. Da banda da igreja 
pra você ter uma idéia é que surgiram grandes nomes da música, como um trombonista que tem 
na banda do bombeiro, o Emanuel Rodrigues que é conhecido aí popularmente como Chico; 
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inclusive ele é de nome nacional tocou em várias orquestras em Manaus, Goiânia, ele tocou em 
São Paulo, ganhou prêmios Weril de solista, passou por essa banda os irmãos dele que já eram 
alunos nossos, dessa mesma banda. Tem o Juarez que é trompista da Orquestra Sinfônica 
Nacional o irmão dele. O da clarineta Samuel, que toca na Orquestra Sinfônica de Curitiba. Tem 
o subtenente Francildo que é da banda do bombeiro. Tem o tenente Daveiga que eram da mesma 
turma que eu fiz parte desse projeto da igreja, e outros que não quiseram seguir a carreira de 
músico mais se tornaram excelentes profissionais e que poderiam também seguir a profissão. O 
maestro Emanuel inclusive depois ele encerrou a carreira de músico na polícia, e estudou 
geografia e fez graduação, mestrado, doutorado e é professor da UEG de geografia nosso 
primeiro maestro, nosso primeiro maestro de música, então teve esse. Teve o seu Jaime, Seu 
Pedrinho que era arrangista, Seu Milton. Teve o Lanza, o Lanza não foi meu maestro, mas eram 
os nomes da época que a gente via e se inspirava. O Paulista. Teve um outro grande maestro 
também, que auxiliava o seu Jaime muito, o Elmo, o Elmo também foi referência sim, pra muita 
gente porque trabalhou e lidou muito com banda naquela época, esses são os nomes que eu mais 
lembro da época daqui de Goiânia. 
 
ANDRESSA: Quero agora que o senhor fale um pouquinho como era a integração entre a 
comunidade e a banda. 
 
FRANCINALDO: Olha, eu, são mundos distintos. Na minha experiência de igreja, a banda da 
igreja era muito integrada com a congregação, inclusive a nossa banda que tinha e chamava 
Harmonia Celeste, era a coqueluche da igreja e das igrejas aqui de Aparecida de Goiânia, porque 
era uma das únicas que tinha. E lembro que antes da nossa, existia uma banda no Parque 
Amazônia e essa banda acabou. Que é um pena te acabado, e a nossa banda tinha menino, 
adolescente, nos começamos a tocar e pegar nome, e eu comecei a conhecer o estado de Goiás 
tocando na banda da igreja. Posteriormente, na banda da escola técnica e na banda do Sesi, e nas 
outras bandas onde toquei, porque acaba que você tocava em muitas outras bandas. Só que aí o 
seguinte na escola técnica como a escola lá era voltado para o mundo técnico, a relação banda e 
escola técnica em sim eram quase que dois mundos diferentes, não tinha, era uma raridade você 
apresentar para a própria comunidade escolar ao qual você fazia parte, e integração mesmo de 
banda e escola técnica particularmente na época não via isso. Na minha visão não tinha. no Sesi 
como lá era uma entidade voltada para o serviço social e atendia muito a comunidade, muitos 
cursos, era um projeto à mais que o Sesi tinha, como os demais cursos de cabeleireiro, corte 
costura, curso disso e daquilo outro, tinha aquela tamanha integração assim com a própria 
comunidade do Sesi. As outras dos projetos das escolas. Quando o projeto musicalidade foi 
criado aí foi muito bom, aí sim as bandas tinham uma grande interação entre escola e banda de 
forma que a banda apresentava muito na escola, tinha muito envolvimento, depois ao longo dos 
anos isso foi morrendo até as bandas irem sucateando e até hoje pelo que eu sei existe uma ou 
outra do projeto. 
 
ANDRESSA: O senhor falou sobre as apresentações públicas, a banda do IFG tocava em desfiles 
cívicos? 
 
FRANCINALDO: Tocava. A gente tocava em muitos desfiles cívicos esses tradicionais de 
Goiânia. O 7 de setembro, 24 de outubro, a banda participava muito de concurso nacionais. 
Inclusive me recordo que quando a escola técnica ganhou um ônibus novo, a primeira viagem 
que foi feita com o ônibus foi a banda. Foi muito chique tal, todo mundo eufórico, um ônibus 
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zerado, para a banda ir para São Paulo então fomos os primeiros a inaugurar o ônibus, e foi 
motivo de bafafá ciuminho, teve muita recomendação. O ônibus era de 50 lugares tudo luxuoso, e 
tal, nós fomos e foi fantástico você viajar em ônibus show zerado muito bom, se não me engano 
era um concurso que iríamos tocar no MASP, em São Paulo foi um concurso fantástico de bandas 
de todo o Brasil, nós tocamos e me lembro que neste concurso nós ficamos em segundo lugar a 
nível nacional na nossa categoria de banda musical, e se não me engano aconteceu em 1988, 
1989. Foi um negócio assim fantástico aí depois fizemos muitas viagens, me lembro que nos 
tocamos com a banda da escola técnica na inauguração do campus de Jataí, fomos tocar na 
inauguração de escola técnica em Jataí tava um frio danado, nos fomos tocar lá, a banda foi fazer 
essa inauguração. Agora eu não me lembro à época, mas nós fomos lá tocar na inauguração da 
escola técnica de Jataí. 
 
ANDRESSA: Acho até que já vi essa foto professor lá na agenda do IFG tem. 
 
FRANCINALDO: Pois é, eu estava lá. Me recordo, que no final era uma noite fria e eles 
pagaram  pizza, um rodízio de pizza. Numa pizzaria, para nós era top de linha, pensa naquela 
época você ir para rodízio de pizza tudo pago, coca gelada, meia noite, lembro disso até hoje, foi 
fantástico. E assim viajava para fora do estado para tocar, fazia apresentações públicas, 
inaugurações. Tocamos no MUTIRAMA, várias vezes na própria escola técnica em inaugurações 
e eventos culturais na comunidade. tocamos inclusive, dessa eu não me esqueço passamos um 
domingo no CEPAIGO, tocando no dia dos pais, na época que o Lindomar Castilho cumpria  
pena, inclusive nós conversamos muito com ele; a Banda da Escola Técnica passou um dia 
inteiro no CEPAIGO, tocando em comemoração ao dia dos pais, e por aí vai, muito mais coisa. 
 
ANDRESSA: Quais mudanças o senhor tem observado nas bandas nessas últimas décadas? 
mudanças significativas quando o senhor tocava era de uma forma e isso tem mudado? 
 
FRANCINALDO: Sim. No ponto de vista técnico houve mudanças significativas sem dúvida 
nenhuma. Hoje nos vivemos a nível de Brasil, e estado, se for estudar e discutir, nos vivemos um 
período onde as bandas estão sofrendo muito com a questão de material e de contratação de 
professores para mantê-las vivas com eficiência, as pessoas cortam gastos e já cortam os 
professores das bandas e aqui mesmo em Aparecida, em Goiânia, pelo estado inteiro. Eu 
acompanho faço parte de um grupo de maestros que discutem, e vejo que tem muitas bandas 
parados por falta de contratação de professores; que é lamentável. Então se vive esse conflito. 
Agora no ponto de vista técnico melhorou muito, porque daquela época para cá, veio professores 
específicos de cada instrumento, me recordo que na década de 80 88, 89, veio professor do 
conservatório do Rio o professor Bruno, que começou a dar aula de trompete no Gustav Ritter. 
Inclusive grandes trompetistas de Goiânia, praticamente todos daquela época passaram pelas 
mãos dele, eu fiz aula com ele, Marcelo Eterno, Pitchula, e uma série de outros grandes 
trompetistas passaram. Ele foi uma revolução no ensino de trompete em Goiânia, porque pela sua 
formação erudita, pelo seu som, pela técnica, você ter um professor já individualizado para cobrar 
aulas regulares e lições de técnicas e tudo. Daí então veio outros, me lembro que veio outro, não 
sei se as pessoas citam ou esquecem do professor Millet, um professor que minha opinião chegou 
e deu uma revolucionada no estudo do trombone; na concepção do que é o trombone. Ele veio e é 
uma pessoa muito competente, muito humilde inclusive, mas de grande conhecimento e mudou a 
visão do trombone em Goiânia. E se você for fazer uma pesquisa mesmo a fundo você vai ver 
que esses grandes trombonistas todos passaram pela mão dele, ou pelo menos pegou aula com 
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alguém que estudou com ele. Então essas são grandes referências, por aí vieram outros, aí depois 
veio mais recente professor de trompa que não tinha, professor de palheta, isso tudo foi 
melhorando o nível técnico, associado à isso os professores de banda começaram a estudar 
música na Universidade Federal e começou a mudar a concepção do ensino de música nas 
bandas. Porque existiam muitas bandas que o ensino era aquele que o menino aprendia por 
memorização. Escrevia as notas e fazia um repertório imediato para tocar, eu mesmo quando 
comecei a tocar trompete comecei a estudar na “paulada”, no grosso modo a gente fala, “força 
pra sair esse som”, sem técnica. Depois quando fui estudar com o Bruno até penei muito por 
causa do vício. Obviamente a gente não tira o mérito das bandas, que aí começa a querer falar 
mal de banda. Não! Não tiro mérito nenhum. Mas, que houve melhoras significativas houve. 
Depois nos começamos a usar métodos, como o método da CAPO, trouxe uma revolução queira 
ou não queira para o estudo das bandas, porque  você fazia alunos com menor tempo, com uma 
coletividade, um pouquinho melhor de técnica e estudos, da partitura, de leitura dessa concepção 
musical melhor. E inclusive eu usei bastante nas minhas bandas o método da Capo, que foi um 
método que ajudou muito o meu trabalho e ajuda até hoje. E recentemente tem o método do 
Marcelo Eterno também, o método “Tocar Junto” que colabora bastante com as bandas aqui do 
estado de Goiás. E isso tudo tem ajudado nos aspectos técnicos, além do estudo acho que a maior 
contribuição foi da universidade onde os maestros de bandas começaram a estudar na 
Universidade e vão mudando sua concepção do fazer musical, e isso ajudou bastante a melhorar 
técnica das bandas. Isso tem tido muito resultado positivo porque o aluno ele tem já uma 
concepção melhor e as bandas onde tem um professor que leva o seu trabalho bem a sério 
mesmo, quando ele vê que o aluno chega a um nível técnico que ele já não pode mais ajuda-lo 
tecnicamente, ele tem a humildade encaminhá-lo para locais que já temos aqui em Goiânia, onde 
tem o estudo técnico mais direcionado. Eu inclusive tenho feito muito isso com os meus alunos e 
muito outros colegas o fazem isso. Mas, continuo dizendo que a banda é um dos maiores celeiro 
musicais de sopro e percussão, que pena que nós estamos agora nesses tempos de conflitos de 
material, recursos humanos e de recursos materiais , estamos inclusive nos articulado para mudar 
essa história aqui no município a gente tem conseguido alguns avanços nesse sentido, e se Deus 
quiser vai melhorar. 
 
ANDRESSA: Em relação aos recursos humanos o senhor falou que na época, que o senhor 
começou tinha um incentivo maior para criança para o aluno participar da banda do que 
atualmente. 
 
FRANCINALDO: Então, eu penso visualizando várias coisas ao mesmo tempo na época que a 
gente começou a estudar música e também na época que comecei a trabalhar, você não tinha 
fortes concorrentes igual você tem hoje. Você tem fortes concorrentes, igual futebol, futebol é um 
forte concorrente da música, aí depois vieram os joguinhos eletrônicos com o advento da internet, 
aí a coisa piorou mais, aí aliado com as novas tecnologias da internet, esses jogos eletrônicos e as 
redes sociais, igual whatssap, Facebook e por aí vai e isso tudo afastou o aluno não só da banda 
mas também de outros projetos artísticos. Mas na banda isso afetou significativamente, tanto que 
é que a gente para manter uma banda viva a gente tem uma rotatividade muito grande na escola; a 
gente tem que ter argumentos pedagógicos, metodologias bem diferenciadas para que você não 
perca esse aluno, até ele se conscientizar que aquele e um caminho que ele pode seguir e se 
profissionalizar. Então você tem que ter muitas ferramentas pedagógicas adequadas para você 
ganhar esse aluno, e você administrar, porque se você falar pra ele que bola não presta, essa 
internet vai te consumir, você acaba perdendo o aluno. Então você tem que ter estratégia pra você 
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mante-lo ali sem também iludi-lo. Nos temos esses concorrentes fortes aí, negativos infelizmente, 
então em razão disso penso que na nossa época você não tinha tanto isso, então você tinha a 
banda, a banda era um atrativo, e a banda. Entendeu hoje não é só a banda, e a banda e mais um 
milhão de coisa; então entre o menino pegar uma responsabilidade de ter que estudar um 
instrumento, e ter que ensaiar, e jogar uma bola, ele vai preferir jogar a bola que é prazeroso, que 
não tem que ter responsabilidade, que não tem que ter a metodologia , aqui não desmerecendo o 
futebol mas essa é uma realidade. 
 
ANDRESSA: Qual era a maior dificuldade encontrada para o desenvolvimento do trabalho na 
época, que o senhor começou a dar aula bandas? 
 
FRANCINALDO: Então a gente tinha algumas. Eu mesmo em quase todas as bandas que eu 
trabalhei, eu sempre tive muito aluno e pouco material didático e instrumentos sucateados, em 
algumas delas, então esse era um grande empecilho e as minhas experiências sempre trabalhei em 
bandas, em muitas periferias , a gente trabalhava sempre só, que era uma grande dificuldade. No 
projeto musicalidade nos tínhamos um privilégio ainda. Termos um professor de percussão e às 
vezes ter um auxiliar aí já melhorava; mas, em bandas que eu trabalhei só, é foram muitas, então 
você tinha uma grande dificuldade, você tinha que manter uma banda tocando e estar fazendo 
novos alunos, então você sempre tinha que criar maneiras de ter os ensaios e aulas separadas 
desses grupos, porque senão você não tinha nem um grupo e nem outro. Então esse sempre foi 
um grande desafio esse é um grande desafio associado ao que te falei que era a falta de material. 
E uma outra coisa que existe até hoje que é muito forte, que a questão de concepção de 
consciência as escolas os nossos colegas de trabalho, em muitos lugares, e até hoje isso é uma 
realidade eles não vêem a banda como um elemento que ele educa e que ele profissionaliza, 
muitos deles acham que a banda é só um lugar de entretenimento, um passatempo e o maestro e 
os  professores da banda se eles não tiverem essa consciência e os elementos , os argumentos 
teóricos e práticos, metodológicos, científicos para convencer os seus pares de que aquela 
atividade e tanto quanto importante do que a geografia, o inglês, a química , você não consegue o 
seu espaço. E essas, é uma das grandes dificuldades que eu como pesquisador vejo, eu tenho uma 
felicidade de trabalhar com a banda na escola há 18 anos que eu não tenho esse problema muito 
pelo contrário, mas lá nos conquistamos o nosso espaço e lá também nos temos ao longo desses 
anos feitos inúmeros resultados a nível prático de socialização, profissionalização e educação 
com n e Ns depoimentos de integrantes e ex-integrantes que tem sua vida aí já ganha, ou ganha 
sua vida com música. Então a escola respeita muito o nosso trabalho, não só a escola como o 
município inteiro. Mas em muitas escolas existe uma grande distância entre a banda e a escola, de 
forma que tem nenhuma ligação e isso precisa ser mudado porque senão é decretada a falência 
dessa banda. 
 
ANDRESSA: O senhor falou que começou a aprender musica em 1983, em 86 já trabalhava 
como auxiliar de banda e coral, e depois qual foi o primeiro contrato que o senhor teve no estado? 
Quando começou a trabalhar efetivamente como professor de banda? 
 
FRANCINALDO: O meu primeiro contato como prolaboro, como professor de banda. Eu não me 
recordo se foi a Banda do Jardim América. Mas, me parece que foi não me lembro direitinho não. 
 
ANDRESSA: Essa banda já não existe mais, do Jardim América? 
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FRANCINALDO: Existe. Me parece que existe, ate hoje, ela existe. 
 
ANDRESSA FRANCINALDO: E pela prefeitura de Goiânia? 
 
FRANCINALDO: Pela prefeitura, foi pelo Projeto Musicalidade 1992. 
 
ANDRESSA: E o senhor se recorda de qual banda foi à primeira? 
 
FRANCINALDO: Sim. A primeira no Projeto Musicalidade, eu fui tocar no projeto central e fui 
ser professor de música, professor de banda na Escola Municipal Aruanã 3, lembro que era só 
menininho, só crianças. 
 
ANDRESSA: Ok. Professor pra concluir, o senhor acredita que nos dias atuais as bandas 
enfrentam mais dificuldades pra se manterem do que no período quando o senhor iniciou os 
estudos com música e iniciou o trabalho como maestro? 
 
FRANCINALDO: Acredito nessa atual. circunstância as bandas aqui em nosso estado de Goiás 
estão passando por um momento muito delicado. Existe a grande vontade dos maestros e pessoas 
capacitadas para trabalhar com as bandas. Mas, por parte do governo ta existindo uma, eu não sei 
se o nome correto é uma falta de interesse, o que é. Mas o fato é que as bandas estão sem os 
professores; professores estão sem contratos, são bandas onde não tem efetivo e estão 
praticamente paradas porque os professores perderam o contrato e  não houve a renovação. Então 
nesse sentido esta tendo uma grande perda, e é um momento em que a banda ela já provou, que 
ela e um grande celeiro musical, mas infelizmente não tem essa contrapartida, e um outro fator é 
que existe uma grande diferença entre as bandas da capital Goiânia e as do interior em todos os 
interiores não há uma política de contratação para  três, quatro professores para uma banda é um 
professor e pronto. Enquanto o correto é igual Goiânia ainda faz que geralmente tem três á quatro 
professores no mínimo para uma banda para trabalhar os naipes. Então existe essa grande 
dificuldade; e ainda volto naquela questão, existe muitas bandas que fecharam por falta de aluno, 
de aluno. Ai entra outras questões que tem que rever isso, tem que haver uma certa , não vou 
dizer conversa, tem que haver por parte da escola, das instituições que cuidam dessas bandas, da 
própria Universidade uma conversa e uma  interação entre escola, comunidade e  banda, para que 
mude um pouco essa concepção, porque tem escolas ai em Goiânia que esta com três, quatros 
professores, sem instrumentos e não tinha aluno. Obviamente tem escola que é centralizada os 
alunos são de periferias, então tem que ser haver um diálogo uma nova estrutura uma nova forma 
de inserir essa banda nesse contexto e não simplesmente acabar a banda, porque que esse aluno 
não esta indo na banda, porque falta de incentivo, porque ele não vê na banda uma carreira futura, 
ou porque ele não ta tendo horário, porque no horário que o aluno ta na escola não pode ensaiar, 
porque perturba a sala de aula. Tem que haver algo para que não morra; essa...vou nem dizer 
tradição, não morra esse elemento cultural e profissional tão importante, porque as pessoas 
simplesmente acham que começou dar trabalho, fecha aquela banda e proto, e não é por ai. 
 
ANDRESSA: Manda pra outra escola. 
 
FRANCINALDO: Manda pra outra escola, o aluno tem o direito á isso e se haver um diálogo 
uma maneira de interagir de aglutinar isso, essa banda ela continua existindo em um outro 
formato que seja. mas tem que  haver esse diálogo; inclusive a própria Universidade ela tem 
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perdido aluno nos cursos de licenciatura, porque ela não esta dialogando com o segmento, que 
são as bandas que alimentam essa universidade, se não tiver esse diálogo vai continuar perdendo 
aluno ate se brincar fechar curso. Eu espero que a minha concepção esteja errada, tomara que 
esteja, mas no momento eu visualizo isso com muito pesar. 
 
ANDRESSA: Para concluir de vez, gostaria que o senhor falasse qual a importância da banda, 
como ela foi significativa na vida do senhor, mas de um ângulo como seria sem a banda e como é 
com a banda. Qual a diferença que foi assim, impactante na sua vida? 
 
FRANCINALDO: Olha, quando eu fiz minha pesquisa de mestrado eu lacei umas perguntas para 
os alunos, e dentre essas perguntas tinha essa pergunta assim bem direta “qual a importância da 
banda na sua vida?” E é tão impressionante que eu tive tantas respostas fantásticas, tipo assim: a 
banda pra mim é tudo, a banda pra mim é minha vida, a banda sem ela eu não existo, a banda e 
mais que uma família, a banda é meu tudo. Tive todas essas respostas então na minha caminhada 
de banda tudo isso eu posso aglutinar, porque eu me relutei muitos anos da minha vida a querer 
trabalhar profissionalmente música; eu sempre quis a música como hobby, tanto é que eu fiz 
eletrotécnica, fiz física, fiz matemática me especializei em física e trabalhei em multinacional, e 
sempre regendo banda em escolas e em igrejas, coral, mais como hobby; tanto é que eu não 
dependia daquele salário.  Mas a música, a banda era tão significativa, tão forte, que mudou 
toda a minha trajetória. Eu deixei salário de multinacional, deixei. Lecionei física por 20 anos e 
deixei, deixei tudo para viver exclusivamente de música, eu trabalho no estado e no município 
como músico, e vivo disso, e vivo muito bem. E as experiências que eu adquiri nas bandas são 
tão fortes que elas norteiam toda a minha vida, não só profissional como minha vida social. A 
experiência de ter podido ajudar muita gente, de ter, eu não gosto dessa palavra resgate; diz quem 
resgata é o bombeiro; mas na banda eu ter podido, contribuído com a vida de muita gente, 
tornado muita gente profissional e de aprender, acima de tudo ter aprendido muito com essas 
pessoas. Aprender muito com essas situações, porque os alunos eles nos ensinam muito, muito, 
muito; e tanto é que a gente tem amor a eles e recomendo que qualquer um que quiser seguir a 
carreira de profissional de musica é uma carreira brilhante. Eu pago minhas contas muito bem 
vivendo de música e acho uma profissão digna e muito boa, e a banda ela te ensina não só você 
tocar ela traz uma série de aprendizados. Como já dizia minha orientadora lá de mestrado a 
Nilcéia Protásio “Participar de uma banda você tem aprendizados que vão além de tocar um 
instrumento”, então esses aprendizados vão para a sua vida inteira eles estão aqui no sangue, a 
banda é uma família, a banda é uma família, que você jamais esquece, jamais esquece! 
 
ANDRESSA: Ok. Obrigado maestro pelas suas contribuições, e fechamos aqui, ok. 
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ANEXO C2: ENTREVISTA MAESTRO 
 CARLOS ALBERTO VÊNANCIO 

 
 
ANDRESSA: Hoje, é 12 de maio de 2016, estamos aqui em Goiânia, com o Maestro Carlos 
Alberto Venâncio, Tenente Venâncio. Boa Noite Tenente! 
 
VENÂNCIO: Boa Noite! 
 
ANDRESSA: Essas perguntas, essa entrevista é referente á um estudo, á uma pesquisa realizada 
pela Universidade Federal de Goiás, que tem objetivo pesquisar os fatores, culturais, históricos e 
musicais das bandas de música em Goiânia, de 1940 á 2000. Então vamos para a primeira 
pergunta. Venâncio como ocorreu seu primeiro contato com a música em qual momento de sua 
vida surgiu o interesse de aprender algum instrumento musical? 
 
VENÂNCIO: Ah... O primeiro momento de música foi através de igreja. Eu tinha mais ou menos 
meus dez para onze anos, eu vi uma igreja e tinha banda tinha conjunto, ai eu me interessei logo. 
Após que eu tinha estudado em uma nova escola, tinha aberto ate uma escola particular, e eu 
conseguindo uma vaga lá, peguei uma vaga de aluno, e lá tava construindo uma banda. Ai eu me 
interessei em aprender música através de igreja e banda de escola. 
 
ANDRESSA: Foi em qual estado? 
 
VENÂNCIO: No estado do Rio de Janeiro. 
 
ANDRESSA: E o senhor se recorda do ano e a idade que o senhor começou? 
 
VENÂNCIO: A minha idade foi essa ai, entre 10 e 11 anos, o ano, olha eu tenho que fazer as 
contas, eu já vou fazer 49 anos, então já tem bastante anos, muito tempo atrás em meados de 82 
em diante. 
 
ANDRESSA: Ok, e qual foi o primeiro instrumento que o senhor se interessou? 
 
VENÂNCIO: Meu instrumento que interessei; não por opção mais o maestro da época me deu foi 
uma caixa, um tarol, meu primeiro instrumento. Aprendi tarol, ai depois com o tempo foi a 
dificuldade de tocar tarol, ai eu não tava muito afim. Ai fui aprender instrumento de sopro, foi 
aonde me foi apresentado o trompete, ai eu comecei estudar música no trompete. 
 
ANDRESSA: Foi pela escola ou pela igreja? 
 
VENÂNCIO: Pela escola, por enquanto pela escola. 
 
ANDRESSA: Os instrumentos eram fornecidos para o senhor? 
 
VENÂNCIO: Isso, instrumento, aliás instrumento era assim: um instrumento para três alunos, 
então aquele que estudasse mais, o professor falava “olha se você estudar mais, vai ficar mais 
tempo, se estudar menos vai ficar menos tempo”. Era o contrário ao invés de quem estudasse 
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menos ficasse mais, ele não, fazia questão de incentivar a estudar mais, então a gente revezava 
três para um instrumento só, e muito ruim. 
 
ANDRESSA: O senhor começou a aprender na igreja, começou aprender na escola, apartir dai 
qual foi, onde o senhor foi estudar e procurar mais fontes para poder aprender mais, ter um 
conhecimento maior em música? 
 
VENÂNCIO: Ai começou a igreja, que ai eu tive um inicio musical né, já sabia que a igreja tinha 
uma banda, ai por eu ter começado a aprender. Ai eu fui para igreja; eu nunca larguei banda, eu 
sempre estava ali, mas aprimorei mais na igreja. 
 
ANDRESSA: Na igreja havia aulas de teoria musical e prática, eram divididas eram juntas como 
funcionava? 
 
VENÂNCIO: Havia aulas de teoria e prática, só que eu morava muito longe, e eu não conseguia 
pegar essa aula de teoria e prática e nem instrumento. Eu fui aprendendo quase que sozinho, 
curioso, eu via os outros tocar né, porque na minha época a gente, todo músico era tachado de 
maconheiro, vagabundo, pai e mãe, falava que ia aprender música eles falavam “isso é coisa de 
maconheiro e coisa de vagabundo”. Eu apanhei muito na minha vida por querer aprender música, 
sofri demais, aprendi música por insistência, mais pirraça, pensei “já que to apanhando mesmo, 
então vou aprender esse negócio”. 
 
ANDRESSA: Foi um incentivo! 
 
VENÂNCIO: Foi um incentivo, foi ao contrário pensavam que eu ia sair, ai eu pensei vou 
aprender esse negócio. 
 
ANDRESSA: E quando o senhor chegou aqui em Goiânia? 
 
VENÂNCIO: Eu cheguei em Goiânia em1988. 
 
ANDRESSA: 88. Ai o senhor já foi direto trabalhar com música em banda? Como que foi essa 
trajetória do senhor do Rio para cá? 
 
VENÂNCIO: Eu vim do Rio pra cá, convidado pelo meu amigo que já era músico aqui. Então eu 
vim como convidado pra banda da Policia daqui do estado de Goiás, em Anápolis, ai eu 
chegando aqui em 88 eu fiquei um bom tempo tentando, engajar na policia, toquei um bucado, 
ralei muito até ser contrato na PM de Anápolis aqui no estado de Goiás. 
 
ANDRESSA: E na PM o senhor já iniciou tocando trompete? 
 
VENÂNCIO: Iniciei tocando trompete, ai eu já tocava só trompete, tocava não, era meia boca. 
 
ANDRESSA: Depois entrou na policia aqui em Goiás, e quando o senhor começou a participar 
das bandas de música de escola?  
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VENÂNCIO: Assim em 88 eu fiquei pouco tempo na PM, passei questão de quase dois anos, 1 
ano e 9 meses, quase dois anos assim, ai eu me integrei ao Corpo de Bombeiros em 1990. Eu fiz a 
opção de sair da PM, porque agora no bombeiro era uma nova banda e tinha desligado, 
desvinculado, que antes era vinculada bombeiro e PM, ai quando em 89 pra 90 desvinculou eu 
optei em fazer concurso no bombeiro foi aonde eu fui ser sargento do bombeiro. Nessa época de 
90 entre 91 foi época em que eu comecei á galgar um cargo de maestro de bandas e fanfarras, que 
na época era um projeto que tinha aqui em Goiânia, e eu fui um dos regentes em uma das 
fanfarras, não eram nem bandas, eram mais fanfarras. Mas antes eu já participava mesmo na 
época da policia eu participava nas bandas dos outros né, fanfarras, eu participei muito na época, 
com o chamado Maestro Jaime. 
 
ANDRESSA: Esse projeto que o senhor citou do Maestro Jaime era pela prefeitura? 
 
VENÂNCIO: Pela prefeitura era o Projeto Musicalidade, a prefeitura que promoveu esse projeto. 
 
ANDRESSA: E foi o Maestro Jaime que começou? 
 
VENÂNCIO: Ele foi um dos maestros, um dos regentes, que na época parece que quem criou 
esse projeto foi o prefeito Nion Albernaz. E ele criou esse projeto e o maestro Jaime, era a 
famosa, tinha a chamada banda central, a Banda Marcial de Goiânia, o primeiro foi o maestro 
Jaime. E a gente participava, como nos éramos, já convidados pra sermos regentes de bandas e 
fanfarras e tinha que ser maestro, regente dessa banda fanfarra no caso, e participar dessa banda 
marcial. Os professores iam pra lá. 
 
ANDRESSA: E nesse Projeto Musicalidade qual banda que o senhor começou a dar aula? 
 
VENÂNCIO: Aliás, nessa banda, eu só tive uma banda nesse projeto todo, que foi a Fanfarra 
Nova Esperança, tive só uma. 
 
ANDRESSA: Fanfarra Nova Esperança! 
 
VENÂNCIO: É foi só uma! 
 
ANDRESSA: E pelo período de quanto tempo o senhor foi regente e estava á frente dessa banda? 
 
VENÂNCIO: Se não me engano por um período de três anos e meio, mais ou menos. 
 
ANDRESSA: Essa foi à trajetória do senhor pela prefeitura, vinculado ao Projeto Musicalidade, 
pela prefeitura fora o Projeto Musicalidade o senhor participou de outros departamentos como 
regente ou só no projeto? 
 
VENÂNCIO: Sim, trabalhei em uma no estado que era, o nome do colégio me falha, era na T2, 
colégio estadual, eu fui regente ali algum tempo também, questão de meses também, tem que 
lembrar o nome do colégio agora, não me recordo. Bandeirante, colégio Bandeirante. 
 
ANDRESSA: Esse foi no mesmo período que tava na prefeitura, o senhor tava trabalhando nesse 
projeto? 
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VENÂNCIO: Sim, e lá já era uma banda marcial. 
 
ANDRESSA: E chamava banda marcial... 
 
VENÂNCIO: É, fanfarra na época era composta, na época só de corneta bumbo e prato. E a 
banda não, a banda já tinha trompete, trombone, não tinha instrumento de palheta, mais tinha 
trompete e trombone, bombardino, tuba, ai já era uma banda marcial. 
 
ANDRESSA: Maestro Venâncio, quais as bandas que o senhor participou como músico aqui em 
Goiânia? 
 
VENÂNCIO: Olha, participar, eu já participei de muitas bandas, não vou recordar o nome de 
todas. Mas, é principalmente eu fui ate co-professor da Banda Marcial Jaime Câmara, e tive 
muitos alunos que saíram de lá, a gente treinou e são policiais, são ate militares, quase todos. 
Participei muito também como músico, mais assim nas outras bandas, mas a maioria das bandas 
marciais éramos convidados para dar uma força, nós já sabíamos um pouco mais, e a gente 
participava assim, até com viagens principalmente quando viajava para estado de São Paulo na 
época existia muito concurso e a bandas marciais davam uma enxertada,  Anápolis, Goiânia, 
aprende um pouquinho mais né, ia participar. 
 
ANDRESSA: Na visão do senhor como era a estrutura de trabalho nas bandas em Goiânia? 
Como era em referência a instrumentos, pessoal, apoio do governo? Como o senhor acredita que 
era a visão nesse período que o senhor começou a trabalhar? 
 
VENÂNCIO: O material instrumental e apoio era muito ruim; péssimo temos vários professores, 
claro que tinham aqueles que eram mais fracos, mas nós que sabíamos um pouquinho mais, 
pesquisava um pouquinho mais, nós ajudamos muita gente eu fui acho que um dos primeiros aqui 
em Goiânia a ensinar alguns a usar a corneta. A corneta de pisto, a corneta lisa, fazer música nela, 
muita gente perguntava inclusive uma época eu fui chamado pelo estado, para dar um curso sobre 
isso pras bandas marciais. Eu tinha parado ate de dar aula e na época falávamos do famoso 
gatilho, tinha umas cornetas que usavam gatilho pra fazer os semitons, eu não, eu aprendi assim 
pesquisando, pegava um instrumento tocava uma corneta, como é que eu vou fazer, tinha um 
instrumento de sopro, mais de pisto para fazer escala cromática e eu fui estudar aquilo eu pegava 
e trazia o instrumento; trazia pra casa e estudava e aquele pouquinho que aprendi eu ensinei 
bastante gente a usar as duas cornetas, a usar uma só. Naquela época internet, não existia, você 
pesquisava quem fazia, quem te ensinava, ou você aprende ou você não fazia, não trabalhava. E a 
gente gostava de fazer música, não gostava de ficar à toa, então corria atrás, umas das melhores 
fanfarras era a minha e a do Marcos Vondra, era uma das que tocava umas musiquinhas, já 
assimilava ali um populazinho, uma pecinha a gente fazia na corneta, e fazia umas coisas 
diferentes. Agora em matéria de material que eu estou falando era muito precário, a gente tirava 
do bolso pra poder arrumar instrumento, a gente fazia na escola, o regente quando ele tinha o 
apoio da diretora ele até conseguia fazer alguma coisa porque a diretora recebia uma verba para o 
colégio para a iniciativo de alguma coisa, a diretora tirava um pouquinho e auxiliava a banda, e 
quando o regente não se dava bem, ele se lascava, porque aí professora não deixava fazer nem 
festival de sorvete, festival disso.  Quando nos íamos viajar que a fanfarra que eu tinha ela 
viajava, viajamos várias vezes para concurso, fanfarrinha fraca em São Paulo. 
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ANDRESSA: Essa é a Fanfarra do Nova Esperança que o senhor falou? 
 
VENÂNCIO: A do Nova Esperança ela era até fraquinha, mas a gente viajava, e era aquele 
sufoco nos não tínhamos uniforme, nos fizemos o primeiro festival de sorvete, demos um baile de 
jazzinho e fazíamos  negócio para arrecadar dinheiro para podemos comprar o primeiro uniforme. 
O primeiro uniforme era uma camiseta, uma calça preta e sapato, tinha aluno que tinha que pintar 
o sapato de preto, porque não dava pra comprar, e assim ia ali, aí a gente ia conseguir ônibus no 
estado, porque na prefeitura era difícil, as vezes conseguia ônibus e a gente ia viajar era muito 
difícil. Então fazia música quem gostava mesmo pra poder aturar, era muito difícil mesmo, eu vi 
vários professores desistir “não, não aguento”, tinha muita dificuldade salário né. Se fala, naquela 
época você ganhava uma comissão por hora, você ganhava uma carga horária, se hoje um 
professor ganhasse mil você ganhava duzentos e era o mesmo professor. E tinha a carga horária 
mais difícil, porque essa carga horário era no intervalo de aulas, você nunca poderia atrapalhar o 
horário do aluno, então você marcava fim de semana para trabalhar, ou de 11:30 à 13:00 da tarde, 
era difícil era fácil não. No dia de hoje eu creio que seja mais fácil você formar aluno, porque 
você tem internet, hoje você tem muita gente fazendo a coisa diferente, instrumentos com 
recurso, se você tiver uma verba, tem até apoio. O que está faltando hoje chamasse o regente, 
porque ta fácil, ele não quer estudar, ele não quer pesquisar, quer copiar, ele que pegar, lá faz alí 
pronto, já vem aquele salário que não tem o incentivo, antigamente na minha época o professor 
militar já tinha uma “taribasinha”, ele envolvia marcialidade, essas coisas já ajudava. Hoje o 
músico militar não pode participar de um projeto desse, porque coincide os dois, e ele não pode 
ter dois empregos no estado, então os músicos militares estão fora, hoje eles arrumam com os 
músicos que são auto de data, que já tem o seu emprego, com o professor de coral, que sabe um 
pouco de música, mais não sabe é não tem aquela vivência do dia a dia com o militarismo, 
porque a banda marcial e fanfarra mistura muito com a marcialidade, com disciplina se você não 
tiver a marcialidade e disciplina você não consegue manter, porque músico não é fácil. Hoje em 
dia é difícil, o aluno hoje, como é que ele quer aprender um instrumento de sopro se ele tem a 
internet para brincar, tem colégios que tem computadores tem tudo diferente a música pra ele não 
interessa , então cada vez mais difícil fazer músico. 
 
ANDRESSA: Então o senhor acredita que no período que o senhor trabalhava era mais fácil 
envolver os alunos do que atualmente por conta dessa tecnologia? 
 
VENÂNCIO: Muito mais fácil, porque naquela época não tinha outras opções, era muito pouca, 
na época em que começamos banda, o aluno só sabia jogar bola de gude, soltar pipa, e mexer 
com vídeo game, aqueles “Antiagão”, se tivesse dinheiro, na escola não tinha incentivo igual hoje 
tem, escola que tem tudo lá dentro, o menino vai pra escola hoje e estuda em tablet, não tem mais 
caderno ali, hoje é mais difícil. 
 
ANDRESSA: E incentivo do governo, o senhor acredita que na época do senhor tinha menos 
incentivo do que hoje? Tinha verba ou não, era só mesmo o salário do professor? 
 
VENÂNCIO: Só mesmo o salário do professor, não tinha incentivo para o aluno, o único 
incentivo que tinha era quando falávamos para o aluno, depois de falar com o diretor, era se você 
participasse da banda ganhava um ponto na prova, você vai bem na banda que eu passo a sua 
frequência para a diretora, se você tiver dificuldade em alguma coisa ela vai e te ajuda, mas tem 
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que participar da banda. Na minha época por causa disso eu tirei vários alunos da rua, quando eu 
fui dar aula no Nova Esperança era “barro”, aluno ali entrava no quintal dos outros para roubar 
roupa, roubar bicicleta, volta e meia eu tinha aluno que a mãe ia atrás de mim pra socorrer lá,  
porque menor podia ir preso, menor tomava cascudo e ia preso mesmo, ai eu fui lá tirar o aluno, 
falar pro delegado como autoridade que era sargento do bombeiro “Esse é aluno meu, eu vou 
cuidar dele ,não vai fazer mais”,  aí a gente conseguia tirar o aluno, e eu já tive vários alunos que 
saíram da rua por causa da banda. 
 
ANDRESSA: Essa é uma da parte social da banda. 
 
VENÂNCIO: Era até bom, porque o aluno, eu sempre achava bom o aluno, eu falo muito que se 
você não dá bronca ele não vai saber, era a minha meta colocar eles para estudar, porque se você 
tratasse ele com muito carinho, eles estranhavam com você, é incrível né. Eu tinha aluno que 
tinha dia que reclamava, ele dizia “Professor hoje eu tô triste porque o senhor não me deu 
nenhuma bronca”, aquilo já fazia parte da vida deles, eu tinha aluno que ele respeitava muito 
mais a mim do que o pai e a mãe, eu tinha pai e mãe que levava o aluno lá porque ele falava “Eu 
não aguento o meu filho da um jeito nele” , entendeu, mas porque tinha o respeito, tinha a 
disciplina, tínhamos regras. 
 
ANDRESSA: Então a banda além de ser um lugar de fazer música, tinha a parte social e 
educacional? 
 
VENÂNCIO: Tinha e muito, na minha época tinha muito. Hoje eu sei que não tem, porque hoje 
você não pode chamar o aluno de “bobo”, que o menino já chora, já sai da banda, ou pai vai lá 
querer encher o saco, tirar satisfação, então hoje tá bem difícil fazer música mesmo, hoje você 
não pode falar para o aluno “olha você não está bem , você tem que estudar”,  você não pode 
falar isso, aí ele desiste, você hoje quase tem que mentir, “olha você tá muito bem, pode ficar 
melhor mas está bem”, eu nunca dei aula desse jeito eu falava “você não está bem, você vai 
estudar isso, isso é isso é se não estudar você vai perder o instrumento para o outro que tá 
estudando”, e naquela época ninguém nunca queria ficar pra trás, queria tá sempre tocando o 
instrumento dele, ele sabia que ali ele ia aprender e ia viajar, e naquela época ninguém saia pra 
viajar, muito mal Anápolis, pegar um ônibus e ir quando falava que era São Paulo, eu até 
brincava, no dia do ensaio eu tinha uma faixa de 40 alunos, 20 em um dia, 18 no outro mas 
quando eu falava assim “vai ter viagem mês tão”,  era mal pro aluno que faltava, porque eu falava 
assim “se faltar o ensaio não viaja”, a banda era grande,  era o tempo todo ensaiando. 
 
ANDRESSA: Essas viagens que o senhor fala era para participar de eventos culturais, 
apresentações vinculadas ao governo, como que era a questão das viagens? 
 
VENÂNCIO: Tinha dois jeitos tinha aqueles que éramos convidados para tocar em cidades 
vizinhas para aniversário de cidade, quermesse de igreja, e tinha os concursos que era mais sério, 
porque tinha que preparar um repertório de acordo com o regulamento deles, aí era uma outra 
história,  mas tinham aqueles que nos íamos para a cidade, aí pedia uma fanfarra, uma banda, nos 
participamos muito disso chegando lá era bom, porque encontrávamos muitas outras bandas e 
muitas fanfarras, aí era aquela interação, interagia um com o outro, aí era bom. 
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ANDRESSA: Nessa fanfarra que o senhor citou como era a formação instrumental e se havia 
alguma seleção para o aluno poder entrar, ou se ele entrava e começava a aprender teoria com o 
senhor como funcionava? 
 
VENÂNCIO: Até que na época dessa seleção por ser um tempo curto, ser escola de primeiro grau 
era de primeira a quinta série, aí geralmente as minhas séries eram muito pequenas, era de 
segunda a quinta série então no máximo ali era três anos nessa banda, então não tinha muito 
tempo para aplicar teoria, então eu fazia um teste rítmico, se ele tinha um ritmo já adiantaria mais 
e se o outro não tinha ritmo eu não tirava ele não, deixava ali na reserva colocava um instrumento 
até ele aprender o ritmo, aqueles que tinham ritmo eu aprimorava eles, dava um instrumento de 
sopro, então eu ensinava eles assim, eu juntava todos em uma sala e falava as sete notas para eles, 
o famoso Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e começava a falar pra eles, mudava o número de acordo 
com o Do, vamos supor tinha o Do 2, Do 3 e Do 4 aí falava que era as oitavas e assim 
sucessivamente, aí eu ia para o quadro colocava na sala e ia escrever uma música e escrevia o 
número dos Do e eles iam aprendendo e quando pegavam a corneta e ia estudar, na época nos só 
tínhamos corneta em Fa, Do e Si bemol, só isso era nosso instrumento de sopro,eu tinha que fazer 
malabarismo, e ali foi aprendendo, o pessoal ia aprendendo, aprimorando e ia gostando, tinham 
uns que não aguentavam, aí eu falava vamos lá. 
 
ANDRESSA: Além das cornetas que material percussivo o senhor tinha?  
 
VENÂNCIO: Era bumbo, caixa e prato. 
 
ANDRESSA: E na banda que o senhor trabalhou pelo estado? 
 
VENÂNCIO: Ali já tinha bumbo, caixa, prato, trompete, bombardino e tuba. 
 
ANDRESSA: Já era uma formação mais elaborada. 
 
VENÂNCIO: Era a formação de banda marcial da época, que se tinha instrumento de pisto era 
banda marcial. 
 
ANDRESSA: Essa época que o senhor cita é em meados de 90? 
 
VENÂNCIO: Ai já foi mais pra 92 e 93, eu trabalhava nas duas, podia trabalhar no estado e na 
prefeitura. 
 
ANDRESSA: O senhor contava com algum auxiliar ou era sempre sozinho como funcionava? 
 
VENÂNCIO: Essa sorte eu não tive, sempre trabalhei sozinho, eu tive que aprender as cornetas 
que eu não sabia, eu já tinha embocadura por ser trompetista, tive que aprender percussão, eu já 
tinha uma noção, então montei ritmos escrevi uns arranjos, na época não existia arranjo, acho que 
o único arrangista da banda marcial e fanfarra era eu, fiz muito arranjo para banda marcial, 
participei da Banda Marcial Jaime Câmara como professor e arrangista. 
 
ANDRESSA: Esse período da Banda Marcial Jaime Câmara é qual período? 
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VENÂNCIO: É esse período todinho. 
 
ANDRESSA: É o mesmo período. 
 
VENÂNCIO: Era o mesmo período, era tudo junto o mesmo período. 
 
ANDRESSA: Muito serviço para o senhor. 
 
VENÂNCIO: Era os fins de semana e quando era perto da Banda Marcial Jaime Câmara ia 
participar de um concurso, ia pra tal lugar, aí eu pegava um arranjo e levava, eu fiz arranjo para 
banda que levava 3 meses , porque era difícil, não existia a facilidade de hoje, hoje você vai na 
internet e acha qualquer coisa que procurar lá, então tinha que fazer, eu fazia tudo manuscrito, 
não existia programas de musica, Encore, Finale, era tudo na mão, usava o trompetinho ali, fazia 
uns arranjos, aí ouvia fita. Eu sou da época que música em som era fita, fita cassete ali, aí eu 
trabalhei muito, muito, eu fiz muito arranjo aí, pra muita gente, arranjinho fácil, arranjinho difícil, 
alguns mais ou menos. 
 
ANDRESSA: Até hoje o senhor é requisitado pra fazer arranjo né? 
 
VENÂNCIO: Até hoje, hoje nos estamos la!  
 
ANDRESSA: O senhor trabalhou na Banda Marcial Jaime Câmara como músico e maestro, 
quando o senhor foi músico quem era o maestro? 
 
VENÂNCIO: Era o Professor Robson, Robson Fagundes o regente, hoje é meu companheiro no 
bombeiro também. 
 
ANDRESSA: O senhor falou sobre os recursos financeiros que eram escassos, então como as 
bandas se mantinham? 
 
VENÂNCIO: Era como eu falei, todos faziam no mínimo um festival de sorvete, festival de 
algodão doce. 
 
ANDRESSA: Isso geral mesmo estado, prefeitura, todos dessa forma? 
 
VENÂNCIO: Geral. Prefeitura, o estado eu não sei muito não, mas na prefeitura eu lembro nos 
fizemos muito isso, juntava ai saia pedindo alguns empresários, empresários assim de mercado, 
farmácia, se pudesse ajudar, você ia fazer uma festinha na escola, ai falava que ia fazer um cartaz 
e colocar o logotipo, não era muito mais ajudava. 
 
ANDRESSA: O senhor acredita que hoje não á recursos assim, os professores não buscam e 
ficam mais dependentes do estado? 
 
VENÂNCIO: Hoje os professores não tem essa cara de pau, eu tinha aluno, que incrível que 
pareça ajudou muito, eu tinha um aluno chamado Cleber que esse filho da mãe me deixou sem 
graça, eu falei assim vamos sair aqui no Nova Esperança que era onde nos ensaiava, era na 
avenida principal e era tudo poeirento e todo mundo via, juntou esse Cleber e mais uns dois, o 
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Cleber bancou o aleijado todo torto, e saiu todo torto, esses dois “garravam” nos braços dele, e 
ele ia pedir com a boca toda torta, ai era incrível e os outros caiam na dele, ele dizia “ajuda a 
fanfarra! Ajuda a fanfarra!”  E eu lembro disso e eu ria, eu ria demais! Mas foi época divertida, ai 
ajudava muito, ai eles entravam, tinham o espírito, eles não tinham vergonha, eles pensavam “nos 
vamos ter que viajar, precisamos do sapato, precisamos do uniforme, tem que arrumar dinheiro”, 
e a gente como professor não tinha nem como ajudar, já ajudava o máximo, tinha vez que eu dava 
do meu bolso dinheiro de passagem para o aluno ir embora, ai já não dava mais, e era coisa cara, 
patrocínio era difícil de se arrumar, o primeiro uniforme que essa Banda Nova Esperança ganhou 
foi através de música, fomos apresentar no Jardim Novo Mundo, essa fanfarra, ai tinha 
instrumental e essa fanfarra, essa fanfarra foi a primeira a ganhar esse concurso do Musicalidade, 
ensaiamos tanto, ensaiamos tanto, e tocamos bem, chegamos lá e ganhamos esse uniformizinho, e 
esse Cleber que ajudou estava lá, ele era um dos corneteiro. 
 
ANDRESSA: Acredito que nessa época havia uma integração maior, dos alunos com a banda né, 
parece que os alunos abraçavam mais a banda. 
 
VENÂNCIO: Tinha, eles eram mais interessados, muito interessados eles gostavam. A gente via 
assim, e a gente era um pouquinho mais bruto, eu principalmente sei que eu era mais bruto com 
esses meninos,eu falava forte, eu ate chingava, porque os moleques eram atentados, mais não 
saiam dali, o bom disso  eles sabiam que o professor era chato, mais eles faziam bonito , que 
quando nos chegávamos eram duas coisas, no colégio era uma coisa, chegou no colégio todo 
mundo na disciplina senão o “chute comia, naquela época baquetada comia”, porque os alunos 
eram folgados, tudo “grandão, parrudão”, e a gente era geralmente baixinho, e eles respeitavam 
por ser militar, e eles gostavam daquilo, era um incentivo, igual na academia, o cara quer malhar, 
quer suar, e ali eles suavam para aprender. Então aquilo já fazia parte, e com isso eu criei muitos 
homens e senhoras aqui, mulheres hoje casadas, que não esquecem ate hoje e agradecem, eu 
tenho aluno que me visita ate hoje, e agradecem ate hoje, pai de três, quatro filhos e falam 
professor graças ao senhor, eu não serviria pra nada. Naquela época a gente era rígido e duro com 
o aluno senão ele batia na gente, eu tinha um aluno chamado por apelido de macaco, Marco 
Aurélio, eu tive que uma vez pegar ele e, ele já era “parrudão e fortão”, eu tive que encarar ele, 
senão ele batia em mim, ele fez uma besteira muito grande dentro da escola e eu fui chamar a 
atenção dele e ele não gostou, eu tive e que encarar de homem para homem, e ele era menor, 
claro que na época podia, não tinha essa frescura de hoje né, hoje 18 anos é menininho, naquela 
época era mais rígido, ali sabia o que era mais velho e o que não era, então a gente podia ainda, e 
ai teve essas coisas. 
 
ANDRESSA: Sobre a comunidade, na época do senhor tinha mais envolvimento entre a 
comunidade e a banda, ou praticamente não participava? 
 
VENÂNCIO: Era razoável, fazia parte, as mães me ajudavam muito e incentivavam, porque tava 
tirando o filho dela da rua, e aprendendo alguma coisa. Mais a comunidade era bem difícil, 
principalmente na redondeza da escola, a gente arrumava muita intriga e eles arrumavam conosco 
porque pra eles eram barulho, ate que aprende tocar musica certinho e aquilo perturbava e 
arrumava muito problema pra gente, então só era bom quando você tinha um aniversário no 
bairro ai colocava a fanfarrinha tocando, ai o povo achava bom, essa é a fanfarra do Nova 
Esperança, do meu bairro, da minha cidade, ai levava a bandeira do bairro. Agora quando era 
ensaio, época de ensaio, era um Deus nos acuda, eu cansei de chamar muita atenção, porque eu 
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era muito protetor dos meus alunos, eu andava com os alunos sempre sozinho, sempre trabalhei 
sozinho, eu era muito protetor, não deixava ninguém encostar, se eu visse alguém gritar com 
aluno meu eu não gostava, eu arrumei muito problema nessa Esperança ou resolvi que seja, por 
alguém querer colocar a mão. Eu não deixava nem diretor chamar a atenção, por eu ser 
autoridade na época eu não baixava a cabeça pra diretor, falava “oh, se quer chamar durante o 
ensaio, se quiser chamar a atenção dele fala comigo”, era desse jeito, “ eu que sou professor 
qualquer problema a senhora fala comigo não chama o aluno”, eu sempre briguei por causa disso, 
eu tive amigas por que na época não tinha diretor só diretora, tive amiga por causa disso porque 
quando ela precisou de mim pra abuso de aluno eu fui lá e socorri ela, então isso tudo nos 
interagíamos juntos, e eu era aquilo a banda  é isso, isso e pronto,  se a banda tá errada eu corrijo, 
não é diretor ou professor que vai colocar a mão no aluno não, o professor sou eu o educador sou 
eu, foi sempre assim, eu acho que não fui errado não, alguns acham e queriam por a mão em 
aluno e eu falava da escola pra dentro, as vezes que vinham não eram só da escola os alunos, as 
vezes o aluno saia da escola e voltava só pra banda, ai eu falava da escola pra dentro você me 
obedece ou eu te tiro da banda, o único que tira da banda sou eu, não vem diretor falar “tira 
aquela porque eu não gosto”, não senhora eu ensinei e sei se deve sair ou não, e é isso ai. 
 
ANDRESSA: Isso é bom porque atualmente há muita interferência da coordenação, sempre na 
banda. 
 
VENÂNCIO: Hoje a tal da interferência, não sei se é chato falar isso, mas tem muito professores 
no estado que não são músicos carimbados, ou que seja como é que eu vou dizer assim, que não 
sabe fazer um músico de banda, ele pode saber um pouco de música tocar, um teclado ou tocar 
um violão, ele não sabe passar para o aluno o que é uma musicalidade marcialmente, o que é 
fazer um arranjo, só fica pegando coisa de outros, comprando coisas dos outros, faz isso pra mim, 
ás vezes eu mesmo já perdi muitos arranjos no estado, porque o professor de música sabe tocar 
um violão ou teclado e foi designado para tomar conta de uma banda e pedi um arranjo, ai a 
primeira coisa que peço é manda uma fita da sua banda tocando pra mim, eu já fui pessoalmente, 
porque ai eu vou fazer um arranjo em cima do que é sua banda. Mas hoje é difícil, porque eu faço 
o arranjo pra banda e ele não sabe como repassar, e não sabe como executar, e ele põe de 
qualquer jeito, porque hoje é difícil ter uma escola que ensina música lá das sete notas, clave de 
Sol, de Fa, Fa, La, Do, Mi, Mi, Sol, Si, Re, Fa, é difícil é raro, eu falo quando tirou alguns 
militares como professor, hoje coloca professor de canto coral e não aguenta um aluno falar alto 
com ele é difícil. 
 
ANDRESSA: Em um apanhado geral, qual era a maior dificuldade encontrada para o 
desenvolvimento do trabalho na época? 
 
VENÂNCIO: Tempo. Tempo, tempo era muito pouco, muito pouco, você trabalhava com duas 
coisas, só tinha um horário no almoço ou no fim de semana, a gente sacrificava o nosso fim de 
semana e dos alunos, de ficar em casa com os parentes para poder estudar e fazer música, então 
você só fazia música no horário de almoço ou fim de semana, então eu cansei de sacrificar o 
horário do almoço para dar um pouco de teoria e ensino musical mais ou menos, porque tinha que 
ser rápido, você tinha aluno por três anos, depois ele saia e vinha como voluntário e voltava se 
quisesse, então você tava sempre fazendo aluno rápido, rotatividade, bom que tinha bastante 
aluno interessado e conseguíamos fazer aluno, mas o tempo era que acabava com a gente, então 
sábado e domingo sempre a família ia contigo participar, você no mínimo um fim de semana 
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tinha que tirar quatro ou cinco horas para fazer uma leitura de música, passar uma música , 
ensinar um por um,  naipe por naipe, era dificultoso, eu não aguentei muito tempo não. 
 
ANDRESSA: Quanto tempo o senhor ficou? 
 
VENÂNCIO: Três á quatro anos só e foi muito, falei á não da não, então fiquei só participando, 
inclusive em uma época eu toquei com grupo, ai mudou o prefeito, mudou salário, a gente 
ganhava uns 250 reais, ai entrou um novo prefeito e baixou pra 50 reais. Ai como eu participei 
como músico, eu participei também com dupla sertaneja, toquei cinco anos com Bruno e 
Marrone, toquei temporada com umas duplas ai que eu não me lembro o nome; e nesse meio 
junto trabalhando com a banda do bombeiro, nessa época eu já era sargento do bombeiro, e a 
gente ali, além de ser músico apartir de segundo sargento já começamos a participar como 
regente da banda. Hoje eu já sou regente substituto, segundo mais antigo, hoje eu só não sou 
capitão por problemas na justiça e vaga, mas já vai pra quatro anos que já era pra eu ser capitão, 
falta dois anos e meio para eu ir pra reserva, ou seja aposentar. Já estamos assim, não é fim de 
carreira, estamos descansando do militarismo, mas musicalmente eu continuo. Hoje atualmente 
eu sou regente de coral continuo mexendo com banda, banda de música na igreja que eu 
congrego, banda de música e coral, e continuo trabalhando com música por ai. 
 
ANDRESSA: Essas bandas que o senhor trabalhou o senhor se recorda em quais bandas o senhor 
tocava? 
 
VENÂNCIO: Banda Marcial de Goiânia, Banda Marcial de Anápolis, Banda da Prefeitura de 
Goiânia, eu participei também, era uma Banda Musical, tantas bandas eu não me recordo não. 
 
ANDRESSA: E músicos que eram amigos do senhor na época e o senhor auxiliavam? 
 
VENÂNCIO: Maestro Robson, Maestro Simplício, cheguei a auxiliar ate o Maestro Jaime. 
 
ANDRESSA: O senhor chegou a tocar na Banda Lyceu de Goiânia? 
 
VENÂNCIO: Lycei de Goiânia, eu fiz arranjo participei como arrangista, mas tocar e viajar não. 
 
ANDRESSA: Participou muito ativamente como arrangista. 
 
VENÂNCIO: Só como arrangista, participei em varias bandas e fanfarras como arrangista. 
 
ANDRESSA: Pra finalizar o senhor acredita que nos dias atuais as bandas enfrentam mais 
dificuldade para se manterem do que na época do senhor? E quais mudanças significativas o 
senhor acha que ocorreu nessas décadas. 
 
VENÂNCIO: Muitas mudanças, muitas mudanças. Hoje o incentivo é pouco, principalmente 
hoje a banda marcial esta com dois regentes lá, inclusive fui convidado para ser arranjador, e eles 
já estão a bastante tempo sem receber, estão por amor a arte. Hoje tá faltando para se montar uma 
banda ou uma fanfarra deveria ser feita uma avaliação do professor, currículo, pra poder saber se 
ele tem possibilidade de fazer aluno, fazer o músico, não é achar que toca um violão, ou só 
porque tem um diploma de professor de música que é capaz de fazer uma banda marcial ou ser 
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um regente de uma banda marcial, o cara primeiro tem que ter curso de música, tem que ser feito 
estágios, como montar uma banda, não é igual reger uma orquestra, não é reger uma banda pronta 
ou orquestra, ser maestro eu digo não é só chegar lá e balançar o braço,  ser maestro ou regente 
ele tem que ser um líder e não um carrasco, ele tem que saber passar para o aluno, ele tem que ter 
mais experiência, tem que ser humano, hoje em dia você passa para o aluno, eu falo para o aluno 
“não esta bom, mas pode ser melhor, estuda que você vai melhorar”, não é dar bronca ou dar uma 
de autoridade. Hoje tem tudo, aluno hoje aprende com um professor e com outros, então ser 
maestro ele tem que saber um pouquinho mais, ele tem que participar, eu já fui aluno, professor, 
regente de banda tal, não é porque a pessoa toca, teclado ou violão, fez aula de canto que vai 
fazer uma banda boa, ele vai ficar ali, a não ser que ele entre pesquise aprenda junto com a banda. 
Foi assim que eu fiz, pesquisa, eu ouvia os outros, na minha vida todinha eu nunca tive professor 
de música, mais era curioso, levava bronca de professor por perguntar, “como faz isso, como faz 
aquilo”, “ ou você é chato ein” , “mais eu quero aprender”, eu não tinha possibilidade de pagar 
professor o que eu aprendi de música foi na vida, labutando e perguntando 
 
ANDRESSA: Para encerrar de vez eu gostaria de saber como é a banda para o senhor, como seria 
se o senhor não tivesse participado de uma banda, nunca tivesse tido esse envolvimento como 
músico, e quanto de diferença que a banda fez na sua vida, como foi especial para o senhor? 
 
VENÂNCIO: Se eu não tivesse aprendido música provavelmente eu não estaria nessa terra hoje, 
porque a minha criação, eu fui criado com avós e eu sofri demais, a música foi uma válvula de 
escape para chegar mais tarde em casa, levar menos bronca e apanhar menos, eu fui criado sem 
pai e sem mãe, criado por avós, não tinham cultura, eu fui aprender musica para poder aprender a 
fazer alguma coisa, já que eles não gostavam eu ia aprender, na época que eu me profissionalizei 
vim para Goiânia ser policial, foi o que sustentou muitos anos meus parentes lá no Rio de Janeiro, 
eu mandava dinheiro de Anápolis para o Rio. Então a música foi uma coisa que me ensinou a ser 
gente, vou dizer logo assim gente, porque eu era pivete, fiz muita coisa feia, só não mexi com 
droga, mas o resto; E a música foi que me fez ir para igreja, porque ai eu fui para a igreja aprendi 
um pouco na banda marcial, ai fui pra igreja aceitei a cristo como cristão, mais por causa da 
música, porque tinha a banda e eu queria participar daquela banda e queria tocar com os amigos 
lá, ai eu aprendi fui pra lá, ai fui fazendo menos besteira, estudando e trabalhando, tendo que 
estudar música, a igreja ia me prendendo, e se não fosse a música eu não seria a pessoa que sou 
hoje, não estaria nem nessa terra porque eu tive vários, amigos que eram da minha época e não 
pegaram o mesmo caminho da música e hoje não existem a muitos anos, amigos meus de 
infância, eu era grudado com eles, certeza hoje eu não teria a família que tenho, não tinha os 
músicos que tenho, não tinha os amigos que tenho, eu tenho um filho que ele tá dando baixa do 
EB como cabo e vai para a policia de São Paulo, é o meu mais velho, tenho o mais novo, que é o 
caçula, tá ai aprendendo música, trompetista devagar, tá ai estudando um pouco, a minha menina 
do meio participou muitos anos de banda marcial era ela baliza, então a música fez parte da 
minha vida, e fora o profissionalismo de estudar,  o meu status de músico hoje, hoje queira ou 
não sou um dos mais antigos da banda do bombeiro, eu sempre fui o terceiro mais antigo de 
todos, de 54 músicos, fui o terceiro, apartir de segundo sargento pra cá sempre fui o terceiro mais 
antigo, graças á Deus! 
 
ANDRESSA: É isso ai, obrigado Maestro, pela entrevista, e fechamos aqui. 
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ANEXO C3: ENTREVISTA MAESTRO ANTÔNIO  
MARQUES BUENO (MAESTRO LANZA) 

  
ANDRESSA: Hoje são dia 4 de junho de 2016, 12:50h, e nós vamos entrevistar o maestro 
Antônio Marques Bueno, mais conhecido como Lanza, Boa tarde maestro!  
 
LANZA: Boa tarde!  
 
ANDRESSA: Essa pesquisa trata-se de um estudo que visa analisar aspectos históricos musicais 
e socioculturais das bandas de música em Goiânia entre 1940 e 2000. Então vamos para a 
primeira pergunta: Maestro como ocorreu o seu primeiro contato com a música? Em qual 
momento de sua vida surgiu o interesse de aprender algum instrumento musical?  
 
LANZA: Bom, o primeiro contato com a música foi uma coisa interessante, porque eu era criança 
em torno de 12 anos e 11 anos, e ouvi uma fanfarra da fama daquela entidade que ampara os 
menores aprendiz, e eu morava perto nunca tinha visto fanfarra naquela época e nem banda de 
música, e eu fiquei encantado naquele momento e foi correndo igual todo menino corre atrás de 
banda, e de cara me encantei com o bombo, naquela época era aquela zabumba, eu fiquei 
encantado com aquilo e aquilo passou, não vi essa fanfarra mais. E depois alguns anos fui passear 
em Campinas, aí tive oportunidade de ver a banda de música que não era da prefeitura era um 
grupo de pessoas no início da cidade campineiros, porque Goiânia era muito nova naquela época, 
eram pessoas já idosas e tinham uma banda de música pra tocar na casa dos amigos sem nenhum 
interesse de ordem financeira, tocavam por prazer aí me encantei com os instrumentos, 
o sousafone eu achava lindo aquilo, eu chegava perto e tinha um senhor forte moreno, alto forte 
soprando aquilo e eu ficava olhando pra ele encantado, foi quando eu passei apartir de então a 
procurar aproximar lá da Escola Técnica Federal ensaiavam a fanfarra deles ás 05:00h da manhã 
porque na escola técnica na época tinha um internato, então esse pessoal me parece, eles 
ensaiavam muito cedo, então eu e meu pai levantávamos cedo para ir trabalhar passávamos 
pela Escola Técnica e eles estavam ensaiando. E eu posteriormente conheci a fanfarra 
do Lyceu de Goiânia, Ateneu Dom Bosco, O que é uma boa Fanfarra, o Ateneu, isso na década 
de 50, ainda na década de 60 eu conheci a fanfarra do Pedro Gomes. E é bom a gente lembrar 
também que o Pedro Gomes começou no colégio que alguns anos depois eu viria a ser o auxiliar 
do Maestro Jaime e a posteriori o maestro responsável pela banda, o Pedro Gomes começou lá 
onde hoje é o Castelo Branco funcionavam 3 escolas funcionava o Pedro Gomes funcionava o 
Henrique Silva que era um grupo escolar e a escola do Professor e Virgilio, 5 de Julho o nome da 
escola, então funcionava lá, depois que foi criado na década de 60, final da década de 50. 
Começo da década de 60 que foi construído o Pedro Gomes aí eu passei a conhecer a fanfarra do 
Pedro Gomes, isso aí durou por alguns anos na década de 60 em 62 eu comecei a tocar com 
Pedro Gomes, em 64 eles convidaram um senhor de São Paulo funcionário da Universidade 
Federal e ele trouxe com ele a bagagem de um instrutor de bandas, só que na verdade ele veio 
para formar uma banda e nunca formou banda, e uma Fanfarra não tinha instrumentos de escala 
cromática só instrumentos lisos e percussão essa banda que eu permaneci no Pedro Gomes, 
em 68 veio um senhor que tinha um conhecimento maior de Uberlândia que chamava José Carlos 
de Andrade bem recomendado por pessoas do exército, ele prestou algum serviço de 
informação para o exército só viemos a saber disso a posteriori, e ele já conhecia instrumentos de 
escala cromática foi quando ele começou a introduzir os trompetes na Banda, e uma banda mista 
isso em 68, apartir daí o Pedro Gomes foi evoluindo, apartir da década de 70 o Pedro Gomes 
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transformou aquela banda mista de banda e banda mista de Fanfarra em uma banda já com tubas, 
o sucesso sousafone vinha na frente a percussão na parte final da banda então foi a primeira 
banda que realmente apresentou o estilo da Banda Marcial com instrumental adequado para 
banda para Banda Marcial foi o Pedro Gomes, com professor que era aluno no Pedro Gomes 
quando tinha 12 anos, que é o professor João Carlos da Silva conhecido por Paulista ele foi nosso 
aluno e o crescimento musical dele, ele estudou alguns instrumentos de escala cromática e ele 
formou a primeira banda marcial verdadeiramente marcial em Goiás na década de 70, eu não 
posso afirmar se foi mais para o fim da década de 70, mas foi na década de 70. Nesta época o 
maestro Jaime estava na Escola Técnica Federal daí já começou também a transformar bandas da 
Escola Técnica em banda marcial mas a primeira banda foi o Pedro Gomes a ser transformada em 
banda marcial. O Lyceu veio junto, devagar ele foi aumentando e passando para banda marcial, 
existiam até a década de 70, 3 bandas em Goiânia, que eram a banda do Lyceu, a banda do Pedro 
Gomes e Escola Técnica Federal essas três com a fanfarra mista também do Ateneu Dom Bosco.  
 
ANDRESSA: O senhor se recorda também o maestro que eram dessas bandas?  
 
LANZA: Do Lyceu era o Professor Armando, ele foi para o Pedro Gomes, e para a escola técnica 
na época era um cidadão que chamava... Era uma pessoa interessante, mas não me lembro o 
nome dele não, você pode colocar, na década de 60 com o professor Fábio Martini que deu um 
impulso à Escola Técnica Federal e no Pedro Gomes era o maestro José Carlos de Andrade e vem 
ser substituído depois por um professor que era amante da banda que tocou muitos anos e formou 
em medicina e foi ele e o Paulista que deram continuidade, e o paulista tá até hoje lá.  
 
ANDRESSA: Como se deu a formação profissional do senhor em música? Onde tocou e 
estudou? Quais as bandas?  
 
LANZA: Eu só estudei música na Universidade Federal, em 1963 eu passei para canto lírico, eu 
comecei a descobrir que eu tinha voz, tinha voz de tenor lírico, então eu procurei estudar teoria e 
a única escola de música que nós tínhamos em Goiânia na época era o Conservatório de Música, 
na avenida Goiás esquina com a Rua 1, então ali foi minha iniciação musical, foi ali estudando 
teoria e posteriormente estudando técnica vocal, eu estudei alguns anos e teve uma interrupção 
por questões de trabalho. E eu voltei a estudar na década de 70 na universidade com a 
professora Honorina Barra inicialmente, explicando que a Professora Idalina portuguesa que era 
professora de canto veio de Portugal para trabalhar no Brasil e lecionou na Universidade Federal, 
chamado Conservatório de Música na época, depois voltei a estudar com a 
professora Honorina Barra, tia do Marcelo Barra que muitos conhecem, e ela é detentora de 
vários títulos, de concursos de canto, um mezzo soprano, em 69 eu estudei com ela, estudei 69 e 
70 e depois teve uma interrupção, voltei a estudar década de 70 e 80 piano Conservatório de 
Música da Universidade Federal, foi lá no Campus I com o Maestro Miguel Damiani, maestro 
que estudou e fez curso na Itália e veio, então eu fiz curso de canto com ele, curso técnico de 
canto, voltei a estudar com a professora Honorina porque eu gostava muito de representar, e o 
maestro estava só na técnica, e eu gostava de representar e ela tinha uma experiência muito 
grande, então essa foi uma das razões para eu estar estudando com ela. Estudei alguns anos, 
depois veio o casamento as possibilidades de cantar continuaram, mas com uma certa dificuldade, 
juntando este estudo meu, eu optei por banda em 64 assumi de vez o trabalho com as bandas.  
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ANDRESSA: Essa experiência que o senhor tem com as bandas, qual instrumento que o senhor 
começou a tocar?  
 
LANZA: Comecei a estudar percussão, eu tocava percussão na banda, mas naquela época nós 
não tínhamos uma estrutura, veio a posteriori na década de 70, nós não tínhamos técnicas para 
ensinar um corneteiro a tocar, um trompetista, essa técnica começou com o maestro Jaime 
também, ele tinha experiência com trompetes e ele tinha experiência também na igreja. E 
começou também com o José Carlos de Andrade do Pedro Gomes, então essa técnica não existia 
então às vezes o instrutor só, fazia a banda toda, ensinava percussão, ensinava corneta, ensinava o 
trompete, isso foi por muito tempo.  
 
ANDRESSA: Quando se iniciou o trabalho com as bandas, como eram formadas? Como as 
bandas se mantinham? De onde vinham os recursos financeiros para poder mantê-las?  
 
LANZA: A própria unidade escolar, as bandas eram mantidas pela própria unidade escolar, elas 
não tinham recursos financeiros nenhum, as verbas que vinham para as escolas eram destinados 
aqueles diretores que se sensibilizaram com a proposta de formação de bandas, então eles não 
mediam esforços, tinha que comprar instrumento de percussão, “vou me esforçar pra que isso 
seja atendido”, alguns não mediam nenhum esforço, alguns até seguravam e restringiam, “mas 
não dá”, aí você ficava esperando e não trazia esse recurso, devo lembrar também, relacionado a 
pergunta anterior. Sobre as técnicas isso não existia antes do Projeto Musicalidade, nós 
começamos a criar os professores de percussão, os professores de calibre Grosso, foi só depois da 
década de 90 que surgiu essa divisão de percussionista que vai estudar tímpano, mas antes era o 
maestro que fazia tudo, e as dificuldades da época eram grandes, mas a escola sempre atendia 
dentro do possível, atendia a necessidade do momento.  
 
ANDRESSA: Quais foram às bandas que o senhor começou como maestro?  
 
LANZA: Pedro Gomes. Comecei como auxiliar no ano de 1967 com o Maestro Fábio Martini no 
Pedro Gomes, toquei até o ano de 66, 67 comecei como auxiliar do maestro Fábio Martini era um 
professor de música interessante, tocava acordeon, tocando piano e conhecia a escala dos 
instrumentos em si bemol, ele foi o responsável pela banda do Pedro Gomes durante um ano ou 
dois. Depois disso 68 me deram a incumbência de fazer a primeira banda de percussão em Goiás, 
eu fui o primeiro professor de banda de percussão em Goiás, uma banda feminina Colégio Pedro 
Gomes, existiam duas bandas, masculina marcial e a banda de percussão feminina.  
 
ANDRESSA: O senhor falou das bandas que existiram na década de 60 anterior, havia somente 
essas?  
 
MAESTRO: Eu não lembro porque eu nasci em 44, naquela época já existiam os concursos, mas 
eram concurso onde competia uma ou duas bandas, era uma rivalidade entre o Pedro Gomes e 
o Lyceu desnecessária, o nível era muito pequeno. A Escola Técnica Federal, a bandas que exibiu 
uniforme de gala era o Pedro Gomes e o Lyceu, a Escola Técnica Federal competiu e até foi 
campeã uma vez por volta de 77 por aí 76, 77, usando camiseta amarela que os próprios alunos 
adquiriram, uma escola federal e o recurso era bem minguado pra essa área, os concursos 
existiam entre as escolas, os professores organizavam os concursos e todos os jurados faziam 
parte do colégio lyceu de Goiânia então com certeza o prêmio já estava garantido, essa é a pura 
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verdade, não estou mentindo nada. Então existe essa rivalidade, depois surgiu mais duas bandas, 
uma Banda Musical no Instituto de Educação e a Banda Marcial do Hugo Carvalho Ramos isso 
na década de 80, sempre tinham esses concurso final do ano. Mas eram concursos que não tinham 
nenhum jurado especializado, nenhum júri especializado em música, conhecimento de banda 
marcial nem nada, eram professores da professores da escola que julgava.  
 
ANDRESSA: E os maestros dessas bandas quem eram?  
 
LANZA: Do Lyceu seu era o maestro Armando Vieira, eu me lembro do Hugo de Carvalho com 
o maestro Sérgio, conhecido como Serginho, eu não sei se o Sérgio foi o criador daquela banda, 
mas acredito que sim, acho que foi ele que fundou a banda do Hugo de Carvalho Ramos, o Seu 
Pedrinho não participava da banda não, pelo menos a frente da banda não, o seu Pedrinho veio 
participar de banda dentro do Projeto Musicalidade final da década de 90 e até década de 2000, 
eu não me lembro quem era o maestro do IEG. Voltando a falar do Castelo Branco, ele nasceu 
por um ano, existia a Banda do Colégio Bandeirantes a banda mista também que foi o maestro 
Jayme que fundou, ele veio de Jataí a convite do diretor do Bandeirante e fundou a banda e no 
outro ano seguinte ela foi transferida para o Castelo Branco e essa banda que existe até hoje.  
 
ANDRESSA: E nesse período as prefeituras ainda não tinham banda?  
 
LANZA: Nada, não tinha nada da prefeitura, então essa banda lá vem para o Castelo Branco no 
início de 74, dia 28 de novembro de 74 levei meu ofício de transferência para o Castelo Branco e 
estou até hoje, sai e voltei, saí e voltei sempre na Banda.  
 
ANDRESSA: Sobre a metodologia de ensino, o senhor falou um pouco sobre como funcionava, 
eu queria saber se tinha alguma aula de teoria específica, como funcionava os ensaios? E o 
repertório?  
 
LANZA: Isso é uma pergunta fácil de responder, não podemos deixar de lembrar que no ano de 
87, 88, teve concurso para músicos do Brasil inteiro para a formação da Orquestra Filarmônica de 
Goiânia e desses músicos que vieram, vieram dois músicos de extrema importância para a 
evolução das bandas em Goiânia primeiro o Maestro Milet. O maestro Milet foi de importância 
porque não existia trombones assim já havia iniciado o trombone de vara com o professor 
Flávio que foi o primeiro trombonista de banda em vara aqui em Goiânia já tava estudando, 
o Milet veio e revolucionou isso do trombone de vara, ele que implantou o trombone de vara, ele 
veio trabalhar e trouxe modelo para o meio e com a criação do projeto Musicalidade foi uma 
coisa muito importante, o Milet teve uma participação importantíssima na formação dos 
músicos apartir dessa época. E outro músico que não podemos deixar de mencionar é o Maestro 
Bruno de Oliveira, não tínhamos trompete de qualidade até então, com a vinda dele, ele 
ministrando aula em várias localidades, ele deu qualidade ao trompete aí o progresso foi tão 
grande que dai a pouco nós tínhamos muitos músicos de trompetes, porque foram adquirindo 
conhecimentos que trouxeram só resultados positivos esses dois músicos não podemos deixar de 
ressaltar. Enquanto a percussão só uma coisa interessante, mas começamos percussão em Goiás 
com o nosso amigo do bombeiro Gomes, Ismael Gomes foi o primeiro percussionista de 
instrumentos nobre.  
 
ANDRESSA: Ainda nesse momento qual tipo de repertório de música que os senhores tocavam?  
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LANZA: Tocava-se músicas fáceis, aparecia uma música de filme como “Carruagem de Fogo” e 
o Maestro Jayme me ajudava muito no Castelo Branco, e nós colocamos pela primeira vez em 
uma banda em Goiás, com aquele trecho de “Ode alegria de Beethoven” da nona sinfonia, quarto 
movimento, nós colocamos no Castelo Branco, Então até hoje nós usamos aquilo, muita banda 
toca aquilo e eu faço questão de tocar por que é uma maneira de incentivar os alunos, então nos 
colocávamos as cornetas para fazer harmonia, fazendo uma nota sol e os trompetes fazendo a 
melodia eram músicas fáceis, mas não tínhamos naquela época. Devemos ressaltar que o Pedro 
Gomes foi a primeira escola a tocar dobrados brasileiros e americanos em Goiás o Lyceu de 
Goiânia tocavam alguns dobrados mas tocava tudo em uníssono, já o Pedro Gomes tocava com as 
vozes distintas, nós trabalhamos com a Banda Presidente Castelo Branco por alguns anos tocando 
as músicas fáceis, algumas marchas americanas assim muito facilitada é o caso do “Âncoras 
levantadas”, também tinha outras marchas de John Philip Sousa nós facilitávamos no máximo 
para tocar, final da década de 80, 90, a banda teve um crescimento espetacular passamos a tocar 
as marchas de John Philip Sousa já na íntegra, devido ao recurso que tínhamos que era trompete 
fazendo a parte dos clarinetes, uma banda marcial que evoluiu muito tocando as músicas de 
Souza e dobrados espetaculares brasileiros que são maravilhosos e difícil de tocar, peça sinfônica 
começamos na década de 90, até tocar música como “Rei dos reis” arranjo do Maestro Gabriel 
dos Santos de São Paulo, “Flashdance”, tocar “Novena”, no arranjo do maestro foi a primeira 
banda em Goiás a tocar peça sinfônica a abertura “1812 de Tchaikovsky” desde 92 que nós 
participamos junto a Orquestra Sinfônica tocando abertura 1812, era a única que tocava, a única 
que tocou até hoje por isso até fomos presenteados com um arranjo do Maestro Gabriel dos 
Santos para metais da abertura 1812. Ensaiamos a abertura tocamos muitas vezes e quando era 
época do aniversário de Goiânia  sempre éramos convidados para fazer abertura 1812 
com Maestro Joaquim Jayme, então nessa época eu podia contar com grandes músicos 
como Maxwell Ercílio do Amaral, Leandro Simplício na percussão, e tinha muitos 
outros, Maestro Pierre Cardan, Odilon de Melo e muitos outros músicos que se eu for falar nós 
vamos ficar o resto da tarde, inclusive pessoas que ficaram período muito pequeno com a gente e 
participarão com essas peças, nós tocamos muitas outras peças importantes como “Espírito 
Olímpico”, “Summer The Heroes”, “Rapsódia Concertante”, participamos de Concurso com a 
Rapsódia Concertante e Novena e fomos campeões a nível Nacional tocando essas duas peças 
tocamos todas elas. Daqueles músicos que participaram da banda temos um jovem que depois 
pode oferecer o seu conhecimento em várias outras unidades musicais o Cleber Carvalho 
trompetista. Eu citei alguns nomes de músicos, por exemplo, o professor Maxwell e o considero 
depois que ele constitui uma formação e desenvolvimento musical, o maior formador de Banda 
Marcial que eu conheço e hoje acredito que seja um dos grandes regentes também, eu gosto 
muito da regência dele e se eu pude contribuir para essa formação, isso muito me alegra, temos 
também Wellington Santana grande músico que contribuiu muitíssimo para o crescimento da 
Banda Marcial Presidente Castelo Branco, que a posteriori me agraciaram com uma homenagem  
com o nome da Banda de Antônio Marcos Bueno. Isso foi uma honra que eu fui honrado pelo 
diretor da época Professor Wilmar Guimarães e disse á todos que a única coisa que ele poderia 
fazer para a banda, era não interferir na banda, e o crescimento da banda foi um crescimento 
muito interessante porque não interferiu, então o que pude fazer para transferir o nome de Castelo 
Branco para Antônio Marques Bueno e isso ocorreu com todo legalidade na Secretaria de 
Educação e depois de homologado fui agraciado com o nome da banda.  
 
ANDRESSA: Esse período que o nome da banda mudou, foi em qual ano?  



68 
 

 
LANZA: Foi o ano de 2000, foi solicitado em 2004, foi solicitada a mudança, em 2005 
foi deferido o pedido e homologado pela secretária, em 2005, 24 de Outubro nós já fizemos com 
nome da banda Antônio Marques Bueno que foi transferida em 2006, dia 5 de maio de 2006 para 
o Colégio Olavo Bilac.  
 
ANDRESSA: Como era a integração entre a comunidade e a banda? Como funcionavam as 
apresentações públicas e os desfiles que as bandas participavam? Os concursos?  
 
LANZA: Muito interessante naquela época tínhamos sempre professores, pais de alunos 
acompanhando os desfiles, nas apresentações as apresentações às vezes eram em auditório 
nós tínhamos pais prestigiando a banda, e especialmente seu filho que estava tocando, nos 
desfiles tinha sempre os pais colaborando conosco, ajudando com água com alguma coisa, 
precisando de gente para ajudar e os pais estavam ali. Em viagens com a banda tinha sempre a 
presença de mães e de pais também que ajudavam com tudo o que fosse necessário, e a presença 
das direções, como diretor, vice-diretor e coordenador nos desfiles era sempre, podemos contar 
com a presença que iam, hoje isso já não existe mais.  
 
ANDRESSA: Sobre as apresentações públicas e os concursos nessa época?  
 
LANZA: Era interessante os concursos em Goiânia, o primeiro concurso realizado em Goiânia a 
nível nacional foi através do Doutor Paulo Silva Gomes que foi o idealizador do projeto 
Musicalidade, e naquele ano ele organizou um concurso espetacular em Goiânia, na Praça Cívica, 
uma coisa nunca vista nem mesmo em São Paulo. Como muito bem lembrado por pessoas o 
concurso tinha a recepção calorosa e carinhosa do povo goiano, o tratamento em termos de 
alimentação era de primeira qualidade, não tinha esse negócio de cada banda fazia sua 
alimentação na escola não, eram contratados vários restaurantes de qualidade e fornecido 
alimentação para todas as corporações que vinham naquela época, vinha por exemplo 
corporações do Rio Grande do Sul, vinha do Paraná, vinha de Santa Catarina, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rondônia, de Rondônia e tínhamos do Acre também. Tínhamos fanfarras excelentes do 
Acre, também tinha Fanfarra de pistos que vinham participar e nos orgulhavam muito com a sua 
presença, era de muito boa qualidade os concursos de 91. Em 92 repetimos o concurso, em 93 
devido há uma chuva torrencial o concurso foi realizado no CEPAL do Jardim América teve 
presença de um público muito expressivo e foi muito bom, então os concursos foram realizados 
até o ano de 96 com a colaboração de pessoas do Projeto Musicalidade em 97 com a mudança do 
Professor Nion Albernaz que tinha sido conduzido em 92 passou a ser o Darci Accorsi, foi 
quando eles fundaram a Orquestra Sinfônica sobre regência do Maestro Joaquim Jayme, deixou 
filarmônica e fundou a sinfônica, aí teve o envolvimento muito grande de músicos da orquestra 
com músicos do projeto Musicalidade. no início de 97 foi escolhido para Regente da Banda 
Marcial de Goiânia, que tinha sido criada em 92. Também para coordenação de linha de frente a 
professora Leonora Silva Marques Bueno e o maestro, foi o maestro Milet, e eu fui também fazer 
parte desta equipe como instrutor formação da Banda Marcial de Goiânia, o professores calibre 
grosso, além do professor Milet, tinha o professor Flávio que dava aula de trombone mas foi por 
pouco tempo que ele ficou lá, e de trompete o Maestro Bruno de Oliveira.  
 
ANDRESSA: Maestro, na década de 90 a Banda do Castelo Branco era uma das melhores do 
Brasil, eu gostaria de saber com o senhor, porque que ela não participava dos concursos?  
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LANZA: A década de 90 foi interessante, foi uma adaptação da banda, mas ainda sim um grande 
crescimento e foi na década de 90, nós participamos do concurso nacional e 94, mas na categoria 
infanto-juvenil, fomos campeões, depois fizemos uma pausa e voltamos a participar de concurso 
em 97 já na categoria juvenil, fomos novamente campeões e esse ano foi interessante porque nós 
ganhamos em primeiro banda, e ganhou o primeiro lugar a comissão de frente, primeiro lugar a 
baliza nossa, que foi uma das maiores balizas do estado de Goiás já teve ela, se 
chama Iocilene Silva conhecido por Leninha é uma garota da nossa cor, da nossa raça e de uma 
beleza singular, e ela quando se apresentava, ela encantava, e ela teve pouca instrução como 
atleta na época, como ginasta, depois que ela foi fazer curso, etc. e tal. E ganhamos também 
naquele ano como melhor Regente de banda no concurso, 97 esse ano ganhamos banda comissão 
baliza e regente. Eu fico satisfeito, até sofri uma crítica no dia que não vou revelar agora que 
seria uma deselegância minha, depois da gravação eu conto o que aconteceu. 
  
ANDRESSA: Quais foram os tipos de mudanças que as bandas sofreram no decorrer das últimas 
décadas, desde quando começou o trabalho, até os dias atuais? Mudanças que o senhor destaca.  
 
LANZA: Tinha muita dificuldade para aquisição de instrumentos para banda, falando de banda 
marcial a nossa cultura goiana é de Banda Marcial, em pouca cultura de fanfarras, eles 
esqueceram as origens né, mas as bandas marciais, a dificuldade eu acho que até a década de 90. 
A década que a Prefeitura de Goiânia incentivou muito a formação de bandas, e a Dona 
Terezinha Vieira dos Santos foi a secretaria de educação que tinha os olhos voltados totalmente, 
não só os olhos a pessoa dela toda era voltada para as bandas, ela era apaixonada por bandas, ela 
é até hoje, e a Dona Terezinha foi quem atendeu a banda, tanto da capital, quanto do interior, com 
doações de instrumentos, bandas completas, percussão, instrumentos nobres de percussão, 
instrumentos nobres de sopro e até aconteceu uma coisa muito interessante que eu gostaria de 
esclarecer, no estado e no município comprava-se o menor preço, eu tinha liberdade de expressar 
com a Dona Terezinha e disse a ela o seguinte: “vocês estão jogando o dinheiro pelo ralo do 
banheiro, precisamos comprar qualidade”, e a melhor qualidade de instrumentos no Brasil era o 
Master da Weril, e eu não tinha Master mas sugeri que se comprasse o Master, e ela falou: “não, 
mas não podemos botar marca”, e eu disse: “não é marca e modelo, é o profissional a senhora 
escreve tantos trompetes profissionais, então como é profissional não está ficando marca”, e isso 
aí foi disseminado no estado todo o modelo Master em muitas bandas de instrumentos na época. 
Quando na presença do instrumental top de linha da Weril que era o Master, nós temos aqueles 
alunos que irão despontando no crescimento musical, então o que nós fazíamos, eles não tinham 
dinheiro para comprar um instrumento eram pessoas de poder aquisitivo pequeno, então que nós 
fizemos, nós pedimos instrumentos aqueles que já pode levar o instrumento para casa eles tinham 
a liberdade para levar, mas eu como toda vida fui muito exigente e às vezes até de maneira 
inconveniente, levava o instrumento hoje, amanhã chegava e tinha que me mostrar o instrumento 
pra ver se tava do mesmo estado que saiu da escola, mas isso acontece até hoje. Então uma ajuda 
que a gente proporcionou ao aluno para que ele pudesse estudar na época no Gustavo Ritter, era a 
escola que tinha na época, era o Gustavo Ritter, aquela outra Escola Veiga Valle ela veio depois 
na parte de instrumento, bem depois.  
 
ANDRESSA: Qual que era a dificuldade, quando o senhor começou a desenvolver o trabalho 
nesse período da década de 70, anterior à década de 90?  
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LANZA: Na década de 70 nós estávamos ainda da mesma forma que na década de 60, nós 
tínhamos cornetas, pratos, taróis ou caixas, e surdos e bumbos, nada mais do que isso. Algumas 
bandas tinham o instrumento de percussão que era lira, só que por sinal era muito interessante, 
tocavam em desacordo com o instrumental de sopro, instrumentais eram em si bemol e eles 
tocavam em dó, então em certo ponto isso gerava críticas da parte especialmente de pianistas que 
ouviam a banda tocar, mas isso aí eu não me coloco no meio porque não era a minha área, os 
regentes eram teimosos, a gente falava: “tem que fazer uma transposição para o instrumento de si 
bemol, não é as mesmas notas lá que vai tocar aqui”, mas eles não concordavam, então a gente 
não discutia, então a dificuldade era a mesma. Só mesmo no final da década de 70 que começou a 
melhorar, no meio da década de 70 já começou a entrar trombone, tuba não existia, começou a 
entrar bombardinos, e assim começou a evolução da banda no meio da década de 70, na década 
de 80 já teve uma melhoria maior, e 90 foi a década do crescimento real.  
 
ANDRESSA: O senhor falou sobre as bandas do estado até 92, anterior a isso não tinha nenhuma 
banda na prefeitura? Somente no estado? E o senhor foi um dos fundadores do projeto 
Musicalidade? Conte pra gente como é que foi a fundação do projeto. 
  
LANZA: O Projeto Musicalidade, ele foi formado, a inspiração foi de um advogado político 
Doutor Paulo Silva Gomes que tocou na banda do Lyceu de Goiânia por alguns anos junto com o 
maestro Armando Vieira, e ele assistiu em São Paulo há um concurso de bandas, e ele ficou 
Encantado, e trouxe a idéia em 91 para o prefeito Nion Albernaz, que acatou a idéia e naquele 
mesmo ano promoveu em Goiânia um dos maiores concursos do Brasil que foi o concurso cidade 
de Goiânia, próximo ao aniversário de Goiânia. Em 91, e se estendeu até final da década de 90, 
até 99,  tivemos esses concursos. Dai as dificuldades começaram a diminuir porque só foi 
aumentando o número de bandas, aí tinha as bandas das prefeituras que eram nove bandas, com 
28 bandas, com 32 instrumentos, então a finalidade do projeto era criar essas corporações 
aproveitando os instrumentos de fanfarras de uma completando à outra, e formava uma banda, 02 
tubas, 02 eufônios ou bombardinos, 04 trombones, 08 trompetes, 02 surdos e 02 pratos, 04 
bombos e 04 caixas, essa é a formação de uma banda.  
A criação do Projeto Musicalidade em 1991, como já foi citado idealizado pelo advogado e 
apreciador de bandas Doutor Paulo Silva Gomes e com apoio total do prefeito na época 
Professor  Nion Albernaz, foi publicado no Diário Oficial em 29 de Novembro de 1991. Neste 
decreto constava Milet, Bruno, o maestro Jayme como maestro criador da banda, Flávio como 
instrutor de trombone, a percussão contrataram um professor chamado Edson, ele era professor 
de uma escola de música e foi contratado como professor de percussão, o primeiro professor de 
percussão devidamente contratado em Goiás e eu fui contratado como instrutor, e foi contratada a 
filha do professor Jaime a Margarete, Lóide de Margarete para estrutora de linha de frente, isso 
dentro do decreto, o mestre Robson Fagundes de Resende, que era Sargento na época também tá 
no decreto. E depois para completar a equipe de instrutores foram convidados várias outras 
pessoas que já tinham feito parte de comissão de frente, como músico de outras bandas militares 
essencialmente, formamos então essas corporações onde a professora Leonora já tinha uma certa 
experiência participando de banda para ser instrutora de uma banda aqui da Cidade Jardim junto 
com professor Marcelo Eterno, Marcelo eterno também fez parte desse decreto ele é fundador do 
projeto Musicalidade e muitos outros.  
 
ANDRESSA: Em relação à fundação do projeto a visão que vocês tinham, o trabalho foi 
desenvolvido até uma certa época corretamente, como o senhor ver o projeto atualmente?  
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LANZA: Na época do início do projeto foi um entusiasmo geral. Uma escola no bairro lá 
em Aruanã, por exemplo, tinha uma fanfarra, fizemos fanfarra excelentes lá no bairro feliz tinha 
uma banda que o instrutor era o Marcão, Marcos Luciano Vondra, uma fanfarra simples mas que 
ganhou concurso fora de Goiânia, tivermos banda de muito grande qualidade que recebeu apoio 
mais da Banda Marcial Castelo Branco de que da própria prefeitura, Mônica de Castro Carneiro 
foi campeã nacional teve uma excelente criação, a mesma coisa recebeu o Trajano de Sá 
Guimarães apoio da Banda Marcial Presidente Castelo Branco, apoio de ordem logística, o 
transporte  foi bancado pelo Castelo Branco, Mônica de Castro da mesma forma, a fanfarra do 
Nova Esperança foi uma fanfarra muito interessante, uma fanfarra diferente e muito agradável, e 
muitas outras podemos citar. Mas, essas daí foram dentro do projeto; mas o projeto foi perdendo 
aquele interesse por parte das autoridades municipais, o secretário de educação nunca teve 
participação nesse projeto que veio direto do gabinete do Prefeito, a posteriori tratava-se com o 
secretário de cultura, apartir de 93 só se tratava com secretário de cultura aí foi criada a Orquestra 
Sinfônica e continuou tendo apoio, mas apartir da década de 2000 e pouco para cá e que foi 
acabando, e acabando, e eu nem sei o que existe do projeto Musicalidade mais. Tem uma banda 
marcial que a maneira de manter esta banda foi contrariando todas as nossas propostas quando da 
fundação porque o projeto era criar a banda marcial que era um laboratório, então por exemplo o 
Cleber vinha tocar na banda marcial adquiria o conhecimento da banda aqui e levava para a 
banda dele, o regente da banda do Cleber vinha tocar também e ele adquiria conhecimento tanto 
do comando como da maneira de dar instrução também e técnica de instrumento, isso parece que 
acabou. Eu me desliguei do Projeto Musicalidade em 2009, interessante que no período de 2006 
para começo de 2007 nós realizamos concursos muito interessantes e a coordenadora dos 
concursos era professora Leonora Bueno, ela coordenava o concurso Nacional, coordenou o 
desfile de 07 de Setembro, e coordenava o desfile de 24 de Outubro. O desfile de 24 de Outubro 
acontece por lei numa idéia que tivemos de trazer pra cá, eu comentando que o desfile de 
Goiânia tinha tudo, e Campinas que quando fundaram Goiânia já tinha 120 anos de existência 
não tinha nada o povo daqui tinha que correr para lá, então tinha mais um companheiro que 
absorveu essa idéia nós procuramos o prefeito, e o prefeito encaminhou para câmara responder, 
na câmera precisava de um projeto de lei, nós fomos atrás solicitamos e o presidente da 
Câmara Rosiron Wayne campineiro abraçou a idéia, em 94 já fizemos o desfile na 24 de Outubro, 
em 95 fizemos novamente na 24 de Outubro, em dezembro de 95 foi sancionado o decreto 
transferindo para 24 de Outubro o desfile, desde dezembro de 95 é obrigada a realizar na 24 de 
Outubro, e o 7 de Setembro pode ser em qualquer lugar, mas a 24 anos essa foi uma idéia que 
surgiu também dentro da banda Presidente Castelo Branco e teve uma força de amizade do 
maestro Lanza com as autoridades para que se realizasse isso.  
 
ANDRESSA: O senhor acredita que nos dias atuais as bandas enfrentam mais dificuldades para 
se manterem do quê na época que o senhor começou o trabalho com as bandas?  
 
LANZA: O número de bandas na atualidade é muito grande para uma cidade. Goiânia imagino 
que deva ter quase dois milhões de habitantes, estou falando da grande Goiânia, ela tem trinta e 
tantas bandas eu vejo isso como ponto negativo, porque são trinta e tantas bandas capengando, 
todos com dificuldade, algumas bandas sobrevivem, no caso eu posso citar poucos. Eu aqui no 
colégio Olavo Bilac estamos há 10 anos, completando 10 anos dia 5 de maio de 2016, 10 anos de 
existência essa banda aqui no Olavo Bilac, e nunca tivemos uma tranquilidade, tivemos 
dificuldade de alunos, todas as bandas tem dificuldade no seu quadro de alunos, no quadro de 
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professores, existe uma rotatividade muito grande, professores músicos que precisam de estarem 
à frente de corporações não tiveram oportunidade de serem contratados até hoje, por qual razão 
eu desconheço, eu por exemplo, hoje eu estou trabalhando, contratado o ano passado em julho e 
em dezembro cortaram o meu contrato e eu estou trabalhando de Janeiro até o dia de hoje sem 
contrato. A professora Leonora já teve dia de trabalharmos aqui o ano todo sem contrato, essa 
dificuldade acredito que todas as bandas estão passando, cortando o número de professores a 
qualidade vai cair naturalmente. Nós trabalhamos em uma época diferente, naquela época era a 
mesma coisa a vida inteira, não tinha uma música de qualidade, uma música sinfônica de 
qualidade, então era mais fácil, a dificuldade de hoje é agregar número suficiente de profissionais 
no ensino dos alunos e o interesse da direção da escola, são tão poucos que eu nesse universo de 
30 bandas, nos dedos de uma mão dá pra contar todas as escolas que recebem apoio dos diretores, 
a grande maioria das escolas tem contrário a formação de banda, os próprios professores que 
acham que isso aqui é tomar tempo do aluno, é perturbar a ordem da escola, os alunos querem 
tocar e não querem estudar, então é uma coisa muito complexa, eu acho até que deveria estudar 
esses acontecimentos para que se pudesse adquirir alguma a coisa, nesse universo de trinta e 
tantas bandas acredito que não chegamos a meia dúzia de bandas expressivas aqui em Goiás.  
Respondendo a uma pergunta que foi feita sobre a música, e especialmente música de Banda em 
minha vida eu posso dizer que foi a melhor coisa. Eu tive uma família maravilhosa meus pais já 
falecidos, meu pai a trinta e poucos anos, quase quarenta anos, minha mãe mais quatorze anos, e 
sempre me apoiaram, foi de importância vital. Eu comecei tocando no Pedro Gomes, o Pedro 
Gomes foi responsável por todo o meu início musical primeiro tocando na Fanfarra em 62, e em 
63 eu descobri que cantava, que eu era um tenor lírico, isso no Pedro Gomes e fui desenvolvendo 
e amadureci a minha carreira musical, e posso dizer que para toda minha família, meus filhos, 
três filhos, todos os três estudaram música, a professora Leonora trabalha comigo a vinte e tantos 
anos é coordenadora de comissão de frente, e ela estudou piano, a primeira estudou piano e eu fui 
casado com uma mulher cantora lírica e estudou música. Então a música pra mim é o ar que eu 
respiro, se me tirar esse ar... Eu vou completar 72 anos, jovem como vocês estão vendo é porque 
a música me propiciou essa juventude, é o fato de eu trabalhar com jovem, isso foi de 
importância e continua sendo muito importante para mim e o fato de eu ser hoje e sempre 
debaixo dos olhos daquelas pessoas importantes da música em Goiás, no caso de nomes que eu 
citei aqui isso é a dívida paga que eu tenho.  
 
ANDRESSA: Obrigado maestro pelas contribuições!  
 
LANZA: Estarei sempre às ordens e não tenho hora para atender as pessoas que tem amor a 
música, qualquer hora.  
 
ANDRESSA: Obrigado Maestro! 
 
 
 


