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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda o ensino de eufônio da banda do Colégio Militar Polivalente 

Vasco Reis, localizado na cidade de Goiânia. O texto apresenta revisão bibliográfica e 

dados referentes à banda marcial e o ensino coletivo, com base nas entrevistas 

realizadas como o regente Reginaldo Sebastiao da Silva e a Professora de Eufônio, 

Ester Oliveira foram coletados os dados que possibilitaram a execução deste trabalho 

que tem como objetivo registar a metodologia de ensino do instrumento eufônio na 

banda marcial. A relevância da pesquisa está na valorização de um professor 

especifico de eufônio, que possua amplo conhecimento no instrumento ensinado, 

possibilitando um aprendizado de maior qualidade.  

 

 

Palavras-chaves: eufônio, banda marcial, ensino coletivo, educação musical, CPMG.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa parte da abordagem a respeito do ensino coletivo de eufônio na prática 

de banda marcial na cidade de Goiânia, tendo como maior objetivo desenvolver ações 

musicais e pedagógicas no instrumento eufônio.  

A banda como prática musical vem se configurando um espaço de interações sociais 

muito importantes, dessa forma as bandas marciais podem ser consideradas como um dos 

conjuntos instrumentais de maiores manifestações sociais e culturais como, por exemplo, 

festas, novenas, procissões desfiles cívico-militares, dessa maneira o aprendizado musical vai 

muito além de tocar um instrumento. Bellochio (2001, p 21) enfatiza: 

 

 [...] a necessidade de ampliação dos conhecimentos musicais dos 

professores que atua nos iniciais de escolarizações, juntamente com 

construção de uma identidade de formação profissional que tenha a docência 

como base e a produção e construção do conhecimento educacional como 

guia. É preciso que o professor acredite e invista em suas capacidades e 

potencialidades de desenvolvimento musical. Isso poderá lhe trazer um 

maior suporte de conhecimento educacional e conduzir o desenvolvimento 

artístico e educacional sensível e estético. 

 

 A pesquisa visa despertar a consciência de que os docentes podem desenvolver suas 

capacidades e potencialidade musicais, para um trabalho mais eficiente em suas práticas 

educativas. Baseando-me na experiência pessoal de ensinar o instrumento eufônio para alunos 

de bandas marciais. Conhecendo um pouco do trabalho desenvolvido na banda marcial do 

Colégio Militar Polivalente Modelo Vasco dos Reis, surgiu o interesse de fazer uma pesquisa 

com propósito de conhecer a metodologia utilizada pelo professor de eufônio da escola. 

 A pesquisa apresenta alguns aspectos do ensino coletivo, que é o grande 

questionamento desta pesquisa e de como está sendo ensinado coletivamente o instrumento 

eufônio. O termo coletivo, no ensino de instrumento de metais, refere-se a grupos 

heterogêneos de instrumento.  

Uma das premissas dessa metodologia é que o aprendizado musical e acelerado pela 

intenção de uns com os outros. 

 

O ensino coletivo desenvolve algumas características na personalidade do 

individuo. Na medida em que as experiências e dinâmicas de grupo vão 

amadurecendo, elas vão se tornando extremamente ricas para o individuo, 

devido ás relações interpessoais desenvolvidas pelos sujeitos desse grupo. O 

ensino em grupo possibilita uma maior interação do individuo com o meio e 

com o outro, estimula e desenvolve a interdependência, a liberdade, a 
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responsabilidade, a auto compreensão, o senso critico, a desinibição, a 

sociabilidade, a cooperação, a segurança e, no caso especifico de ensino da 

música, um maior desenvolvimento musical como um todo. (CRUVINEL, 

2005, p. 80). 

 

É fundamental a importância de se ter um professor específico com formação 

acadêmica para cada naipe da banda marcial, pois cada instrumento tem suas particularidades 

técnicas e maneiras de se tocar. Tomar o Colégio Militar Polivalente Vasco dos Reis- 

CPMVR como lócus tornou-se fundamental, considerando que a banda do colégio é umas das 

poucas bandas com professores graduados atuando em cada naipe da banda. 

A pesquisa tem o propósito de conhecer a aplicabilidade das metodologias, em relação 

ao resultado exposto sendo satisfatório ou insatisfatório de acordo com a didática e 

metodologia do professor de eufônio. Desse modo, é importante analisar a eficiência do 

método aplicado pelo professor, considerando os principais aspectos que interferem no âmbito 

da musicalização no projeto da banda marcial do Colégio Militar Polivalente Modelo Vasco 

dos Reis (CMPVR). 

As motivações que me levaram a realizar esta pesquisa foram às inquietações iniciadas 

na vivência como aluno no início do meu processo de aprendizado musical em bandas 

marciais, uma delas é a importância de possuir um profissional especifico para cada 

instrumento musical. Na ocasião, havia somente um professor, e este não possuía formação 

acadêmica, sendo responsável pela educação musical em todos os instrumentos da banda – o 

que proporcionava um ensino informal. Tais inquietações aumentaram nas experiências 

vivenciadas como professor de eufônio, nas escolas de Goiânia. Por meio da observação 

sistemática percebemos o melhor desenvolvimento dos alunos que estudavam com professor 

que apresentava conhecimento amplo e especifico do instrumento estudado.  

Nesse sentido, tona-se importante compreender algumas particularidades do eufônio 

na banda marcial, tais como: entender a função melódica do instrumento na pratica da banda, 

buscando compreender a iniciação musical dos alunos, os exercícios utilizados no ensino 

técnico como a respiração, articulação e flexibilidade, bem como a importância do professor 

especifico. Compreendendo como se dá o processo desde a iniciação até a inserção do 

instrumento no repertorio da banda marcial do CMPVR. 

A formação musical do iniciante na prática de banda marcial fica a mercê do espaço de 

tempo que o professor/ maestro tem para ensiná-los, fator este que contribui ou não para uma 

possível deficiência no corpo musical como um todo. É de considerável importância que o 

professor conheça a realidade da região em que o projeto da banda está localizado, pelo fato 
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de que cada aluno traz consigo particularidades pessoais. Assim, o educador encontrará 

melhores resultados na relação aluno/professor que poderá ser mais uma ferramenta ao seu 

favor. Isso pode facilitar um bom entendimento do aluno em relação ao conteúdo a ser 

ministrado nas aulas de instrumento e até mesmo nos ensaios gerais da banda. 

Em resposta aos questionamentos, foi realizada uma pesquisa aplicada, pois “visa à 

utilização imediata do conhecimento produzido, ou a verificação dos dados teóricos no quadro 

da prática” (ALZIRENE, 2011). Foram realizadas duas visitas no CMPVR, onde foi realizada 

entrevista com o Maestro da banda e a professora do instrumento eufônio. 

A pesquisa teve a pretensão de conhecer o uso do eufônio no ensino coletivo dos 

primeiros anos iniciais da formação do músico, por meio de uma metodologia de ensino que 

proporcione ao aluno de eufônio a possibilidade de expressão por elementos musicais de um 

instrumento. 

Este trabalho está subdividido em três capítulos organizados da seguinte forma, no 

capitulo 1, foi realizado um resgate histórico sobre o surgimento das bandas no Brasil , as 

bandas marciais em Goiás e Goiânia e sua história no Colégio Militar Polivalente Vasco dos 

Reis. O capitulo 2,  resgata a história do instrumento eufônio desde o seu surgimento até os 

dias atuais, abordando sua evolução ao longo dos anos e também o processo de musicalização 

na banda marcial e o ensino coletivo nas praticas marciais. No  capitulo 3, foi  apresentado os 

dados coletados durante a pesquisa, a análise, interpretação e considerações.   
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CAPÍTULO 1- BANDAS DE MÚSICA 

 

1.1 Surgimento das Bandas 

 

A história das bandas no Brasil, remonta ao período colonial, com as bandas 

organizadas pelas irmandades religiosas e pelos senhores de engenho. Nas bandas das 

irmandades os músicos tocavam em troca do aprendizado de leitura e escrita, e 

especificamente do aprendizado musical. Têm-se notícia que senhores de engenho 

organizavam escravos formando pequenos grupos musicais onde eles tinham que tocar para 

suas famílias e para as populações rurais, em cerimônias religiosas como procissões e funerais 

e também em eventos oficiais e festividades populares (PINTO, 1997, p. 241)  

O início das bandas de música no Brasil contém elementos da tradição portuguesa, 

elementos esses inseridos pelos primeiros colonos no Brasil:  

 

[...] a banda de música representa uma instituição já inserida em nossa 

realidade cultural, desde os tempos do Brasil-Colônia. Documentos do 

século XVI relatam a existência de prática musical desenvolvida por 

instrumentos de sopro e percussão já utilizando o termo banda. Esses relatos 

podem ser observados em crônicas de padres, viajantes e outros que por aqui 

passavam nesse período, e, mais tarde, na literatura. Neles, encontram-se 

traços da presença de grupos instrumentais mantendo atividades que 

variavam da música religiosa à animação de festas populares – familiares ou 

boêmias –, atuando, no cenário nacional e tornando-se uma das principais 

manifestações populares, pois se integraram à vida social, religiosa, política 

e cultural das comunidades, mostrando já fazer parte da cultura e da tradição 

do país. Pode-se perceber que a música é um grande instrumento 

socializador e estão totalmente ligados com as funções sociais deum povo, 

indivíduo e nação. (FAGUNDES, 2010, p. 35). 

 

Segundo o autor, as bandas que eram financiadas pelos senhores das grandes fazendas 

eram compostas por escravos que eram obrigados a tocar somente as músicas que os seus 

senhores impunham; as bandas começaram a crescer no cenário nacional, destacando mais 

ainda a importância dos negros no cenário e o desenvolvimento das bandas de música no 

Brasil.  

Outro acontecimento muito importante ocorreu no século XIX, na fazenda Santa Cruz, 

que se localizava nos arredores da capitania do Rio de Janeiro, foi organizada uma banda, que 

passou a se chamar Banda de Música da Real Fazenda. 
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[...]essa banda foi formada pelos padres jesuítas para o cultivo sistemático da 

música. Depois, devido ao grande prestígio e virtuosismo de seus músicos, a 

Coroa passou a financiar esses músicos. A Real Banda era composta por 

escravos e escravas que eram iniciados musicalmente ainda adolescentes por 

mestres jesuítas, sendo introduzidos no conhecimento da música sacra, tanto 

no canto como no instrumento. Por serem escravos, eram obrigados a se 

dedicar ao estudo do instrumento e das atividades musicais. (FAGUNDES, 

2010, p.36).  

 

No começo do período colonial, as bandas tinham outro formato, diferentes das atuais.  

Havia um grupo chamado de “charmelas” que também era formado por escravos que tocavam 

percussão e charamela que foi instrumento percurso da clarinete. No século XVIII, no Rio de 

Janeiro e na Bahia, surgiram as bandas denominadas de “barbeiros” que veio a substituir o 

grupo de chameleiros, porém, foi substituído posteriormente pelos grupos de choros que era 

composto por funcionários operários. 

 As bandas de barbeiros eram assim chamadas pelas características de formação dos 

componentes: 

 

[...] formadas por escravos alforriados que acumulavam várias funções. [...] 

Os barbeiros tiveram grande importância no desenvolvimento da música 

popular, pois contribuíram para a criação do maxixe, devido à mistura 

cultural dos brancos (europeus - portugueses, em particular) e dos negros. 

Segundo Santiago (1998) e Diniz (2007), esses grupos foram os grandes 

incentivadores e influenciadores do choro, samba e outros gêneros musicais 

brasileiros. Além disso, contribuíram para a difusão de danças e gêneros 

musicais tais como: a polka, avalse, a mazurka, a scottish, a gavotte, a 

quadrille, que chegavam ao Brasil pelo porto do Rio de Janeiro, imprimindo 

características nativas do Brasil a esses gêneros. Essas bandas funcionavam 

como escolas livres, ou seja, como escolas de música sem um projeto 

sistematizado. As bandas de música tiveram uma maior importância e 

notoriedade com a criação das corporações musicais e só foram se consolidar 

a partir de alguns anos após a chegada da Família Real, no século XIX. 

(FAGUNDES, 2010, p. 37-38). 
 

Deste modo, Fagundes (2010) relata que a banda de música ao longo de sua história 

traz uma enorme riqueza cultural, fazendo parte da identidade musical e cultural. A banda no 

Brasil foi sendo introduzida aos poucos na medida em que os colonizadores portugueses 

chegaram e instalaram as suas moradias; nesse processo, obviamente, deve-se considerar 

ainda as influências do índio e do negro.  

Ainda sobre o início das bandas, Alencar (2010) informa que no século XVIII, tiveram 

sua origem nas irmandades cecilianas; Segundo a autora, as bandas foram organizadas nos 

moldes das corporações de ofício medievais as irmandades ligadas às instituições religiosas 
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acolhiam os músicos e lhes garantiam assistência social, uma forma primitiva de mutualismo, 

sendo costume dos fazendeiros medirem poder e riqueza por meio da banda de música. 

Cajazeira (2004) afirma que, com o passar dos tempos, as bandas nos grandes centros 

urbanos representavam uma contribuição dos senhores de engenho, que posteriormente, 

passaram a cobrar pelas apresentações, transformando a banda em fonte de renda. A banda de 

música, de acordo com a sua história, faz parte da memória nacional desde quando as bandas 

da fazenda ocupavam um papel na sociedade, sempre presentes nas atividades cívicas, 

religiosas e profanas.  

Alguns registros indicam que a primeira banda civil brasileira que se tem notícia data 

de 1554, após ser apreciado pelo Pe. Manuel Nunes, por circunstâncias de uma viagem 

realizada por ele, de São Paulo a Santos para visitar o colega de ordem religiosa, o jesuíta 

Manuel de Paiva. Nessa ocasião, o Pe. Manuel se inteira de que a banda é formada também 

por músicos brasileiros, porém, com a maioria dos integrantes lusitanos, que ao ouvir a 

execução musical do conjunto instrumental, permaneceu em estado de encantamento “Se os 

índios brasileiros eram músicos os negros não lhes ficavam para trás” (TACUCHIAM, 1982, 

p.66) 

Para Binder (2006), a introdução das bandas de música no Brasil ocorreu com a 

chegada da Corte portuguesa ao Brasil, em 1808. As bandas tiveram grande impulso, pela 

determinação do Príncipe Regente de que cada regimento militar tivesse um corpo de 

músicos. Havia também a necessidade da corte em solenizar com a pompa adequada as festas 

reais que passaram a ocorrer no Rio de Janeiro. Porém, com o passar dos anos, essas bandas 

começaram a se apresentar para grupos que não tinham acesso aos locais restritos de 

apresentação das bandas. 

Quanto às bandas militares, alguns estudos têm demonstrado que a banda militar 

surgiu oficialmente no Brasil em 1802. No século XIX, a banda está ligada à vinda da família 

real ao Brasil e, num momento posterior, à instalação do I e II Império. Desse modo, a banda 

também se fazia presente nas visitas e viagens do imperador e nos marcos históricos 

importantes como a guerra do Paraguai (PEREIRA, 1999). 

Segundo Amorim (2014), as bandas militares fazem parte da memória nacional desde 

27 de março de 1810, quando D. João VI estabeleceu o segundo decreto, onde cada regimento 

deveria ter uma banda entre 12 a 16 componentes em cada regimento do Rio de Janeiro. Até 

então, os instrumentos eram apenas de sopro. No entanto, a partir de 1817, por meio de um 

decreto, foram incluídos os instrumentos de percussão. A partir de então, começaram a ser 

difundido o ensino e a prática de instrumentos no Brasil.  
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Ainda sobre as bandas militares é importante ressaltar o período de D. João VI (1808-

1821) onde ocorreu uma estruturação e instalação das novas bandas militares. Nesse 

momento, surge uma banda que era formada de portugueses e alemães que atuava no Rio de 

Janeiro, na função de acompanhamento a família real.  

Com os passar dos anos, as bandas militares foram se fortalecendo, porém, o século 

XIX foi um período muito importante para o crescimento das bandas de música no Brasil. 

Isso ocorreu graças a uma regulamentação da banda militar, na qual gerou a criação de 

corporações musicais militares que foi introduzida por D. João VI (PEREIRA, 1999). 

Com a regulamentação das bandas, Amorim (2014) afirma que com a introdução do 

ensino de música, a carreira musical nas bandas militares tornou-se mais uma opção para 

alguns menores, em 1865. A artilharia do Exército também passou a ter sua unidade de 

instrução de menores e situava-se no Rio de Janeiro, tendo idade para ingresso de 12 a 19 

anos; o currículo dessas unidades de instrução era integrado por Rudimentos de música, 

Exercícios de solfejo, Canto, Instrumentos e Execução de peças. A prática da carreira musical 

militar permanece até os dias atuais no Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo 

de Bombeiros, entre outros. 

No dia 18 de agosto de 1831 foi criada a Guarda Nacional – criação que resultou numa 

fase de crescimento, onde era obrigatória a formação de bandas em cada segmento militar. A 

obrigatoriedade era determinada por meio de um decreto que obrigava (em consonância) a 

criação de bandas baseados no modelo europeu. A existência e obrigatoriedade de bandas nos 

seguimentos militares teve seu fim decretado no período Republicano, a partir de 1889, 

porém, a prática de bandas foi retomada depois do período republicano (1930-1945), com a 

Era Vargas – época marcada pelo ensino de música nas escolas de todo o país com a criação 

de bandas e fanfarras (VERSALES, 2006). 

 

 

1.2 As Bandas Marciais em Goiás e Goiânia 

 

De acordo com Mendonça (1981), o início das bandas de músicas no Estado de Goiás 

ocorreu na própria cidade de Goiás: a primeira, “Banda Militar” surgiu em 1830, com a 

iniciativa do comendador Joaquim Alves de Oliveira. Somente em 1868 foi criada a Banda 

Euterpe, regida por Antônio Costa do Nascimento, que deixou um extenso legado Musical. A 

banda acabou em 1961, quando seu maestro faleceu. Já em 1870 foi criada outra Banda a 

Filarmônica e mais ou menos uma década depois na mesma cidade surge à banda de Música 
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da Guarda Nacional. Na cidade de Goiás, foram criadas várias bandas musicais, dentre elas, a 

Famosa “Banda do Batalhão 20” que chegou a tomar parte na Guerra do Paraguai, animando 

as tropas nas fronteiras Mato Grosso (MENDONÇA, 1981).  

Mendonça (1981) afirma que a banda da policia militar foi criada em 1893, tendo 

como diretor Joaquim Santana Marques. Logo nas décadas seguintes surgem outras bandas, 

na cidade de Pirenópolis. De acordo Dias (2006), várias outras cidades goianas tiveram sua 

vida musical, entre elas a cidade de Jaraguá, São José do Tocantins e Traíras. Dias, sendo que 

a família Ribeiro de Freitas ficou sendo conhecida como uma das maiores forças motrizes no 

desenvolvimento sociocultural do Estado. 

Após a construção da nova capital, a Praça Pedro Ludovico Teixeira (antiga Praça 

Cívica) tinha um coreto muito famoso conhecido como uma da mais elaboradas obras de art-

decó, em Goiânia (COELHO, 1997, p 59). Esse coreto era um local onde as bandas da cidade 

do interior se apresentavam. Depois que a capital do Estado transferiu para Goiânia, os 

primeiros registros musicais se deram a partir de 1942, em decorrência do batismo cultural. 

Todavia com essa transferência, vários musicólogos se interessaram pela capital, como por 

exemplo, o musicólogo Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que veio a Goiânia registrar, através 

de gravações, as manifestações do nosso folclore. Outro grande musicólogo que esteve em 

Goiânia foi Renato de Almeida que, juntamente com Heitor Corrêa colaborou para o 

desenvolvimento da pesquisa de um projeto de arquivamento da música popular brasileira. 

Com base nos documentados sobre a fundação de Goiânia, foi encontrada somente 

uma referência da Banda da Policia Militar que abrilhantou tocando uma alvorada no dia 05 

de julho de 1942. Essa apresentação foi dentro das festividades do batismo cultural. Durante a 

alvorada a Banda da Policia Militar percorreu várias ruas da cidade com os sons marciais. 

Alguns pioneiros, como Teles (1986), relata que no dia 05 de julho a cidade de 

Goiânia amanhece de forma especial ao som Banda da Policia Militar que percorreu diversas 

ruas tocando e abrilhantado o amanhecer. Medeiros (2007) desenvolveu um trabalho sobre 

mapas de memória, onde relata o relógio da Avenida Goiás e o coreto na segunda metade da 

década de 40 como ponto de reuniões de amigos aos fins de tarde sobre a brilhante 

apresentação da Banda da Polícia Militar naquele espaço. 

A Banda da Polícia Militar foi fonte de inspiração para as bandas das escolas. Por 

volta de 1930, houve uma grande revolução em varias regiões do Brasil com a formação de 

varias bandas. Pesquisa realizada por Cabral (2012) constata que vários fatores influenciaram 

a formação de bandas em todo estado de Goiás: alguns registros feitos por viajantes que 

passaram pelo estado de Goiás na época da colonização afirmam que já existia uma tradição 
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musical no estado, através das famílias que tinha um poder aquisitivo melhor, pois eles 

enviavam os seus filhos para estudar em outro estado onde tinham a oportunidade de aprender 

um instrumento musical.  

A capital do Estado já em Goiânia, as bandas marciais tiveram uma forte relação com 

os colégios, surgindo assim várias bandas nas escolas como: Banda Marcial do Colégio Lyceu 

de Goiânia, Banda Musical IEG, Banda Marcial Lígia Rebelo, Banda Marcial Presidente 

Castello Branco. 

 

Em Goiânia, as bandas estudantis em sua maioria são de caráter marcial e 

possivelmente "surgiram" com a criação dos colégios. Em destaque, 

despontou-se no cenário estudantil: Colégio Lyceu de Goiás, Escola Normal 

Oficial, ETFG Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, Colégio Instituto 

de Educação de Campinas (I.E.C.) Presidente Castello Branco. (CABRAL, 

2011, p. 7). 

 

Desse modo, podemos afirma que a banda marcial é um lugar onde acontece a 

transmissão de cultura e tradições, além de proporcionar um espaço de ensino musical 

presente na escola. 

 

 

1.3  Banda Marcial em Goiânia: Colégio Militar Polivalente Vasco dos Reis 

 

Neste tópico, abordaremos a história da banda marcial do Colégio Militar Polivalente 

Vasco dos Reis que foi fundada em 1997 com intenção de musicalizar os alunos por meio do 

projeto “Música na Escola” e está consonante com a legislação educacional brasileira - Lei 

11769/2008, que inclui o ensino de música como conteúdo obrigatório do currículo da 

educação básica a partir de 2012. Esse projeto compartilha a ideia de que a educação musical 

contribui para o incremento das habilidades infantis, e que reflete no ensino por meio de uma 

facilitação de novos aprendizados e desafios.  

A escola CMPVR realiza anualmente uma serie de apresentações atuando no cenário 

musical goiano e nacional, além da presença nos desfiles cívicos e apresentações diversas 

solicitadas pela comunidade, sempre abrilhantando vários festivais de música e concursos 

estaduais e nacionais. Hoje a banda marcial possui vários alunos, sendo divididos entre o 

corpo musical e linha de frente. O corpo musical é composto por instrumentos de metais e 

percussão. Possui atualmente cerca de 10 trompetes, 8 trombones, 4 eufônios e 4 tubas, 4 

trompas. Além do naipe de percussão composto por 6 caixas, 4 bombos e  3 pratos. 
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De acordo com o Maestro da banda do CMPVR, a escola é mantida com recursos do 

Estado, além de contar com uma contribuição mensal dos pais, desse modo, a banda e 

mantida por tais recursos e conta com o apoio da direção da escola para aquisição de 

instrumentos, reparos e compra de uniformes, aquisição de arranjos, partituras, material 

didático, entre outros. Ocorre que a verba que vem do governo é quase nula e dificilmente 

concedida. Desse modo, o apoio financeiro oferecido pela direção da escola possibilita que a 

banda tenha ambiente de trabalho mais favorável ao aprendizado.  

 A qualidade de ensino musical entre outros fatores está diretamente ligada ao ambiente 

físico de aprendizagem. O CMPVR possui salas próprias para a banda além de contar com o 

auxílio de um professor especifico para cada naipe ensinado, proporcionando um ambiente 

favorável.  Porém, a quantidade de instrumentos ainda é insuficiente para atender a demanda, 

tornando limitado o número de alunos que ingressam na banda.  
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CAPITULO 2– EUFÔNIO NA BANDA MARCIAL DO CPMGO 

 

2.1 Surgimento do Eufônio 

 

O nome “eufônio é derivado da palavra grega “eufonia”, que significa soar bem ou 

doce som” (Pinto, 2013 apud PHILLIP; WILLIAM, 1992, p.2). 

O primeiro precursor do eufônio foi um instrumento chamado “Serpentão”. Inventado 

por Edme Guillaume em 1590, na França, foi um dos primeiros instrumentos que continha 

bocal, possuía vários formatos, que permitia sons do mais agudo ao mais grave. O 

instrumento era feito de madeira, cobre ou prata, tinha 6 orifícios como a flauta de bisel e era  

utilizado nas bandas militares e coros de igreja. O serpentão reforçava as vozes graves do 

coro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           Figura 1-  Serpentão 

 

 

O serpentão é citada como um precursor do eufônio, porque tem vários aspectos em 

comum; produzem um som da mesma forma utilizando um bocal deep-concha e ambos os 

instrumentos são cônicos em furo e semelhante em comprimento. Assim, a sua cor de som e 

tessitura são semelhantes. 

 Childs (2005) afirma que alguns compositores significativos usavam serpentes em 

suas obras. Beethoven marcou para a serpente em março militar (1816) e Wagner também 

escreveu para ele em Rienzi (1842). No entanto, a serpente era muito difícil de tocar, pois os 

buracos dos dedos eram amplamente largos sendo necessário aprimorar.   
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 Em 1817, Jean Hilaire Asté, fez um aprimoramento no serpentão e criou a família dos 

ophicleides. O nome ophicleide vem do gregoophis (serpente) e kleis (serve para fechar-

chaves), ou seja, serpente com chaves. O ophicleide, ao contrário do serpentão, possuía 

chaves em vez de buracos, o que proporcionou maior sonoridade, algo que o serpentão não 

possuía. Tais atribuições fizeram com que o ophicleide fosse mais bem projetado, e aceito 

para o mercado com maior facilidade. Existem modelos de ophicleide com afinação em MI b 

e em Fá, há também ophicleide baixo em Dó e Si b, e  ophicleide em MI b (CHILDS, 2005). 

 

 

                                          Figura 2- Ophicleide 

 

 Segundo Childs, o compositor Mendelssohn escreveu para o ophicleide em, “Sonho de 

uma Noite de Verão”, como o fez em Berlioz, na sua Sinfonia Fantástica. O instrumento 

ophicleide, no entanto é fruto de avanços da tecnologia deixando de possuir chaves com o 

surgimento dos pistões. A invenção das válvulas/pistões foi atribuída a Heinrick Stozel e a 

Friederich Blushmel, que por volta de 1815, revolucionou o design dos instrumentos de metal. 

O sistema de válvulas foi um sucesso, pois facilitou na afinação e na extensão do instrumento. 

Este sistema foi utilizado pela primeira vez em 1623 no instrumento chamado Tenorbasshorn, 

que era uma trompa idêntica ao Eufônio. 

 Em 1843, em Weimar, sommer desenhou e produziu uma trombeta de válvulas com 

tubo largo, com a extensão do Barítono, à qual deu o nome de Eufônio,  ainda na década de 

1840 foi introduzido no mercado o Phonicon, instrumento similar ao Eufônio, mas com a 

campana em forma da pera. Em 1859 e posteriormente em 1870 Phasey, professor de Eufônio 
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e Barítono, melhorou o eufônio alargando o tubo e somente a partir da década de 1870 e que o 

assuma a sua estrutura atual. 

 

  

                              

                                                   Figura 3- Eufônio  

 

Na estrutura atual, o eufônio é um instrumento solista e em meio às bandas, possui 

duas funções: a função melódica e de contracanto. O seu papel varia dentro da mesma obra: 

faz o papel melódico juntamente com outros instrumentos e no resto das partes faz o papel de 

contracanto que funciona nas marchas, como o contra tema de uma fuga, ou como pergunta-

resposta com outro instrumento.   

Nas transcrições de obra clássicas normalmente faz o papel dos violoncelos e dos 

fagotes juntamente com os saxofones tenores alternando com isto o papel dos contrabaixos de 

corda, juntamente com as Tubas. Nos desfiles de bandas militares e marciais, o eufônio deve 

estar na primeira ou segunda fila, no meio ou do lado esquerdo da formatura ficando assim 

com a campana virada para dentro da banda de modo a fundir o seu som com o restante dos 

instrumentos.  Na orquestra Sinfônica deve ficar entre os Trombones e a Tuba. Nas Bandas ou 

Orquestras de Sopros o seu lugar é ou à direita dos Trombones ou à direita dos Saxofones 

Tenores. 

 

 

2.2 O processo de musicalização na banda marcial 

 

O ensino na banda marcial é ministrado de forma coletiva e é de extrema importância 

a figura do regente e dos professores específicos para cada naipe da banda. Dessa maneira, a 

banda se torna um ambiente agradável, onde o aluno aprende observando e interagindo com 
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os seus colegas, sempre sob a orientação de um professor.  Esse processo de interação vem 

tornando o aprendizado musical da banda um instrumento de transformação social na vida dos 

alunos. 

Ademais, a educação musical vem transformando as bandas de música em grande 

celeiro de músicos instrumentistas de sopro e de percussão. Os alunos são direcionados para 

mercado de trabalho em bandas militares, exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, 

corpo de bombeiros, bandas da guarda municipal, ou mesmo em bandas profissionais de 

prefeituras e orquestras. 

No que diz respeito ao processo de musicalização de ensino nas bandas marciais, 

 

[...] há um movimento mundial de crescimento e de reavaliação e 

revalorização da importância da educação musical, da aprendizagem do 

instrumento musical e da prática instrumental coletiva, onde a banda de 

música é inserida como uma das principais práticas alternativas. (PEREIRA 

2003 apud ALMEIDA, 2010, p. 27). 

 

O ensino nas bandas marciais é ministrado pela figura do regente, juntamente com o 

auxílio dos professores de cada naipe, quando o possuem. Na maioria das vezes, somente o 

regente que ministra as aulas. Quando não se tem um professor para cada naipe da banda o 

professor regente recebe o auxílio dos alunos mais avançados, que são chamados de 

monitores. 

Tal processo de musicalização nas bandas de música se dá de várias maneiras. Nesse 

contexto, Fonterrada (2008, p. 272-273) relata sobre a importância dessa metodologia de 

ensino: 

 

[...] aspectos como escuta musical, formação de habilidades específicas, 

domínio de conteúdos musicais, capacidade de fazer e criar música, bem 

como a de atuar em conjunto (fazer música coletivamente, isto é, praticar 

atividades de canto coral, banda, fanfarra, orquestra, e participar e oficinas 

de criação musical) são condições essenciais para a instalação do fazer 

musical.  

 

A forma acima mencionada no processo de musicalização pode ser vista em Alves 

(2006), que discorre sobre a formação de professores. Sobre o modo de como conceber a 

construção do conhecimento diante das propostas sobre a formação dos profissionais na área 

de educação, o autor afirma:  
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Entendendo-se que o conhecimento é uma busca permanente, admitimos que 

ele é prático, pois se dá graças à experiência prática do sujeito que nela se 

relaciona permanentemente como objeto. Por outro lado, admitimos que o 

conhecimento seja social: a inter-relação dialética sujeito-objeto só é 

possível, no que se refere à construção do conhecimento, na complexa e 

variada trama das relações dos homens com os outros homens. (ALVES, 

2006, p.75). 

 

 Desse modo, compreendemos o processo de educação musical na sociedade 

contemporânea, onde sistemas ligados à comunicação de massa e desenvolvimento da 

tecnologia dominam o cenário nacional, surgindo a necessidade de fazer com que a música 

possa interagir com o mundo globalizado. A musicalização, além de proporcionar uma prática 

artística, possibilita a vivência que enriquece a imaginação, processo esse que busca 

proporcionar ao educando a capacidade de sistematizar forma e conteúdo no mundo atual. 

 

  

2.3 O Ensino Coletivo nas práticas musicais 

 

Os primeiros movimentos do ensino coletivo no Brasil surgiram no Brasil Colonial, no 

começo do século XIX, fazendo com que a cultura europeia, como as orquestras, o repertório, 

e principalmente a dança de salão, passasse a ser muito intensa no Brasil. Atividades como o 

canto e a dança marcaram o início dos choros e das modinhas – surgimento esse que deram 

início as primeiras manifestações musicais coletivas. 

A primeira iniciativa de ensino coletivo no Brasil foi através de Villa Lobos utilizando 

o Canto Orfeônico-proposta que buscava forma uma identidade musical brasileira através das 

canções folclóricas para desenvolver um sentimento de patriotismos e cívico.Ao retornar da 

Europa, Villa Lobos obteve forte influência dos chamados métodos ativo de ZóltanKodály 

(método que partia do princípio de estudo de peças do folclore húngaro e que valorizava o 

canto coletivo). 

Ying (2007) relata que o Canto Orfeônico foi fundamental de uma bibliografia ampla 

que foi escrita por Villa Lobos era voltado para fins cívicos, apresentando metodologias e 

critérios para o aperfeiçoamento da dicção falada, entoada e ritmada – fundamental para o 

processo de seleção e classificação das vozes. Villa Lobos usava muito efeitos orfeônicos – 

efeitos que consistiam em movimentos plásticos imitativos que acompanhavam os efeitos 

onomatopaicos, por exemplo, efeitos de ondas do mar e sons da floresta amazônica, efeitos de 

timbres diferentes que variava afinação orfeônica para representar sons de instrumentos e 
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canto de pássaro. O compositor buscava transmitir a noção de alma coletiva de um povo e sua 

história (YING, 2007, p. 17). 

Importante ressaltar que em 1954, com o fim da Era Vargas, o Canto Orfeônico já 

perdia força. Em 1980, José Coelho de Almeida, como diretor do Conservatório Estadual Dr. 

Carlos de Campos, em Tatuí/SP, implantou um projeto de ensino coletivo através de 

instrumento de cordas com a seguinte característica metodologia, iniciação instrumental 

coletiva, heterogenia e simultânea.   

A música é dotada de uma dimensão política, um instrumento forte de transformação 

do homem e da saciedade, como as demais artes a música contribui para a elaboração de um 

ser crítico, propulsor da ação social para um aperfeiçoamento ético individual (FREIRE, 1992 

p.14). A educação musical por meio do ensino coletivo faz com que o aluno possa vivenciar 

novas experiências tanto individualmente como coletivamente, com isso os alunos procuram 

conhecer seus mundos interiores e exteriores; o processo de socialização musical é 

importante, pois é uma ferramenta para que os alunos entendam de maneira mais simples e 

crítica a realidade na qual estão inseridos. (CRUVINEL, 2003, p.1). 

O processo de musicalização utilizando o ensino coletivo é muito amplo, pois abrange 

grande número de pessoas através da educação musical. Cruvinel (2003) relata que alguns 

modelos de projetos ligados a essa filosofia de ensino coletivo vem aumentando no país – fato 

esse que vem alcançando um êxito, tanto na área pedagógica quanto no âmbito social. O 

estudo da música através do ensino coletivo veio para democratizar o acesso do cidadão a 

formação musical. (Ibid., p.2). 

De modo geral, o ensino de instrumento na prática de banda marcial de forma coletiva 

e diferentemente do modelo aplicado nos conservatórios, e um ensino que é focado na 

metodologia de interação social entre os alunos. Ensinar coletivamente instrumentos musicais 

consiste em ministrar aulas para vários alunos ao mesmo tempo. As aulas são aplicadas de 

forma interdisciplinar, de maneira que abrange outras disciplinas como, história da música, 

percepção musical e teoria musical. Ensinar música na prática de banda marcial no formato 

individual é muito raro, como é o caso de Goiânia, onde grande parte das bandas conta com 

mais de três professores, havendo bandas que possuem um professor para cada naipe.  

Segundo Almeida (2010, p. 35), o ensino coletivo de instrumentos pode levar em 

consideração determinados aspectos: 

 

No contexto coletivo, o ensino musical proporciona a interação dos 

estudantes desenvolvendo aspectos de cooperação e socialização, além de 

provocar baixa evasão. Os aspectos técnico-musicais também são 
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potencializados no ensino grupal, pois esta metodologia contribui, também, 

para o desenvolvimento da afinação instrumental, uma vez que a vivência de 

tocar em grupo favorece o aprimoramento da percepção, visto que os alunos 

estão em contato sonoro uns com os outros, fazendo com que a percepção 

musical auxilie no desenvolvimento de uma melhor emissão sonora.  

 

Tal metodologia tem sido aplicada na banda marcial CMPVR e consequentemente 

apresentado resultado positivo, assim como citado anteriormente pelo autor.  O ensino 

coletivo tem sido um método de incentivo, onde um aluno sempre incentiva o outro, o que 

produz motivação, aprimorando a percepção e a técnica nos instrumentos de forma mais 

eficaz.  

Benedito (2008) também considera relevante o ensino musical coletivo ao enfatizar a 

prática na banda marcial, porém com objetivos por ele assim definidos: 

 

1. O aprendizado do instrumento está diretamente associado a um objetivo 

muito bem definido que é tocar na banda e não receber um diploma.  

2. O treinamento de leitura musical antecede a prática instrumental. 

3. Não há seriação nem um programa unificado, ficando um espaço aberto 

para adequação à realidade do aluno, respeitando seu desenvolvimento, sem 

imposição de um modelo único de aluno-padrão. 

4. O aprendizado é realizado através do relacionamento com os músicos 

mais antigos (cooperativa). Insiste na convivência diária com a rotina 

musical da entidade como fator de aprimoramento e renovação de seu 

contingente, de ampliação e continuidade. (BENEDITO, 2008, p. 1). 

 

O processo de ensino/aprendizagem de instrumentos musicais pode acorrer também 

através de observação, processo que ainda e muito usado nas bandas, e tem muitas 

características positivas, pois ao  observar a execução dos alunos veteranos o novatos tentam 

reproduzir a mesma técnica.  

Quanto às dinâmicas utilizadas no ensino coletivo, Costa (1997 apud AMORIM, 2012, 

p. 37) afirma que:  

  

No Brasil, a dinâmica de trabalho, a qualidade musical e a grande 

diversidade de conjuntos musicais populares são surpreendentes. Os 

significativos resultados obtidos nestas situações não formais de ensino e 

aprendizagem musical, em geral de grande limitação e pobreza material, 

demonstram o grau de eficiência de tais processos educativos, as 

informações e os conteúdos são assimilados através da observação e 

experimentação do fenômeno musical em sua concentricidade sonora: é ver, 

ouvir e imitar.  

 

Dessa forma, Amorim (2012) entende que os iniciantes aprendem imitando os mais 

experientes, e não existe espaço para técnicas formais e apuradas de execução como 
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finalidade em si mesma. Partindo da reprodução atinge-se a criação, e partindo da intuição 

atinge-se a consciência de ação, assim, quando a aprendizagem exige uma orientação mais 

detalhada por parte dos mais experientes. Tais orientações, muitas vezes, dispensam 

explicações verbais, sendo feitas por demonstrações práticas.  
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CAPITULO 3– ENTREVISTAS 

 

 3.1- Iniciação Musical e Metodologia de Ensino.  

 

 Apresentaremos a seguir a análise dos dados coletados durante a pesquisa, que foi 

desenvolvida por meio de entrevista, realizada com o maestro e a professora de eufônio da 

Banca Marcial do Colégio Militar Polivalente Vasco dos Reis, por serem atores fundamentais 

no cenário da pesquisa aplicada. O maestro da banda possui licenciatura em educação musical 

pela Universidade Federal de Goiás e é músico a cerca de 20 anos.  A professora do 

instrumento eufônio é Bacharel em Direito, Mestre em música pela Universidade Federal de 

Goiás, e atualmente cursa Licenciatura em Educação Musical, pelo Instituto Federal de Goiás, 

é musicista há 10 anos.   

 O roteiro foi composto por perguntas com opção de respostas subjetivas, que foram 

respondidas de maneira livre e direcionadas no sentido de identificar como é realizada a 

iniciação musical dos alunos de eufônio, a metodologia aplicada no ensino, as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos, os desafios de aprendizagem no ensino de eufônio, bem como a 

importância de um professor específico para cada naipe, buscando assim compreender a 

contribuição que a banda está oferecendo aos seus participantes. 

Nas respostas às entrevistas, são evidenciadas questões que reforçam a abordagem 

deste trabalho. Sobre a iniciação musical na banda marcial, o maestro responde: 

  

Ao longo dos anos os alunos eram iniciados diretamente com o instrumento 

musical da escolha do aluno (de acordo com o número de vagas). Neste ano 

(2016) conseguimos fazer a iniciação musical com alunos fazendo uma 

prática de flauta doce, e esses alunos constituíram um naipe de flauta doce 

dentro da banda 
1
. 

 

Após a iniciação musical os alunos são direcionados para instrumentos de sua escolha 

dentro da disponibilidade. Quando o instrumento escolhido é o eufônio, a professora relata 

que faz uma breve iniciação, porém o primeiro contato acontece diretamente com o 

instrumento no primeiro dia de aula, de modo que: 

 

A princípio, faço um debate introdutório sobre o conceito de música, qual o 

perfil de músicas que o aluno prefere ouvir, algumas noções de parâmetros 

                                                 
1
 Maestro da banda CMPVR. Entrevista realizada em 20 de abril de 2016. 
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do som e características dos instrumentos de sopro, bem como a relevância 

de cada um deles para a banda marcial
2
.  

 

O maestro esclarece o motivo pelo qual o aluno é iniciado diretamente com o 

instrumento musical: “ao longo dos anos percebemos que quando fazíamos um processo 

teórico antes, muito alunos acabavam desistindo de participar da banda”. 

  

 Ao ser questionado sobre a disponibilidade de instrumentos, o maestro informa que “A 

escola fornece os instrumentos aos alunos que se interessam em aprofundar na prática, eles 

podem levar o instrumento para casa e dedicar-se mais aos estudos”. 

 Sobre a forma de ensino da teoria musical, a professora de eufônio afirma que: 

 

O ensino de teoria musical é aplicado em conjunto com a prática 

instrumental. O ritmo é sempre o primeiro a ser trabalhado, todavia sem 

jamais deixar o aluno sem produzir som, o que geraria a desmotivação. À 

medida que as figuras rítmicas são inseridas e aprendidas, peço aos alunos 

que escolham uma nota para reproduzir aquele determinado trecho rítmico. 

A partir de então, introduzo o conceito de pentagrama e aos poucos o aluno 

decora tanto as notas na pauta, quanto as figuras rítmicas por elas 

representadas.  

   

 A professora esclarece sobre o método de ensino adotado na iniciação musical, visto 

que foi necessário adapta-lo de acordo com a demanda dos alunos, e esclarece: 

 

A princípio eu adotava um método de iniciação instrumental que acoplava 

exercícios de vários métodos em um, não sendo, portanto um método 

formalmente registrado. Todavia, devido à grande diferença no nível de 

conhecimento dos alunos novatos, observei a necessidade de criar 

metodologias e didáticas diferentes para cada turma, de acordo com os 

alunos que ingressam. Desta forma, os totalmente leigos não se sentem 

inferiorizados e os alunos que já possuem algum domínio musical não se 

sentem entediados durante as aulas. 

 

 A técnica de ensino coletivo entre novatos e veteranos também é importante, pois 

proporciona um melhor desenvolvimento tornando mais fácil o aspecto técnico em cada 

aluno, no instrumento. Tal metodologia é citada por Oliveira (1998) em entrevista para 

Cruvinel (2005) “o ensino coletivo é mais estimulante para o aluno iniciante, devido ao seu 

maior desenvolvimento em menos tempo de aula, em decorrência das técnicas pedagógicas 

usadas no ensino coletivo” (CRUVINEL, 2005, p.78). 

                                                 
2
 Professora de eufônio do CMPVR. Entrevista realizada 20 de abril de 2016. 
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 Técnicas como respiração, articulação e flexibilidade, de acordo com a professora de 

eufônio, são desenvolvidas com mais eficácia quando: 

 

Os exercícios de respiração, articulação dos alunos "novatos" são feitos em 

conjunto com os alunos "veteranos" para que se consiga uma unificação no 

naipe, tanto em questão de sonoridade, quanto de articulação. Os exercícios 

de flexibilidade são feitos de forma individual de acordo com a capacidade 

técnica de cada aluno. 

 

 A aprendizagem de aspectos técnicos citada anteriormente tem produzido resultados 

positivos, porém, o maestro ressalta que entre as dificuldades enfrentadas pelos alunos está o 

pouco tempo disponível para os ensaios da banda, que ocorrem no intervalo do matutino para 

o vespertino, uma média de tempo de 45 minutos, que não é o suficiente, assim, o aluno 

dispõe de pouco tempo dedicado ao instrumento. 

 A banda do CMPVR possui um professor específico para cada naipe, inclusive o 

instrumento eufônio, o que proporciona um ensino mais completo.  É importante ressaltar que 

a maioria possui Licenciatura em Educação musical; os que não possuem estão concluindo, 

embora, todos possuem amplo conhecimento dos instrumentos do naipe que são responsáveis.  

 O maestro esclarece os aspectos metodológicos do ensino na banda onde cada 

professor é livre para trabalhar de acordo com suas metodologias. De modo que: 

  

Temos métodos, mas deixamos a cargo de cada professor a metodologia que 

utilizará, [em seguida o maestro justifica a decisão e esclarece que] devido 

o pouco tempo que é disponível, e a banda possuir muitas atividades, na 

maioria das vezes, faz-se necessário utilizar o pouco tempo com estudos 

relacionados ao aperfeiçoamento do repertório da banda. 

 

Para o maestro, os alunos de eufônio, assim como os demais, possuem cada um sua 

limitação, porém, apresentam muita vontade de aprender música e por meio desse 

aprendizado contribuir, crescer e ser reconhecido na banda e na escola. O maestro ainda 

afirma: “estamos procurando desenvolver em nossos alunos valores que nortearão seus 

futuros e temos sentido um reflexo positivo”. 

 A banda CMPVR possui hoje cerca de 200 alunos, sendo 140 no corpo musical e 60 

na linha de frente. O maestro afirma que utiliza a música para desenvolver habilidades 

cognitivas, bem como preparar estes alunos para sua vida em sociedade.  

O maestro enfatiza que todo o corpo profissional da banda, possui o mesmo interesse:  

 



29 

 

Buscamos uma formação cidadã, e isso tem contribuído criando um clima 

de agradável união entre todos os integrantes da banda e da comunidade 

escolar, que veem a banda um grupo que representa culturalmente a escola, 

dando todo o suporte financeiro possível, de forma que a banda não somente 

se apresente, mas que através da música, contribua na formação plena do 

cidadão. 

 

 

 O maestro ainda enfatiza que são varias as dificuldades, porém recompensadas a cada 

conquista, e complementa citando como exemplo:  

 
a vitória da inserção da banda no Projeto Político Pedagógico da escola 

(PPP), com relação ao aluno que a banda formará ao longo do ano, bem 

como, a garantia de recursos para o desenvolvimento das atividades para o 

ano letivo. Sabemos que hoje não podemos ficar inertes na escola apenas 

esperando a ‘banda passar’, temos sim que trabalhar para que a banda se 

insira de forma significativa dentro do ambiente escolar.  

 

 Somente com o reconhecimento e importância do seu trabalho e que a banda marcial 

terá condições de ajudar os alunos e contribuir para a formação cidadã dos mesmos.  

O maior desafio enfrentado no ensino de eufônio no Colégio Militar Polivalente Vasco 

dos Reis de acordo com a professora de eufônio “é desenvolver um trabalho de qualidade em 

pouco tempo de ensaio, além disso, os alunos possuem uma carga de estudo muito alta 

exigida pela escola, o que diminui substancialmente o tempo de estudo no instrumento”. A 

professora ressalta que “na maioria dos casos, o contato do aluno com o instrumento se dá 

apenas nos horários de ensaio”– o que torna um desafio manter a qualidade no aprendizado 

dos alunos. (foto anexo A e B, p. 38). 

 

 

  3.2- Arranjos e Repertórios  

 

Para melhor compreensão da forma com que a banda ensaia e toca nas apresentações, o maestro 

relatou que:  

 

o repertório da banda é ensaiado no naipe e nos ensaios gerais, sendo 

composto por músicas populares, dobrados, hino do colégio e hino nacional. 

Os arranjos são escritos de acordo com o nível dos alunos, de forma a 

conter partes mais complexas para os alunos mais avançados, e as menos 

complexas aos alunos iniciantes. 
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Dessa forma, contribui com o crescimento gradativo de sua técnica no instrumento, e 

por meio do ensino coletivo que produz resultados positivos no aprendizado dos alunos. É 

possível relacionar a realidade exposta pelo maestro com o pensamento de Campos (2008, p. 

110), onde relata que:  

 

[...] os objetivos e as funções das corporações se direcionam, 

predominantemente, na execução instrumental, fazendo com que os ensaios 

girem em torno da preparação do repertório – o que acarreta em grandes 

lacunas no que se refere a uma educação musical mais ampla e a um 

aprendizado instrumental mais adequado.  

 

 A professora de eufônio relata como o instrumento é trabalhado nos arranjos “o 

eufônio na banda é trabalhado tanto como base harmônica, ou como instrumento solista por 

possuir característica de um som mais aveludado –. É também comumente utilizado nos 

contracantos das vozes principais”. Por meio de adaptações realizadas por vários 

arranjadores, inclusive o próprio maestro, que possui amplo conhecimento no âmbito 

melódico de escrita e adaptações para o eufônio.  

 Quanto ao repertório, a professora informa que “a banda possui maior foco em 

músicas populares como Tema da Vitória; É hoje; País Tropical; Pout pourrit de Luiz 

Gonzaga, dentre outras, além das que são requeridas pela instituição, como o Hino Nacional 

e a Canção do Colégio”.  

 Para os alunos iniciantes são trabalhados métodos de ensino coletivo entre eles: Tocar 

Junto de Marcelo Alves (anexo C, p. 38), é um método aplicado para iniciação musical, 

utilizado para desenvolver a pulsação e andamento, além da unidade de tempo e compasso; 

Fundamentos, aquecimentos, rotinas e manutenção do método Tocar Junto de Marcelo Alves 

(anexo E, p. 39), princípios básicos e rotinas de aquecimento; métodos de flexibilidade para 

instrumentos de sopro de W. Smith (anexo F, p. 40) fluência do ar e conexão de notas. Além 

de algumas adaptações, realizadas a partir de um método desenvolvido para trombone, 

produzido pelo Maestro da banda.   Desta forma, através dos arranjos elaborados com uma 

linguagem um pouco mais sofisticada, e ao mesmo tempo didática, promovem maior 

aproximação, tanto do público quanto dos alunos.  

 O próprio professor desenvolve uma metodologia distinta para cada grupo de alunos 

(iniciantes, intermediários, avançados). Dessa forma, tanto alunos iniciantes como os mais 

avançados contribuem para o aprendizado de ambos, demonstrando a grande relevância do 

instrumento na banda marcial. 
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Ao ser questionado sobre o que poderia ser feito para melhorar a qualidade do ensino 

de eufônio nas bandas marciais, o maestro informa que seria necessário:  

 

Designar professores especialistas no instrumento para assumir as turmas. 

Visto que na maioria das escolas, o professor que ministra aula para os 

alunos de eufônio são especialistas em outros instrumentos, e em 90% 

(noventa por cento) dos casos estes professores jamais tiveram contato com 

o instrumento. 

 

É possível correlacionar esta realidade com o pensamento de Montandon (2005), 

quando afirma que “bons modelos de aula em grupo poderão ser construídos e desenvolvidos 

por professores de instrumento, a partir de uma sólida reflexão e compreensão sobre o papel, a 

função e os objetivos do ensino de instrumento em grupo”. Dessa maneira, quando o 

professor tem ciência de seu papel, função e objetivos da prática enquanto educador é possível 

refletir de forma mais eficaz a respeito da metodologia que será aplicada, potencializando o 

processo de aprendizagem dos alunos.   Sendo assim, é imprescindível o professor dispor de 

amplo conhecimento sobre instrumento que ministra aula. De acordo com o exposto pela 

professora, torna-se evidente que não é possível ensinar com qualidade algo que não 

conhecemos ou não temos domínio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa mostrou-se de grande relevância para o conhecimento de como se dá o 

ensino de eufônio em uma banda marcial. Por meio das entrevistas observou-se que tomar o 

Colégio Militar Polivalente Vasco dos Reis, como lócus tornou-se fundamental, considerando 

que a referida banda é uma das poucas que possui professores com conhecimento amplo para 

cada naipe da banda, diferencial que, possibilita um aprendizado com maior qualidade.  

Dessa maneira a metodologia do ensino tem despertado o interesse dos alunos para 

ingressarem no corpo musical e consequentemente, resultou no crescimento da banda que 

atualmente conta com o apoio de seis professores nos naipes, trompa, trompete, trombone, 

eufônio e tuba, além, do professor da linha de frente e o maestro.  Na iniciação musical, a 

professora de eufônio busca conhecer a preferência musical dos alunos, possibilitando 

desenvolver metodologias distintas de acordo com cada um, aperfeiçoando-os por meio do 

instrumento de sopro e destacando sua relevância para a banda marcial, o que possibilita um 

despertar dos alunos ao aprendizado musical, de forma dinâmica e prazerosa. 

A metodologia de ensino coletivo usada possibilita a integração entre novatos e 

veteranos, o que é importante, pois, proporciona um melhor desenvolvimento tornando mais 

fácil o aspecto técnico em cada aluno no instrumento. O que só é possível por meio de 

professor que possui conhecimento amplo, dominando todo o conteúdo ensinado, de modo 

que seja possível desenvolver metodologias distintas, além de realizar adaptações musicais 

que somente é possível a quem possui conhecimento. 

Entre as dificuldades enfrentadas pelos alunos está o pouco tempo disponível para os 

ensaios da banda. O que torna mais lento o desenvolvimento do aluno no âmbito musical seria 

interessante proporcionar um maior tempo aos ensaios. Alguns desafios foram observados, 

dentre eles, o enfrentamento da banda diante de não ter como atender a demanda de alunos 

que desejam ingressar no corpo musical. Essa limitação se dá devido ao pouco número de 

instrumentos e a falta de recursos para sanar o problema. Consequentemente, torna-se 

necessário aguardar surgir uma vaga, o que ocorre somente quando os alunos concluem o 

ensino médio e deixam a escola, sendo assim, muitos  não alcançam a oportunidade. 

Também se mostrou necessário adquirir verbas suficientes que proporcione o 

atendimento da demanda existente de forma a contribuir para o crescimento intelectual, 

cultural e social dos alunos, vez que a música e tida como um meio de inserção social.   

O estudo de eufônio se mostrou gratificante, pois o instrumento possui um som de 

grande relevância para a harmonia musical na execução da banda, os alunos se mostraram 
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motivados e entusiasmados com o naipe. o que se espera é um reconhecimento do eufônio e 

também uma nova vertente para aqueles que desejam tocar o instrumento na banda marcial e 

até mesmo tornar-se um profissional especialista no instrumento.  

A partir de reflexões resultantes de experiências vivenciadas e por meio das entrevistas 

realizadas, considera-se que para melhorar a qualidade do ensino de eufônio nas bandas 

marciais é necessário designar professores específicos para cada naipe, o que resulta na 

valorização do ensino do instrumento, além de proporcionar maior qualidade no ensino e 

melhor execução instrumental por parte dos alunos.  
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ANEXOS 

 

 
Anexo A- aula de eufônio  

 

 

 

 

 

 
Anexo B- grupo de alunos de eufônio e tuba, acompanhados da professora. 
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Anexo C- método ‘Tocar Juntos’, princípios básicos de pulsos e andamento. 
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Anexo D- lição nº 1, método ‘Tocar Juntos’.  
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Anexo E- método ‘Tocar Junto’, exercícios de aquecimento no instrumento. 
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Anexo F- método ‘Lip Flexibilities’, exercício de flexibilidade. 
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Anexo G: Questionário aplicado na entrevista no Colégio Militar Polivalente 

Vasco dos Reis 

  
Perguntas para o maestro da banda. 
 

1. De que maneira é feita a iniciação musical dos alunos na banda marcial? 

2. Em que momento o aluno tem contato com o instrumento? Tem algumas 

aulas preparatórias antes desse contato? 

3. O aluno da banda possui o instrumento ou ele pode pegar emprestado?  

4. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos? 

5. A banda possui um professor específico para cada naipe? Qual é a formação 

musical desse professor? 

6. No caso específico do eufônio, há um professor? Como ele atua? 

7. Como você vê o perfil do aluno de eufônio na banda? Em que aspectos eles 

se diferem ou se assemelham aos outros instrumentistas? 

 

Perguntas para o professor de eufônio da escola. 
 
 
1. Como é feita a iniciação musical dos alunos de eufônio na banda? 

2. De que maneira acontece o ensino de teoria musical? 

3. É adotado algum método específico para a aprendizagem no instrumento ou 

para a prática coletiva? 

4. Como o aluno desenvolve o aspecto técnico no instrumento como, respiração, 

articulação e flexibilidade? É passado algum exercício para isso? 

5. Qual o maior desafio enfrentado no ensino de eufônio no Colégio Militar 

Polivalente Vasco dos Reis? 

6. Em sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a qualidade do ensino de 

eufônio nas bandas marciais? 

7. Sobre como o instrumento é inserido e trabalhado musicalmente no repertório: 

parte harmônica? Com adaptações?  

8. Como ficam os arranjos musicais que envolvem o eufônio? 

9. Mencionar algum repertório, com nome das músicas tocadas pela banda, ou 

método/exercício aplicado pelo professor ou maestro. 


