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A Banda de Latas e a Fanfarra: o percurso de aprendizagem musical na
Escola Municipal Madre dos Anjos (2013 – 2017)
Vinícius Eufrásio1
Categoria: Comunicação
Resumo: Este trabalho relata o percurso de aprendizagem e as principais
transformações ocorridas ao longo na realização do projeto de prática musical
percussiva realizado na Escola Municipal Madre Maria dos Anjos Amorim
(localizada em uma região de vulnerabilidade social da cidade de Claudio, Minas
Gerais) entre os anos de 2013 e 2017. Por meio do uso de recursos intermidiáticos e
da descrição das etapas dessa ação pedagógica, são apresentadas algumas das
experiências vivenciadas e os principais impactos refletidos na vida das crianças e
jovens participantes de todo o processo educativo musical e sua interação com os
aspectos socioculturais comunitários existente em torno da escola.
Palavras-chave: Educação Musical. Musicalização. Ensino de música. Música na
escola. Vulnerabilidade social.
The Band of Cans and the Band of Drums: the path of musical learning at the
Madre dos Anjos School (2013 - 2017)
Abstract: This work reports the learning path and the main transformations that
occurred during the course of the percussive music practice project held at the
Madre Maria dos Anjos Amorim Municipal School (located in a region of social
vulnerability in the city of Claudio, Minas Gerais) between 2013 and 2017. Through
the use of intermediatic resources and the description of the stages of this
pedagogical action, some of the experiences lived and the main impacts reflected in
the lives of the children and young people participating in the entire musical
education process and their interaction with the socio-cultural community aspects
existing around the school are presented.
Keywords: Music Education. Musicalization. Music teaching. Music at school. Social
Vulnerability.

Introdução
Em fevereiro de 2013, na cidade de Cláudio (Minas Gerais), iniciei um trabalho
com aulas de música no contra-turno das atividades regulares da Escola Municipal
Madre Maria dos Anjos Amorim para as crianças que participavam do projeto de
educação em tempo integral ofertado pela Secretaria Municipal de Educação.
O autor é doutorando em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais, educador e diretor da
MUSICAR – Educação Musical, núcleo voltado para a criação de conteúdo, formação de professores e
produção de materiais didáticos. Para mais informações acesse www.musicar.mus.br.
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A partir desse momento, as crianças matriculadas nessa escola e no projeto de
tempo integral passariam a participar de encontros extras de música, pois também
recebiam aulas de musicalização no tempo regular através da disciplina “Música”,
cursada como conteúdo obrigatório da grade curricular durante o turno matutino.
Em uma etapa inicial, não foram apresentadas pela instituição quaisquer
diretrizes específicas por meio das quais os trabalhos deveriam ser direcionados.
Aparentemente, essas atividades musicais foram pensadas apenas como uma forma de
“preencher um tempo dos alunos” que, até então, era utilizado para entretenimento.
Para a realização destas aulas no contra-turno, ocorreru a junção de duas
turmas do projeto de tempo integral para que fossem atendidas em aproximadamente
uma hora e meia de aula. Nesse grupo, em um primeiro momento, pudemos contabilizar
o montante de setenta e duas crianças com idades que variavam entre oito e dez anos
que dividiam uma mesma sala de aula.
Foi necessário planejar estratégias para que, mesmo diante dessas condições,
fosse possível a realização de um trabalho que estimulasse o desenvolvimento das
habilidades e competências musicais dos alunos e que dialogasse com as realidades
culturais da comunidade em torno da Escola Municipal Madre Maria dos Anjos Amorim.
O trabalho partiu de uma sondagem realizada acerca dos interesses musicais
dos alunos e seu conhecimento prévio em torno das práticas musicas existentes em seu
entorno familiar e comunitário. Foi identificado a existência de uma forte ligação ao
Reinado de Nossa Senhora do Rosário que anualmente ocorre na cidade (OLIVEIRA,
VASQUES, 2015) e que localmente se configura como uma prática de cunho religioso
cuja tradição centenária se mostrou amplamente difundida nos bairros entorno da
escola.
Muitos dos alunos participantes do projeto acompanhavam seus familiares nos
“ternos do reinado”2 ajudando na entoação dos cânticos e, quando lhes eram permitido,
também “batiam caixa”3. Este cenário justificou o interesse das crianças por
instrumentos de percussão, sobretudo por tambores, servindo inclusive como motivação

Nomenclatura localmente atribuída aos grupos performáticos que participam tocando e cantando
durante a realização do Reinado de Nossa Senhora do Rosário.
3 Termo localmente utilizado e cujo significado é “tocar tambor”.
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e fundamentação para a prática pedagógica, uma vez que, neste ponto, foi possível
perceber uma íntima integração entre sujeito e contexto (PERRENOUD, 2000, p. 14), um
ponto chave de identificação social e cultural nas práticas de ensino e aprendizagem.
1. “Professor, vamos bater o quê?”
Não tínhamos tambores... Isso é fato! Mas, considerando que o “possível é mais
rico que o real” (SANTOS, 2001, p. 19), começamos a sonhar com a possibilidade de fazer
música com tambores, valorizando as relações que os alunos mantinham com a
comunidade ao entorno da escola e a forma como essas vivências pré-estabeleciam
vínculos com as práticas percussivas.
Nas primeiras aulas do projeto, iniciamos momentos de apreciação musical com
rodas de conversa sobre o que assistíamos e ouvíamos. Foram oferecidas aos educandos
várias oportunidades de conhecer grupos que realizavam práticas performáticas por
meio de instrumentos de percussão e que atuavam em diversos contextos musicais.
Alguns dos grupos que assistíamos utilizam instrumentos musicais alternativos,
confeccionados a partir do reaproveitamento de materiais já descartados pela
sociedade. Esse ponto chamou muito a atenção dos alunos e direcionou o olhar
pedagógico, uma vez que a realidade financeira da escola e dos alunos não permitiria a
aquisição de instrumentos industrializados para que pudéssemos dar início ao projeto.
Assim, ao observamos o interesse do grupo acerca da possibilidade “de bater em
lata” para obter um resultado musical, demos início a um processo de investigação sobre
contrução de instrumentos alternativos por meio de “sucata” para que, logo após, fosse
realizada uma busca através das ruas do bairro com a finalidade de coletar materiais que
pudessem servir como fonte sonora e matéria prima para a confecção de nossos
intrumentos.
Foram encontrados inúmeros objetos, dentres eles: latas, garrafas, canos,
panelas, cabos de vassoura etc. Para seleção dos materiais que seriam reaproveitados,
buscamos analisar quais objetos poderiam proporcionar contrates timbrísticos e de
altura, bem como nos possibitasse vislumbrar qualquer “tocabilidade” enquanto um
futuro instrumento.
3
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Figura 1: Coleta de materiais para confecção de instrumentos musicais em março de 2013

Muitos dos materiais coletados demandaram ajustes para que seu manuseio não
proporcionace ricos para as crianças e também uma manutenção estética para que eles
se tornassem visualmente mais atraentes e interessantes, pois grande parte dos objetos
coletados encontravam-se empregnados de ferrugem e demais traços de degradação.
Por meio de doações de algumas empresas da cidade, conseguimos arrecadar um pouco
de tinta óleo, específica para a pintura em metal, além de cordas (que possibilitaram
prender o intrumento ao corpo) e baquetas para tocar os tambores de lata.
Era possivel ver no rosto dos alunos participantes do projeto um entusiasmo
para começarmos os ensiaos, pois, por meio desse projeto estaríamos trazendo para o
espaço escolar a convivência com som tambores que era comum em seus ambientes
familiares e comunitário. O som dos instrumentos confeccionados a partir do
reaproveitamento de materiais gerou um certo grau de estramento e ao mesmo tempo
despertou curiosidade nos alunos. Ao longo do tempo, por meio da exploração desses
sons, os alunos descobriram formas de modificá-los inserindo objetos suplementares ao
corpo dos intrumentos. Fragmentos de espuma e tecido dentro das latas eram utilados
para deixar o som mais grave e parafusos ou pregos de metal eram acrescentados para
que fizesse o toque na lata soar mais agudo ou estrindente.

4
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Figura 2: Realização dos primeiros ensaios com os instrumentos percussivos confeccionados na escola

No decorrer de 2013 foram realizados ensaio semanais com duração
aproximada de 90 minutos e cujos conteúdos abordados eram voltados para além do
desenvolvimento de habilidades musicais necessárias para a prática em conjuto, mas
eram também direcionados à promoção de estímulos criativos com o objetivo de
capacitar o corpo discente a participar de maneira proativa nas atividades propostas
(opinando nos arranjos, performances) e possibilitar o trânsito cultural entre suas
vivências culturais na comunidade e o espaço de atividade musical escolar4.
Essa primeira fase do projeto foi batizada por meio de uma decisão conjunta
com os alunos como Toque-Retoque: Banda de Latas e resultou na criação de um grupo
musical que realizou diversas apresentações para a comunidade em torno da escola e
em outros bairros do município, dando especial destaque para a performence realizada
em setembro de 2013 durante o anual Festival da Primavera.
Nessa ocasião a Banda de Latas recebeu apoio melódico do grupo de flautas
doce também formado na Escola Municipal Madre dos Anjos5 para a realização de um
concerto em contujnto. A performance realizada neste evento trouxe resultados
animadores e incentivos financeiros que permitiram a ampliação do projeto e a
aquisição de instrumentos industrializados para que formássemos uma fanfarra e
pudéssemos atender ainda mais alunos.
Reflexões neste sentido podem ser apreciadas por meio do trabalho intitulado: “Competências na
aprendizagem: relato de experiência para a construção de identidades socioculturais no ensino de música
em escolas públicas” (EUFRÁSIO, ROCHA, PAULA, 2017).
5 Vale salientar que o grupo de flautas foi formado mediante a doação de equipamentos por parte do corpo
docente que atuava na escola Madre dos Anjos em 2013 e o apoio do vendedor Alencar Zorkot. Cada
professor doou o valor de R$25,00 para a compra de um instrumento para que fosse doado às crianças
cujas famílias não possuíssem condições para realizar a compra. Naquele ano, nas aulas de flauta, foram
atendidas 52 crianças com idade entre 8 e 11 anos.
4
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Figura 3: Apresentação da Banda de Latas e grupo de flautas no Festival da Primavera em Cláudio/MG (2013)

Nessa nova fase, o grupo que unia instrumentos de sopro e percussão era
informalmente chamado de Banda dos Anjos e passou a atender crianças e jovens de
outras escolas da cidade e jovens da comunidade.
2 A formação da Banda dos Anjos e sua transformação em Fanfarra
Mal havia começado o ano letivo de 2014 e as crianças da Madre dos Anjos
recebiam instrumentos industrializados e diversos acessórios, como talabartes e
diferentes tipos de baquetas, que tornaram possível a ampliação do número de alunos
atendidos, pois passamos a utilizar no projeto tanto os instrumentos recém adquiridos
como aqueles construídos no ano anterior.
Os ensaios passaram a ocorrer às 18 horas, após o funcionamento regular da
escola, com o objetivo de possibilitar participação de todos os alunos da escola e
também de pessoas da comunidade escolar como funcionários, pais, jovens e egressos
da própria instituição.
A abertura do projeto para um público externo aos alunos regularmente
matriculados teve grande impacto nas atividades da Banda dos Anjos e também
contribuiu significativamente para sua manutenção e ampliação do projeto. Os alunos
6
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que já haviam completado seu percurso educativo na Escola Municipal Madre dos Anjos
e davam sequência à sua vida acadêmica nas Escolas Estaduais da cidade adquiriam a
permissão para retornar à Escola Municipal por possuir um vínculo com as atividades
musicais realizadas com a banda. Além de continuarem participando da Banda dos
Anjos, estes alunos também traziam consigo outros novos colegas das instituições em
que estavam matriculados para ingressarem nas práticas percussivas.
A receptividade social adquirida nesta nova etapa do projeto e seu formato
noturno possibilitou que os familiares dos alunos também pudessem acessar as práticas
musicais realizadas na Banda dos Anjos, trazendo para nosso convívio diversos novos
participantes ligados diretamente ao Reinado de Nossa Senhora do Rosário e aos ternos
de congado, modificando diversas características musicais nas performances do grupo.
Essa carga de significação cultural era somada aos processos de ensino e aprendizagem
e aproveitadas ao máximo na criação de arranjos e elaboração de apresentações.
Ainda em 2014, nossos recursos foram novamente expandidos por meio da
Secretaria Municipal de Educação que cedeu instrumentos que pertenciam à uma antiga
Fanfarra Municipal e que estavam parados há alguns anos6. Embora nem todos os
instrumentos disponibilizados estivessem em um estado apropriado para o uso, com
esta cessão o projeto foi novamente ampliado e pôde abranger um número ainda maior
de jovens da comunidade à medida em que era possível realizar reparos nos
instrumentos.
Com as ampliações ocorridas, surgiram alguns entraves que foram superados
com o auxílio de educandos que, embora fossem egressos da Escola Madre dos Anjos, se
dispunham à auxiliar nas tarefas demandas pelo grande contingente instrumental
utilizado pelo grupo e também nas dinâmicas dos ensaios7. Nossos encontros semanais
reuniam os aproximadamente 70 jovens e crianças que naquela altura participavam
ativamente da banda e, o espaço dos ensaios, ficam repleto de espectadores.

Infelizmente não há ainda pesquisas acerca da história desta fanfarra que permitam apresentar dados
sólidos sobre sua atividade no município de Cláudio/MG.
7 Realizavam tarefas como: auxiliar na distribuição dos materiais e também em sua recolha, na
organização destes, na sua manutenção e ajustes. Por vezes, por serem reconhecidos pelo grupo e terem a
admiração de muitos participantes, auxiliavam em aspectos organizacionais.
6
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O público que frequentava os ensaios era composto por crianças e jovens da
comunidade que estavam em lista de espera para participar da banda ou outras que,
embora não se interessarem por tocar um instrumento, compareciam assiduamente
para assistir e participar do movimento musical gerado pelas práticas percussivas.
Muitos pais, familiares dos alunos, membros da comunidade em torno da escola,
músicos da cidade, políticos e muitas outras pessoas frequentavam os ensaios para
assistir à preparação das performances da Banda dos Anjos.
Na maior parte da duração do projeto, não houve a colaboração de outros
profissionais que pudessem oferecer suportes operacionais8, então, muitas das tarefas
eram designadas aos alunos veteranos e que, com o tempo, passaram a se
autoconsiderar como monitores da banda9. Este status, segundo minhas observações,
lhes conferiam uma distinção em meio ao grupo, legitimada através do respeito e
admiração adquiridos por parte dos demais membros da Banda dos Anjos.
Em 2017, a partir de uma parceria realizada entre a Escola Municipal Madre
Maria dos Anjos, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e a Escola
Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves, foi realizada uma nova expansão com o
intuito de articular discentes e docentes das duas instituições para transformar a Banda
dos Anjos em uma fanfarra que pudesse atender ao município. Assim o projeto que
nascera de experiências musicais com latas, passou a atuar como Fanfarra Municipal de
Cláudio/MG.
A partir dessa nova ampliação do projeto, foram adquiridos mais instrumentos,
acessórios e uniformes. Houve também a extensão do tempo de ensaio para 4 horas
semanais. Manteve-se o horário noturno para que fosse possível comtemplar alunos de
ambas as instituições e os participantes que vinham de toda comunidade em torno dos
bairros Santa Maria, Santa Luzia, Santa Cruz, São Bento, São Geraldo, Conjunto
Habitacional Lázaro Gabriel de Melo e suas proximidades.

É necessário destacar que por períodos de tempo específicos, a amável Nicésia, funcionária responsável
por serviços gerais na escola, era designada para auxiliar nas tarefas da Banda dos Anjos e cuidar da
disciplina das crianças que iam até nosso ensaio para assisti-lo.
9 Gostaria de destacar Laura Rodrigues, Fernanda Chaves Costa, Raquel Ribeiro, Laura Santos, Adriano
Júnior, Kauan Alberto, Gabriely Ferreira Aguiar, Thiago de Souza e seu irmão Felipe de Souza, Wesley
“Chumbinho” e Marcelo “Negueba” como fundamentais para todo o trabalho realizado entre 2013 e 2017.
8
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Nesse período, a Fanfarra passou a contar com maior suporte por parte da
Secretaria Municipal de Educação e o apoio de mais pessoas ligadas às práticas de
educação e cultura na cidade, como, por exemplo, o educador e maestro Gibran Zorkot e
os músicos Jordane Chaves, Gustavo Machado e Igor Lima

Figura 4: Apresentação da Fanfarra Municipal de Cláudio na reinauguração do Poliesportivo do Bide em 2017

As estratégias de ensino utilizadas no decorrer dos encontros do projeto se
deram especialmente por três vias: 1- A partir de jogos rítmicos e a utilização de
onomatopeias que representassem as frases rítmicas a serem tocadas; 2- Através da
imitação sonora, inserção, participação e convivência no ambiente dos ensaios; 3- Por
meio de interação e criação de ambientes de aprendizado auto organizados (MITRA,
2000), por meio dos quais os participantes organizavam-se e ensinavam uns aos outros.
Ao logo de todo o projeto, desde os primeiros experimentos com construção de
instrumentos musicais reciclados no projeto de tempo integral, a formação da Banda de
Latas, sua ampliação para Banda dos Anjos até sua transformação em Fanfarra
Municipal, os alunos participantes dessas atividades puderam vivenciar diversas
experiências musicais. O processo educativo que resultou na realização de performances
artísticas e nas interpretações de arranjos perpassou pelo desenvolvimento de
habilidades musicais a nível motor, cognitivo e criativo, tangendo também momentos de
apreciação, reflexão e compreensão sobre a prática musical mediante os diferentes
contextos de sua produção.
Alguns destes momentos de fazer musical foram documentados em formato
audiovisual e podem ser apreciados pelo leitor por meio da utilização dos QR-Codes
disponíveis abaixo. Esse recurso intermidiático, permite gerar uma maior aproximação
9
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com a atmosfera do trabalho aqui relatado a partir do uso de um aparelho celular com
câmera e que possibilite a leitura do código10.

Figura 5: QR-Codes para apreciação de vídeos da Banda de Latas e da Fanfarra Municipal de Cláudio11

Figura 6: Código de acesso ao acervo de fotografias do projeto entre 2013-2017

Considerações Finais
A realização deste projeto na Escola Municipal Madre dos Anjos, ao longo dos
anos, possibilitou vivências musicais e fomentou o engajamento cultural de vários
jovens residentes em uma área urbana periférica e menos assistida pelo município.
Esses indivíduos, considerados em situação de risco de vulnerabilidade social e que se
encontram à margem de muitos benefícios oferecidos à sociedade (em nível até mesmo
de exclusão), como, por exemplo, acesso à outras oportunidades de prática musical,
puderam atuar como agentes protagonistas em um processo que promoveu impactos
não só em sua comunidade local, mas foi capaz de abranger o contexto cultural da cidade

“O recurso intermidiático QR-Code é compreendido como uma evolução do antigo código de barras,
uma vez que pode ser usado para guardar uma quantidade maior de informações e são lidos com mais
facilidade por meio de diversos aplicativos disponíveis para download gratuito, como: o Barcode Scanner;
o QR-Code Reader; o QrDroid; dentre vários outros” (EUFRÁSIO, 2018, p. 5).
11 Os links de acesso alternativo em relação aos QR-Codes são respectivamente:
1)https://goo.gl/YfGV1a.
2)https://goo.gl/6esW2S.
3)https://goo.gl/Pk7PwD.
4)https://goo.gl/mv83Uv.
5) https://goo.gl/Dm5oxd.
10
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por meio do reconhecimento da Banda dos Anjos enquanto Fanfarra Municipal com
atuação no município de Cláudio (Minas Gerais).
Neste sentido, podemos verificar um potencial social nas práticas de Educação
Musical cujo acesso deve ser garantido como um direito legítimo e não apenas como
elemento salvacionista12. No âmbito da realização deste projeto, podemos testemunhar
o papel potente da Educação Musical como ferramenta para auxiliar no desenvolvimento
individual e interpessoal de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Foi
possível perceber que o aprendizado adquirido e as experiências vividas pelos
participantes do projeto lhes auxiliaram também em relação ao enfrentamento de
indeterminadas dificuldades advindas de desajustes sociais e organizações familiares
diversas as quais integram, bem como: limitações econômicas, intelectuais,
psicomotoras, emocionais, afetivas, motivacionais, entre muitas outras razões que se
configuram em barreiras sociais com raízes nos processos de exclusão social (GUAZINA,
2011, 2012; KATER, 2014).
Muitas destas

crianças

e

adolescentes, mesmo quando acessam

as

oportunidades de ensino, enfrentam problemas em relação à aprendizagem devido ao
excesso de timidez, inibição, baixa autoestima, auto-invalidamento, baixa concentração,
postergação, desmotivação, transgressão de normas, confronto com o papel da
autoridade, agitação, desconfiança, agressividade, e outros aspectos. Características
como essas possuem fortes origens em sua história sociocultural e em seu contexto
familiar que, por diversos fatores, contém tendências de abandono e até mesmo negação
por parte dos pais biológicos, pais substitutos, demais familiares, entre outros que
compõem seu círculo de convivência (KATER, 2014, p. 47).
No decorrer de nossa prática, em especial com participantes que permaneceram
no projeto durante todo o processo (entre 2013 e 2017), foi possível observar
significativas evoluções e superações de barreiras pessoais que vão além do
aprendizado de musical. Vale ressaltar também os diversos laços humanos que têm
início no “coleguismo de banda” e que, com o passar do anos, se fortificam e formam

“Aprender e ensinar música para jovens e crianças das classes populares precisa ser percebido como
parte daquilo que historicamente tem sido negligenciado a eles e a seus professores: seus direitos”
(GUANINZA, 2012, p. 313).
12
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redes de pessoas com experiências capazes de agir artisticamente na sociedade e gerar
ações potencialmente transformadoras13.
Acerca dos principais resultados alcançados, é possível apontar para além dos
conhecimentos especificamente musicais e a aquisição de diversas competências
efetivadas ao longo dos processos e vivencias. Conforme explica Josep Zaragozá, o
conceito de competência está relacionado com a integração de basicamente três tipos de
conhecimentos: 1) conceitual (saber o que fazer); 2) procedimental (saber fazer); 3)
atitudinal (saber proceder); sendo que a relação eficaz entre os três pode ser
trabalhada e desenvolvida por meio de situações de contextos complexos (ZARAGOZÁ,
2009, p. 63), considerados aqui como as situações de ensino-aprendizagem na escola
Madre dos Anjos ao longo do projeto. As aquisições de competências ficam evidenciadas
nos momentos em que os alunos estabeleceram relações entre o conteúdo trabalhado no
âmbito das atividades musicais e a realidade cultural da comunidade que gravita em
torno da realidade escolar.
Este relato demonstra que mesmo diante da notória falta de recursos é possível
buscarmos a produção de resultados significativos (e isso é uma escolha), uma vez que,
em um primeiro momento o educador lida diretamente com indivíduos em formação
(vidas) e não com questões sociopolíticas que, embora não devam ser consideradas
como obstáculos instransponíveis também não devem ser negligenciadas ou tratadas
como pormenores.
Ao direcionar nosso comprometimento essencialmente com o desenvolvimento
humano, devemos empenhar nossos esforços para realização e promoção de práticas
com potencial de fomento social e não permitir que entraves momentaneamente
contornáveis tornem-se pretextos para desmotivação e estagnação de nossas ações.
Assim, é necessário que a autorreflexão e a preocupação de estar em constante formação
permeie o cotidiano do professor para que este busque aprimorar-se continuamente
para intervir no meio sociocultural dos alunos e atuar como propositor de processos
dinâmicos em prol de construções coletivas de conhecimento pertinentes ao âmbito de
uma Educação que seja sobretudo humanizadora e geradora de protagonismo.
Atualmente, há indivíduos que participaram da Banda dos Anjos que colaboram diretamente nas ações
educativas do projeto Escola da Varanda, promovido pela ONG Ipê Amarelo.
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