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RESUMO 

 

O presente trabalho traz as semelhanças e diferenças entre os instrumentos musicais 

Bombardino e Tuba, mostrando como se dá o processo de ensino/aprendizagem em duas 

instituições de ensino na cidade de Goiânia. Buscou-se compreender as metodologias, dando 

ênfase às compreensões e utilizações da metodologia de ensino  coletivo e ensino individual, 

mostrando que pode ser utilizada qualquer forma de ensino, tanto o coletivo quanto o 

individual. Chegou-se à conclusão de que o ensino individual e o ensino coletivo são formas 

de ensino que os professores utilizam em suas aulas, não descartando a utilização de nenhum 

dos dois modelos de ensino, fazendo com que um complemente o outro 

Palavras chave: Musicalização, Bombardino, Tuba, Ensino musical coletivo, Ensino musical 

individual. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho traz as semelhanças e diferenças entre os instrumentos musicais 

Bombardino e Tuba, mostrando como se dá o processo de ensino/aprendizagem em duas 

instituições de ensino na cidade de Goiânia. Buscou-se compreender as metodologias de 

ensino, dando ênfase às compreensões e utilizações da metodologia de ensino coletivo e 

ensino individual, mostrando que pode ser utilizada qualquer forma de ensino, tanto o 

coletivo quanto o individual. Foram selecionados dois colégios como local de pesquisa, a 

saber: Uma escola especializada no ensino do instrumento musical e um Colégio da Policia 

Militar de Goiás. 

 A escola especializada no ensino do instrumento musical foi escolhida por ser uma 

escola de ensino profissionalizante e de ensino específico em artes, tendo aulas de música 

como uma das suas especialidades, por ser referência em ensino musical na cidade de Goiânia 

e por ter professores capacitados para tal finalidade. O CPMG foi escolhido por ter uma boa 

estrutura física e, principalmente, o ensino reconhecido por excelência. Com isso, foi feita 

pesquisa sobre a vivência musical, através do ensino do bombardino e tuba, e a diferença 

entre os dois ensinos que são praticados nas duas unidades escolares, como a prática de ensino 

coletivo no instrumento e a prática do ensino técnico e individual no instrumento. 

A grande motivação que tivemos para desenvolver essa pesquisa foi pela minha 

trajetória musical. Tive os estudos musicais iniciados na banda marcial do Colégio Estadual 

Parque Amazônia, na cidade de Goiânia. O meu primeiro contato com a música foi através da 

percussão, mas depois de alguns meses com a iniciação dos estudos na área da música e com 

a necessidade de ter mais instrumentistas de sopro na banda, comecei a estudar o bombardino. 

Estudei o instrumento durante dois anos, juntamente com os professores da banda marcial, 

sentimos a necessidade de aperfeiçoar os estudos no instrumento. Assim, procurei uma escola 

especializada no ensino do instrumento musical, que em questão é a mesma escola citada 

neste trabalho, instituição que tinha a possibilidade de atender minha necessidade. 

Desta forma, entendo que o ensino da música tem um papel importante para o 

aprendizado da vida do aluno traz um maior amadurecimento e facilidade de compreensão, 

auxiliando o ensino/aprendizagem do mesmo. As aulas de música têm influência nas questões 

éticas, culturais e educacionais, fazendo com que os alunos de música sejam inseridos 

culturalmente e socialmente na comunidade mostrando os valores que o ensino da música 

proporcionam aos seus alunos. 



10 
 

  

A prática de banda é um dos meios alternativos que nossa sociedade tem para poder 

ensinar música aos alunos. Já a prática musical tem o objetivo de ensinar com uma maior 

propriedade o ensino/aprendizado dos instrumentos de metais, madeiras e percussão, que são 

especifico de sua formação. 

Os alunos que participam da banda de música tem uma boa vivência na área musical 

dentro das dimensões escolares. Outra unidade em que os alunos têm a oportunidade de 

vivenciar o ensino específico musical são os conservatórios de música. Os alunos entram para 

essas instituições com o interesse em se especializar no aprendizado do instrumento, fazendo 

dos conservatórios uma boa opção para os alunos que queiram se especializar em algum 

instrumento música. 

A procura dos alunos em relação ao aprendizado de música nas bandas marciais ou em 

escolas técnicas de música possibilita ao professor, a utilização, de modo geral, de duas 

formas de ensino, o ensino coletivo ou o ensino individual.  

Em Goiás, geralmente, a metodologia mais utilizada no ensino da música em bandas é 

o ensino coletivo, que possibilita o professor a ministrar a mesma aula a uma grande 

quantidade de alunos, e no ensino individual o professor pode moldar cada aluno de uma 

maneira diferente, podendo extrair o melhor dos alunos. Daremos ênfase no ensino do 

bombardino e da tuba, como ocorre o processo de aprendizagem dos alunos para aprenderem 

a tocar esses instrumentos e como funciona o processo de ensino  coletivo e o ensino 

individual. 

No primeiro capítulo abordaremos a história dos instrumentos, como eram utilizados, 

em quais grupos de música esses instrumentos eram inseridos, mostrando que a especificidade 

da tuba e do bombardino. Mostrando onde esses instrumentos são mais utilizados como forma 

de musicalização. 

 

A maioria dos instrumentistas brasileiros de sopro que trabalham 

profissionalmente em bandas militares, civis, ou orquestras recebeu sua 

forma ao elementar em bandas. As bandas de musica tem sido um dos meios 

mais utilizados no ensino elementar da musica instrumental, de sopro e 

percussão, no nosso País. (BARBOSA, 1996, P 96). 

  

 

Um dos meios de utilização do bombardino e da tuba como forma de musicalização é 

através das bandas marciais, onde podem ser vistos através de aulas curriculares e em projetos 

musicais. A banda é o principal meio de ensino de música dentro das unidades de ensino 
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escolar, por oferecer grande quantidade de vagas para os alunos ingressarem nesse campo de 

ensino da música. Porém esses projetos andam em paralelo com a educação dos alunos, não 

podendo ser vistos como a única forma de musicalização dos mesmos. Entendemos que 

ensino da musica tem que ser de forma contínua, fazendo com que cada aluno tenha uma 

atenção voltada para suas dificuldades. Deste modo, a banda de música pode fazer com que o 

aluno chegue a um nível musical de alto padrão, pois contam com vários profissionais da área 

especifica de cada instrumento. Os professores acompanham os seus alunos diariamente para 

poder solucionar os problemas que vão aparecendo ao longo da aprendizagem do instrumento. 

A contribuição que a banda de música trás a vida musical dos alunos é explicada por 

Nascimento: 

 

 

A banda de música contribui de maneira significativa para a experiência 

profissional do músico em todas as áreas de atuação profissional. Mas, 

apesar dessas qualidades, é necessário um auxílio educacional nas 

instituições de ensino formal de música para complementar sua formação 

musical, concluindo que as bandas de música, apesar de contribuírem para a 

formação de músicos profissionais, não são autossuficientes para o ensino 

musical global do indivíduo (NASCIMENTO, 2003). 

 

 

No segundo capítulo abordamos, por meio das análises das entrevistas realizadas, 

como os professores escolhidos utilizam as metodologias para suas aulas de instrumento 

bombardino e tuba. Mostrando as semelhanças e diferenças do ensino coletivo e ensino 

individual, ressaltando que não existe a metodologia correta a ser trabalhada, mas sim, o 

momento certo de ser aplicada. Costa (2012) Mostra que o ensino individual é importante, 

pois proporciona ao aluno um tratamento diferenciado na aula, e menciona que o ensino 

coletivo traz a possibilidade do aluno se adequar o aprendizado de maneira conjunta com os 

outros alunos, mostrando que o ensino coletivo e o ensino individual do instrumento 

possibilita o aprendizado ao aluno. 

Concluímos que, os professores dos instrumentos bombardino e tuba utilizam estas 

metodologias para ensinar os seus alunos, buscando entender qual o melhor momento para 

aplicar o ensino coletivo ou o ensino individual, proporcionando uma aula de boa qualidade 

aos alunos de bombardino e tuba, resultando em melhores técnicas de ensino. 
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Fazendo com que o ensino individual ou coletivo seja um meio de, proporcionar aos 

alunos de bombardino e tuba, uma aula de qualidade, não tendo prejuízos para o andamento 

do ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

  

CAPÍTULO 1: REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 AS BANDAS NO BRASIL 

 

Como a música é tradição em nossa história, não podemos esquecer que as bandas têm 

um papel fundamental na construção da nossa cultura. Para tanto, precisamos saber o que 

significa a palavra banda, no Dicionário Grove de Música podemos ver definição da palavra 

banda: 

 

 

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). 

 

As bandas de música, que encontramos em desfiles, apresentações militares e civis, já 

tiveram um longo caminho, até os dias de hoje. Quando as corporações militares, podemos 

dizer que foram o berço para a criação das bandas de música, com decretos para instalação de 

bandas nos regimentos de infantaria e outras unidades militares. 

 

No Brasil, em 1802, um decreto de 20 de agosto determinou que fosse 

organizada uma Banda de Música em cada Regimento de Infantaria. Já, em 

1810, no efetivo dos Regimentos de Infantaria e Artilharia de Costa foi 

fixado, também, por decreto, em 12 ou 16 músicos executantes de 

instrumentos de sopro, não havendo, no entanto, referência quanto aos de 

percussão que, só vamos encontrá-los nos Batalhões de Infantaria e de 

Caçadores, por decreto de 11 de dezembro de 1817, mencionados como 1 

bombo e 1 caixa (de rufo). (BRUM, 1988, p.11) 
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As bandas de música das escolas trazem em sua história uma forte ligação com o 

passado, pois a tradição das bandas de música no Brasil vem desde seu período colonial. As 

bandas tinham como objetivo o entretenimento e à alegria da população. 

 

[...] à relevância das bandas de música brasileiras, fruto de uma tradição que 

vem desde os tempos remotos do Brasil colonial, as bandas de música 

atuaram como celeiro de inúmeros gêneros musicais (entre eles, gêneros 

populares como a polca, a mazurca, a quadrilha e o maxixe). Tais bandas 

exerceram um papel de suma importância no processo cultural da sociedade 

brasileira, criando desta maneira, espaços de sociabilidade. Além disso, as 

bandas também contribuíram para o aprendizado musical, revelando grandes 

maestros, compositores e instrumentistas, (COSTA, 2011, p. 242). 

 

Brum (1988) nos mostra as classificações dos três tipos de bandas, “pequena banda ou 

militar, média banda e banda sinfônica”. Tal classificação tem por finalidade dividir e 

explorar as diversidades das combinações de instrumentos. Também dividir os músicos que 

tinham disponíveis para tal função, facilitando a distribuição de serviços e deixando essa 

divisão facilitaria os arranjos, composições e o arquivamento das musicas para as bandas. 

 

A pequena Banda, ou Militar é aquela, na qual só devem ser empregados os 

instrumentos que tenham bastante intensidade sonora,de sons mais rígidos e 

que sejam fáceis de serem conduzidos tocando e marchando, porque, o maior 

interesse por este tipo está na sua característica marcial para “puxar” 

desfiles; para execução de hinos, marchas, dobrados e canções patrióticas de 

Organizações Militares,[...]ainda, para atuar e funções culturais e religiosas. 

A Média Banda é aquela mais numerosa que a Pequena, em quantidade de 

executantes e que congrega em sua Organização alguns outros instrumentos 

como o oboé, o clarone, o saxofone baixo, os tímpanos e até, às vezes, o 

contrabaixo de cordas [...] 

A Banda Sinfônica é assim classificada por ter riquíssimo efetivo de 

instrumentos de sopro, de cordas (atritadas, percutidas e dedilhadas), de 

percussão (tímpanos, vibrafones, xilofones, celesta, Bells e muitos outros) e 

principalmente, por ter caráter puramente artístico, mais apropriada para 

execução em salas de concertos ou recintos fechados; [...] (BRUM 1988, 

13). 

 

O autor divide as bandas, de acordo com cada finalidade, assim podemos dizer que 

para cada apresentação musical, uma dessas divisões de banda se encaixa melhor. 

As bandas de musica têm vários tipos de formação, mas diferem-se em relação ao 

contexto social e cultural que essas bandas estão relacionadas. Botelho (2006), explica essa 
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diferenciação, mostrando a diferença entre as bandas militares e as bandas de musica no meio 

civil. 

 

As Bandas Militares seriam aquelas pertencentes a instituições militares, por 

tanto 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 

objetivo atividades relacionadas direta ou indiretamente à manutenção desta 

banda. (BOTELHO, 2006, p. 13) 

 

 As bandas militares possuem esse nome por serem regidas e pertencerem as 

instituições militares, como Marinha, Exército, Aeronáutica e as forças auxiliares ( as policias 

militares e corpo de bombeiros militares dos estados e distrito federal). As bandas formadas 

em escolas ou projetos das prefeituras ou ONG’s, são conhecidas como bandas civis. Vieira 

(2013), enfatiza a proximidade e relações das bandas civis, que são mantidas por instituições 

de ensino e instituições não governamentais, mostrando que estas em sua formação 

instrumental tem como modelos as bandas militares. Diferem-se por seus deveres 

institucionais, mas onde algumas de suas atividades fins que é a música, são semelhantes. 

 

As bandas de música civis são os grupamentos musicais compostos por 

instrumentos de sopro e percussão que funcionam sob um modelo 

organizacional próprio, subsidiados pelo Estado ou por fundações ou 

organizações do meio civil, como organizações não governamentais (ONGs) 

ou associações de músicos. Apesar de historicamente, no Brasil, as bandas 

de música civis terem como modelo as bandas militares, estas não possuem 

como princípio organizacional e legal os mesmos preceitos, direitos e 

deveres que as militares, mas se assemelham em algumas de suas atividades. 

(VIEIRA, 2013, p. 51) 

 

 

As bandas de música, comparando-as com as bandas militares, são semelhantes, pois 

as bandas militares tem sua formação com instrumentos de sopros e percussão, tendo o 

objetivo de fazer apresentações e desfiles cívicos. As bandas escolares e municipais tem sua 

formação parecida com instrumentos de sopros e percussão, propondo o ensino e o 

aperfeiçoamento dos alunos, promovendo cidadania e auxiliando na formação musical dos 

alunos.  
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O repertório que é utilizado pelas bandas, tem músicas de vários estilos, como músicas 

populares, dobrados, e músicas adaptadas de orquestra para a formação de banda de música. 

Essas bandas são utilizadas para cerimônias cívicas e momentos culturais e sociais, por ter 

uma formação com instrumentos de sopro e percussão.  

Como as bandas têm uma boa projeção sonora, utilizam-se esses grupos para 

cerimônias cívicas, onde essas cerimônias são realizadas em locais abertos. Costa (2011, p. 

241) mostra que as bandas “possuem a capacidade de projeção em ambientes abertos e podem 

ser tocados por músicos em movimento, e seu repertório é marcado por marchas”. 

 

1.2 HISTÓRIA E O DESENVOLVIMENTO DO BOMBARDINO E DA TUBA  

 

Para começarmos a falar do Bombardino, não podemos deixar de salientar que para 

este instrumento existem vários nomes, em diferentes regiões do mundo. Childs (2005) 

mostra que esse instrumento em determinados paises possui nomenclaturas diferentes como: 

euphonium que vem do inglês, na Espanha é chamado de Bombardino, na Alemanha de 

baryton, os italianos o denominam de flicornio basso, e os franceses de basse saxhorn. Todos 

esses nomes são para referenciar o mesmo instrumento, aqui no Brasil esse instrumento é 

mais conhecido como Bombardino. Pinto (2013, p.4) acrescenta que: “[...] o eufônio, 

comumente usado nas bandas de música, com pouca frequência nas orquestras sinfônicas, o 

eufônio é mais conhecido no Brasil como bombardino”. 

O euphonium é de origem europeia, mais especificamente a palavra euphonium tem o 

seu significado oriundo da palavra grega “som bonito”. Costa (s.d. p.3), diz que “O eufónio é 

um instrumento de metal, aerofone de bocal, [...] também é conhecido pelo nome de 

Bombardino ou Tuba Tenor”. Phillip e Winkle, (1992, p.2) complementam “os bombardinos 

são instrumentos cônicos e o som geralmente é descrito pelos ouvintes como doce e macio”. 

O nome latino eufônio deriva do grego "euphonia": soar bem. (COSTA, s.d., p.3)”, ainda 

afirma que a sua extensão se assemelha com a de outros instrumentos como o Trombone e o 

Fagote. 
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Figura 1 Euphonium 

               

O Bombardino é um instrumento da família dos metais, que é feito de um material 

cônico de latão. Para tocar esse instrumento o músico precisa de um bocal (peça de 

particularidades dos instrumentos de metais).  

Para o músico emitir um som através do bombardino é necessário que ele faça 

vibrações labiais utilizando o bocal, desta forma o instrumentista sopra fazendo vibrações 

com os lábios para poder emitir o som, que será ampliado e projetado pelo instrumento.  

Dentro da família dos metais, o bombardino faz parte da família dos saxhornes e é 

classificado como um instrumento grave, ficando somente a frente da Tuba. A família dos 

saxhornes é composta por alguns instrumentos. Brum (1988, p.14) relata que a: “família dos 

saxhornes: instrumentos de metal, com bocal, de som suave, doce: pequeno bugle em mib, 

bugle sib, saxhorne mib, barítono sib, bombardino (sib ou dó) e contrabaixo tuba (ou 

simplismente tuba) em mib ou sib”. 

 

Figura 2 Família dos saxhornes 
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Costa (s.d. p.4) afirma que o  Bombardino é um instrumento jovem. A estrutura do 

instrumento tem total semelhança com a Tuba, pois são instrumentos da mesma família, 

sendo uma transformação e aperfeiçoamento de outros instrumentos, como o Serpentão e o 

Ophicleide.Childs (2005)a firma que o Ophicleide e a serpente são os percussores do 

bombardino e da tuba, pois possuem vários aspectos em comuns entre os instrumentos, como 

tessitura e o timbre.  

 

Figura 3 Serpente 

 

                                              

  

A serpente era utilizado como uma voz de apoio aos tenores e os baixos, pois o som 

rico que a serpente tinha era ideal para auxiliar a linha do baixo, esse instrumento era bastante 

utilizado em coros de igrejas e bandas militares. (CHILDS, 2005)    

 

Figura 4 Ophicleide 
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O ophicleide, diferente da serpente, exercia uma função mais de solista e era um 

instrumento bem parecido com o saxofone. A serpente e o ophicleide não possuíam o sistema 

de válvulas, assim, o mecanismo desses instrumentos eram com furos ao longo de seu corpo. 

Os instrumentistas tinham bastante dificuldade em sua execução, e para superar essa 

dificuldade foi criado o sistema de válvulas, sendo assim criado o bombardino, que por sua 

vez demonstrou ser mais fácil de ser tocado, mas não podemos dizer que o sistema de 

válvulas tenha influenciado o desaparecimento do ophicleide e da serpente. 

Adolf Sax idealizou o bombardino no ano de 1840 e de toda família dos saxhorns,. 

Podemos dizer que foi um grande avanço, com os instrumentos que o seu sistema favorecia os 

músicos na sua performance. Com o surgimento do bombardino ele se estabeleceu nas bandas 

militares, fazendo a substituição dos ophicleides por bombardino (CHILDS,2005)              

Brum (1988) demonstra que os primeiros bombardinos utilizados nas bandas das 

forças armadas e auxiliares, tinham sua afinação em dó (C). O bombardino foi bastante 

utilizado pelos músicos, mas com o passar dos anos e a criação de novas adaptações no 

instrumento e com a criação de mais uma válvula, o bombardino teve sua afinação alterada 

para Si bemol (Bb).  

A nova versão do instrumento foi ganhando espaço entre os instrumentistas, sendo que 

as modificações fizeram os músicos perceberem que as alterações que deixaram o 

bombardino com um som mais aveludado e mais encorpado. Assim fazendo com que os 

músicos optassem pela troca de instrumento, saindo do bombardino em dó (C) e indo para o 

Bombardino em si bemol (Bb). Brum (1988, p.44) diz que “É bom lembrar que Banda sem 

Bombardino é como se fosse um jardim sem flores”. 

A leitura desse instrumento é feita na clave de Fá, sua extensão natural é do Mi um e 

vai até o Dó cinco, passando por todas as notas cromáticas. Brum (1988) ainda enfatiza que 

“o instrumento é dotado de grande homogeneidade em toda a extensão”, assim podemos 

afirmar que o som e o brilho do instrumento em toda sua extensão é único e inconfundível. 

A Tuba é um instrumento mais Grave da família dos metais, a sua invenção foi por 

volta do de 1835, na Alemanha. Este instrumento tinha sua afinação em Fá. Com os 

desenvolvimentos e novas criações, o modelo de Tuba mais utilizado nos tempos de hoje é o 

instrumento desenvolvido por Adolphe Sax, criado no ano de 1845. Esse instrumento pode 

surpreender por ter um sistema que permita que os músicos sejam ágeis, mesmo sendo um 

instrumento pesado e de grande porte. (PHILLIPS E WINKLE, 1992) 

Contrabaixo tuba, tuba ou Souzafone são os nomes mais conhecido desse instrumento, 

o sitio Bandas Filarmonicas (2016). “Consiste num tubo cilíndrico recurvado sobre si mesmo 
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e que termina numa campânula em forma de sino. Dotado de boal e de três a cinco pistões”. 

Existem alguns modelos e formatos de Tuba, “Mesma constituição do Saxhorne. De três 

formatos: à Sax, Hélicon e sousafone”. (BRUM, 1988 p.45) 

Um dos modelos de Tuba mais conhecidos é o Sousafone, que ganhou destaque entre 

as Bandas de Música e Bandas Militares do Brasil. Tendo como característica a projeção do 

som, um dos motivos da escolha desse modelo é por conta das apresentações das bandas que 

são em locais abertos e em desfiles, sendo necessário instrumentos que tenham uma boa 

projeção sonora. 

O sousafone tem a capacidade de projetar o som a uma longa distância, pois sua 

campana projeta o som para frente. Além da boa projeção sonora, o seu formato facilita o seu 

transporte na hora da execução das músicas, e o seu nome é uma homenagem ao seu 

idealizador John Philip Sousa. 

 

 
Outro modelo de tuba que merece destaque é o sousafone. A partir de 1898 o 

construtor Charles Gerard Conn começou a desenvolver um novo modelo de 

helicon, segundo as instruções do regente de bandas e compositor luso-

americano, John Philip Sousa. Em 1908 foi inventado o novo instrumento e 

denominou-se sousafone em homenagem a John Philip Sousa. Hoje o 

sousafone é utilizado, principalmente em bandas marciais. Atualmente 

existem tubas de diferentes modelos e nomenclaturas. Os modelos 

normalmente encontrados são afinados em dó, sib, mib ou fá. (PINTO 2013, 

p.4) 

  

 

Figura 5 Sousafone 

               
 

As tubas têm o mesmo formato do bombardino, com sua campana projetada para 

cima. Esses modelos são mais utilizados para concertos e peças mais elaboradas. Existem 
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modelos de três, quatro ou até cinco válvulas (pistos), sendo na tonalidade de Fá-Sib. Esses 

modelos são mais utilizados para apresentações em teatros, salas de concertos em geral 

apresentações onde o músico irá tocar sentado. O sitio Bandas Filarmonicas (2016), 

complementa que, “Existem tubas de vários tipos: tenor, barítono, êufona, baixo e 

contrabaixo. Desde o seu aparecimento, na primeira metade do séc. XIX, logo foi incorporado 

nas orquestras sinfônicas”. 

Figura 6 Tuba Contrabaixo 

              

 

Já para desfiles onde a banda faz a sua apresentação em deslocamento, é mais habitual 

a utilização dos Sousafones, instrumento em formato de serpente que faz uma roda e encaixa 

no corpo do músico. Sua campana é virada para frente, projetando o som do instrumento, e 

fazendo com que esse modelo ganhe força em sua utilização nas bandas quando o cunho da 

apresentação seja desfiles. No sitio Bandas Filarmonicas (2016), “Em 1860, John Philip de 

Sousa patenteou um novo tipo de tuba baseado no Helicon, dando origem ao atualmente 

chamado Sousafone”. 

Figura 7 Helicon 
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A escrita para a Tuba é na clave de Fá, dependendo da afinação do instrumento, ele 

pode ser considerado um instrumento transpositor. Assim o compositor terá que escrever as 

notas transposta para o instrumento. A digitação do instrumento é idêntica à do bombardino. 

Sua extensão é do Mi zero até o Dó três, com as notas cromáticas entre essas notas. 

 

 
A escrita é sempre em Dó, com sons reais, no sistema italiano, tanto para a 

Orquestra Sinfônica como para a Banda de Música. Isto, como podemos 

compreender, faz com que existam notas escritas muito abaixo do 

pentagrama, com muitas linhas suplementares inferiores. No sistema francês, 

também com escrita em Dó, o efeito é à oitava abaixo do som escrito, indo 

as notas, portanto, para dentro do pentagrama. 

O sistema francês é o mais prático para o executor de Tuba de Banda e o 

mais usado no Brasil. 

A Tuba em Sib soa uma 9ª maior inferior da nota escrita, pelo sistema 

francês e uma 2ª maior inferior, pelo sistema italiano (admitido o sistema 

francês). E a Tuba em Mib soa uma 6ª maior inferior da nota escrita. No 

sistema francês, é bom esclarecer que a Tuba é instrumento transpositor 

para o músico que aprendeu a escala que contenha o Dó na posição “Solto”, 

como foi dito para o Bombardino. No Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, 

desconhecemos o uso da escala que contenha o dó com os 1° e 3° pistões 

abaixados, com o que o instrumento em Sib deixaria de ser transpositor. 

(BRUM 1988, p.45) 

 

 

1.3 AS BANDAS DE MÚSICA E SEU PROCESSO DE MUSICALIZAÇÃO 

 

Um dos principais objetivos da aula de música, através da banda, é proporcionar uma 

vivência musical e o ensino técnico de instrumentos musicais. Outro papel importante que a 

banda desenvolve é a integralização dos alunos no meio cultural e social, sem perder o seu 

principal objetivo, que é o ensino musical. Bertunes (2005, p. 9), afirma; “Atualmente a 

educação musical, quando praticada, é realizada nas escolas, através da prática de bandas. A 

banda passou a desempenhar um papel social e educativo nas escolas da comunidade”. 

Como afirma Campos (2005, p. 76), “A Lei no 5.692/71 institui a obrigatoriedade da 

Educação Artística, modificando mais uma vez os rumos das práticas musicais escolares.” 

Com isso, os meios de comunicação ganharam forças para o ensino de forma geral. Tanto os 

docentes como discentes, utilizam os meios de comunicação como forma de 

ensino/aprendizagem, usando como uma ferramenta de ajuda e auxílio do ensino e motivação 

para os alunos. Porém, a utilização desses novos recursos como meio de ensino coloca no 

mercado profissional que não são gabaritados para tal função e com o mínimo de 

conhecimento adequado para a formação dos alunos, segundo Campos. 
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Desde então, o que se observa no cenário musical escolar é a transformação 

das formas de expressão, influenciadas, mais do que qualquer outro período, 

pelos meios de comunicação de massa. Por um lado, os alunos demonstram 

interesse em reproduzir o que é visto na mídia, mesmo porque ficam, na 

maioria das vezes, restritos às experiências apresentadas por ela. Por outro 

lado, os professores, não possuindo domínio da linguagem musical, optam, 

por conveniência, pela utilização de recursos tecnológicos, servindo-se do 

repertório que é imposto pelos meios de comunicação. (CAMPOS, 2005, p. 

76). 

 

Para Silva e Campos (2012): “A banda é um dos lugares onde a aprendizagem musical 

acontece de maneira coletiva. De maneira geral, a banda está presente nas escolas de ensino 

regular na forma de ensino coletivo”. Assim podemos dizer que as bandas marciais, são o 

maior exemplo de ensino musical de forma coletiva, pois são vários instrumentos do mesmo 

naipe e naipes diferentes, aprendendo a tocar juntos, onde o fazer musical prevalece, tendo o 

ensino da musica como o foco principal. 

Dessa maneira, Barbosa (1996) mostra que o ensino coletivo motiva os alunos a se 

doarem à educação e a disciplina, em favor ao aprendizado musical, onde entre si, cria uma 

competição saudável em torno de quem se desenvolve e se destaca primeiro, de forma a 

desenvolver as habilidades essenciais para o desenvolvimento na vida musical, assim afirma 

Barbosa (1996, p. 41). 

 

[...] gera certo entusiasmo no aluno por fazê-lo sentir-se parte de um grupo, 

facilita o aprendizado dos alunos menos talentosos, causa uma competição 

saudável entre os alunos em busca de sua posição musical no grupo, 

desenvolve as habilidades de se tocar em conjunto desde o início do 

aprendizado, e proporciona um contato exemplar com as diferentes texturas 

e formas musicais. 

 

A banda, em sua essência, é um grupo em que a aprendizagem é realizada de forma 

coletiva, e as apresentações também são realizadas de maneira coletiva. Mostrando que essa 

pratica não é somente uma forma de aprendizagem musical, mas também uma forma de 

integração social e cultural, onde são estabelecido regras de aprendizagem e convivência entre 

seus integrantes. 

 

É importante considerar não apenas os aspectos ligados à prática musical, 

mas aos conhecimentos resultantes das relações de socialização, inclusive 

aqueles produzidos na escola – lugar onde as relações sociais e as práticas 

musicais se configuram de forma partículas. (CAMPOS, 2008, p.107). 
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As práticas musicais que são oriundas das bandas marciais trazem um papel 

fundamental para o ensino musical na vida do aluno, proporcionando diversas possibilidades 

de aprendizado. A metodologia mais utilizada para esses grupos musicais é o ensino coletivo, 

pois essa formatação de ensino mostra a possibilidade do ensino/aprendizado se integrar com 

o meio social. Além de estarem aprendendo música, os alunos estão vivenciando essa prática 

de forma coletiva, e dessa forma compreendemos que as bandas marciais desenvolvem um 

papel fundamental no aprendizado musical e a inserção do aluno no contexto social. 

 

Pode-se constatar que as bandas de música inclusive as bandas escolares, 

constituem em uma grande possibilidade de musicalização, além de sua 

extrema importância na inserção dos alunos em um contexto social, 

considerando que é uma prática educacional coletiva, em que os estudantes 

compartilham o processo de aprendizagem com os demais colegas, 

simultaneamente. (SILVA, 2014, p. 9). 

 

Desse modo, a prática de musicalização através das bandas de musica é uma forma de 

ensino tanto como coletivo ou como individual. Onde podemos ter além da questão musical a 

integração dos músicos com a sociedade, em que os músicos depois de inseridos no meio 

musical demonstrem seus aprendizados juntamente com os outros integrantes da banda. 

O autor explica que a prática de tocar em conjunto ensina que todos têm a sua hora 

de aparecer e de deixar o outro aparecer, provocando a união entre o lazer e a disciplina. O 

trabalho em grupo é uma forma de enriquecer e ampliar o ensino de um instrumento e a 

sensação de se apresentar a um público.  

Os ensaios da banda marcial são momentos importantes para a preparação musical 

dos alunos, em que são trabalhados vários aspectos musicais. Deste modo, o professor pode 

utilizar deste processo de ensino musical, para fazer com que seus alunos aprendam a tocar de 

forma conjunta e coesa, aprendendo e dividindo as experiências adquiridas ao longo de seus 

estudos. 

 

ensaios são divididos em dois momentos. No primeiro momento acontece o 

aquecimento, onde se dá o estudo de notas longas e o estudo de escalas 

(escalas maiores, menores, em terças) de diversas maneiras diferentes: 

escalas ligadas, articuladas, em stacatto, devagar, rápido, com ritmos 

variados (colcheias, semicolcheias, ritmos pontuados). Esse é o momento em 

que cada um procura ouvir o outro, tentado timbrar o som e afinar com o 

colega. (ESPÍRITO SANTO 2006, p. 20) 
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Cruvinel (2008) afirma que o ensino musical carece de valorização por parte do 

governo, que deveria fortalecer a educação musical no país. A autora ainda nos mostra que 

“com o advento da Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96” deu a 

escola o direito de escolher a modalidade artística em seu currículo, o que não têm garantido o 

espaço para a educação musical, onde os professores da área de música nas escolas. Tem o 

problema de poucas aulas durante a semana, onde cada aula tem uma curta duração, assim 

impossibilitando um trabalho de boa qualidade, e trazendo dificuldades para o professor 

ministrar as aulas de uma forma coesa e de boa qualidade para os alunos. 

Cruvinel (2008) mostra que, “O ensino coletivo de instrumento musical pode ser uma 

importante ferramenta para o processo de socialização do ensino musical, democratizando o 

acesso de qualquer pessoa à educação musical”. Assim levando o ensino da musica à várias 

pessoas de forma simultânea. Porém questões como a cerca do ensino precisam ser analisadas 

como: o que ministrar nas aulas em grupo? Como dar aula em grupo? Qual material adequado 

deverei usar? Se existe quantidade máxima ou mínima de alunos? ou se devo dividir turmas 

por faixa etária? Cruvinel (2008) mostra que essas são perguntas que os professores devem se 

fazer frequentemente para poder planejar e adequar sua aula para os seus alunos, 

proporcionando uma aula de qualidade para os alunos de música. 

Mesmo com essas questões a serem levantadas, Cruvinel (2008) enfatiza que 

“nenhuma metodologia poderá ser significativa e transformadora se o educador musical não 

tiver abertura e flexibilidade para enfrentar as dinâmicas de sala de aula”. Neste mesmo 

sentido a autora mostra que : 

 

 
necessário se faz, a sistematização de metodologias adequadas, onde 

engajamento dos atores presentes nas escolas (administração, professores, 

alunos e pais) é fundamental para o sucesso de sua utilização. Para tanto, é 

preciso investir no treinamento de professores especializados, pesquisar e 

discutir permanentemente as questões didático-metodológicas que envolvam 

os variados processos de ensino-aprendizagem. (CRUVINEL 2008, p. 8-9) 

 

Com isso, podemos ter um ensino coletivo, mostrando que é possível a interação entre 

as partes para um processo de aprendizagem de forma a beneficiar os alunos de música. Desta 

forma, o ensino irá contribuir para uma educação musical significativa e transformadora para 

a vida dos alunos. 

Silva (2009) diz que o ensino-aprendizagem nas bandas de música ocorre com a 

execução do repertório e com o aprimoramento do ouvido musical com o passar do tempo. 
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Ainda nos mostra que a falta de material em nossa língua materna, é um empecilho para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos alunos. Esta falta de material nacional, o 

enriquecimento do ensino e desenvolvimento dos alunos de música, não tem uma boa 

desenvoltura satisfatória. 

 

Entretanto, sempre senti falta de uma metodologia, assim como um material 

pedagógico em língua portuguesa, que proporcionasse no decorrer dos 

ensaios o desenvolvimento das atividades de aperfeiçoamento dos músicos, 

de forma que não se “roubasse” muito do tempo que seria dedicado ao 

repertório e que ao mesmo tempo não funcionasse simplesmente como um 

aquecimento. (SILVA , 2009, p. 163) 

 

A falta de aluno e a grande rotatividade é um dos fatores que os professores de música 

têm ao ensinar música, pois o ingresso de novos participantes ocorre ao mesmo tempo na 

desistência de outros e a vida útil de cada aluno dentro das bandas escolares é baixa. A cada 

ano que passa existem fatores sociais e culturais que obrigam os alunos a saírem da banda. 

Assim, o trabalho do professor se transforma a cada ano que passa, pois o aluno que já estava 

começando a colher bons frutos deixa a escola, e o professor tem a necessidade de ensinar 

outro aluno desde o inicio da sua formação. Sobre essa perspectiva, Silva (2009, p 160-161), 

nos mostra essa realidade das bandas de música: 

 

 
A dificuldade da sobrevivência das bandas de música, me referindo neste 

caso mais especificamente as bandas civis amadoras e as bandas escolares, 

está muito ligada ao fato de que as mesmas não conseguem renovar seus 

quadros. No caso da banda escolar o problema é agravado pelo tempo de 

permanência do aluno na escola que pode funcionar como um limitador de 

participação do aluno na banda. 

 

A questão de rotatividade de alunos nas bandas marciais é um problema que os 

professores dessas unidades de ensino, enfrentam frequentemente, pois são alunos que 

terminam os estudos e saem do colégio, são alunos que começam a trabalhar e não conseguem 

conciliar sua permanência na banda marcial. Esses são alguns motivos que impossibilitam a 

continuidade do trabalho dos professores, sempre sendo prejudicado no início de cada ano 

letivo. 
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1.4 O ENSINO INDIVIDUAL E O ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTO 

 

Consideramos que a banda de música é uma forma de transmitir o ensino musical para 

os alunos que têm o interesse em aprender a tocar um instrumento. Podemos identificar 

algumas abordagens de ensino que os professores utilizam para poder transmitir o conteúdo 

musical para o seus alunos, em que professor em determinado momento de sua aula, poderá 

optar por utilizar o melhor caminho para se transmitir o conteúdo de música aos alunos, tanto 

por ensino coletivo ou por ensino individual.  

Entendemos o ensino individual como uma forma de abordagem de ensino do 

instrumento. Ele é considerado, de senso comum, bastante incisivo na transmissão dos 

conteúdos, pois a relação professor e aluno é bastante forte, os momentos de aprendizagem 

fazem com que o aluno e o professor tenham uma maior liberdade de corrigir sem expor o 

aluno à outras pessoas, podendo ter uma forma de ensino/aprendizagem mais personalizada, e 

ainda, moldar a aula de acordo com cada aluno. Com isso, o professor tem o tempo da aula 

exclusiva para o aluno, fazendo com que o aluno compreenda e desenvolva suas habilidades 

musicais. 

Entendemos que o ensino coletivo de instrumento é a forma mais recomendada para as 

bandas de música, por ter maior abrangência de alunos, facilitando o trabalho do professor, e 

possibilitando a transmissão do conteúdo para vários alunos na mesma aula. A utilização de 

métodos específicos de ensino do instrumento ou métodos que beneficiam a inicialização 

musical em grupo, fazem com que o aprendizado seja de forma clara e segura. Segundo 

Vecchia (2008). “A forma coletiva de ensino traz vantagens, pois dá possibilidade de um 

professor atender vários alunos simultaneamente”. Ainda na mesma linha de raciocínio 

mostramos os benefícios e facilidades que o ensino coletivo, trás para os professores e alunos. 

Vecchia ( 2008 p.31. apud, SWANWICK, 1994) afirma que “O trabalho em grupo é uma 

excelente forma de enriquecer e ampliar o ensino de um instrumento”. 

O ensino coletivo também pode transmitir técnicas específicas do instrumento para o 

aprendizado dos alunos, não podemos falar que o ensino coletivo por ter somente um 

professor para vários alunos não possa ser possível que esse professor possa transmitir e 

auxiliar os alunos de forma adequada. Vecchia (2008) nos mostra que existe sim, a 

possibilidade de se transmitir o ensino de instrumento juntamente com as técnicas de cada 

instrumento para os alunos em aulas coletivas. Ainda complementa que o aprendizado no 

início de cada aluno é fundamental para o seu crescimento e que os ensinos transmitidos no 

início de seus estudos o acompanharão por toda a sua jornada de estudos. 
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O ensino coletivo permite o uso de técnicas específicas de ensino que são 

acessíveis a vários alunos ao mesmo tempo, em níveis de aprendizagem e 

aproveitamento que variam entre os iniciantes. A iniciação é um momento 

importante em que fundamentos bem assimilados acompanharão o aprendiz 

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

 

Cruvinel (2008) afirma que “o Ensino Coletivo de Instrumento Musical pode ser uma 

importante ferramenta para o processo de socialização do ensino musical, democratizando o 

acesso do cidadão à formação musical”. Assim a autora nos mostra que o ensino coletivo é de 

fundamental importância para o aprendizado musical, em que os alunos aprendem não só o 

conteúdo exposto nas aulas. Através do ensino coletivo eles estão aprendendo a conviver com 

outras pessoas, mostrando que este é uma ferramenta que não somente é utilizada para a 

transmissão de conhecimentos musicais, mas também como forma de inserir os alunos de 

música na sociedade, assim tornando-os conhecedores de música e formando pessoas para a 

sociedade. 
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CAPÍTULO 2: A ATUAÇÃO DOS PROFESSORES E SUAS 

METODOLOGIAS 

 

Para a elaboração deste trabalho, definimos duas instituições de ensino, para saber 

como os professores trabalham com os seus alunos de bombardino e tuba, como procede as 

aulas desses instrumentos, se utilizam o ensino coletivo ou individual. 

Uma das instituições é um Colégio da Policia Militar do Estado de Goiás, onde o seu 

ensino de música instrumental é através da banda marcial, em que os alunos tenham o 

privilegio de ter um professore para cada naipe de instrumento. 

A outra instituição escolhida foi uma escola especializada no ensino do instrumento 

musical, sendo um conservatório
1
 de música, onde os alunos buscam essa unidade escolar 

para especializar no estudo de seu instrumento, tendo professores qualificados para cada 

instrumento. 

Das unidades selecionadas, escolhemos dois professores, sendo que são professores de 

bombardino e tuba de suas respectivas unidades escolar. Foram realizadas entrevistas para 

compreender a metodologia de ensino dos professores de Bombardino e Tuba, sendo que o 

professor do CPMG
2
 foi o primeiro a ser entrevistado. Desta forma iremos abordar suas 

opiniões durante o capitulo dois como Professor “A” e o professor da escola especializada no 

ensino do instrumento musical, como Professor “B” 

Neste momento, iremos abordar as metodologias de trabalho dos dois professores, 

cujo instrumento de ambos os professores é a Tuba, tendo em vista que a metodologia para o 

ensino do instrumento bombardino ou tuba pode ser ministrada por professores de ambos os 

instrumentos. Os professores foram escolhidos por seus respectivos locais de trabalho, pois a 

escola especializada no ensino do instrumento musical e o Colégio da Polícia Militar do 

Estado de Goiás, são duas unidades de modalidades diferentes de ensino de música, onde uma 

tem o objetivo do ensino profissionalizante e a outra traz a banda marcial como um dos 

principais meios do ensino da música através do instrumento musical. 

Compreendemos que para o ensino do instrumento, o professor utiliza de várias 

formas e métodos para transmitir e elucidar os conteúdos técnicos e teóricos para o seu aluno. 

Sendo assim, fomos buscar questionamentos para entender como os professores de 

                                                           
1
 Conservatório de música: Instituição que tem como objetivo aprimorar o conhecimento de seus alunos 

música, trazendo a essência da música como forma de aprendizagem musical. 
2
 Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás. 
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instrumentos Bombardino e Tuba, de diferentes realidades utilizam o ensino coletivo e 

individual, para transmitir o conhecimento para os seus alunos. 

Para poder clarear essas duas realidades de trabalho, tivemos a colaboração de dois 

profissionais da área da educação, onde atuam como professores de instrumentos em suas 

respectivas escolas. Sendo que um professor atua em um conservatório de música, e na outra 

realidade, o professor atua na banda marcial de uma escola militar estadual. 

Foram elaboradas quatro seções de perguntas, onde buscamos entender a atuação 

educacional dos professores entrevistados, estabelecendo ligações com as metodologias de 

ensino individual e coletiva. As seções das perguntas foram elaboradas no intuito de 

compreender como os professores utilizam as metodologias de ensino individual e coletiva 

nas aulas de instrumento bombardino e tuba. 

A primeira seção foi elaborada com a intenção de saber qual metodologia era utilizada 

pelos professores, e qual momento é mais apropriado utilizar o ensino individual ou o ensino 

coletivo. Na segunda seção buscamos entender como funciona a relação da escola com as 

aulas de música, como funciona as aulas e como é a continuidade dos estudos. Na terceira 

seção de perguntas, buscamos entender como os professores se posicionam a respeito do 

aquecimento, buscando compreender como é realizado o aquecimento nas aulas de 

instrumento. Na quarta seção, buscamos saber como é realizada as práticas musicais dos 

alunos, como é escolhido o repertório para cada aluno e como funciona as aulas de 

instrumento bombardino e tuba, buscando saber a semelhança e diferença desses 

instrumentos. 

Baseado na literatura revisada e nas entrevistas realizadas, foi desenvolvido uma ficha 

de comparação (ANEXO 4) da utilização das metodologias dos dois professores, que foram 

escolhidos por terem o conhecimento no ensino dos instrumentos abordados. 

Entendemos que o ensino coletivo e o ensino individual são formas em que os 

professores de instrumento se apoiam para poder elaborar suas aulas e poder seguir o seu 

plano de ensino, utilizando esses métodos para poder solucionar melhor os problemas diários 

que encontram no decorrer das aulas de música.  

Para Harder (2008), os professores ao longo de suas carreiras precisam fazer 

adaptações para o desenvolvimento de seu trabalho, pois as experiências vividas pelos 

professores são metodologias de sua própria intuição e que podem ser aproveitadas ou não. 

Com isso, os professores sempre estão em busca de novas metodologias para poder apoiar a 

sua forma de ensinar o aluno de instrumento novas técnicas e experiências musicais. 
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Demonstrando essa questão, Harder (2008), salienta que “grande parte dos professores 

de música tem a consciência de estar sempre em face de muitas decisões e opções quanto a 

determinar suas ações”. A autora nos mostra que a grande maioria dos professores tem que se 

preocupar com suas formas e metodologias de ensino. Entendemos que para o professor poder 

acompanhar e desenvolver um bom trabalho é preciso ser feito uma adaptação da realidade do 

seu trabalho, pois em cada unidade escolar existem pessoas de culturas diferentes, faz-se 

necessário que o professor tenha uma adequação necessária para que suas aulas estejam 

diretamente relacionadas com o contexto social e cultural de seus alunos. 

Para entender como os professores trabalham, Harder (2008) explica que os 

professores sempre tem que estar em constante modificação na maneira de ensino. Desta 

forma vemos que os professores de instrumento bombardino e tuba, tem que se modificar de 

acordo com cada grupo de alunos, pois cada grupo o professor tem que modificar a maneira 

de abordar os conteúdos, fazendo com que os alunos possam aprender de maneira mais clara e 

condizente com a sua realidade social. 

 

2.1 ESTRATÉGIAS E UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSINO COLETIVO E 

INDIVIDUAL 

 

 

Com a pesquisa realizada podemos entender melhor como é a metodologia de trabalho 

de cada professor. O professor B
3
 afirma que utiliza o método individual de ensino do 

instrumento, pois ele acredita que na sua realidade de trabalho o ensino individual seja a 

melhor forma para poder ensinar os seus alunos. Explica que a unidade em que trabalha é um 

conservatório de música, com isso suas aulas são feitas de forma individuais, mas ainda 

salienta que em alguns momentos são realizadas práticas de conjunto, onde ele tem uma 

intervenção de forma coletiva. Já o professor A
4
 utiliza da forma coletiva, pois o seu tempo de 

trabalho é bastante reduzido e a quantidade de aluno é consideravelmente grande. Desta 

forma, o professor nos mostra que o ensino coletivo para a realidade dele é mais viável porque 

consegue contemplar todos os alunos de uma maneira mais rápida e com um ensino de 

qualidade. Quando se faz necessário ele propõe para alguns alunos, que estão com mais 

dificuldades, algumas aulas individuais para poder corrigir alguns pontos que não foi possível 

corrigir na aula coletiva. 

                                                           
3
 Professor B, professor da escola especializada no ensino do instrumento musical. 

4
 Professor A, professor do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás. 
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A utilizada dos métodos de ensino coletivo e o ensino individual sempre é uma 

escolha do professor, pois existem momentos em que o professor irá se utilizar de um método 

para poder complementar o outro. O professor A acredita que o método coletivo seja mais 

benéfico para a sua realidade de trabalho, pois ele afirma que os alunos aprendem de forma 

conjunta e deste modo ele pode transmitir o conteúdo para mais alunos ao mesmo tempo. Mas 

sempre ressaltando que o ensino coletivo também desenvolve as questões de afinação e 

técnicas em conjunto. Porém, o professor B nos mostra que no ensino coletivo são trabalhadas 

as questões técnicas de uma forma mais geral, isto é, nos mostra que essa opção de escolha de 

ensino coletivo sempre está relacionada com o curto espaço de tempo que o professor tem 

para poder transmitir o seu conteúdo.  

O professor B da escola especializada em ensino do instrumento afirma que, com curto 

espaço de tempo das aulas coletivas, não tem o tempo necessário para poder corrigir os 

problemas decorrentes que aparecem nas aulas. Enfatiza que no ensino individual, o professor 

tem uma tranquilidade maior para resolver os problemas técnicos dos alunos, podendo fazer 

as correções necessárias e incisivas na hora da aula, pois em cada aula, o professor sente a 

necessidade de se adaptar de acordo com as situações adversas que aparecem nas aulas de 

instrumento. 

 

Professores de instrumento continuam se vendo obrigados a construir 

individualmente, aos poucos, ao longo de sua carreira, suas próprias técnicas 

de ensino, tentando a partir de sua própria intuição e experiência aliadas à 

influência de seus modelos anteriores desenvolverem por si só metodologias 

muitas vezes fundamentadas em tentativas e erros. (HARDER 2008, p.136) 

 

 

Os professores entrevistados compartilham da mesma ideia que o ensino coletivo tem 

a vantagem de trabalhar com vários alunos ao mesmo tempo, sendo que os alunos possam 

aprender de forma conjunta. Sousa (2013, p 167) afirma que “esta forma de ensino estimula a 

participação dos alunos em grupo, ajuda a desenvolver habilidades de se tocar em conjunto, e 

faz com que os alunos observem a forma de aprendizagem dos outros indivíduos”. Sendo 

assim, os alunos que tem aula de forma coletiva sempre irão ter um nível de preocupação com 

as questões que envolvem os outros alunos como: afinação e o fazer música em grupo. Os 

professores entrevistados também salientam que no ensino coletivo têm problemas na sua 

forma de ensino. Como as aulas são ministradas para vários alunos ao mesmo tempo, se 

alguma questão surgir ao longo de uma aula, o professor encontra dificuldades para poder 

solucionar o problema individual de cada aluno, deixando o problema para ser resolvido em 
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outro momento. Diferente do ensino individual, que, quando surgem os problemas técnicos do 

aluno, o professor já intervém de maneira incisiva e rápida para não deixar o aluno criar vícios 

com os erros que surgem na hora de seus estudos. 

Costa (2012) explica que o educador tem a responsabilidade de sempre estar em 

autoavaliação, para poder medir os seus fazeres como professor, ver se as maneiras de ensino 

utilizadas em suas aulas estão sendo aproveitadas de maneira com que os alunos tenham o 

máximo aproveitamento dos conteúdos transmitidos. Mostra as diferenças da aula individual e 

da aula coletiva. 

 

Um atendimento individual é importante porque propicia ao aluno um 

espaço de aprendizagem onde suas necessidades são tratadas particularmente 

mediante o ato de apreensão e formação do conhecimento. 

Já um ensino coletivo possibilita ao aluno a adequação de sua percepção às 

percepções de outros alunos, tentando assim, contribuir para a formação em 

um senso comum que esteja em equilíbrio com a individualidade dos outros 

alunos. (COSTA 2012, p 12 - 13) 

 

 

Costa (2012) nos mostra que no ensino individual o aluno tem uma atenção maior por 

parte do professor, as suas dificuldades são solucionadas no momento em que o professor 

percebe os problemas surgidos. Deste modo, o professor faz as correções necessárias sem 

expor o aluno. Por outro lado, no ensino coletivo o professor é obrigado a fazer as correções 

na frente dos outros alunos, podendo trazer algum constrangimento. Porém, essa situação 

serve como aprendizagem aos demais alunos, sendo que o erro do colega e o professor 

mostrando a solução desse problema pode ser uma maneira de prevenir esses erros que 

possam se repetir. Costa (2012) ainda nos mostra que o professor se utilizando do ensino 

coletivo, pode “eleger representantes entre os alunos para ajudar na orientação e organização 

das tarefas, inclusive musicais”. Isso mostra que da mesma maneira em que o aluno aprende 

ele pode auxiliar o professor com os alunos mais iniciantes. 

 

2.2 O ENSINO DO INSTRUMENTO ATRAVÉS DA BANDA MARCIAL E DO 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 

 

A banda marcial como meio de ensino musical pode trazer não somente o 

conhecimento na área da música como forma de integralizar os alunos no meio social. Mas 

para isso, é preciso que a escola tenha um envolvimento íntimo com este grupo. Os alunos de 

música estão vivenciando novas experiências tanto musicais como sociais. Silva (2012, p. 
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111), aponta que “a banda é um dos lugares onde a aprendizagem musical acontece de 

maneira coletiva. De maneira geral, a banda está presente nas escolas de ensino regular na 

forma de ensino coletivo”. Podemos perceber que o grupo de alunos que estão inseridos neste 

contexto tem a oportunidade de vivenciar a música e aprender a tocar um instrumento 

juntamente com os seus colegas. Mas para que o aluno tenha um bom desenvolvimento se faz 

necessário o apoio da escola, pois a maioria dos alunos não tem as condições necessarias para 

terem aula de música, sendo assim essencial o apoio da escola. 

 

O fator de inclusão social é de suma importância se for considerada a falta 

de oportunidade que determinados alunos, especialmente de escolas 

públicas, possuem fora do ambiente escolar. Em sua maioria, os alunos vêm 

de famílias que não têm condições de comprar instrumentos ou de investir 

financeiramente em aulas de música (CAMPOS, 2008, p. 107) 

 

Vemos que o apoio das escolas é importante para o processo de aprendizagem dos 

alunos. Desta forma, os professores demonstraram grande satisfação com o apoio que 

recebem de suas unidades escolares mostrando que a escola fornece materiais e incentiva os 

alunos, fazendo com que os alunos se interessem pelo aprendizado musical. O professor B vê 

que os professores das bandas marciais tem grande influência nesta parte de incentivo. O 

professor diz que os seus alunos são oriundo das bandas marciais e sem esse incentivo e apoio 

das escolas não seria possível o aluno prosseguir os seus estudos musicais. Com isso, os 

alunos se sentem motivados. A partir do momento em que o professor das bandas incentivam 

o aluno a procurar se aprofundar mais nos estudos do instrumento, ocorre essa procura dos 

alunos junto ao conservatório de música. 

O professor B explica que a continuidade dos alunos a cada ano se mantém, pois são 

alunos que procuram a escola para se especializarem e com isso os alunos mantém a 

continuidade dos estudos ao decorrer de cada passagem de ano. Já a realidade do professor A 

é diferente, ele fala que a rotatividade de alunos é grande. Acredita que são alunos que não 

possui o interesse em se especializar no estudo do instrumento. Sendo assim, os alunos saem 

da banda para poderem ganhar mais tempo para se dedicarem aos estudos das matérias 

curriculares da escola. O professor A ainda complementa que a maioria dos alunos que saem 

da banda, são os alunos que vão para o para o ensino médio. Em outros casos a desistência 
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desses alunos é por conta da logística, dificultando a permanência do aluno na escola, assim 

ficando inviável a continuação na banda. 

Sabemos que as aulas de música no conservatório são diferentes das aulas na banda, 

por isso o professor B nos mostra que aulas são divididas em níveis básicos e nível técnico. 

No nível básico, os alunos de instrumento tem uma aula individual de instrumento de 

cinquenta minutos e aulas de teoria musical em sala de aula. No nível técnico, são duas aulas 

por semana de cinquenta minutos cada aula e mais as aulas de teoria. O professor B explica 

que essa divisão feita na escola beneficia o aluno, pois permite que ele possa ter aulas de 

teoria em momentos distintos da aula de instrumento, sendo que a parte teórica não fica sob a 

responsabilidade do professor de instrumento. 

O professor A explica que as aulas de instrumento e teoria são feitas no mesmo 

momento, onde são utilizados métodos que os auxiliam nessa tarefa, ensinando a teoria junto 

com a prática. O professor ainda nos informa que as aulas de música tem a duração de duas 

horas. Para os alunos que tem dificuldades, são marcadas aulas extras sendo que nessa aula 

extra, o professor faz com sua aula seja de forma individual, para poder tirar e solucionar as 

dificuldades dos alunos. 

Os professores comentam que as suas unidades escolares são importantes para a 

motivação dos alunos a estudarem música. O professor A, vê que a música é uma área do 

conhecimento em que o aluno desenvolve relações sociais com outras pessoas, cria sua 

própria identidade. Nascimento (2012, p. 32) fala que “o ensino de música deve ser uma ação 

transformadora assumindo um papel definido como atividade gerada nas ações sociais” desta 

forma, o aluno de instrumento busca o conhecimento não somente na área da música mais em 

todos os campos de conhecimento que o cerca na comunidade escolar. No conservatório, o 

professor B também salienta que o próprio mecanismo da escola propicia o interesse do aluno 

em estudar música, fazendo com que ele queira se desenvolver tecnicamente, podendo 

aprender várias questões artísticas e históricas do instrumento. Dessa forma, o incentivo da 

escola motiva os alunos a procurarem o aperfeiçoamento nos estudos musicais. 

 

2.3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO DO INSTRUMENTO BOMBARDINO E 

TUBA  
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Sabemos que o ato de se aquecer para tocar um instrumento é necessário, pois 

trabalhamos com os músculos labiais. Botelho (2013), afirma que: “de certo modo, o músico 

não deixa de ser um atleta. Por tanto, pensar seu estudo e rotina de forma fisiológica é mais do 

que necessário”. Vemos que essa preparação é importante para não termos prejuízos 

musculares na hora dos estudos, os professores concordam que é necessário o aquecimento 

diário. O professor A diz que faz uma rotina de aquecimento todos os dias com os seus 

alunos, demonstrando que o aquecimento é importante para poder tocar. Explica os prejuízos 

que poderá acontecer caso não seja feito o aquecimento de forma correta e adequada. O 

professor B já possui uma forma diferente de conduzir a forma do aluno se aquecer. Afirma 

que os aquecimentos são assistidos somente com os alunos iniciantes, porque os alunos com 

um nível mais avançado não tem a necessidade de todas as aulas começarem com um 

aquecimento, sendo que esses alunos já se preparam para a aula fazendo o aquecimento antes.  

 

No meio musical é comum que se use o termo “aquecimento” referindo-se a 

exercícios de técnica organizados em grau de dificuldade crescente. Tais 

exercícios têm o objetivo de preparar a musculatura e a concentração do 

performer  para suas atividades rotineiras, qual sejam, estudar isoladamente, 

ensaiar com seu grupo, apresentar-se em público ou para o seu professor 

(aula)” (RAY e ANDREOLA 2005) 

 

Entendemos que para um aquecimento, existem vários exercícios para cada tipo de 

pessoa e para cada tipo de técnica. O professor A diz que os exercícios feitos de maneiras 

inadequadas e mal orientados podem ser prejudiciais para a saúde do musico, podendo 

acarretar em lesões. Ainda complementa que não existe um tempo certo para se aquecer, mas 

afirma que o aquecimento é uma parte da preparação do aprendizado musical do aluno, ainda 

fala que em detrimento, ao tempo que ele tem para poder ensinar os seus alunos, ele utiliza 

quinze minutos para a parte de aquecimento.  

Para o professor B, o tempo de aquecimento é relativo, pois varia de pessoa para 

pessoa. Porém, fala que se for determinar um tempo para fazer um aquecimento ideal, a 

duração desse aquecimento pode varia de, quarenta minutos à uma hora.  

Os dois professores concordam que os exercícios executados de maneira equivocada, 

podem prejudicar o aluno. Explicam que os exercícios repetidos demasiadamente ou 
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similares, podem prejudicar a saúde do aluno. Ainda falam que não é o exercício em si que é 

prejudicial, mas sim a forma errônea de ser feito. 

Percebemos que o papel do professor é primordial para o ensino do instrumento, pois 

se o aluno tentar de alguma forma aprender alguma técnica nova sem a orientação do 

professor, pode sofrer alguns prejuízos, podendo sofrer lesões musculares. Botelho (2013) 

explica que o aquecimento é um elemento de preparação importante para o músico, pois o 

aquecimento é uma forma de se alongar para realizar os exercícios a serem executados. O 

aquecimento é um dos principais exercícios que prepara os músculos, portanto o aquecimento 

sendo realizado de forma correta é um dos principais meios que auxilia nos estudos do 

músico, trazendo segurança e saúde para o aluno. 

 

Após todos estes procedimentos, os músculos já deverão estar preparados 

para serem mais exigidos. Exercícios de flexibilidade e escalas devem 

também ser realizados diariamente, com a finalidade de manter os músculos 

da embocadura exercitados e “treinados” para segurança da afinação e 

leveza nas mudanças das notas através das movimentações da série 

harmônica de cada posição do instrumento. (BOTELHO 2013, p.53) 

 

Sabemos que o ato de aquecer antes de tocar é necessário para a prevenção de lesões e 

auxílio para melhorar os aspectos técnicos e musicais, mas nem sempre os alunos iniciantes 

entendem que esse momento no aprendizado é importante. Os professores explicam que para 

contornarem essa situação, eles conversam e mostram para os alunos que o ato de aquecer 

antes de tocar é importante, não somente para o auxílio em aspectos musicais mas como para 

a saúde. Eles explicam para os alunos que os exercícios feitos na hora do aquecimento são 

bases elementares, ao serem feitas de forma correta auxiliam a execução das peças musicais 

que eles estão estudando. Botelho (2013) afirma que: “Também entendemos que nosso 

principal objetivo como músicos é fazer música, e que as rotinas e estudos técnicos são um 

meio para alcançar tais objetivos”. 

O professor A ainda expõe que faz a utilização de métodos como tocar juntos, Da 

Capo, para poder auxiliar os meios de estudos dos alunos de bombardino e tuba, fazendo com 

que os alunos aprendam a teoria juntamente com a prática, por outro lado o professor B faz a 

utilização de métodos como Arbans, Rochut trazendo esses métodos como materiais 

auxiliares para o desenvolvimento técnico instrumental dos alunos. 
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2.4 DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS NO ENSINO DO INSTRUMENTO 

BOMBARDINO E TUBA  

 

Sabemos que os instrumentos Tuba e Bombardinos são da mesma família, porém, com 

semelhanças e diferenças entre os instrumentos. Ambos são de metal, da família dos 

saxhornes, tendo sua característica física aparentemente semelhante, havendo diferença 

somente no tamanho do instrumento. As funções na música são diferentes, mas podemos 

afirmar que nas aulas de instrumentos esses dois instrumentos podem ter aulas juntos, sendo 

que a abordagem dos assuntos técnicos de cada instrumento deve ser diferenciado na hora do 

ensino.  

O professor B explica que o bombardino nada mais é do que uma tuba tenor, tendo 

uma característica de instrumento virtuosístico, porém, o seu timbre e sonoridade se 

assemelham bastante com a Tuba. Afirma ainda, que as aulas de bombardino e tuba podem 

ser feitas juntas, porém, não se utiliza da aula coletiva, pois a proposta de sua unidade escolar 

é voltada para o ensino individual. O professor A já se utiliza das aulas em conjunto entre os 

dois instrumentos, mas explica que é preciso tomar alguns cuidados na hora da aula fazendo a 

diferenciação e mostrando a finalidade de cada instrumento. Deste modo, é preciso que o 

professor aborde alguns aspectos técnicos somente para os alunos de tuba e mostrando para os 

alunos de bombardino que aquela técnica é especifica para aquele instrumento. O professor 

enfatiza que a tuba é um instrumento com um objetivo de se manter com a linha do baixo e o 

bombardino é um instrumento que se apropria mais das melodias e contra cantos. 

Os ensaios gerais são momentos em que os alunos, tem a oportunidade de vivenciar 

novas experiências de aula coletiva, pois neste momento os alunos tem a oportunidade de 

colocar em prática todo o conhecimento adquirido nas aulas de naipe. O ensaio geral é um 

momento de grande importância para os alunos, vivenciarem e experimentarem novas formas 

de aprendizagem musical. 

 

A aula coletiva se configura como um momento anterior aos ensaios em que 

os alunos iniciantes passam a interagir com os demais integrantes em um 

novo universo musical com o propósito de alcançar a aprendizagem 

instrumental em grupo. Essa etapa se destina a familiarização do aluno com 

o tocar em grupo, atividade esta que doravante se tornará frequente durante 

todo o ano letivo, sendo dessa forma, um ambiente favorável ao 
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compartilhamento de experiências musicais entre os estudantes. ( SILVA 

2012, p.102) 

 

Comprendemos que as aulas coletivas e individuais de instrumentos, são metodologias 

utilizadas por cada professor, sendo que uma complementa a outra, podendo ser utilizada de 

forma que as aulas coletivas tem a possibilidade de ensinar varios alunos ao mesmo tempo, e 

a aula individual são para solucionar o problema especifico de cada aluno. Assim, podemos 

dizer que não existe o método perfeito de ensino de instrumento, mas sim a competência de 

cada professor para se adequar a cada situação, para poder solucionar o problema específico 

de cada aluno. Com isso, os professores A e B mostram as possibilidades de encarar os 

problemas e a solução de cada situação em que os professores de bombardino e tuba 

encontram no momento do ensino do instrumento. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como principal objetivo entender as metodologias utilizadas pelos 

professores de instrumentos de bombardino e tuba de uma Banda Marcial do Colégio da 

Policia Militar do Estado de Goiás e de uma escola especializada no ensino do instrumento 

musical. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os professores, havendo também 

uma análise que demonstrou algumas características de cada professor, em que suas 

metodologias de ensino foram evidenciadas nas respostas dos professores. 

A proposta de ensino do instrumento nestas instituições tem como foco principal 

formar músicos, porém, nem sempre esse objetivo é alcançado. Na banda marcial do colégio 

da polícia militar os alunos estão ali para complementarem suas atividades dentro da escola, 

diferente dos alunos da escola especializada no ensino do instrumento musical, que são alunos 

que estão em busca de se especializarem no estudo do instrumento.  

A metodologia que os professores utilizam em suas aulas são voltadas para o estudo 

técnico do instrumento, em que é desenvolvido o estudo de métodos, escalas, prática em 

conjunto e no caso especifico da banda, o seu repertório. São utilizadas aulas individuais e 

coletivas nas duas escolas, porém, na banda marcial o professor se utiliza mais do ensino 

coletivo, pois tem muitos alunos e pouco tempo para todos os alunos. Assim, sendo mais 

viável o ensino coletivo e utilizando o ensino individual em casos específicos com alguns 

alunos que tenham mais dificuldades, para nivelar esse aluno com os demais. Já no 

conservatório é feito o inverso, o professor se utiliza do ensino individual, pois a estrutura da 

escola o permite que seja feito as aulas de instrumento desta maneira. No entanto, é feito 

algumas práticas de conjunto, onde o professor tem a intervenção para poder fazer dessa 

prática uma aula coletiva, sendo assim transformando a prática musical em ensino coletivo. 

Os professores explicaram as causas das desistências que são alguns dos problemas 

recorrentes nas suas aulas. É preocupante esta situação, pois a maioria dos alunos desiste de 

estudar música por qualquer dificuldade que aparece. Os professores citaram várias hipóteses 

que justificam a desistência dos alunos, mas vejo que essas desistências estão ligadas à falta 

de motivação ao aluno no estudo de música, pois são motivos diversos que os fazem 

abandonarem os estudos de música, como por exemplo, a transição do ensino fundamental 

para o ensino médio, distância de casa, horário dos ensaios que podem ser utilizados como 

justificativa de desistência.  

Tais motivos podem ser solucionados com uma conversa com os alunos e os pais, 

podendo ser ajustadas e mostradas para ambas as partes que a música não é a solução de todos 
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os problemas, mas que com o ensino/aprendizagem da música, o aluno terá mais facilidade de 

aprendizagem e aumento de seus conhecimentos.  

Vimos que o ensino coletivo tem uma capacidade de abordar uma quantidade 

numérica de alunos ao mesmo tempo, proporcionando ao professor uma facilidade para 

transmitir o mesmo conteúdo para vários alunos. Mesmo com as dificuldades que aparece no 

decorrer da aula com dúvidas e erros, os professores enfatizaram que é possível corrigir os 

erros técnicos e as dúvidas recorrentes dos alunos, fazendo uma comparação de cada situação 

e mostrando para os alunos que o erro do outro pode ser um aprendizado para os demais 

alunos. 

Por outro lado, mostrou que o ensino individual é mais fácil a sua utilização, pois as 

dificuldades do aluno podem ser melhor trabalhadas, uma vez que tanto o aluno quanto o 

professor, tem uma liberdade maior de se expressarem quando estão no processo de 

ensino/aprendizagem, sendo que os erros do aluno não são expostos para outras pessoas. 

Mostramos que os alunos de bombardino e a tuba podem ter aulas em conjunto, pois 

as diferenças entre esses instrumentos são poucas. O professor deve somente ter o cuidado na 

hora de repassar o conteúdo para os alunos. 
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ANEXO 1 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

O ensino do Instrumento: 

1) Qual pratica de ensino prevalece nas aulas de instrumento: o ensino coletivo ou o 

ensino individual? 

2) Você vê diferença entre os dois métodos de ensino? Quais os benefícios do ensino (X) 

e seria possível trabalhar o ensino (Y) com os seus alunos? 

3) Para você professor, os métodos de ensino coletivo e ensino individual tem vantagens 

ou desvantagens na hora de transmitir o conteúdo para o aluno? Quais são as 

vantagens e quais são as desvantagens? 

4) Como você ensina a leitura musical aos seus alunos? É feito de forma conjunta com a 

prática, ou existe aulas teóricas em momentos distintos das aulas praticas?  

Colégio x Conservatório 

1) A participação da escola é efetiva para o aprendizado do aluno? A escola promove de 

alguma forma ou incentiva os alunos ao aprendizado musical? O que a escola faz para 

auxiliar o professor? 

2) A continuidade do trabalho ao inicio de cada ano é sempre mantida, ou tem muita 

desistência dos alunos? (se tiver muita desistência – o que você acha que motiva essa 

desistência?) 

3) Qual o tempo de cada aula de musica? Você sente a necessidade de ter essa carga 

horária alterada? Qual a posição da escola em relação a essa questão? 

4) A política da escola em relação as aulas de musica, com o apoio ou sem o apoio da 

escola, faz a diferença no incentivo ao aluno para que ele se dedique mais aos estudos 

de música? 

Aquecimento 

1) Você faz aquecimento com os alunos em todas as aulas? Qual a importância desse 

momento na formação do aluno? 

2) Qual o tempo ideal para um aquecimento? O que é trabalhado nesse aquecimento? 

3) Existe algum exercício que poderá trazer complicações aos alunos? 

4) Na hora do aquecimento, qual a reação dos alunos? Como você contorna essa 

situação? 



46 
 

  

Pratica do instrumento 

1) Existe alguma hora que os alunos tem o contato com os outros alunos? Como é a 

reação deles neste momento? 

2) O repertorio que é trabalhado com os alunos, são escolhidos de maneira aleatória ou 

existe algum planejamento para cada aluno? 

3) As aulas de instrumento, (bombardino e tuba) podem ser feitas juntas, ou existe 

alguma diferença entre esses instrumentos? 

4) Existe alguma semelhança ou diferença entre o bombardino e a tuba? Quais são elas? 
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ANEXO 2 

 

TRANCRIÇÃO DA ENTREVISTA PROFESSOR “A” 

 

Hoje dia 23/03/2016 o aluno de educação musical Rafael Caldeira Rodrigues vai 

entrevistar o professor “A”. 

Em relação a ensino do instrumento, primeira pergunta, qual a pratica de ensino 

prevalece nas aulas de instrumento, o ensino coletivo ou o ensino individual? 

- bom aqui na escola onde eu trabalho, que é o colégio da policia militar, a gente 

trabalha com as duas perspectivas, a gente trabalha tanto o ensino coletivo como o ensino 

individualizado. Geralmente nos ensaios da banda, a gente trabalha com o ensino coletivo, 

com todos os alunos, e aquele aluno que tem mais dificuldade a gente acostuma marcar 

horários extras para ele, como uma aula de reforço, e ate os outros que não tem também, e 

queira ter aulas, a gente disponibiliza horário para eles. 

Você vê diferença entre os dois métodos de ensino? Quais os beneficios do ensino 

individual e seria possível trabalhar o ensino coletivo com os seus alunos? 

-bom, eu vejo uma diferença grande do ensino coletivo do ensino individualizado, eu 

acho benéfico o ensino coletivo por que ele trabalha muito a prática em conjunto, os alunos 

aprendem a tocar com o colega, aprende o que é afinação, melhora a afinação, melhora a 

disposição para tocar em naipes, e o ensino se torna mais democrático. Já o ensino 

individualizado, ele é muito técnico, ele é especifico, porque no ensino individualizado nós 

trabalhamos mais a técnica especifica do aluno, não o conjunto inteiro. 

Pra você professor, os métodos de ensino coletivo e individual tem vantagens ou 

desvantagens na hora de transmitir o conteúdo para o aluno, quais as vantagens ,e quais as 

desvantagens  dos dois métodos. 

-o ensino coletivo eu acho vantajoso, no quesito como eu já falei, a gente trabalhar 

muito a musica de câmara, a percepção musical do aluno, isso eu acho muito benéfico no 

ensino coletivo, eu já não gosto no ensino coletivo é no que se diz a técnica, pois são vários 

alunos ao mesmo tempo para você trabalhar a técnica, e cada um tem uma especificidades 

diferentes um do outro, tem um moleque que tem problemas de afinação, outro já tem 
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problema de tocar coisas rápidas, então eu indicaria o ensino individualizado, eu acho que um 

complementa o outro. 

Como você ensina a leitura musical aos seus alunos, e feita de forma conjunta com a 

pratica ou existe aulas teóricas em momentos distintos das aulas praticas? 

-Eu ensino a leitura aos meus alunos de forma conjunta, a pratica e a teoria ao mesmo 

tempo, não tem como você tocar desalinhando a teoria a pratica, não tem como separar isso. 

Só um fica chato e sem o outro você não consegue fazer as coisas também. 

A participação da escola é efetiva para o aprendizado do aluno, a escola promove de 

alguma forma ou incentiva os alunos ao aprendizado musical, o que a escola faz para auxiliar 

o professor? 

-A escola nos auxilia em tudo, ela apoia bastante, todo tipo de apoio seja recursos 

didáticos, material, instrumento, a escola está sempre tentando dar o seu maximo e 

disponibilizando, a gente tem um apoio bem legal aqui. 

A continuidade do trabalho no inicio de cada ano é mantida ou tem muita desistência 

dos alunos? 

-aqui a gente tem um problema de rotatividade grande de um ano para o outro, 

geralmente a uma troca muito grande de alunos, o que motiva muito isso é tem aluno por 

exemplo vai ao ensino médio então o pai fala “ não agora você não vai tocar mais na banda, 

por que você tem que fazer um cursinho tem que estudar para o vestibular tem que passar em 

uma faculdade boa”, outra questão as vezes é o horário, é um horário de almoço que a gente 

trabalha, então as vezes o pai não quer deixar o menino vir, porque tem que almoçar mais 

cedo, gera um pequeno transtorno para a família por que as coisas tem que ser adiantas para o 

menino ta aqui na hora. 

Qual o tempo de cada aula de musica, você sente a necessidade de ter essa carga 

horária alterada, e qual a posição da escola sobre essa relação? 

-Aqui a gente trabalha com a carga horária de duas horas de ensaio na banda, fora os 

horários extra ensaio, que ficamos aqui em outros horários também. Acho que esse período 

ele é suficiente duas horas, não precisa mais do que isso, talvez o horário seria legal em outro 

horário, mas infelizmente a escola não tem como disponibilizar isso, por que o projeto de 
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banda não faz parte da grade curricular, é um projeto então não tem como a escola também 

dispor de mais horários pra gente então a gente tem que trabalhar nesse turno. 

A política da escola em relação as aulas de musica, com ou sem o apoio da escola, faz 

a diferença para o aluno, para que ele se dedique mais aos estudos de musica? 

- com certeza, aqui na banda a gente pode ensinar muito o aluno a ser responsável, a se 

formar como cidadão, então isso vai influenciar nos estudos musicais dele, ele vai levar isso 

mais a serio e vai buscar mais conhecimento.  

Você faz o aquecimento com os alunos em todas as aulas, e qual a importância desse 

momento na formação do aluno? 

-o aquecimento acontece em todas as aulas, e ele é de extrema importância, assim 

como um atleta, o atleta não sai corendo dez, cinco quilômetros sem se alongar, sem se 

aquecer corretamente, a gente também trabalha com músculos, assim como um atleta, apesar 

de usarmos a boca para tocar que também tem músculos, a gente necessita preparar esses 

músculos para a prática, então é de suma importância a gente fazermos um aquecimento bem 

feito. Um aquecimento bem feito se constituiria de um alongamento, exercícios de respiração, 

por que o ar, a gente acredita que o ar é o nosso combustível para se tocar, sem ar não a 

produção de som, então a gente estuda muito respiração e depois damos continuidade com 

notas longas e o aquecimento. 

Qual o tempo ideal para um aquecimento, o que é trabalhado nesse aquecimento? 

-bom não existe um tempo ideal para se fazer um aquecimento, até por que o 

aquecimento é uma coisa bem pessoal, mas na banda a gente tem muito pouco tempo para 

trabalhar, duas horas é pouco para você fazer um bom aquecimento, então eu acho que para a 

realidade da banda, a gente pode trabalhar com um aquecimento de 15 minutos. O ideal seria 

você fazer alguns estudos de respiração, antes da respiração fazer um alongamento preparar o 

corpo para isso, estudos de vibração, estudos de nota longa, escalas, flexibilidade para 

fortalecimento da musculatura, acho que seria o ideal. 

Existe algum exercício que poderá trazer complicações ao aluno? 

- sim, qualquer exercício pode trazer complicações ao aluno, se ele não for feito de 

forma correta e bem orientada, então o aluno tem que estar sempre sobe a orientação do 

professor, o professor tem que estar sempre ensinando o aluno a forma correta, e o aluno 
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muitas vezes ele chega aqui com preguiça, ele está cansado, ou não tá a fim de fazer no dia 

esta com sono, entoa a gente sempre tem que estar policiando para que ele faça correto. 

Na hora do aquecimento qual é a reação dos alunos, como você contorna essa 

situação? 

- o aluno ele nunca quer aquecer, cá entre nós, aquecer é chato muito chato, mas a 

forma que eu vejo de contornar isso é fazendo uma conscientização do aluno da importância 

de se aquecer, por que eu tenho que aquecer? Por que eu simplesmente não posso pegar o 

instrumento e sair tocando, então eu tento conscientizar os alunos dessa importância, e aos 

poucos eu vou mostrando que, esse aquecimento, esses pequenos exercícios que a gente faz 

antes de tocar, isso vai ajudar muito na hora da performance, na hora que eu for tocar minha 

musica, na hora que eu for tocar um estudo um método ou seja la o que eu for tocar, isso vai 

me ajudar muito, então eu tento conscientizar eles dessa importância. 

Existe alguma hora que os aluno tem o contato com os outros alunos? Qual é a reação 

deles neste momento? 

- sim, a gente tem os ensaios gerais com todo mundo, geralmente no primeiro 

momento causa uma estranheza uma dificuldade, por que é uma coisa nova para eles, o 

trompete toca de um jeito, a trompa toca de outro o trombone mais parecido a tuba um oitava 

a baixo então assim, as vezes causa uma estranheza nos alunos mas é uma coisa rápida assim, 

eles se adaptam muito rápido a essa situação. 

O repertorio que é trabalhado com os alunos é escolhido de forma aleatória, ou existe 

um planejamento para cada aluno? 

- não, o repertorio ele é pensado, ele é planejado sempre, então a gente sempre pensa 

na banda que a gente tem, no nível de aluno que a gente tem hoje, se a gente tem muitos 

novatos é claro que a gente não vai colocar um dobrado muito difícil, uma musica muito 

difícil, a gente sempre tenta nivelar pelo nível de alunos que a gente tem na banda, pela 

maioria, hoje por exemplo, agora a gente esta tendo muito novato, então a gente não vai sair 

tocando um Washington post, a gente  vai tocar uma nona sinfonia, uma coisa mais simples, e 

aos poucos a gente vai evoluindo, essa é a dificuldade de repertorio até chegar numa peça bem 

complexa. 
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As aulas de instrumento, bombardino e tuba. Podem ser feitas juntas ou existe alguma 

diferença entre esses instrumentos? 

- as aulas de bombardino e tuba podem ser feitas juntas, a diferença que tem e que a 

tuba é um instrumento mais grave, um oitava a baixo mas os dois são da mesma família, o 

bombardino não é nada a mais do que uma tuba tenor, então a gente usa na banda uma tuba 

contra baixo, uma oitava a baixo. Os dois podem ter perfeitamente a mesma aula, desde que 

você saiba trabalhar com essa diferença de altura, e mostrar tanto para o aluno de tuba e tanto 

para o aluno de bombardino que é diferente os instrumentos que eles não tocam a mesma 

oitava, mas que o principio é o mesmo, o principio de técnica é quase o mesmo. 

Existe alguma semelhança ou diferença entre o bombardino e a tuba? Quais são elas? 

- a semelhança é que os dois fazem parte da mesma família, a construção é bem 

parecida, a diferença é que o bombarino é uma tuba tenor ele é menor, alem dele estar uma 

oitava a cima, os tubos são menores, o instrumento inteiro é menor o corpo do instrumento né. 

A tuba já é um instrumento maior que a gente fala que ele tem mais potencia sonora, seria a 

base de todo um grupo seja ele orquestral de banda, o bombardino já é mais solista ele 

aparece mais nos solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

  

ANEXO 3 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA PROFESSOR “B” 

 

Hoje do dia 29/03/2016, o aluno de educação musical vai entrevistar o professor “B”. 

Qual a pratica de ensino prevalece nas aulas de instrumento. O ensino coletivo ou 

ensino individual? 

- na minha realidade, o ensino individual. Eu trabalho numa escola que prioriza esse 

tipo de pratica, mas não exclui totalmente o coletivo. Esse realizado nas praticas de conjunto, 

trabalho de musica de camara, duos, trios, quartetos, mas as aulas do instrumento se da em 

aulas individuais semanais. 

Você vê diferença nos dois métodos de ensino, quais as diferenças entre o ensino 

individual e seria possível trabalhar o ensino coletivo com seus alunos? 

- no ensino individual, a gente prioriza pelo detalhe, para trabalhar as dificuldades 

especificas de cada aluno, e acompanhando a dificuldade de cada um deles. Na pratica de 

ensino coletivo, dependendo de onde você trabalha, tipo nas bandas ou em trabalhos que você 

basicamente tem que seguir por esse caminho, as vezes por questões de tempo e quantidade 

de aluno as questões técnicas e especificas de cada um, acaba tendo que ser deixado de lado. 

É a diferença principal que eu vejo entre os dois métodos assim. Pra mim na minha realidade 

de trabalho, eu prefiro e acho melhor o trabalho individual. Justamente por isso, pra olhar 

cada um nas suas realidade, nas suas dificuldades assim que se manifestam de forma diferente 

de aluno para aluno, e você tem a possibilidade de cada um nas suas questões nos seus 

problemas e dificuldades de maneira organizada. 

Para você professor os métodos de ensino coletivo e individual, tem vantagens ou 

desvantagens na hora de transmitir o conteúdo para o aluno, quais são as vantagens  e as 

desvantagens dos dois métodos? 

- olha tem. Ambos são vantajosos, so que depende da realidade de que você se 

encontra, se você estiver trabalhando nas bandas aqui de Goiânia ou de outros lugares, você 

tem uma quantidade muito grande de alunos, tem que fazer o aluno tocar em pouco tempo e 

você tem o mínimo de horário para trabalhar por dia, algumas bandas de escolas você tem 
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quarenta minutos de atividade, uma hora de atividade por dia, o ensino coletivo, eu nessa 

parte eu vejo ele como uma vantagem, você tem como ministrar o mesmo conteúdo para um 

maior numero de pessoas, e o individual também, pelas vantagens que eu já citei. A 

desvantagens do ensino coletivo na minha forma de pensar, é justamente não ter a 

oportunidade de trabalhar o particular de cada aluno, as dificuldades especificas de cada 

aluno, por exemplo quando você está dando aula para um grupo de quinze alunos, dez a 

quinze alunos e você tem, e você tem quatro, cinco alunos distintos com problemas de 

articulação, ou problemas técnicos distintos, seja de articulação, extensão, ligadura e você 

estando sujeito a trabalhar so com esse tipo de abordagem compromete um pouco o 

desenvolvimento individual de cada um deles, e que num atendimento individual você 

consegue acompanhar cada um deles nas suas dificuldade, eu não vejo muito problemas nas 

aulas individuais pela minha forma de trabalho ser diferente, é uma escola de música e eles 

procuram para se especializar, então a proposta é justamente olhar cada um nos seus 

problemas nas suas dificuldades, e ajudar cada um deles no seu crescimento, para mim é 

vantajoso. 

Como você ensina a leitura musical para os seus alunos, é feito de forma conjunta com 

a pratica ou existe aulas teóricas em momentos distintos das aulas praticas. 

- existe as aulas teóricas em momentos distintos, eles tem as aulas de teoria, onde 

engloba leitura rítmica, leitura métrica, aulas de percepção, um tipo de atividade relacionado 

ao desenvolvimento da leitura dentro de uma outra disciplina, então a leitura musical não fica 

na minha responsabilidade, claro que cada aluno que vem com alguma dificuldade de leitura 

dentro do material que ele está estudando, a gente ajuda, você vai esclarecer possíveis duvidas 

tentar explicar de acordo com que ele tá vendo no nível proposto da teoria, inclusive o 

programa de repertorio que é feito, é elaborado no nível de conhecimento teórico de leitura de 

cada um, o programa vai avançando na medida que cada um vai avançando nessa area 

também, mas nos momentos de dificuldades a gente ajuda de uma determinada forma, mais 

isso fica a cargo da disciplina de teoria. 

A participação da escola é feita para o aprendizado do aluno, a escola promove de 

alguma forma ou incentiva os alunos ao aprendizado musical, o que a escola faz para auxiliar 

o professor? 

 - então, eu acredito que a escola auxilia sim, porque 98% dos alunos de tuba e 

euphonium são oriundos ou de escolas ou de igrejas, então eles tem esse marco inicial dentro 
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da escola, nas bandas marciais, bandas musicais, é o inicio onde eles tem esse primeiro 

contato com o instrumento, e passam a apreciar e gostar da música ate um ponto onde eles 

pensam em se especializar e procurar os conservatórios, então eu considero que as escolas são 

de grande importância, olha com relação a escola de musica e o conservatório, no incentivo 

dos alunos, muitos dos alunos que vem são incentivados pelos professores que estão nas 

escolas com o uso do instrumento que são da própria escola, das bandas, enfim o inicio da 

educação musical deles e trabalho realizado com eles é iniciado nas escolas.  

A continuidade do trabalho ao inicio de cada ano, é sempre mantida ou tem muitas 

desistências dos alunos? 

- olha tem um nível de desistência pequeno, é diferente das escolas, onde nas bandas 

você acaba todo o inicio de ano você quase tem que começar com um grupo novo, você tem 

um nível de desistência muito pequeno. E eu acredito por que muitos dos alunos que vem 

estudar eles pensam que de repente que vai ser abordado uma determinada coisa e as vezes 

eles acabam pelo o nível de exigência e de especialização acabam desistindo, mas o numero 

de desistentes é muito pequeno, então o trabalho ele segue uma sequencia, ao final de cada 

ano letivo pro inicio do outro ano o programa segue, você tem um programa continuo de ano 

a ano dentro de todo o período que o aluno fica no conservatório. 

Qual o tempo de cada aula de música, você sente a necessidade te ter essa carga 

horária alterada, qual a posição da escola sobre essa questão? 

- olha a escola tem uma estrutura especifica, o nível básico é uma aula individual de 

50 minutos por semana e no nível técnico 2 aulas de 50 minutos por semana, de acordo com o 

planejamento e estrutura especifica da escola, as vezes dependendo do interesse e da 

necessidade do aluno, eu por conta própria marco algumas aulas extras, então dou mais de 

uma aula por semana, mas eu penso que pra esse modulo, eu gostaria que a aula fosse um 

pouco maior ou dividida em duas partes como é feito no nível técnico, mas a escola tem uma 

estrutura especifica já tem uma grade especifica com os horários das disciplinas. 

A política da escola com relação as aulas de musica com ou sem o apoio da escola, faz 

com que o aluno se dedique mais aos estudos da musica? 

- olha dentro da realidade da escola de música, existe o apoio e o aluno ele se sente 

motivado, incentivado pelo próprio mecanismo da escola, a possibilidade de exigência e 

atuação do aluno que está aprendendo em grupos de música de câmara praticas de conjunto 
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diversas possibilidade de apresentações em publico, obrigatoriedade dessas apresentações 

com a possibilidade de integração em grupos como banda sinfônica, orquestra sinfônica, 

muitos alunos se sentem motivados no estudo pela possibilidade de participação em varias 

dessas circunstancias, que na escola de ensino regular e bem mais limitado, então acredito que 

incentiva sim. 

Você faz aquecimento com os alunos em todas as aulas, qual a importância do 

aquecimento para o aluno? 

- eu acredito que é extremamente importante, não tem como o aluno músico ter um 

bom desenvolvimento se ele não tem bons básicos, se a parte básica dele está bem 

desenvolvida e solidificada, dentro da estrutura do curso os alunos dos níveis iniciais, nós 

sempre começamos as aulas fazendo a sequencia de estudos básicos de aquecimento de 

diversos estudo ate para eu poder ta acompanhando e vendo se eles estão fazendo certo e se 

estão desenvolvendo certo nessa parte. Num determinado nível pra cima, intermediário, ai já 

não tem um acompanhamento aula a aula não, dessa parte não. Por que a partir desse nível os 

alunos já entende a necessidade da pratica diária, então já esta incorporada automaticamente 

aos estudos diários deles. Ai não se faz necessário desse acompanhamento aula a aula da 

rotina de estudos básicos deles não, mas de vez em quanto a gente faz junto ou toca junto e 

pede para ele tocarem para ver do jeito que eles estão fazendo, para ver se estão mantendo as 

coisas certinha. 

Qual o tempo ideal para um aquecimento, o que é trabalhado nesse aquecimento? 

- a questão de tempo ideal é relativo de pessoa pra pessoa, hoje eu acredito que um 

bom aquecimento ele possa durar de 40 minutos a 1 hora no Maximo, entendendo como 

aquecimento os estudos de preparação e manutenção no nosso casso desde os estudos de 

respiração bocal e todos os estudos subsequentes que constitui a rotina e manutenção pra 

preparação que o aluno vai desenvolver depois entorno de 40 minutos. Nós trabalhamos 

respiração, vibração labial, estudos de bocal estudos para a sonoridade nota longa e estudo 

afins, fluência, articulação, escalas, flexibilidade, exercícios complementares, vocalizes ao 

instrumento, arpejos escalas maiores menores, alterados tons inteiros, enfim uma serie de 

estudos que são trabalhados no dia a dia. 

Existe algum tipo de exercício que pode trazer complicações ao alunos? 
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- existe, eu acredito que sim, o exercício mal feito por falta de orientação ou mal 

orientado, um exercício que está fora da realidade momentânea do aluno, um exercício que é 

feito demasiadamente, exercícios similares de técnicas similares, tocados juntos durante muito 

tempo, eu não elegeria um exercício especifico ou tipo de técnica especifica ou um exercício 

em si especifico que possa trazer problemas, tem uma serie de fatores que dentro dos 

exercícios que se não houver um acompanhamento ou uma consciência por parte de quem 

pratica pode sim trazer complicações no desenvolvimento do aluno. 

Na hora do aquecimento qual a reação dos alunos, como você contorna essa situação? 

- olha no inicio da aprendizagem isso varia de aluno para aluno, tem aluno que gosta 

de tocar, como ele procura a escola para poder se especializar ele aceita bem tudo que a gente 

passa, para outros alunos eles acham chato, eles não gostam de fazer, por exemplo a se 

dedicarem ao estudo de nota longa, sonoridade estudos para desenvolver técnicas básicas, 

alguns não gostam mas outros já fazem a rotina assim sem maiores problemas, os alunos que 

não tem muita afinidade e que não gostam, mas isso principalmente no período inicial como 

eu falei, os alunos no nível intermediário para avançado eles já enxergam e entendem a 

necessidade, e isso daí já está incorporado a rotina de estudo deles, os alunos que não gosta, 

no inicio a gente tenta mostrar a necessidade da pratica e o que acontece e que a falta de 

preparação ela vai se refletir no momento da pratica do estudo das peças, então alem do 

dialogo e da demonstração da necessidade desse tipo de estudo na preparação da performance, 

as vezes no meio  das coisas que ele está tocando no desenvolvimento do repertorio ou dos 

métodos dos estudos técnicos algumas coisas que não vão ficando muito boas, a gente sempre 

conversa e tenta mostrar que determinadas técnicas não estão se desenvolvendo por falte 

justamente da preparação, do estudo inicial dessa preparação pra performance dele, ai com o 

tempo esses alunos vão mudando de opinião e entendendo a necessidade, e a partir do 

momento que existe a pratica e eles começam a perceber os benefícios e perceber o 

desenvolvimento, daí já não ter esse tipo de quixa não 

Existe alguma hora que os alunos tem contato com outros alunos, qual a reação deles 

neste momento? 

- tem sim, as aulas de musica de camara, esse ano estamos fazendo um trabalho com 

um grupo de tubas e euphonios onde todos os alunos participam juntos, são 15 alunos. Existe 

a reação maior é por parte dos alunos mais do nível iniciante que tem pouco contato com os 

alunos intermediários e mais avançados, então a reação maior no inicio é de surpresa, por ver 
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outros alunos que estão tocando bem e fazendo outras coisas bem feitas e já tem um nível de 

sonoridade um nível técnico mais apurado mais avançado e isso chama muito a atenção, 

chama atenção e trás o incentivo ao estudo por eles verem os colegas tocando bem, a 

tendência é que eles também queiram tocar,  e no momento que eles estão tocando juntos e 

fazendo a mesma pratica eles tentam não ficar devendo muito na parte de cada um deles 

assim, na realização de duos, trios quartetos a gente sempre observa o mesmo e de um 

extremo beneficio e seja em pratica de conjunto de mesmo instrumentos ou na atuação de 

grupos maiores como banda sinfônica e outros grupos de sopro que tem na escola. Os 

resultados tem se mostrado extremamente positivo nesse aspecto. 

O repertorio que é trabalhado com os alunos é escolhido de maneira aleatória ou existe 

algum planejamento para cada aluno 

- olha o repertorio ele não é escolhido de maneira aleatória, ele é baseado no nível de 

desenvolvimento de cada aluno, são separados níveis distintos de repertorio por exemplo 

todos os alunos tem que tocar pelo menos  duas vezes por ano, uma vez por semestre num 

recital de musica de camara, solo ou tuba e euphonium ou com piano ou duos, trios ou 

quartetos, essa escolha ela é feita de acordo com o nível do aluno, alunos no nível mais básico 

vão tocar peças mais fáceis que são escolhidas baseada no nível técnico de cada um desses 

alunos, então as peças contem elementos que o aluno já tem mais familiaridade, nada que vá 

alem do nível de desenvolvimento dele não, e assim de forma subsequente, quando chega no 

próximo recital ou no próximo nível, cada nível que o aluno avança o nível do repertorio sobe 

e ele acompanha o mesmo nível. E a pratica de conjunto também da mesma forma, como eu 

falei a gente está fazendo um grupo maior esse ano, mais as partes elas são adaptadas de 

acordo com o nível técnico de cada aluno, então os alunos que tem um nível mais básico e 

iniciantes eles estão tocando figuras longas coisas menos complicadas que exigem menos em 

termos de sonoridades extensão e articulação e interpretação, e os alunos que estão mais 

avançados já tem as coisas mais difíceis escritas e elaboradas no arranjo de um jeito que 

também eles possam ter mais aproveitamento de acordo com seu próprio nível. 

As aulas de instrumento bombardino e tuba podem ser feitas juntas ou existem 

algumas diferenças entre esses instrumentos? 

- olha elas podem ser feitas juntas, mas existem coisas especificas que devem ser 

trabalhadas, no trabalho na escola de musica elas podem, porem não são feitas o tempo todo, 

como eu disse cada aluno tem o seu horário individual, mas alguns momentos ou em épocas 
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especificas que são realizadas aulas em conjuntos ou em forma de máster classe, ou aulas 

coletivas com todos os alunos, os aspectos semelhantes dentre os dois instrumentos eles são 

abordados, e o aspecto musical pro exemplo ou determinados conteúdos técnicos que são 

semelhantes eles são abordados, e existem diferenças. 

Existe alguma semelhança ou diferença entre o bombardino e a tuba? 

- alem da forma e do tamanho, a abordagem. O euphonium ele é uma tuba tenor e ele é 

um instrumento que é virtuosístico mas com uma característica de Tibre e sonoridade muito 

semelhante a tuba, então as concepções de som Tibre e cor elas são semelhantes entre os dois 

instrumentos, alguns aspectos na técnicas especificas dos instrumentos mudam, o trabalho 

com ar na tuba é muito maior o trabalho de articulação na tuba é diferenciado é uma atenção 

que a gente tem que ter uma atenção maior, a questão da extensão da tuba trabalha muito a 

coisa numa região, tem uma extensão muito grande e os estudos de região media e região 

grave e sub grave tem características muitos especificas diferentes do euphonium que por 

outro lado já tem sua especificidades no caso de articulação sonoridade como eu falei, 

técnicas de desenvolvimento de flexibilidade extensão repertorio, mas são poucas coisa, na 

verdade são instrumentos da mesma família, mas existem características distintas que precisão 

ser trabalhadas de forma separadas. 
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ANEXO 4 

 

QUADRO COMPARATIVO DAS ENTREVISTAS 

 

Professor A (CPMG) Professor B (Escola Especializada no 

Ensino do Instrumento Musical) 

 

O ensino do Instrumento 

Qual pratica de ensino prevalece nas aulas de instrumento 

Ensino Coletivo, Porem é trabalhado as 

duas modalidades de ensino tanto o 

individual quanto o coletivo. 

Ensino Individual, porem em momentos 

onde é feito as praticas de conjunto é 

trabalhado o ensino coletivo, por serem 

alunos de musica, as praticas de conjunto 

tem um caráter de aulas coletivas de 

instrumento. 

 

Você vê diferença entre os dois métodos de ensino 

O professor acha o ensino coletivo, mais 

benéfico, pela questão onde os alunos já 

começam o aprendizado tocando com 

outras pessoas, assim já aprende a 

desenvolver as questões de afinação, a 

questão de tocar em naipes. E o ensino 

individual pode ser trabalhado a parte 

técnica, com mais tempo. 

As diferenças são notórias, pois nas aulas 

individuais o professor pode fazer 

correções mais incisivas, podendo moldar 

o aluno de forma única. Já no ensino 

coletivo algumas questões são trabalhadas 

mais a grosso modo, pois o tempo que são 

utilizado para essas aulas são de curta 

duração assim não tendo o tempo 

necessário para corrigir os problemas na 

hora que eles aparecem. 

 

vantagens e desvantagens do ensino coletivo e individual 

Vantagens do ensino coletivo: poder 

trabalhar com vários alunos ao mesmo 

tempo, fazendo com que eles aprendam a 

Vantagens do ensino coletivo: Trabalhar 

com vários alunos, em um curto espaço 

de tempo, podendo transmitir para varias 
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tocar em naipes e aprendam a afinar em 

conjunto. 

Desvantagens do ensino coletivo: a 

dificuldade de poder assistir as 

dificuldades de todos os alunos, pois são 

vários alunos com problemas diferentes, e 

pouco tempo para poder solucionar todos 

esses problemas. 

Vantagens do ensino Individual: poder 

trabalhar com mais calma, as dificuldades 

de cada aluno, podendo solucionar os 

problemas dele no decorrer das aulas, não 

deixando para outra oportunidade. 

 

pessoas o mesmo conteúdo. 

Desvantagens do ensino coletivo: o pouco 

tempo que é disponibilizado para poder 

trabalhar com os alunos, a complicação 

de não poder trabalhar o particular com o 

aluno, não podendo ter um momento 

direcionado para o aluno, pois nas aulas 

aparecem vários problemas em alunos 

diferentes, e sendo assim nas aulas 

coletivas fica difícil fazer todas as 

correções necessárias no momento em 

que elas surgem. 

Vantagens do ensino Individual: poder 

trabalhar com o aluno as suas 

dificuldades, fazendo com que ele 

desenvolva mais rápido na parte técnica 

do instrumento. 

 

Como é feito o ensino da leitura musical aos alunos  

A teoria é feita de forma conjunta com a 

prática, sendo assim os alunos aprendem 

a tocar e ler ao mesmo tempo, fazendo 

um link entre as duas partes da musica, a 

pratica ligada na teoria. 

Os alunos têm aulas de teorias, separados 

das aulas de instrumentos, sendo assim os 

alunos aprendem a parte teórica de forma 

em que na hora de tocar já tem o 

conhecimento necessário para poderem 

ler os métodos de musica. 

 

Colégio x Conservatório 

A participação da escola é efetiva para o aprendizado do aluno 

A escola tem uma participação bem 

efetiva, auxiliando com recursos materiais 

e com incentivo aos alunos. 

Sim, a participação da escola é de grande 

importância, pois os alunos que chegam 

para nós nos conservatórios, é oriundos 

de escolas, em que seus professores 

incentivam e dão o apoio ao aluno com os 
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instrumentos que pertence as escolas. 

 

continuidade de trabalho a cada ano 

A rotatividade é grande, pois os alunos 

são obrigados ou desistem de tocar por 

conta de quererem mais tempo para se 

dedicarem aos estudos das matérias 

curriculares, pois a maioria dos alunos 

que sai da banda a cada ano são alunos 

que vão ao ensino médio, ou saem da 

escola por motivos de logística. 

O nível de rotatividade, é pequeno. Pois 

os alunos que estão tendo essas aulas no 

conservatórios, são alunos que buscam a 

especialização no instrumento, a 

desistência que existe é quando o aluno 

chega e se depara com uma realidade 

inesperada, com um nível de exigência 

maior que o esperado, fazendo com que 

ele desista das aulas. 

 

Qual o tempo de cada aula de musica 

São duas horas de ensaio, mais horários 

extras para os alunos com dificuldade de 

aprendizagem 

No nível básico, são aulas semanais de 50 

minutos cada. No nível técnico são duas 

aulas semanais de 50 minutos cada. 

 

O apoio da escola faz a diferença, no incentivo ao aluno para que ele se dedique mais 

aos estudos de música 

Com o apoio da escola, eles trabalham de 

forma que não é somente o ensino da 

música que é ministrado para os alunos, 

mais sim as questões que formam o 

cidadão, assim o aluno cria sua própria 

identidade e faz com que ele busque o 

conhecimento em todas a áreas, fazendo 

da música uma forma de adquirir novos 

conhecimentos. 

Os alunos se sente motivado pelo próprio 

mecanismo da escola, pois eles tem uma 

grande quantidades de grupos para 

poderem tocar, porem é necessário um 

nível para cada grupo, assim os alunos se 

motivam a estudarem para porem entrar 

nos grupos de seu interesse. 

 

 

Aquecimento 

Você faz aquecimento com os alunos em todas as aulas 
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O aquecimento é diário. O professor vê 

que é de fundamental importância, pois o 

aquecimento é uma forma de prevenir 

lesões musculares, e onde é feito o 

trabalho fundamental para a técnica do 

instrumento. 

É feito o aquecimento diário com os 

alunos iniciantes, pois é necessário o 

acompanhamento dos estudos para que o 

aluno não faça coisa errada. A partir de 

um certo nível, o aluno já tem a 

consciência de que o aquecimento é 

importante para o desenvolvimento dos 

seus estudos, porem o professor pede em 

algumas aulas que o aluno faça o 

aquecimento junto a ele, para ele poder 

olhar e conferir se o aluno está se 

aquecendo de forma certa. 

 

Qual o tempo ideal para um aquecimento 

Não existe tempo ideal, pois é uma parte 

da preparação do aprendizado musical 

que é bastante pessoal. Mas como o 

tempo de ensaio é reduzido, é feito um 

trabalho de aquecimento de 15 minutos. 

O tempo de aquecimento é relativo de 

pessoa para pessoa, mas no ponto de vista 

do professor o tempo ideal é de 40 

minutos a 1 hora. 

 

Existe algum exercício que poderá trazer complicações aos alunos 

sim, na verdade qualquer exercício feito 

de forma inadequada e sem a orientação 

de um profissional qualificado para o 

ensino do instrumento, esse aquecimento 

pode trazer lesões. 

Sim, todos os exercícios, executados de 

maneira inadequada poderá trazer 

complicações, exercícios que são 

repetidos demasiadamente, exercícios 

similares repetidos simultaneamente, na 

verdade o que pode trazer complicações 

não é um exercício em especifico mas sim 

a forma errônea de ser feito. 

 

Como o professor faz para contorna a reação dos alunos no aquecimento 

Conversando com os alunos, mostrando 

que o aquecimento é bastante importante 

Os alunos que não gostam de aquecer é 

somente no inicio, mas para mostrar a ele 
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para o aprendizado musical, pois o que é 

trabalhado no aquecimento é técnicas que 

serão empregadas nas musicas que são 

tocadas pela banda. 

que o aquecimento é importante o dialogo  

e a demonstração da necessidade do 

aquecimento para o desenvolvimento para 

realizar determinadas musicas ou estudos, 

o aquecimento é necessário, assim os 

alunos com o passar do tempo aprendem 

que é importante essa pratica para poder 

ganhar conhecimento  e técnica do 

instrumento. 

 

Pratica do instrumento 

Como é a reação dos alunos quando entram em contato com alunos de outros 

instrumentos 

O primeiro momento é de estar em um 

ambiente diferente, do que ele estava 

vivendo, pois são novas experiências, 

pois são alunos diferentes que eles estão 

encontrando e instrumentos diferentes, 

pois na hora da execução da música cada 

instrumento tem uma melodia diferente, 

pois cada instrumento tem sua 

característica de melodia ou base. 

Existe sim, são as praticas de conjunto 

que são realizadas, mas essa surpresa 

acontece somente com os alunos 

iniciantes, onde eles vê os alunos mais 

avançados tocando as coisas que para eles 

parecem no momento difíceis, assim os 

alunos ganham estímulos para estudarem 

e querer chegar no nível dessa pessoa que 

eles estão em contato com um nível de 

técnica mais avançada. 

 

Como é escolhido o repertorio para os alunos 

São escolhidas as músicas do nível dos 

alunos, pois cada aluno tem sua 

dificuldade técnica, assim as músicas 

acompanham as técnicas dos alunos. 

O repertorio é escolhido de maneira que 

os alunos possam tocar as partes 

destinadas a eles, são feitos adaptações 

nas musicas para que cada voz da musica 

seja correspondente ao nível do aluno que 

ira executar a peça, são escolhidas 

musicas solos e peças em grupo de acordo 

com cada aluno. 
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Como são realizadas as aulas de instrumento 

As aulas de bombardino e Tuba são feitas 

de forma conjunta, porem mostrando para 

os alunos as diferenças entre os 

instrumentos, mas que eles tem 

características parecidas por serem da 

mesma família de instrumentos. 

As aulas são feitas de forma separas, 

porem podem ser feitas juntas quando 

existe a necessidade de serem feitas 

juntas, como em máster classe, aulas 

coletivas, porem com a diferenciação das 

técnicas e características de cada 

instrumento. 

 

Quais as semelhança e diferença entre o bombardino e a tuba 

São instrumentos da mesma família, o 

formato é parecido, porem com 

finalidades diferentes sendo que a tuba é 

um instrumento que tem o objetivo de 

fazer a linha da base, e o bombardino ser 

um instrumento que faz as melodias e 

contra cantos das musicas, sendo um 

instrumento mais solista. 

Existe sim, alem da forma e o tamanho do 

instrumento, o bombardino é uma tuba 

tenor, um instrumento virtuosístico mas 

com características de Tibre e sonoridade 

bastante semelhantes, mas aspectos como 

de técnicas como articulações região da 

sonoridade do instrumento, extensão 

repertorio, essas são algumas das 

diferenças do instrumento, mas são 

instrumentos da mesma família. 

 

 


