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RESUMO 

 

Esta tese analisou os saberes percussivos produzidos pelos grupos de Maracatus e 

Banda Marcial-Show nas escolas públicas da cidade de Fortaleza. No espaço escolar, a 

partir das literaturas na área e dos dados empíricos coletados através da pesquisa de 

campo, identificou-se que as práticas percussivas em coletivo são desenvolvidas, 

principalmente, por grupos de maracatus e fanfarras, constituindo-se como grupos de 

atividades extracurriculares que realizam ensaios, atividades e apresentações artísticas. 

Tal fenômeno propiciou a problematização sobre a existência desses grupos como 

geradores de conhecimento, porém, sem uma articulação com as atividades educativas 

da escola. Portanto, diante desse conjunto de práticas na realidade escolar, a pesquisa 

afirma a existência dos saberes percussivos através das dimensões educativas do saber 

epistêmico, de identidade e social com base na teoria da relação com o saber de Charlot 

(2000) e propõe uma reflexão nos termos das epistemologias do sul, de Santos (2010), 

para uma possibilidade educacional construtiva e válida a partir das práticas percussivas 

em coletivo nas escolas públicas.  Através das entrevistas semiabertas - com os sujeitos 

escolhidos - a pesquisa identificou as práticas percussivas desenvolvidas e compreendeu 

os sentidos atribuídos pelos sujeitos nesse processo de aprendizagem. Assim, esse 

trabalho traz contribuições ao campo da educação musical a partir de uma perspectiva 

dos saberes ressoados no contexto socioeducativo do espaço escolar.       

 

Palavras-chave: Saberes percussivos. Escola pública. Maracatus e Banda Marcial-

Show.   

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

This thesis analyzed the percussive knowledge produced by the Maracatus and Marcial-

Show bands in the public schools of the city of Fortaleza. In the school space, from the 

literatures in the area and the empirical data collected through the field research, it was 

identified that the percussive practices in collective are developed, mainly, by groups of 

maracatus and fanfarras, constituting like groups of extracurricular activities Which 

carry out essays, activities and artistic presentations. This phenomenon led to the 

problematization of the existence of these groups as generators of knowledge, but 

without an articulation with the educational activities of the school. Therefore, in view 

of this set of practices in school reality, the research affirms the existence of percussive 

knowledge through the educational dimensions of epistemic, identity and social 

knowledge based on the theory of the relationship with the knowledge of Charlot (2000) 

and proposes a reflection in the In terms of the epistemologies of the south, Santos 

(2010), for a constructive educational possibility and valid from percussive practices in 

collective in public schools. Through the semi-open interviews - with the chosen 

subjects - the research identified the percussive practices developed and understood the 

meanings attributed by the subjects in this learning process. Thus, this work brings 

contributions to the field of musical education from a perspective of the knowledge 

resonated in the socio-educational context of the school space. 

 

Keywords: Percussive knowledge. Public school. Maracatus and Martial-Show Band. 

 

  



 

 

RESUMEN  

 

Esta tesis analizó los saberes percusivos producidos por los grupos de Maracatus y 

Banda Marcial-Show en las escuelas públicas de la ciudad de Fortaleza. En el espacio 

escolar, a partir de las literaturas en el área y de los datos empíricos recogidos a través 

de la investigación de campo, se identificó que las prácticas percussivas en colectivo 

son desarrolladas principalmente por grupos de maracatus y fanfarras, constituyéndose 

como grupos de actividades extracurriculares Que realizan ensayos, actividades y 

presentaciones artísticas. Este fenómeno propició la problematización sobre la 

existencia de esos grupos como generadores de conocimiento, sin embargo, sin una 

articulación con las actividades educativas de la escuela. Por lo tanto, ante este conjunto 

de prácticas en la realidad escolar, la investigación afirma la existencia de los saberes 

percusivos a través de las dimensiones educativas del saber epistémico, de identidad y 

social con base en la teoría de la relación con el saber de Charlot (2000) y propone una 

reflexión De las epistemologías del sur, de Santos (2010), para una posibilidad 

educativa constructiva y válida a partir de las prácticas percussivas en colectivo en las 

escuelas públicas. Através de las entrevistas semiabiertas - con los sujetos escogidos - la 

investigación identificó las prácticas percussivas desarrolladas y comprendió los 

sentidos atribuidos por los sujetos en ese proceso de aprendizaje. Así, ese trabajo trae 

contribuciones al campo de la educación musical desde una perspectiva de los saberes 

resonados en el contexto socioeducativo del espacio escolar. 

 

Palabras Clave: Saberes percusivos. Escuela pública. Maracatus y Banda Marcial-

Show. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A trama dos tambores  

                                                               

A presente tese versa sobre os saberes percussivos desenvolvidos a partir de 

dois grupos de maracatus cearenses
1
 (Nação Fortaleza e Nação Pici), e uma banda 

marcial-show
2
 - a Banda de Metais e Percussão Solares. Os grupos estão localizados em 

distintas escolas públicas da cidade de Fortaleza, ambas localizadas em bairros da 

periferia. Centra-se especificamente na prática percussiva do maracatu Nação Fortaleza 

na Escola Municipal (E.M) Dom Manuel da Silva Gomes, localizada no bairro Jardim 

América, bem como no maracatu Nação Pici e sua parceria com a Escola Municipal 

(E.M) Adroaldo Teixeira Castelo, localizada no bairro do Pici. Focaliza-se ainda a 

Banda de Metais e Percussão Solares, cuja prática ocorre na escola Escola Estadual 

(E.E) Deputado Paulo Benevides, localizada no bairro Messejana. 

Cada grupo é constituído, principalmente, por estudantes e ex-estudantes, 

das escolas, e pelos moradores da comunidade do bairro. Os grupos contam com a 

participação, em média, de 80 a 100 pessoas, tendo a presença de crianças, jovens e 

adultos. Na parte específica dos integrantes que tocam percussão - os percussionistas ou 

batuqueiros
3
-, é comum observar a entrada de crianças e, ao longo do tempo, tornam-se 

adolescentes atuantes ainda no grupo. A faixa etária deles, geralmente, inicia-se aos 12 e 

segue até aos 18 anos de idade. É possível observar que, esses jovens, possuem baixa 

renda, sendo necessário muitos trabalharem em comércios para ajudar a família. As 

despesas para aquisição de figurino, participação nos ensaios (passagens de ônibus, 

quando necessário) e nas apresentações, são, normalmente, custeadas pelo próprio 

grupo através de atividades colaborativas como auxílio aos integrantes com baixas 

condições financeiras.  

As três escolas onde funcionam os ensaios dos grupos pesquisados fazem 

parte da rede de ensino público de Fortaleza e, os bairros, Jardim América, Planalto do 

                                            
1
 Maracatus cearenses: são manifestações que dramatizam a coroação de reis negros através de cortejos. 

Na cidade de Fortaleza, os maracatus ganham destaque nos desfiles carnavalescos na Avenida Domingos 

Olímpio. Ver Cruz (2011), para maiores informações sobre maracatus cearenses.  
2
 Banda marcial-show: modalidade de Banda Marcial influenciada pela da cultura de bandas escolares e 

de competições esportivas dos Estados Unidos em sua constituição e funcionalidade conhecida como as 

“marching band”. Ver Silva (2012), para maiores informações sobre banda marcial-show.  
3
 Percussionistas ou batuqueiros: para alguns instrumentistas da área percussiva há uma diferença entre 

percussionista e batuqueiro. O primeiro termo é mais utilizado para os músicos de banda (conjuntos 

musicais) e, batuqueiro, para os integrantes que tocam tambor nos grupos populares. Adiante os termos 

serão explicados com as devidas particularidades.  
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Pici e Messejana, são considerados como espaços urbanos que, no perímetro de 

funcionamento das escolas, há alto índice de tráfico de drogas e demandas de 

infraestrutura (saneamento, segurança) por parte da comunidade. A relação da escola 

com a comunidade é uma constatação notória para observação das perspectivas 

educacionais que se envolvem com a realidade social também presente nesta relação de 

convivência.  

Nesse universo é interessante pensar que crianças e adolescentes utilizam do 

espaço das escolas para realizarem práticas percussivas de caráter extracurricular, ou 

seja, trabalham conteúdos musicais através da percussão em coletivo sem as exigências 

e uma sistematização formal exigida pela matriz curricular das escolas.  Entende-se aqui 

por práticas percussivas em coletivo no sentido de Schrader (2011, p. 07): “os saberes e 

as informações sobre uma cultura musical percussiva coletiva são dimensões 

importantes desse estudo que se transformam em ideias concretas para uma experiência 

com percussão em espaços escolares e acadêmicos”.  

Diante dessa perspectiva, esclareço que, a prática percussiva em coletivo, 

mesmo sem ser realizada dentro da forma escolar tradicional
4
, aponta para experiências 

importantes através de manifestações artísticas que congregam pessoas em atividades 

musicais de ensaios, processos de ensino e de aprendizagem, execução de repertórios e 

apresentações.    

Tal fenômeno das práticas percussivas nas escolas públicas chamou-me 

atenção a partir da minha experiência como professora do ensino superior da disciplina 

de estágio supervisionado e práticas percussivas no curso de música – licenciatura da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Como professora de estágio, ao visitar as escolas 

públicas, deparei-me com a realidade extensa da presença de Fanfarras e atuação desses 

grupos em competições dentro do espaço escolar da cidade de Fortaleza.  Além disso, 

há também constatações de grupos de maracatus nas escolas, sendo anunciados os 

resultados das competições de bandas e grupos. Por exemplo, as Fanfarras são 

predominantes em eventos de campeonatos nacionais e regionais e, no caso dos 

Maracatus, a competição na Avenida Domingos Olímpio, nos desfiles carnavalescos da 

cidade de Fortaleza.  

                                            
4
 Aponto o termo forma escolar tradicional consequente da obra de Charlot (2013) que se refere às 

práticas pedagógicas, principalmente, do século XIX, baseadas no rigor da disciplina, da norma, do 

controle do corpo e no triunfo do intelecto. Tais valores, ainda hoje, são apontados pelo autor como 

padrões tradicionais que se impõem pela própria estrutura de organização da escola, do seu espaço físico, 

da segmentação de conteúdos e da avaliação individual.   
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 Neste caso, refiro-me, especialmente, por ter observado a presença de 

instrumentos percussivos na escola, mas sem um direcionamento de aula por parte de 

um profissional da área (percussão) e a não articulação com os grupos presentes, 

sobretudo, a escolha ao interesse de crianças e jovens e adultos em realizar tal prática 

nesses espaços escolares. Percebi que a ala do batuque (naipe de percussão) era o 

interesse principal dos participantes para preparação do desfile de carnaval de caráter 

competitivo e as competições dos eventos.  

Foi ainda importante observar que a escola representava para os integrantes 

um lugar de segurança para realização dos ensaios e para guarda do instrumental do 

grupo. Dados os aspectos apontados, alguns questionamentos surgiram: Quais os 

saberes percussivos desenvolvidos pelos três grupos selecionados nas escolas? quais os 

sentidos atribuídos por sujeitos (alunos, ex-alunos, comunidade etc) às práticas 

percussivas em coletivo do maracatu e banda marcial-show quando as mesmas são 

praticadas em espaços escolares específicos? E ainda, quais os sentidos atribuídos pelos 

sujeitos às escolas onde os grupos desenvolvem suas atividades percussivas?  

A partir dessas questões tem-se como objetivo geral desta tese: analisar os 

saberes percussivos desenvolvidos pelos três grupos selecionados nas escolas. Outras 

indagações também emergem, sendo configuradas como objetivos específicos: 

identificar as atividades percussivas realizadas no espaço escolar e compreender os 

sentidos atribuídos pelos sujeitos às práticas percussivas em coletivo no espaço escolar 

público.  

Para pensar tais questões Charlot (2000) a partir da teoria da relação com o 

saber coloca-se como autor importante na discussão sobre os sentidos produzidos pelos 

sujeitos em torno das práticas percussivas. Compreende-se que o conceito de saber 

representa o domínio do mundo no qual o ser humano vive, comunica-se e partilha com 

outros seres. O saber é envolver-se em um conjunto de relação e processos que se 

constituem em um sistema de sentidos e, portanto, não há saber sem relação com o 

saber.  

Desta afirmação, “não há saber sem relação com o saber”, compreendemos 

o saber como algo relacionável que, segundo Charlot (2000), essa relação é existente 

dentro de três processos: as atividades, as mobilizações e os sentidos. Tais processos são 

imbrincados em uma relação espaço-tempo partilhado entre os sujeitos e, com isso, 

Charlot (2000), trabalha com a relação de saber baseado nos conceitos de epistêmico, 
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identidade e social, apontas essas como dimensões dos saberes produzido pelo ser 

humano.  

Dadas as observações de campo parto do pressuposto, fundamentado nos 

conceitos teóricos de Charlot (2000), especificamente “saber”, bem como de “práticas 

percussivas em coletivo” (Santos, 2013, Schrader, 2011) que saberes percussivos são 

mobilizados por sujeitos no contexto das escolas a partir da interação com maracatus e 

bandas marcial-show. Vale destacar que os Maracatus e a Banda Marcial-Show são 

agrupamentos musicais que se constituem por uma série de atividades para além da 

percussão, trazendo nos figurinos, nos adereços, nas danças, nas coreografias e nos 

enredos temáticos toda uma trama que se constrói as dinâmicas desses grupos. O foco 

de maior interesse para essa pesquisa é o que se desenvolve pelos sujeitos através das 

práticas percussivas em grupo, ou seja, no naipe da percussão
5
 ou, como também 

reconhecido, na ala do batuque
6
. 

Desta forma, trago o argumento que nos dois grupos de maracatus e na 

banda marcial-show se configuram como espaços de saber dentro de outros espaços, 

neste caso, a escola pública. Neles, a partir do conjunto de atividades musicais 

desenvolvidas pelos sujeitos, há a produção dos saberes percussivos. 

No enfoque sobre os processos educativos através das práticas percussivas 

em coletivo acontecem, muitas vezes, nas manifestações da cultura popular onde a 

percussão é a tônica da prática musical. Segundo Tanaka (2009) e Prass (2004), ambas 

investigaram as práticas educativas inseridas em escolas de samba, utilizando-se da 

etnografia para observação das rotinas de ensaio, configuração instrumental, os 

ritmistas, os mestres de bateria, os processos de ensino e aprendizagem e a 

representatividade dos valores e construções dos participantes. E, como resultante 

comum destes trabalhos, os processos de oralidade, imitação e repetição formam a base 

prioritária desses ensinamentos grupais.  

Nesta vivência, em espaços não institucionalizados educacionalmente 

também se desenvolve processos de compartilha e colaboração que, para área de 

Educação musical, nos amplia a percepção de etapas formativas para o ensino de 

música. Os momentos de ensaios, os cortejos, as apresentações e a dinâmica dos 

encontros dos grupos como escolas de samba, maracatus, congadas, reisados etc. são 

                                            
5
 Naipe de percussão: conjunto de instrumentos percussivos organizados no mesmo grupo.  

6
 Ala do batuque: conjunto musical constituído de instrumentos de percussão que acompanha um cortejo 

de maracatu.  Ver em Lima (2007).  
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inseridos na sonoridade dos diversos tipos de tambores, contemplando também a 

participação de várias pessoas que pertencem a uma comunidade, a uma agremiação, ou 

seja, a uma representatividade coletiva.  

 

1.2 A escolha do tema  

 

A escolha por esse assunto foi determinada pelo meu interesse nos estudos 

em minha trajetória universitária e experiência profissional referente à área percussiva, 

desdobrando-se em propostas de pesquisa durante esse percurso acadêmico
7
. 

Primeiramente, pela minha experiência musical com o instrumento bateria através da 

prática em bandas e gravações, tendo meus estudos iniciais desenvolvidos pela 

participação em festivais de música e aulas particulares. Paralelo a este momento, a 

vivência nos grupos de maracatus da cidade de Fortaleza, ampliou meu 

desenvolvimento percussivo tocando como ritmista e regendo na ala do batuque nos 

ensaios e desfiles carnavalescos.  

Na continuidade dessas experiências, a partir do ano de 2007, ingressei no 

Curso de Música – Licenciatura da Universidade Federal do Ceará (UFC) e durante o 

período da graduação tive, em especial, três experiências significativas para minha 

formação docente na área de práticas percussivas: disciplina de Oficina de Percussão I e 

II - nas quais ampliei minha percepção musical para a sonoridade de trabalho percussivo 

realizado em grupo -, disciplina de Estágio Supervisionado – na qual atuei como 

professora/estagiária nas aulas de percussão no espaço escolar -, e a atuação como 

regente em um projeto de extensão no grupo de música percussiva da universidade. 

Diante da escolha do tema como apresentada acima a metodologia utilizada 

para esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa visto que buscou analisar quais e 

como são desenvolvidos os saberes percussivos no espaço escolar público da cidade de 

Fortaleza.  

O objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor compreender o 

comportamento e experiência humanos. Tentam compreender o processo 

mediante o qual as pessoas constroem significados e descrever em que 

consistem estes mesmos significados. Recorrem à observação empírica por 

                                            
7
Percurso acadêmico: neste ano de 2017, completo 10 anos de atuação acadêmica na Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Ingressei no curso de música – licenciatura, após, ingressei no mestrado e, 

finalizei no mesmo ano que entrei para o curso de música como professora (2013).  Atualmente, finalizo o 

doutorado. Durante esse período atuei nos estudos, nas práticas e nas pesquisas relacionadas às práticas 

percussivas. Esse percurso colocou-me em contato com diversas experiências e possibilidades de 

vivenciar a cultura percussiva brasileira.   
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considerarem que é em função de instâncias concretas do comportamento 

humano que se pode refletir com maior clareza e profundidade sobre a 

condição humana. (BIKLEN, BOGDAN, 1994, p. 70) 

A preocupação com o caráter subjetivo desta pesquisa foi apresentada 

através das descrições, entrevistas e registros em áudio e vídeos para que pudessem 

manter maior proximidade com a realidade dos fatos ocorridos e a partir desta 

abordagem qualitativa, utilizou-se a pesquisa de campo às estratégias de investigação. 

Baseado em Gil (2008), a pesquisa de campo procura um aprofundamento de uma 

realidade específica e é basicamente realizada por meio da observação direta das 

atividades do grupo estudado e das entrevistas com os informantes sobre aquela 

realidade.  
Desta forma, selecionei as três escolas e grupos para recorte da pesquisa 

apresentadas anteriormente e, justifico a escolha por tais motivos principais: 

disponibilidade dos líderes de grupo em contribuir com a pesquisa e fornecer 

informações, a diferença entres os gêneros musicais (Maracatu e Banda Marcial-Show), 

o tempo de atuação desses grupos nas escolas (acima de 06 anos) na cidade de 

Fortaleza, a produção de conhecimento e fazer artístico realizado. Esses motivos de 

escolha oportunizam elementos significativos que ampliam o espectro de reflexão para 

subsidiar a análise e interpretação dos dados.  

  Reforço que esta pesquisa não teve o caráter de estudo comparativo, ao 

contrário, o maior interesse foi apresentar as singularidades de cada grupo mediante o 

estudo como um fenômeno em cada escola. A pesquisa em campo ocorreu durante os 

dias do mês de janeiro até julho do ano de 2016, período em que os grupos estavam 

mais ativos em suas atividades nas escolas. No caso dos grupos de Maracatus, 

preparativos aos desfiles carnavalescos e, no caso da Banda Marcial Show, para os 

campeonatos de modalidade regional e nacional.  

Através das primeiras observações e dados obtidos em campo as entrevistas 

foram elaboradas para aplicação dos procedimentos necessários. A observação foi do 

tipo participante que consiste, segundo Gil (2009), na participação real do pesquisador 

na vida da comunidade, da organização ou do grupo em que é realizada a pesquisa. 

Realizamos tanto antes quanto em paralelo as atividades de campo, um levantamento 

bibliográfico a respeito de assuntos próximos e relativos ao tema. Tal busca 

proporcionou o contato com autores que apresentavam resultados sobre a importância 

da percussão nos processos de aprendizagem, a formação musical através da percussão 



20 

 

em coletivo, métodos voltados para técnica e contexto histórico-cultural das 

manifestações populares.  

Através dos instrumentos como gravações em áudio, registros em diário de 

campo, filmagens e fotografias, foi possível no decorrer da pesquisa amadurecer, 

consideravelmente, os principais elementos eleitos, posteriormente, como as principais 

categorias emergentes para análise dos dados. A escolha dos sujeitos para a realização 

das entrevistas foi determinada a partir do grau de envolvimento que eles se 

apresentavam no processo das atividades do grupo. Por isso, selecionei os diretores dos 

grupos, os regentes, os contra-mestres, os percussionistas, a coordenação e direção da 

escola. Nessa seleção, entrevistei, no máximo, até 04 pessoas por grupo/escola. A 

diferença foi de uma pessoa para mais ou menos entre os três grupos, pois tinha grupos 

com dois regentes e, em outro, apenas um, por exemplo. 

Como justificativa da relevância dessa pesquisa é possível esclarecer a 

priori que, apesar do acesso a importantes aportes teóricos na área da música, sociologia 

e educação percebe-se uma lacuna considerável em relação às investigações sobre as 

práticas percussivas dentro do âmbito escolar. Conforme Schrader (2011) os estudos 

sobre os processos de ensino e aprendizagem de instrumentos percussivos e o impacto 

formativo no campo da educação musical são reduzidos e o material bibliográfico 

disponível é escasso.  

Nenhuma pesquisa, em Fortaleza/CE, foi realizada, até o momento, na 

tentativa de situar o desenvolvimento da atividade musical com percussão na 

comunidade ou em espaços escolares, assim como determinar os processos 

humanos e pedagógicos de formação dos músicos integrantes desse 

movimento percussivo, principalmente a percussão em conjunto. 

(SCHRADER, 2011, p. 04) 

Desta forma, a importância da pesquisa justifica-se a partir das 

contextualizações e dados apresentados sobre a existência e permanência das práticas 

percussivas em espaços escolares, apresentado envolvimento com atividades musicais 

onde há uma relação educacional. Assim, tais relações servirão de elementos para o 

estudo de possibilidades curriculares no ensino de música na escola, mantendo um 

diálogo reflexivo e crítico sobre os processos educacionais existentes.  

É importante também ressaltar que a realidade percussiva nas escolas 

públicas de Fortaleza aponta para um campo na construção dos saberes vinculado às 
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concepções das epistemologias do Sul
8
 trazidas por Santos (2010). Diante dessa 

perspectiva compreende-se que os saberes percussivos são pertencentes ao conjunto de 

valores caracterizados como classe social do “sul”, ou seja, apresentam-se como 

atividades de cunho comunitário, movimentos de resistência, bairros de periferia e a 

população de baixa renda. Conforme Santos (2010, p. 15), “toda experiência social 

produz e reproduz conhecimento e, ao fazê-lo, pressupõe uma ou várias 

epistemologias”. Diante disso é preciso reconhecer esses saberes como processos 

formativos legítimos para o campo social e educacional, promovendo, portanto, um 

diálogo possível e horizontal entre as diversas formas de fazer e produzir o saber.  

Desta forma, os saberes percussivos contribuirão para construção de 

repertórios musicais (percussivos), produção de conhecimentos à universidade, em 

especial, aos cursos de música que através da disciplina de percussão e estágio dará 

suporte ao trabalho dos estagiários percussionistas ou não, mas que busquem uma 

formação docente nesse campo. Assim este trabalho, baseado na perspectiva de 

realização musical coletiva, contribui para o campo do saber da Educação Musical e das 

Práticas Percussivas.  

A tese está estruturada em cinco capítulos. O primeiro apresenta as 

características e considerações reflexivas sobre o fenômeno da investigação que 

conduziram às questões e objetivos da pesquisa. Nesse capítulo estão apresentadas as 

problematizações, uma breve apresentação da realidade dos integrantes dos grupos, das 

escolas e dos bairros selecionados. O segundo capítulo, destaca o que constitui os 

grupos de maracatus cearenses e a banda marcial-show. Por meio de um levantamento 

bibliográfico e observações em campo percebi que é importante explicar ao leitor sobre 

os diversos tipos de interpretações sobre os gêneros musicais, suas classificações, seu 

instrumental e seus espaços de atuação. Neste caso, a escola pública foi o lugar de 

destaque para observação desses agrupamentos musicais.  

O terceiro capítulo é dedicado às teorias que sustentam os conceitos 

discutidos para esta pesquisa pertinentes à área da educação musical. Por isso, foi 

preciso contextualizar sobre as práticas percussivas em coletivo a partir dos vários 

cenários nacionais e regionais existentes e registrados sobre a cultura da música 

percussiva. Nessa perspectiva, a proposta é discutir sobre práticas percussivas em 

                                            
8
 Epistemologia do Sul: campo de conhecimento da educação voltado às classes dominadas pelos 

paradigmas dominantes da sociedade. O Sul representa as comunidades de baixa renda, as mulheres, os 

povos indígenas entre outros. Ver Boaventura Santos (2010) para maiores explicações sobre essa 

expressão.  
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coletivo, salientando os elementos dos processos educativos tais como repetição, 

imitação, oralidade e corporalidade. Esses a partir das dimensões de saberes de Charlot 

(2000) são embasados pela teoria da relação com o saber, apresentando o sujeito 

interligado em atividades, produção de sentidos e identificação de móbeis.   

O quarto capítulo aborda a descrição e análise dos dados, apresentando com 

detalhes o funcionamento de cada grupo, as atividades percussivas e as entrevistas dos 

sujeitos escolhidos. A partir dessa descrição as análises seguem com a interpretação e 

discussão teórica dos dados. Cabe neste capítulo, ressaltar através dos dados 

apresentados os saberes percussivos desenvolvidos pelos grupos no espaço escolar e 

discutir de acordo com os conceitos teóricos pertinentes ao objeto da pesquisa. À 

medida que os principais conceitos forem apresentados emergirá colaborações de outros 

autores e áreas na investigação do campo da educação musical. 

O quinto capítulo finaliza o trabalho de pesquisa através de um retorno 

breve aos principais anseios e direcionamentos elaborados. No decorrer dessa descrição 

os dados trazem os principais achados da investigação e se apresentam como reflexões 

na área de estudo e, além disso, apresenta as contribuições às perspectivas educacionais 

trazidas através do processo investigativo sobre os saberes percussivos desenvolvidos 

pelos grupos de Maracatus e Banda Marcial-Show no espaço escolar público.   
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2 GRUPOS DE MÚSICA PERCUSSIVA 

 

Segundo Paiva (2015), o conceito de grupo de percussão significa “um 

agrupamento musical que reúne instrumentistas da área da percussão, com o objetivo 

comum de performance da composições musicais, podendo ser de repertório e de 

instrumentação variadas”. Como complemento a esse conceito, segundo Schrader 

(2011), a música percussiva em coletivo aborda conhecimentos que apontam 

proposições importantes para construção dos saberes pedagógicos e musicais. Diante 

disso, faço uso da expressão grupo de música percussiva, referindo-me a grupos que, 

para além de um repertório percussivo, promovem a congregação de pessoas em um 

fazer musical e criativo, resultando em construção de saberes.  

Construção do saber a partir de uma experiência significativa na qual a 

dimensão formativa tem como meta a “prontidão criativa”, essencial para o 

trabalho docente; quando todas as etapas do desenvolvimento musical estão 

interligadas com a solução, de forma coletiva, de questões de logística para as 

apresentações, como a organização do grupo, a distribuição de funções aos 

participantes, a confecção de figurinos e adereços, o reparo, a afinação e o 

transporte dos instrumentos, o deslocamento do grupo, assim como contatos 

com os organizadores dos eventos. (SCHRADER, 2011, p. 260) 

 Dessa forma, um grupo de música percussiva se expressa através de 

práticas musicais (percussivas) em coletivo, representadas por um conjunto de 

atividades, tais como repetição, imitação, processos de ensino e aprendizagem, 

produção artística e os sentidos dos sujeitos envolvidos nesse processo. As práticas 

percussivas em coletivo podem ser representadas por grupos de percussão e/ou 

manifestações culturais. Neste trabalho, grupos de Maracatus e Banda Marcial-Show 

foram os agrupamentos artísticos
9
 em destaque no desenvolvimento das práticas 

percussivas em escolas públicas selecionadas. 

  

2.1 Maracatus 

 

 O Maracatu é uma das manifestações da cultura popular brasileira mais 

representativa da cultura afrodescendente. Para o debate sobre as configurações do 

Maracatu trago como suporte teórico os estudos de Lima (2008) que elabora uma linha 

discursiva e crítica sobre as definições da origem do Maracatu e, após, uma discussão 

                                            
9
 Agrupamentos Artísticos: os agrupamentos escolhidos para esta pesquisa, Maracatu e Banda Marcial-

Show, serão explicados e fundamentados no próximo capítulo.  
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pertinente sobre a diferenciação entre grupo percussivo e “nação” na compreensão do 

maracatu.  

Primeiramente, Lima (2008) apresenta os conceitos mais tradicionais vindos 

dos estudiosos consagrados como Nina Rodrigues, Pereira e Costa, Mário de Andrade e 

Guerra-Peixe, tendo entre eles, um consenso pertinente de que o maracatu é uma festa 

de coração das rainhas e reis negros vindos da África e escravizados no Brasil. Para 

Lima (2008), tais estudiosos tratam essa manifestação inserida em um modelo linear 

histórico entendido como tradições fixas, cristalizada e imóvel no tempo e espaço.  

Desta forma, Lima (2008) defende que pensar o maracatu contendo uma 

origem “fixa” dos antepassados é restringir essa manifestação a um passado longínquo e 

excluindo às dinâmicas envolvidas e ocorrentes até os dias atuais. Portanto, ele insere o 

Maracatu a uma diversidade de definições que as apresente como manifestações imersas 

na diversidade da cultura existente no Nordeste, tais como “congos, taieras, pretinhas do 

congo, aruendas, cambindas, maracatus de orquestras, entre outras. Estas manifestações 

em geral, são assemelhadas não por terem uma origem em comum, mas por 

compartilharem práticas” (Lima, 2008, p.57).  

Há, na literatura mais contemporânea, trazida também por Lima e Isabel 

Guillen (2007), uma discussão pertinente sobre maracatu a partir da perspectiva entre os 

que são “nações de maracatus e grupos percussivos”. Segundo Lima (2007), essas 

fronteiras identitárias surgem devido a grande quantidade de grupos de maracatus pelo 

Recife e outras localidades, atribuindo tal acontecimento pelo advento e sucesso do 

Movimento Mangue Beat
10

 nos anos de 1990.  Dessa forma, podem se apresentados 

duas grandes categorias a partir das suas devidas distinções:  

Aos grupos denominados como maracatus-nação, formados majoritariamente 

por comunidades de afro-descendentes, que compartilham práticas e 

costumes, dentre as quais se destacam as religiões de divindades e entidades. 

Devido ao sucesso dos maracatus nesses anos 1990, uma categoria, que não 

pode ser considerada como nação, já que não possui vínculos importantes a 

salientar que a maior parte desses grupos não tem cortejo, elemento 

indispensável na caracterização do maracatu-nação.  (LIMA, 2007, p. 56) 

Dentre essas diferenciações, é possível compreender que há um ponto de 

tensão entre os processos de legitimação por parte dos maracatuzeiros e, tal situação, 

resulta em uma disputa por determinados reconhecimentos na cultura popular. Esse 

conflito nos instiga a trazer aprofundamentos sobre essas reflexões, porém, para esta 

                                            
10

 Movimento Mangue Beat: movimento musical da cena cultura de Recife nos anos de 1991, 

desenvolvendo uma estética artística baseada na mistura de gêneros musicais como o maracatu, o rock e o 

pop. O músico Chico Sciense foi um dos principais líderes desde movimento urbano.  
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pesquisa, fazem-se necessárias apenas essas breves considerações discutidas nos 

trabalhos de Lima (2007).  

Nas questões teóricas, Lima (2008) pretende amenizar o enrijecimento sobre 

o debate das “origens” fixas geradas ao longo do tempo como forma de padronizar as 

manifestações culturais, buscando, assim, ter a possibilidade de ressignificar 

determinados conceitos em prol da dinâmica e da diversidade existente na cultura 

popular.  

Os maracatus são práticas culturais representativas da cultura popular 

brasileira, guardando em cada localidade, suas singularidades e pluralidades da 

manifestação. Para Lima (2007, p.27), “uma série de pequenas diferenças pode ser 

apontada, desde a forma como se confeccionam as fantasias, o material utilizado, bem 

como os sentidos que possuem para aqueles que as vestem”.  

Diante disso, podemos considerar que há também diferenças na expressão 

musical de cada grupo, mudando a forma de cantar, os toques e o instrumental 

específico. Semelhante ao argumento de Lima (2008) o músico e pesquisador da cultura 

do Maracatu Cearense, Militão (2007), na sua obra “Maracatu Az de Ouro: 70 anos de 

Memórias, Loas e Batuques” também expressa que a partir das suas vivências com 

mestres da cultura popular e diversas manifestações, ele compreende que o maracatu 

não é estabelecido por uma lei imutável e que, vislumbra em cada brincante, um artista 

e, em cada grupo, uma junção de artistas onde produzem ideias e inovações.    

Segundo Militão (2007, p.27), “só os mais descuidados observadores, 

alheios aos seus convívios, teimam em rotulá-los de estáticos” e, de forma geral, o autor 

sugere que umas das várias possibilidades de se entender o Maracatu é que: 

 Eles teriam vindo da Coroação dos Reis de Congo e também do Auto do 

Congo que, por sua vez nasceram nas irmandades de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos, assim como se tudo fosse simplesmente se 

transformando em algo diferente. Na praticidade do cotidiano, um conjunto 

muito maior de fatores e sonhos pessoais e coletivos interfere nesses 

contextos históricos complexos e lhes atribui funções diferentes, de acordo 

com o tempo, o lugar e o agrupamento. (MILITÃO, 2007, p. 27)  

É importante compreender essa perspectiva sobre os Maracatus e suas 

atuações, pois, ainda hoje, é comum ouvir no dia-a-dia, por diversas pessoas e espaços 

culturais, que só existe maracatu em Pernambuco, pois, no Ceará, não há maracatu de 

“verdade”. Nesse ponto, segundo Marques (2009), essa afirmação constitui uma 

tentativa de negar o maracatu cearense, repetindo um discurso preconceituoso de uma 
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“intelectualidade” cearense com o intuito de negar ao negro um papel político, social e 

cultual na história do Ceará.   

Conforme Marques (2009) a presença da manifestação do Maracatu no 

Ceará revela-se como um exemplo de prática cultural negra constantemente 

reelaborada, sendo uma cultura de resistência atuante, até hoje, através da sua inerente 

força criativa e capacidade de atuarem de forma independente do incentivo das 

autoridades. O Maracatu, em sua prática, transpôs os preconceitos, perseguições e, 

apesar de toda dificuldade, são presentes na dinâmica socioespacial e histórica da cidade 

de Fortaleza. 

Segundo Cruz (2011, p.13), de forma geral, em Fortaleza, “os grupos de 

maracatus rememoram em suas apresentações o cortejo de coroação dos reis negros de 

uma nação africana imaginada”. Com isso, complementamos que nesse cortejo há a 

presença de uma corte real com personagens emblemáticos para proteção do rei, da 

rainha e do porta-estandarte. Nesse enredo do maracatu, segundo Cruz (2011), salienta 

sobre o período da diáspora no Brasil e que, no âmbito ou não de uma irmandade 

religiosa, os africanos escravizados e seus descendentes desfilavam em direção à igreja 

da cidade, onde eram coroados como reis e rainhas pelas mãos do pároco da cidade. 

Além do contexto histórico-cultural apresentando é importante destacar a 

característica marcante do maracatu cearense quanto aos ritmos e as sonoridades 

pulsantes dos passos coreografados. Cruz (2011) apresenta de acordo com o contexto de 

cada ano as principais marcas da construção rítmica dos grupos, citando as variações 

dos andamentos, o próprio ritmo e as influências.  

Os maracatus cearenses na década de 1930 tinham um ritmo mais acelerado. 

(...) Na década de 1950, o maracatu Às de Espada introduziu uma batida mais 

moderada, promovendo transformações significantes nos maracatus 

cearenses. No final da década de 1980, o maracatu Nação Verdes Mares 

apresentou um ritmo mais acelerado e na década de 1990, o Nação Baobab 

mesclou ritmos como o xaxado, o coco, o baque virado dos maracatus 

pernambucanos. Na atualidade é possível perceber maracatus com ritmos 

menos acelerados, como Rei de Paus e o Az de Ouro, e outros de ritmos mais 

acelerados, como o Solar, o Nação Fortaleza e o Nação Iracema. (CRUZ, 

2011, p. 110 -111) 

Quanto à realidade dos Grupos de Maracatus no espaço escolar público 

encontra-se em menor quantidade em relação às Bandas de Fanfarra, mas é perceptível a 

existência e permanência dessa prática cultural dentro da escola. Segundo Carlos Brito, 

presidente do Maracatu Nação Pici, no site desta agremiação há o seguinte depoimento:  

O diferencial do Maracatu Nação Pici é que nasceu dentro de uma escola e 

por mais que ele cresça sua ligação com ela é muito forte, pois é nela que se 
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desenvolve seu trabalho e sua ação. (...) montamos um grupo de Maracatu 

chamado Nação Pici em homenagem ao bairro, com o apoio e incentivo de 

toda a comunidade escolar da EMEIF Adroaldo Teixeira Castelo. (Fonte: 

http://maracatunacaopici.webnode.com.br/. Acesso em 20 de abril de 2016).  

Nesta reportagem do Jornal Diário do Nordeste (2006), pode-se verificar 

mais uma nota que expressa sobre essa realidade dos maracatus dentro da escola:  

Além de fazer parte do contexto cultural de Fortaleza, o Maracatu hoje atua 

também como integrador social em algumas comunidades. Por exemplo, no 

bairro do Planalto Pici, de baixa renda, a Escola Municipal Adroaldo Teixeira 

Castelo vem desenvolvendo um projeto com o objetivo de incentivar a arte e 

a cultura. Em junho de 2003, esta escola resolveu criar um grupo de 

Maracatu (...) Dona Olinda Loiola, merendeira da escola há 10 anos, costura 

o figurino do grupo. Ela explica que o trabalho não é individual. As crianças 

se entusiasmam e pedem para ajudar. Para os professores da escola, os 

resultados da participação da comunidade no grupo têm sido extremamente 

positivos. (Fonte: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/o-maracatu-

e-suas-rainhas-1.201762. Acesso em 20 de abril de 2016).  

“Navegando” no site de alguns maracatus da cidade, deparo-me coma 

existência de outro grupo que realiza suas atividades no espaço escolar. Este é o 

Maracatu Nação Fortaleza, coordenado pelo músico Calé Alencar. O primeiro conteúdo 

que aparece na página principal traz informações sobre o local e os dias de ensaios:  

Quadra do Colégio Dom Manuel da Silva Gomes, Rua Samuel Uchoa, 550 – 

Bom Futuro”. (rua paralela à Prof. Costa Mendes, o colégio fica a 3 

quarteirões da av. João Pessoa, sentido oeste-leste) Horários e dias dos 

ensaios e oficinas 19h00 às 21h30 (quartas e domingos). Janeiro : 4, 8, 11, 

15, 18, 22, 25 e 29. Fevereiro : 1, 5, 8, 12, 15, 19 e 22 

Desfile 26 de fevereiro (domingo). Tema e Loa 2017 Salve Mãe Pequena 

Jenipapo-Kanindé, em homenagem a uma importante Mestra da Cultura 

Cearense. (Fonte: http://www.nacaofortaleza.com/. Acesso em 20 de abril de 

2016)   

O site desse maracatu apresenta várias abas de conteúdos atualizados e 

disponibilizam informações sobre a história do Maracatu, os temas anuais dos desfiles 

carnavalescos e as parcerias efetivadas. É interessante observar que há, nesta última aba 

a seguinte expressão: Apoio e Afeto. Nessa aba identificamos, em negrito, a presença do 

nome da escola pública e da ex-diretora como parte da equipe de apoio ao Maracatu.   

“Adriana Tavares, Afrânio de Castro Rangel, Ana Maria & Maurício Lima, Colégio 

dom Manuel da Silva Gomes, Eliza Günther, Larissa Carneiro, Luiz Giffoni Alencar, 

Nogueira, Raimundo Praxedes e Zé Tarcísio”. (Fonte: http://www.nacaofortaleza.com/. 

Acesso em: 09 de abril de 2017, grifo nosso).  
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 2.2 Banda Marcial-Show 

 

Quanto à Banda Marcial-Show é preciso compreender a constituição das 

bandas Militares no Brasil. Estas são basicamente configuradas pelo instrumental de 

sopros e percussão. A sua existência no Brasil remonta desde o período colonial com as 

organizações das irmandades dos senhores de engenho com a participação dos negros 

escravizados. 

Segundo Vicente Salles (1985), musicólogo brasileiro, estudou sobre a 

história das bandas brasileiras e, para ele, as formações das bandas “modernas” 

chegaram ao Brasil, a partir de 1808, com a transferência da corte portuguesa ao Rio de 

Janeiro. A banda da Brigada Real trazida por D. João VI, ainda era arcaica, mas, mesmo 

assim, tomavam partes das festas oficiais da família real e imperial da época.     

De acordo com Fernando Pereira Binder (2006) na sua pesquisa “Bandas 

Militares no Brasil: difusão e organização entre 1808-1889”, a banda de música tornou-

se um importante elemento simbólico na representação monárquica e, muitas vezes, 

tomavam parte das festas oficiais da monarquia luso-brasileira e, por razões de Estado, 

celebrações de cunho cívico-políticas em geral. A banda tinha a configuração baseada 

nos instrumentos de madeiras, metais e percussão. As bandas ainda são numerosas no 

Brasil e, com o decorrer dos anos, sua funcionalidade e, até mesmo, sua configuração 

instrumental foram sendo modificadas pela dinâmica sociocultural.  

Segundo Almeida (2010, p44), as bandas podem ser constituídas de vários 

modos de acordo com a sua formação instrumental. Assim, na pesquisa do autor, 

caracterizam-se as bandas em três tipos de categorias:  

1)Bandas de Percussão, que podem ser divididas em banda de percussão 

marcial e banda de percussão com instrumentos melódicos simples; 2) 

Fanfarras, que se dividem em fanfarra simples tradicional, fanfarra simples 

marcial e fanfarra com instrumento de uma válvula, e 3) Bandas, que se 

dividem em banda marcial, banda musical, banda de concerto e banda 

sinfônica.   

No Ceará, a categoria de Fanfarra são as mais presentes no estado, pois são 

muito atuantes na época das comemorações da Independência do Brasil (07 de 

setembro) e, além disso, é uma tradição dessas organizações nos espaços escolares. A 

terceira categoria, formada pelas Bandas Marciais também são presentes no Ceará e, 

segundo Almeida (2010), possuem instrumentos, prioritariamente, de metais e 

percussão, tendo predominância de tambores e cornetas de tamanhos variados.  
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A categoria de Banda Marcial tem recebido bastante influência da cultura 

dos Estados Unidos em sua constituição e funcionalidade conhecida como as “marching 

band”. Esses grupos, crescentemente, têm se apresentado em ambientes cobertos, com 

novos tipos de música e performances, aplicando-se não apenas como bandas de 

marcha, mas, sim, como bandas de show.  

Conforme os estudos de Silva (2012), a banda marcial é uma categoria com 

sua origem no militarismo e que vem sofrendo influências das bandas escolares dos 

Estados Unidos, inserindo mudanças na sua constituição tal como: composição 

instrumental, fardamento, adereços e indumentárias das balizas. No Brasil, a mais 

famosa desse modelo é a Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de 

Janeiro.  

Na configuração instrumental percussiva, de forma geral, a Banda Marcial é 

formada por bumbo, caixa, tarol, prato, surdo, bombo leguero, quadritom, quintotom, 

bateria, meia-lua, lira, xilofone, metalofone e outros.  Atualmente percebe-se a de novos 

instrumentos (americanos) que inovam o cenário das bandas. Por exemplo: snares –

durms, representando as caixas tenoras para marcha, o bass drum, composto por 

conjunto de bombos de afinações diferentes e o tenor drum, formado por quadritons e 

quintontons.  

FIGURA 1 – Snare Drums e Quintontons 

Snare Drums                                            Quintontons 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: https://www.google.com.br/search?q=quadriton 

   Acesso em 05 de julho de 2017. 

 

Segundo Silva (2012), as bandas marciais possuem um formato educacional 

que atuam nas escolas públicas e privadas do Brasil e, tais práticas, ganharam 

notoriedade a partir de concursos realizados, inicialmente, pela Rádio Record e, 

posteriormente, em vários outros eventos de organização nacional, estadual e municipal.  

De acordo com Silva (2012, p.46) “esses concursos mobilizam músicos 

instrumentistas, regentes, balizas, coreógrafos e outros, na busca por premiações e 
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reconhecimento perante a comunidade. Esses campeonatos são o reflexo do formato ao 

aprendizado instrumental com vistas à formação de bandas nas instituições de ensino”.          

 Silva (2012), explica que há regente que contesta a utilização da música 

brasileira por não soarem bem ao formato de banda e consideram os arranjos das bandas 

dos Estados Unidos mais fáceis, como: temas de filmes, marchas, clássicos e outros. 

Além disso, tocar um repertório americano, segundo a percepção de determinadas 

bandas, é uma forma de conseguir status e prestígio diante dos jurados das competições.  

Através da visita em dois sites na internet: um da Secretaria do Município 

da Educação
11

 (SME) de Fortaleza e, o segundo, BandasInfoco
12

 / Associação 

Norte/Nordeste das Bandas e Fanfarras (ANNEBAF) pude observar o incentivo dado às 

escolas para competição em renomado evento chamado por Copa Norte/Nordeste de 

Bandas e Fanfarras, constando com a participação de mais de 50 escolas públicas. Essa 

participação das escolas também se apresenta no site da ANNEBAF, mostrando os 

resultados e divulgação dos trabalhos.  

A Secretaria Municipal da Educação (SME), através da Assessoria de Cultura 

e em parceria com a Associação de Bandas Fanfarras e Regentes do Ceará 

(Abanfare – CE), promoveu na manhã do último sábado (20), para toda a 

rede municipal de ensino e comunidade em geral, a III Copa de Fanfarras de 

Fortaleza. O evento cultural aconteceu na escola Adalberto Studart Filho e 

contou com a apresentação de sete grupos, totalizando 232 alunos. As bandas 

inscritas foram divididas nas categorias de Fanfarra Tradicional e Fanfarra 

Percussão e tiveram o tempo de 15 minutos para mostrarem sua apresentação. 

(Fonte: <http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/educacao/index.php/noticias-

sme/noticias-destaque/1800-copa-de-fanfarras-movimenta-comunidade-do-

planalto-ayrton-senna-no-fim-de-semana> . Acesso em: 29 jan. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11

 http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/educacao/ 
12

 http://www.bandasinfoco.com.br/ 
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3 PRÁTICAS PERCUSSIVAS EM COLETIVO 

 

3.1 Contexto percussivo no Brasil e nas escolas públicas 

 

A constituição da cultura percussiva no Brasil possui uma trama simbólica 

representada, principalmente, pelo instrumento tambor e as manifestações da cultura 

popular brasileira, assumindo, de acordo com a região, o período festivo e o estilo 

musical suas configurações sonoras, modelos e nomenclaturas específicas. Dentre essas 

representações a configuração artística é baseada em um enredo pelas manifestações da 

cultura popular através de grupos percussivos como, por exemplo: as Escolas de Samba, 

os Maracatus, os Cabocolinhos, as rodas de Capoeira, o Bumba-meu-boi, os Afoxés, os 

Grupos de Cocos, os Reisados, as Congadas e as Bandas de Fanfarra etc.  

Para Coopat (2012), esses grupos se constituem como agentes do ativismo 

social e em instituições da cultura popular, adaptadas às formas de se manifestar à 

dinâmica sociocultural e em novos estilos da modernidade. Através desse contexto 

cultural, representado por toques, figurinos e personagens narram, em um calendário 

festivo, o entrelaçado simbólico das músicas em um fazer artístico. São o caso do 

samba, maracatus, afoxés e cabocolinhos, práticas culturais atuantes nas festas 

carnavalescas. Têm-se os reisados e bumba-meu-boi no período natalino e as bandas de 

fanfarras no período do desfile cívico no dia 07 de setembro. 

Desta forma, o calendário festivo brasileiro pode ser apresentado em três 

importantes ciclos: o carnavalesco (primeiro trimestre do ano), junino (junho) e natalino 

(novembro e janeiro). Para cada região brasileira é possível identificar uma 

manifestação popular a partir dos seus costumes, heranças, tradições, instrumentos 

musicais e dinâmicas culturais. Conforme os estudos de Lucas (2014):  

Os rituais do Reinado de Nossa Senhora, ou Congado, constituem uma das 

mais importantes expressões da religiosidade e da cultura afro-brasileira 

presentes em Minas Gerais. A cada ano, sob o comando dos tambores, das 

caixas e demais instrumentos, milhares de pessoas, das pequenas vilas à 

capital, cantam e dançam sua fé, prestando homenagens a Nossa Senhora do 

Rosário, aos seus antepassados e aos santos de sua devoção, sobretudo os 

negros, Santa Efigênia e São Benedito, reatualizando e recriando a memória 

ancestral. (LUCAS, 2014, p. 15)  

Na percussão, há uma terminologia extensa que característica cada tipo de 

tambor, a saber: tambor árvore, tambor chacoalhado, tambor de lata, tambor de língua, 
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tambor crioulo, tambor indígena, tambor de fricção, tambor com esteira, tambor de mão, 

tambor de tablas, tambor militar etc. 

Tambor de madeira: Nome de instrumentos feitos por pedaços de madeira 

que são total ou parcialmente escavados, geralmente, percutidos com 

“baquetas”. Após a escavação podem ser feitos furos ou cortes nas 

superfícies (os cortes são geralmente longitudinais). É encontrado em 

inúmeros tamanhos, sendo os grandes (entre 25‟‟ até 3m de comprimento) 

construídos com troncos de árvores escavados nos quais é feito um corte 

longitudinal, formando uma só boca (chamado “tambor de fenda” ou “tambor 

de lábio”) ou com 2 ou mais cortes longitudinais paralelos, formando 

“lâminas” , chamados “tambor de língua”. (FRUNGILLO, 2003, p. 328) 

Neste contexto, de acordo com Guerreiro (2000) o tambor representa “o 

mundo da percussão tão vasto quanto a variedade de ritmos, melodias e sonoridades de 

seus instrumentos.” Em função dessa diversidade rítmica, de acordo com Rocha, 

podemos citar:  

 A música brasileira possui uma diversidade rítmica muito grande e imensa 

gama de instrumentos percussivos, em sua maioria, muito específicos de cada 

região. Assim, através da análise das características de um instrumento, é 

possível identificar seu local de origem. Há instrumentos usados em várias 

regiões brasileiras e outros que são conhecidos apenas na região onde são 

tocados. (ROCHA, 2005, p.3)  

 Nos estudos de Guerreiro (2000), as atividades percussivas são marcadas, 

geralmente, pelo aspecto popular e da coletividade, permeando uma transmissão de 

saber através da oralidade, corporalidade e improviso.  

Uma das principais características da linguagem percussiva popular é a 

oralidade, a transmissão oral de conhecimento, que lhe confere o status de 

música popular, deixando-a definitivamente fora do pólo erudito. A 

linguagem percussiva é transmitida por observação e audição seguidas de 

imitação. Trabalha principalmente com a exploração do som e com a 

improvisação. (GUERREIRO, 2000, p. 271) 

Diante disso, Carvalho (2008, p.287) chama a “atenção para a arte 

percussiva porque ela obviamente desafia uma sensibilidade auditiva colonizada pela 

estética musical eurocêntrica. Sua reivindicação significaria, nesse contexto, a 

afirmação de um espaço público de expressão musical africana no Brasil”. 

Na cidade de Fortaleza, é possível perceber através das publicações e 

literaturas que as práticas percussivas estão presentes em pelo menos quatro formas de 

organizações na cidade: instituições religiosas, período carnavalesco (pré-carnaval e 

desfiles na avenida), universidade e escolas públicas. Conforme Guerreiro (2000), a 

ascensão da percussão popular começa a entrar em pauta das atividades sociais e exerce 
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seu fascínio, anunciando a extrema diversidade desse mundo musical, típico das 

camadas populares dos grandes e pequenos centros.   

Nas instituições religiosas, segundo Viana Júnior (2000), através da 

pesquisa intitulada por “Os elementos rítmicos advindos da música dos cultos de 

Candomblé praticados atualmente em Fortaleza”, a primeira casa de Candomblé, no 

Ceará, foi o Ilê Ibá (Casa de Reza ou Feitiço) inaugurada por volta de 1967, situada no 

Bairro do Itaperi. Para o funcionamento das atividades de um terreiro a música possui 

um papel fundamental para realização das cerimônias, cultos, festejos e trabalhos 

religiosos.  

Viana Júnior (2000) aponta os atabaques denominados por rum, rumpi e lé, 

e o idiofônico, o agogô, um dos principais instrumentos que compõe o culto do 

Candomblé. Para cada ritmo executado há uma correlação direta para cada orixá 

cultuado, cabendo ao ritmo uma importância fundamental na celebração que constitui as 

cerimônias do Candomblé.   

No contexto das casas da umbanda, segundo Pereira (2000) pela pesquisa 

“A umbanda em fortaleza: análise dos significados presentes nos pontos cantados e 

riscados nos rituais religiosos” compreende-se os terreiros de Umbanda, organizaram-se 

em padrões com o auxílio do Espiritismo, passando então a se mesclar com suas 

práticas, defendendo essa “mistura” com o objetivo de torná-la legitimamente aceita, 

com o status de uma nova religião. A umbanda também trabalha com instrumentos 

percussivos nos seus trabalhos e cerimônias. 

 Pereira (2000) também cita a Festa à Iemanjá que ocorre no dia 15 de 

agosto na Praia do Futuro, em Fortaleza. Esse encontro teve início no ano de 1967 e, 

atualmente, conta com diversos cortejos de terreiros e organizações diversas, como a 

União Espírita de Umbanda, Federação Espírita de Umbanda, Sindicato dos 

Umbandistas e Candomblecistas do Estado do Ceará, afoxés, terreiros da capital, zona 

metropolitana e interior e organizações diversas. Como apresenta Pereira, há nessa festa 

a participação de Afoxés que são grupos percussivos com características profanas, tendo 

os atabaques, agogôs e agbês como os principais instrumentos para realização do toque 

do Afoxé, o Ijexá.  
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Atualmente, nesse campo religioso, realiza-se também uma perspectiva das 

práticas percussivas dentro de uma casa espírita
13

 em Fortaleza. Ressalta-se que essa 

inserção não é voltada aos trabalhos religiosos, mas, sim, com uma concepção 

terapêutica e de aulas de músicas através da percussão.   

A partir do contexto carnavalesco, desde o ano de 2002 até os dias atuais, é 

possível perceber uma expansão acelerada e em grande quantidade na criação de 

grupos, eventos e movimentos percussivos em atuação. Segundo Schrader (2011) 

aconteceu uma proliferação da música percussiva na cidade de Fortaleza, na última 

década, ganhando destaque e estímulo, principalmente em função do período momino, 

com o surgimento de blocos carnavalescos com suas bandinhas de sopro, metais e 

percussão; e em alguns casos, grandes baterias com um elevado número de ritmistas.   

Essa ascensão, em Fortaleza, pode ser associada, segundo Cruz (2013) pela 

criação da política dos editais, iniciada em 2006, na gestão da prefeita Luiziane Lins, 

estabelecendo uma nova dinâmica na concessão de recursos financeiros, outras 

configurações festivas e formas de controle da festa, além de processos de 

mercantilização da cultura. Com isso, as festas carnavalescas passaram por mudanças 

significativas e, dentre elas, o aumento do número de blocos de pré-carnaval e 

agremiações carnavalescas, além do fomento concedido às apresentações dos blocos de 

pré-carnaval e agremiações.  

Informa-se que 40 blocos receberam a verba municipal no primeiro ano do 

edital, aumentando para 45 em 2008. Os números também cresceram entre 

2009 e 2011, pois 50 blocos foram apoiados com o recurso municipal. Já em 

2012, a Secultfor deu conta da atuação de 114 blocos na cidade, sendo 60 

contemplados com a verba municipal.  (CRUZ, 2013, p. 60)  

Para Schrader (2011) o aumento do número de agremiações carnavalescas 

que desfilam durante o período de carnaval, contribuiu para o incremento da atividade 

percussiva na cidade, possibilitando o acesso de jovens e crianças aos batuques e 

baterias dos maracatus e escolas de samba. No ano de 2017, atualmente, a cidade consta 

com 15 grupos de maracatus, 04 grupos de afoxés, 09 escolas de samba e 14 blocos que 

desfilam na Avenida Domingos Olímpio no período do carnaval. No pré-carnaval, com 

                                            
13 Vale ressaltar que no ano de 2016 a Casa espírita Casa da Caridade, no bairro Jangurussu, de periferia 

da cidade de Fortaleza, acolheu no seu projeto Casa da Música aulas de percussão para comunidade. O 

grupo conta com a minha regência, participação de 40 pessoas. As aulas possuem uma proposta artística e 

terapêutica. O grupo foi batizado por Ilé Anu pelo mestre de cultura Descartes Gadelha. A madrinha do 

grupo é Dona Isabel (in memoria) mãe de santo (umbandista). O grupo já realizou 10 apresentações, 

dentre elas, um desfile carnavalesco na Avenida Domingos Olímpio e conta com um repertório de 10 

músicas para produção de um espetáculo percussivo.  
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a contemplação de 58 blocos carnavalescos em 11 pólos espalhados por toda a cidade. 

Fonte: https://confiramais.com.br/carnaval-de-fortaleza-programacao/ acessado em 20 

de abril de 2016.   

É importante acrescentar que há na história da cultura carnavalesca e 

percussiva da cidade de Fortaleza a contribuição significativa e atuante do pintor e 

músico Descartes Gadelha como apresentado no início desse trabalho. Segundo 

Schrader (2011), para além do trabalho em artes plásticas, Descartes é responsável pela 

grande contribuição e ligação com as manifestações da cultura popular carnavalesca, 

principalmente a música percussiva, participando, incentivando, organizando, 

transformando e criando batuques de maracatus, baterias de escola de samba e grupos 

percussivos na cidade de Fortaleza/CE.  

Descartes Gadelha trabalhou e ainda trabalha incansavelmente na fundação 

de grupos de maracatus, compõe sambas-enredos para escolas de samba, loas para os 

Maracatus e defende com veemência a importância da música percussiva do 

Candomblé.  

As atividades de Descartes Gadelha como ritmista e difusor de 

conhecimentos percussivos não ficaram restritas a um único grupo. Várias 

agremiações carnavalescas, principalmente escolas de samba e blocos, 

tiveram o apoio e a influência das suas ideias artísticas, musicais e 

percussivas, fundando, organizando, criando alegorias, figurinos e muitas 

vezes tocando junto com a ala de ritmistas para dar suporte técnico e musical 

durante os desfiles de carnaval. (SCHRADER, 2011, p. 145)  

Entende-se que essa presença da música percussiva em Fortaleza realizada 

através dos grupos sociais e religiosos é muito incentivada, realizada e conduzida pelas 

colaborações e participações do Mestre Descartes Gadelha. Todo trabalho percussivo 

desenvolvido por ele ganhou destaque no cenário carnavalesco da cidade e tornou-se 

referência “para a criação, organização e condução dos batuques das novas agremiações 

que começaram a surgir no início do novo milênio” Schrader (2011, p.155). Pode-se 

afirmar que Descartes Gadelha é um multiplicador da atividade percussiva na cidade de 

Fortaleza.  

No espaço da universidade apresenta-se a pesquisa “Expressão musical e 

musicalização através de práticas percussivas coletivas na Universidade Federal do 

Ceará” do autor Erwin Schrader (2011) sobre o percurso de criação do Núcleo de 

Música Percussiva da UFC e a sua contribuição para formação dos estudantes do curso 

de Música – Licenciatura. A pesquisa, inicialmente, fez um importante levantamento 
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sobre a inserção das práticas percussivas nas universidades brasileiras, auxiliando a 

compreensão sobre essas práticas e a relação curricular.  

Nesta investigação foi apresentado um registro de 70 localidades com curso 

de graduação em música e, destas, somente 34 instituições apresentavam alguma 

atividade acadêmica com música percussiva e, segundo Schrader (2011), apenas 19 

possuíam habilitação (bacharelado) em percussão, sendo 15 voltadas para formação em 

percussão sinfônica e 04 para o instrumento bateria.  

A partir desses dados da pesquisa é notório perceber a escassez do ensino 

das práticas percussivas coletivas baseadas nas manifestações populares nos currículos 

acadêmicos universitários. Como constata Schrader (2011), não se observa atividades 

percussivas coletivas direcionadas para a formação de escolas de samba ou de grupos de 

maracatus. Atualmente, a realidade do curso de música – Licenciatura da UFC apresenta 

uma conquista das práticas percussivas no âmbito acadêmico. A disciplina de Percussão 

que, em 2006, era disciplina optativa do curso de música tornou-se de caráter 

obrigatória a partir de 2015 na atualização do Projeto Político Pedagógico do curso, 

apresentando as seguintes perspectivas no plano pedagógico:  

Ementa: Estudo da estrutura acústica (física) e cultural do instrumental 

tradicional brasileiro de percussão. Fundamentos da prática percussiva 

através da corporalidade, oralidade e improviso. Percussão corporal.  Leitura 

e escrita para percussão („Time Line‟ e partitura tradicional). Técnica e 

prática de execução musical em conjunto. Criação musical percussiva. 

Objetivo: Desenvolver um trabalho percussivo em contexto 

coletivo/cooperativo através da compreensão da cultura percussiva brasileira, 

expressão corporal e execução instrumental em um fazer musical - criativo 

com base nos ritmos como samba, maracatu, baião, africanos, latinos e 

outros. (documento do Plano de Ensino da Disciplina de Percussão. Fonte: 

Catherine Furtado dos Santos). 

A disciplina recebeu o nome de Introdução às Práticas Percussivas, possui 

uma carga horária de 32h e é lecionada, por mim, Catherine Furtado dos Santos, que me 

graduei nesse curso de Música – Licenciatura e passei por todo processo de construção 

de um currículo percussivo na UFC. Além disso, a prática percussiva também é 

oferecida em mais duas disciplinas de caráter optativo: Percussão Brasileira I e 

Percussão Brasileira II, tendo a perspectiva de estender a prática percussiva coletiva até 

o semestre IV.  

Como projeto de cultura-artística de caráter extensionista, vinculado à 

Secretaria de Cultura Artística (Secult) da UFC existe ainda o Grupo de Música 

Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada que funciona nas dependências da UFC e conta 

com a participação de alunos do curso de música, alunos de outros cursos e de toda 
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comunidade. Este projeto é de extrema importância para o acesso às práticas 

percussivas de forma inclusiva e democrática, oferecendo instrumental percussivo 

amplo e diverso para atender aos participantes através de um ensino de percussão em 

coletivo e gratuito.   

A importância do projeto também foi demarcada através do trabalho da 

minha dissertação de mestrado, “Casa Caiada - formação humana e musical em práticas 

percussivas colaborativas”, Santos (2013), possibilita uma compreensão sobre os 

processos formativos dos integrantes do Grupo de Música Percussiva Acadêmicos da 

Casa Caiada (GMPACC), contemplando assim sobre as atividades desenvolvidas no 

grupo, as propostas musicais, artísticas e educacionais as quais foram aplicadas e 

refletidas dentro do grupo.  

A importância da função de líder de naipe no grupo se apresenta como uma 

prática colaborativa, tendo a atuação do ritmista como um participante que 

atua e interage diretamente no processo de formação e construção das 

atividades do grupo ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Essa dinâmica 

de função proporciona o desempenho da motivação, autoconfiança e 

cooperação nas relações sociais e musicais do grupo. (SANTOS, 2013, 

p.104) 

O enfoque que contribui para este trabalho apresenta-se na possibilidade de 

pensar as práticas percussivas como um mediador de formação nos processos 

educacionais, compreendendo essas experiências carregadas de conhecimentos 

culturais, artísticos e musicais envolvidos em uma trama inspirada nas manifestações da 

cultura popular brasileira. 

O Programa Mais Educação é contemplado pelo financiamento do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), criado 1995, conforme Libâneo (2012, p. 394), 

“consiste na transferência de recursos às escolas públicas da educação básica das redes 

estaduais e municipais” e esses recursos podem ser usados para aquisição de materiais 

permanente e de consumo, capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação, 

implementação de projetos pedagógicos e para o desenvolvimento de atividades 

educacionais diversas com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino fundamental.  

Na perspectiva desse programa do PDDE, foi regulamentado através de 

decreto no início de 2010, o Programa Mais Educação (ME). O ME tem por finalidade 

contribuir ao desenvolvimento da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de 

permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados nas escolas públicas 

através da oferta da educação básica em tempo integral. Segundo Penna (2011), a 

perspectiva da educação integral é estabelecer a organização curricular e a jornada 
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escolar. Destaca-se também pela legitimação dos saberes comunitários e dos saberes do 

mundo da vida, articulando disciplinas curriculares com diferentes campos de 

conhecimento e práticas socioculturais.  

As atividades de arte e cultura possuem relevância no ME, abrangendo 

também o campo da música. Segundo Penna (2011), às atividades musicais 

desenvolvidas no ME em âmbito nacional, 2708 escolas escolheram a atividade de 

banda de fanfarra; 1361 escolas escolheram a atividade canto coral; 767 escolas optaram 

pela atividade de percussão; 233 escolas escolheram flauta doce; e ainda 767 escolas 

escolheram o hip hop e 1692 escolas a capoeira.   

Como explica Brasil (2010), cada escola (unidades executoras) possuem 

autonomia para definição de quais macro campos pretendem implementar e quais 

alunos irão participar de cada atividade escolhida. No campo das Artes e Cultura, o ME, 

oferece as seguintes atividades: “5. CULTURA E ARTES (ensino fundamental e 

médio) 5.1. Leitura 5.2. Banda Fanfarra 5.3. Canto Coral 5.4. Hip Hop 5.5. Danças 

5.6. Teatro 5.7. Pintura 5.8. Grafite 5.9. Desenho 5.10. Escultura 5.11. Percussão 5.12 

Capoeira” (Brasil, 2010, grifo nosso).  

Segundo o Manual da educação integral para obtenção de apoio financeiro 

através do programa dinheiro direto na escola – Pdde/integral, no exercício de 2010, as 

atividades de Fanfarras e Percussão possuem os seguintes objetivos: 

5.2 Banda Fanfarra - Iniciação musical por meio da Banda Fanfarra.  

Desenvolvimento da auto-estima, integração sócio-cultural, trabalho em 

equipe e civismo pela valorização, reconhecimento e recriação das culturas 

populares. Conhecimento e recriação da cultura musical erudita. 5.11 

Percussão - Iniciação musical por meio da Percussão. Técnicas de 

performance em diversos instrumentos de percussão diversos por meio de 

uma abordagem integradora, tratando de aspectos relacionados não só com a 

mecânica e a técnica instrumental, mas também com performance, apreciação 

e criação musical. Integração social e desenvolvimento sóciocultural pela 

valorização, reconhecimento e recriação das culturas populares. (BRASIL, 

2010, p.26-27, grifo nosso). 

A partir dessas citações é possível observar a presença das atividades de 

Bandas de Fanfarra e a modalidade de Percussão contemplada no ME. Esse dado 

reforça a presença e a continuidade das práticas percussivas dentro do espaço escolar 

público e, além disso, depara-se com a entrega de “Kits percussivos” para as escolas que 

escolheram essa atividade, ou seja, há percussão nas escolas públicas. Na cidade de 

Fortaleza, apresento alguns documentos que apresentam essa atividade nas escolas.  
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Em 2012, no planejamento de Diretrizes e Bases na gestão municipal da 

prefeita Luiziane Lins, foi elaborada, no campo do ensino de música, uma proposta 

curricular que envolve atividades percussivas:  

MAPA CURRICULAR DE MÚSICA 6º AO 9º ANO  

(...) Prática musical coletiva: grupos instrumentais - Flauta doce: escala 

maior. Notas fá e sol (aguda), si bemol e fá sustenido, contralto. - Ritmo com 

semicolcheia. - Canções brasileiras a duas vozes. - Instrumental percussivo 

brasileiro: surdo grave, zabumba, triângulo e agogô. - Ritmo de baião, 

carimbó, marcha, coco, funk, rap, axé, maracatu de baque virado e solto, 

maxixe etc. - Teclado: peças sem posição de mão. - Tocar acordes para 

acompanhamento a quatro mãos. - Notação musical: teclas brancas. – 

Notação musical: teclas brancas e pretas. - Princípios de leitura em clave de 

sol. Instrumental percussivo brasileiro: surdo de 1°, surdo de 2°, surdo 

de corte, tamborim, chocalho, repique, pandeiro e caixa. - Ritmo de 

samba. (...) - Manifestações musicais. - Obras musicais. História da Música - 

A música e sua importância na sociedade e na vida dos indivíduos. - 

Movimentos musicais e obras de diferentes épocas e culturas. - Os sons de 

diferentes épocas e culturas. - Transformações de técnicas, instrumentos, 

equipamentos e tecnologia. (TEIXEIRA; DIAS, 2011, p. 54-55, grifo nosso). 

No ano de 2013, a partir da gestão do prefeito Roberto Cláudio a partir 

Câmara do Ensino Fundamental Resolução CME/CEF Nº 009/2013 (Anexo) que 

estabelece normas que tratam da obrigatoriedade do ensino de música no componente 

curricular de Arte no âmbito das Escolas do Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza. 

O Conselho Municipal de Educação de Fortaleza – CME, no uso de suas atribuições 

legais, e considerando: - a Lei Federal nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, artigo 26, § 2o e § 6º, alterados, respectivamente, pela Lei nº 12.287/ 2010; e 

Lei nº 11.769/2008, que define: § 2o O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis 

da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.  § 6o 

A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular 

de que trata o § 2o deste artigo.  

A nova gestão estabelece como proposta um Sistema de Orquestras para o 

projeto de Música nas escolas que trata da implementação de um sistema de orquestras 

sinfônicas que permitirá o contato e o aprendizado prático e teórico dos estudantes da 

rede com o universo musical, numa perspectiva de que esse trabalho também contribua 

com o seu maior envolvimento com o ambiente e escolar refletindo na melhoria do seu 

aprendizado. 
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Figura 2 – Projeto Música nas Escolas: Sistema de orquestras 

Fonte: Documento da Secretaria de Educação do Município (2015) 

 

O projeto prevê a seguinte organização:  

6 regentes e 60 instrutores de música. 12 turmas de cordas 1 (240 violinos / 

120 violas) – 30 alunos por turma 

12 turmas de cordas 2 (240 cellos / 120 contrabaixos) – 30 alunos por turma. 

12 turmas de percussão (360 instrumentos diversos) – 30 alunos por turma. 

12 turmas sopros 1 (192 sopros madeiras) – 16 alunos por turma 

12 turmas sopros 2 (168 sopros metais) – 14 alunos por turma. 1.440 alunos 

envolvidos. 6 orquestras sinfônicas.12 cameratas.12 bandas.Outras 

Formações (duos, trios, quartetos, etc) Bombo 12, Surdo 12, Pandeiro 36, 

Caixa 12.   

Tabela 1 – Configuração Instrumental Percussiva  

Bombo 12 

Surdo 12 

Pandeiro 36 

Caixa 12 

Caixa 12 

Zabumba 12 

Zabumba 12 

Triangulo 24 

Par de pratos 12 

ESCOLAS COM PERCUSSÃO E SOPROS (12 ESCOLAS – 2 POR DISTRITO) 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

MANHÃ 

TARDE 

Turma 

A 

Aula Percepção  

PERCUSSÃO 

1,5h/a 

Prof. Percussão 

Aula Prática 

PERCUSSÃO 

1,5h/a 

Prof. Percussão 

Aula Prática 

PERCUSSÃO 

1,5h/a 

Prof. Percussão 
Ensaio Turmas A e B 

PERCUSSÃO 

METAIS/MADEIRAS 

1,5h/a 

Professor Percussão 

Professor Madeiras 

Professor Metais 

Ensaio Turmas A e B 

PERCUSSÃO 

METAIS/MADEIRAS 

1,5h/a 

Professor Percussão 

Professor Madeiras 

Professor Metais 

Turma 

B 

Aula Percepção  

METAIS 

1,5h/a 

Prof. Metais 

Aula Prática 

METAIS 

1,5h/a 

Prof. Metais 

Aula Prática 

METAIS 

1,5h/a 

Prof. Metais 

 
Turma 

C 

Aula Percepção  

MADEIRAS 

1,5h/a 

Prof. Madeiras 

Aula Prática 

MADEIRAS 

1,5h/a 

Prof. Madeiras 

Aula Prática 

MADEIRAS 

1,5h/a 

Prof. Madeiras 
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Ganzá grande 12 

Ganzá pequeno 12 

Xilofone 60 

Kit Timbales 12 

Campanela 12 

Maraca 24 

Prato de condução 12 

Tripé para Prato 12 

                                          Fonte: Documento da Secretaria de Educação do Município 

As bandas de Fanfarra fazem parte do macrocampo de cultura do Programa 

Mais Educação, projeto instituído pelo Ministério da Educação (MEC) de 

ampliação da jornada escolar. Na atual gestão, a atividade musical ainda foi 

incrementada com o recebimento de kits de instrumentos, ampliando sua 

diversidade sonora. O assessor técnico de cultura da SME, Luciano Bezerra, 

ressaltou que o aprendizado de música possibilita a elevação da autoestima. 

“O músico estudante passa a ser diferenciado em sua comunidade por 

manifestar uma prática diferenciada e valorizada”. (Disponível em: 

<http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/educacao/index.php/noticias-

sme/noticias-destaque/1800-copa-de-fanfarras-movimenta-comunidade-do-

planalto-ayrton-senna-no-fim-de-semana> . Acesso em: 29 jan. 2015) 

A partir desse contexto organizado pelos próprios aspectos legislativos na 

educação pública, em especial: a distribuição de “Kits percussivos” pelo Programa Mais 

Educação, contemplação das modalidades musicais de Bandas de Fanfarras e Percussão 

na proposta de atividades integrais nas escolas, a lei do ensino de arte 11.769/2008 que 

prevê o conteúdo de música obrigatório no currículo escolar e as leis de diretrizes de 

bases do município de Fortaleza de 2012 e 2013 como apresentados acima, percebe-se 

que os grupos percussivos selecionados, mesmo com mais de 06 anos de atuação 

contínua no espaço escolar, não possuem articulação com o currículo formal das escolas 

e apresentam-se e desenvolvem-se, principalmente, como atividades extracurriculares 

no espaço escolar. 

 

3.2 Práticas percussivas em coletivo na educação musical 

 

Na literatura sobre percussão e educação musical as pesquisas apontam 

sobre os alcances na formação e na aprendizagem musical através das práticas 

percussivas em coletivo. Segundo Kleber (2009), a percussão apresenta-se como uma 

das modalidades mais atuantes nesse cenário das ONGs, impulsionando ações 
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coadjuvantes do desenvolvimento humano através de propostas socioeducativas. A 

percussão é uma representação simbólica das estratégias de formação educacional do 

terceiro setor.  

Nesse chão, a música percussiva fertilizou, porque se trata de uma linguagem 

que faz parte do repertório cultural desses jovens, ou que, pelo menos, é 

assim socialmente validada: para jovens afrodescendentes, fazer "batuque" é 

algo encarado como "normal". Com efeito, a percussão é uma atividade 

musical típica de camadas populares, especialmente negra e mestiça, nos 

grandes e pequenos centros. Algo encarado como "normal". (MALVASI, 

2008, p. 611) 

Além do contexto das ONGs, é importante ressaltar que há trabalhos 

recentes na área da etnomusicologia que, também, através de pesquisas em campo 

fazem uma investigação aprofundada dos principais elementos culturais das 

manifestações como terminologia, figurino, práticas musicais, configuração 

instrumental e transcrição dos ritmos. 

 [...] e isto vale como um convite, e também como uma advertência ao 

músico que superestima as virtudes pedagógicas das partituras e dos arquivos 

digitais – eles estão conscientes também de que um conhecimento menos 

incompleto da música dos maracatus pernambucanos não pode prescindir de 

uma visita aos próprios: de corpo, alma e coração abertos para os 

ensinamentos, muito mais que musicais, em que é prodiga esta gente tão 

alegre e tão talentosa. (SANTOS, RESENDE, 2009, p.13) 

Seguindo essa concepção de musicalização através das práticas percussivas 

o trabalho “África en el aula: una propuesta de educación musical” de Augusto Pérez 

Guarnieri (2007) apresenta um material norteador nas perspectivas dessa prática musical  

no espaço escolar, trazendo possibilidades sobre como trabalhar percussão mesmo que, 

em algumas realidades, haja a falta de instrumentos, questões técnicas, ritmos, 

repertório com a música africana e, principalmente, um trabalho que seja desenvolvido 

em grupo. Guanieri apresenta como proposta atividades que propicie o tocar, o fazer, o 

vivenciar, o perceber e o sentir, trazendo como escolha um estudo sobre a música 

percussiva africana para sala de aula.  

Segundo Guarnieri (2007), as escolas são espaços para propiciar o amplo 

desenvolvimento cultural dos alunos e, desta forma, o autor aponta críticas sobre a 

repetição da postura de alguns profissionais da área que supervalorizam o “treinamento” 

técnico para o alcance na execução de notas rápidas, a exclusividade em determinados 

repertórios e o modelo de letramento exclusivo pela partitura tradicional. 

Conforme Schrader (2011, p.07), os saberes e as informações sobre uma 

cultura musical percussiva coletiva são dimensões importantes desse estudo que se 
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transformam em ideias concretas para uma experiência com percussão em espaços 

escolares e acadêmicos. A partir das experiências vivenciadas foi possível apresentar 

dois trabalhos de pesquisa na pós-graduação que tratam sobre a importância em práticas 

percussivas em coletivo, sendo o primeiro sobre os processos de musicalização 

envolvidos nessas atividades, tese de doutorado
14

 do Prof. Erwin Schrader e, o segundo, 

dissertação de mestrado
15

, defendida, por mim, sobre a importância das práticas 

percussivas na formação humana e musical dos ritmistas.  

É possível articular, a partir dessa discussão acima, a relação do processo de 

aprendizagem do aluno relacionando aos Princípios de Educação Musical 

desenvolvidos pelo educador musical Keith Swanwick (2003), em seu livro “Ensinando 

Música Musicalmente”. A partir de uma concepção voltada para natureza, o valor da 

música e seu papel na sociedade, Swanwick trata sobre os seguintes princípios: 

considerar a música como discurso, considerar o discurso musical dos alunos e a 

fluência no início e no final.  

 Com a prática desses princípios, o autor apresenta parâmetros para criação 

de atividades de ensino-aprendizagem em música através do modelo C.L.A.P.S
16

, este 

modelo embasa as atividades referentes ao ensino de música que deve integrar os 

conteúdos, de forma que as fases sejam vivenciadas pelos alunos em um vínculo 

contínuo. Cada letra desse modelo representa uma habilidade musical desenvolvida. A 

saber:  

Composição: geralmente trabalhada como forma de improvisação em uma 

parte natural de seu aprendizado instrumental. (...) Estudos de literatura: a 

oferta de informações sobre música, tais como definições de termos musicais 

e sinais, e itens de notação como tonalidade, clave, pauta e dinâmica, sempre 

ocorreram no contexto da atividade prática. Apreciação Musical: nessas 

sessões havia a demonstração de uma nova peça pelo professor e uma 

performance ocasional de um aluno (ou de um pequeno grupo de alunos) para 

o resto da classe, além do estímulo para uma audição mais crítica e analítica, 

por meio da performance de uma peça, com cada um tocando uma linha. 

Aquisição técnica: o princípio da fluência em primeiro lugar era muito 

evidente como característica do programa. (...) O controle físico ou 

manipulativo era desenvolvido antes das habilidades de notação. 

                                            
14

 Tese de doutorado: Expressão musical e musicalização através de práticas percussivas coletivas na 

Universidade Federal do Ceará. Defendida em setembro de 2011 por Erwin Schrader. 

 
15

 Dissertação de mestrado: Casa Caiada - formação humana e musical em práticas percussivas 

colaborativas. Defendida em 13 de maio de 2013 por Catherine Furtado dos Santos.  

 
16

 C (L) A (S) P: Composition, Literature, Audition, Skill, Performace.  Esse sistema traduzido para o 

português apresenta-se com a sigla “T.E.C.L.A”, significando: Técnica, Execução, Composição, 

Literatura e Apreciação. 
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Performance: fazer música juntos era o foco essencial da estrutura.  

(SWANWICK, 2003, p. 71) 

No enfoque sobre os processos de ensino e aprendizagem que acontecem 

nas manifestações da cultura popular onde a percussão, muitas vezes, é a tônica da 

prática musical temos como um desses trabalhos a pesquisa de Luciana Prass (2004), do 

livro “Saberes Musicais em uma Bateria de Escola de Samba: uma etnografia entre os 

Bambas de Orgia” e o de Harue Tanaka (2009), do livro “O diário de uma ritmista 

aprendiz”.  

Nesta vivência, em espaços não institucionalizados educacionalmente 

também se desenvolve processos de compartilha e colaboração que, para área de 

Educação musical, nos amplia a percepção de etapas formativas para o ensino de 

música. “Essa, inquestionavelmente, tem sido a área mais crescente da educação 

musical, quando se passou a estudar as práticas musicais / culturais dos variados 

agrupamentos sociais”. (Tanaka, 2009, p. 158)  

Os momentos de ensaios, os cortejos, as apresentações e a dinâmica dos 

encontros dos grupos como escolas de samba, maracatus, congadas, reisados etc. são 

inseridos na sonoridade dos diversos tipos de tambores, contemplando também a 

participação de várias pessoas que pertencem a uma comunidade, a uma agremiação, ou 

seja, a uma representatividade coletiva.  

A bateria de uma escola de samba representa mais um dos inúmeros espaços 

educativos musicais que a cada dia têm interessado aos estudiosos e onde 

vêm sendo investigados novos modelos de como e o que se aprende. Não 

existe uma maneira correta nem única de ensino e aprendizagem, posto que 

existe uma infinidade de formas, todas elas viáveis e valorosas. (TANAKA, 

2009, p. 158)  

Como continuidade a essas reflexões acima iniciaremos uma articulação 

sobre como essas abordagens pedagógicas são abordadas/trabalhadas no contexto 

escolar. “Todas essas questões de gênero, percussão, ensino oral e coletivo, estão em 

jogo na etnopedagogia da bateria. A educação musical na escola, como na escola de 

samba, só pode ser pensada enquanto ente complexo e plural, repleto de nuanças de 

significado”. (Prass, 2004, p. 172)  

 

3.3 Da relação com o Saber às práticas percussivas 

 

Através do conceito de Saber trazido pelo educador Charlot (2000) baseado 

na Teoria das Relações com o Saber é possível compreendermos as temáticas 
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emergentes dessa pesquisa. Para Charlot, o saber não é algo restrito a noção do 

aprender. Este que é entendido muitas vezes como a obtenção de um conteúdo 

intelectual. Nos estudos da relação com o saber o autor dar um enfoque ao sujeito, 

demarcando-o com um envolvimento profundo na produção de sentidos, significados 

sobre si e o mundo.  

A partir dessa conexão apresenta-se também a questão da aprendizagem que 

é condição obrigatória no processo de construção do sujeito que “envolve tornar-se um 

membro da espécie humana (hominizar-se), um ser humano único (singularizar-se) e um 

membro de uma comunidade, ocupando nela um lugar (socializar-se)”. Para Charlot 

(2000, p.67), a concepção de aprender é “exercer uma atividade em situação: em um 

local, em um momento da sua história e em condições de tempo diversas, com a ajuda 

de pessoas que ajudam a aprender”.  

Desta forma, segundo Charlot (2000), o saber é uma forma de 

representação de uma atividade, de relações do sujeito com o mundo, com ele mesmo e 

com outros. Assim, “não há saber que não esteja inscrito em relações de saber” 

(Charlot, 2000, p. 63), levando o autor a assumir a postura de que a educação deveria ter 

como objeto os processos os quais levam o sujeito a adotar uma relação com o saber, e 

não apenas a acumulação de conteúdos intelectuais. Charlot apresenta três dimensões 

da relação com o saber: a epistêmica, a social e a de identidade, que permitem 

compreender as relações com o saber trabalhadas pelo autor.  

A relação epistêmica com o saber parte de que o “aprender” não significa a 

mesma coisa para os alunos. Entender a relação epistêmica que um aluno possui com o 

saber é compreender a natureza da atividade que se denomina “aprender” para esse 

sujeito. Charlot (2013), em pesquisa realizada em escolas de diferentes classes sociais 

na França, evidencia que há diferenças no significado de aprender para os alunos de 

classes sociais diferentes. Aprender pode ser adquirir um saber ou obrigações escolares, 

ou seja, cumprir as exigências institucionais como estudante na escola. 

A relação com o saber também é de identidade com o saber. Todo processo 

de “aprender” constitui uma construção de si mesmo, uma construção da identidade do 

sujeito. A relação de identidade com o saber também é construída na relação com o 

outro, que é o outro fisicamente presente que o ajuda a aprender algo ou o outro virtual 

que compõe a comunidade daqueles com um saber determinado. 

Na relação social com o saber, Charlot (2000), explica que essa relação 

acontece integrada as dimensões epistêmicas e de identidade, trazendo, dessa forma, a 
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análise das histórias sociais que se revela o aprender do sujeito no modo de apropriação 

do mundo. Utilizamos nessa pesquisa o termo Saber Percussivo elaborado a partir do 

conceito de Saber e das três dimensões apresentadas. Tal denominação foi construída, a 

partir das observações empíricas e fundamentações teóricas, principalmente, a partir das 

observações em campo das práticas percussivas desenvolvidas nas três escolas públicas 

pesquisadas.  

Desta forma, a pesquisa de campo, posteriormente, apresenta-se no trabalho 

como uma área onde esse Saber Percussivo é presente, ativo e fazem-se necessários 

estudos sobre esse tema. Continuando a trama teórica apresenta-se o fio condutor 

baseado na obra Da relação com o saber às práticas educativas de Charlot (2013) através 

da compreensão de dois capítulos fundamentais: “Relação com o saber na sociedade 

contemporânea: reflexões antropológicas e pedagógicas” e, o segundo, “Qual o lugar 

para as artes na escola da sociedade contemporânea?”.  

No capítulo a “Relação com o saber na sociedade contemporânea: reflexões 

antropológicas e pedagógicas” apresentam-se discussões sobre o que acontece com a 

história escolar de uma criança, levando a questão central para uma política educacional 

onde se preza por um fazer baseado nos moldes da razão, intelectualidade e processo 

cognitivo. Sabemos que aquilo que chamamos de razão é universal, mas, mesmo assim, 

há crianças que não conseguem aprender, Charlot (2013).  

Segundo Freire (1996, p11), “é preciso também atentar para a força de seu 

discurso ideológico e para as inversões que pode operar no pensamento e na prática 

pedagógica ao estimular o individualismo e a competitividade”. 

Esses processos configuram um modelo limitado da educação, resistindo ao 

equilíbrio das dimensões de um processo educacional que envolva na formação do 

estudante as seguintes competências: ético-político, coordenação (corpo), afetiva e 

cognitiva. Atribuo a essas competências o que Freire (1996) denomina como uma 

dimensão social de formação humana e, além disso, baseia-se em uma ética denominada 

por “ética universal do ser humano” que é inseparável da prática educativa.  

Bernard Charlot defende que é preciso ter prazer e dar sentido ao fato para 

aprender. “Só aprende quem tem uma atividade intelectual, mas, para ter uma atividade 

intelectual, o aprendiz tem de encontrar um sentido para isso”. O autor explica que o 

prazer não é contrário ao esforço, pois não se pode aprender sem esforço, portanto, não 

há contradição entre esses termos. 
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Diante desses diálogos teóricos expostos, Charlot (2013) sintetiza que “para 

mim, o prazer e, portanto, o desejo são elementos fundamentais da vida escolar”. Com 

isso, percebe-se outra temática chave para essa pesquisa: a diferença entre motivação 

e mobilização.  “O problema não é de motivação, mas de mobilização, que é coisa 

muito diferente. A motivação é externa, ao passo que a mobilização é um fenômeno 

interno: motiva-se alguém de fora, enquanto mobiliza-se a si mesmo de dentro”. 

(Charlot, 2013, p. 159-160) 

 Atrelado ao conceito de mobilização, complementamos a partir das 

definições de Charlot, sobre a relação existente entre mobilização, atividade e sentido.  

A atividade é um conjunto de ações propulsionadas por um móbil e que 

visam a uma meta. (...) A criança mobiliza-se, em uma atividade, quando 

investe nela, quando faz uso de si mesma como de um recurso, quando é 

posta em movimento por móbeis que remetem a um desejo, a um sentido, um 

valor. A atividade possui então uma dinâmica interna. (CHARLOT, 2000, 

p.55)  

Há como movimento primordial nessa relação do saber, o desejo e, este, no 

campo da transferência atribui um sentido especial àquela figura determinada pelo 

desejo. É nesse complexo relacional que emana o poder que move o indivíduo ao saber.  

Esses movimentos internos (psíquicos e emocionais) são valiosos no 

processo de ensino e aprendizagem, conduzindo o sujeito à construção da sua própria 

relação com o saber. “Na relação com o mundo, na relação consigo mesmo, na relação 

com os outros, o aluno precisa ascender ao eu epistêmico, porém sem perder a 

experiência cotidiana”, Charlot (2000).  

Há uma argumentação trazida por Charlot (2013), em que parece existir um 

tipo de concorrência em relação ao que se aprende dentro da escola com o que se 

aprende fora da escola. “Quando pergunto ao aluno, seja na França, seja no Brasil, o que 

é realmente importante, eles me dizem: „Ah! O que importa é aprender na vida‟. Para 

eles, avida se aprende na vida e pela vida” (p.161).  

Essa afirmação vincula-se a um caminho da pesquisa onde os dados 

apresentados revelam a permanência, o envolvimento e, principalmente, o prazer dos 

estudantes em atuarem nas práticas percussivas desenvolvidas sejam nos grupos de 

Maracatus ou da Banda Marcial Show na escola.  

O prazer, por exemplo, de “inserir-se numa prática musical de imediato, com 

o que se pode fazer, e ir ampliando gradativamente a experiência, 

aperfeiçoando habilidades técnicas e a sistematização de conceitos”. Tal 

sentido de prazer, não deve ser tomado apenas como um aspecto distante da 

espontaneidade e na não-formalidade ou da crença na relação desprazer-

trabalho, encontrados em algumas práticas de ensino e aprendizagem, ou 
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mesmo da “divisão entre educação lúdica e educação para o domínio do 

conhecimento musical”, mas como um prazer em descobrir, de construir, de 

intuir as evidências, ou na capacidade de explicar os acontecimentos 

cotidianos para poder, a partir daí, formular e operar criticamente. 

(TANAKA, 2009, p. 86-87)  

 “Aprender na escola é uma dessas formas, específica, valiosa, mas não 

única” (Charlot, 2013) e a partir dessa citação ressalto que, dentro da escola 

institucional, há a presença de “escolas” voltadas às práticas percussivas o que poderia 

ser compreendido como um caminho possível ao fortalecer das práticas educativas 

baseada na diversidade e na heterogeneidade de saberes.  

Para mim, essa questão da heterogeneidade das formas do aprender é 

fundamental. A ideia de heterogeneidade permite combater a ideia de que há 

carência nos alunos dos meios populares. Eles não têm carências; têm, sim, 

outra forma de se relacionar com o mundo, outro tipo de vínculo com o 

mundo, outra forma de entrar em um processo de aprender (CHARLOT, 

2013, p. 162) 

A escola é um campo rico ao desenvolver de diversas competências 

pertinentes à formação humana e é responsabilidade de todos os seus integrantes 

contribuir para esse avanço no sistema educacional. A construção educativa é também 

uma arte de convivência, respeito e acolhimento do ser humano, portanto, “sentido, 

história, atividade: temos de introduzir essas perspectivas no debate para entendermos o 

que acontece na escola, embora não possamos, claro, esquecer a importância da 

desigualdade entre as posições objetivas”. (Charlot, 2013, p. 167).  

O homem não é feito do nada, ele é construído quanto espécie humana e 

através da educação cria-se o movimento pelo qual gerações serão ampliadas, 

transmitidas e darão continuidade ao patrimônio humano.  

Com base nessa concepção discutida esta pesquisa se apoia no conceito de 

que a educação é um triplo processo: “um processo de humanização, de socialização, de 

subjetivação/singularização” (Charlot, 2013, p. 167). Essas são consideradas dimensões 

indissociáveis que servem de luz aos dados empíricos da pesquisa e enaltece junto ao 

educador Charlot que é possível e preciso investir na solidariedade entre os seres 

humanos para apostar em outras formas de compreender e educar o homem.  

 Em continuidade ao eixo teórico traçado neste trabalho o segundo capítulo 

“Qual o lugar para as Artes na escola da sociedade contemporânea?” apresenta 

discussões pertinentes para entender de forma ampla a questão da prática percussiva na 

escola. É importante apresentar que a visão deste trabalho delimita a reflexão sobre o 
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fazer percussivo, mas não deixa de apontar para uma problemática de natureza macro 

que emerge, principalmente, dessa relação da arte na escola.  

Muitas vezes a própria escola também precisa ter o entendimento e aprender 

como se trabalha com esse espectro da arte, evitando assim as possíveis lacunas da falta 

do conhecimento que se escoram na atuação dos processos existentes, mas tratando-os 

como invisíveis e inaudíveis.  

Inicialmente, Charlot (2013) apresenta que a escola preza por ensinar o que 

for concebido em palavra, em ordem sistemática e, com isso, desprezar as habilidades 

que envolvem o corpo e a sensibilidade. Ao apresentar sobre os primórdios do 

nascimento da escola, desde Atenas, na Grécia, o autor explica que, historicamente, a 

escola fixa na sua constituição o lugar da escrita como apresenta a citação abaixo:  

A função da própria escola é ensinar o que não pode ser aprendido por 

simples impregnação no meio de vida, vivência, imitação e precisa de um 

processo específico de ensino, consciente e voluntário; esse processo não 

transmite apenas informações, ele ensina “disciplinas”, ou seja, saberes 

sistematizados. Por seu uso da palavra, a escola transforma tudo em objeto de 

pensamento e de análise. (CHARLOT, 2013, p. 190)  

A partir dessa realidade em que a escola foi concebida é interessante 

apresentar a discrepância existente em relação às características dos processos de ensino 

e aprendizagem na percussão, tendo a vivência, a imitação e o próprio meio de vida as 

ferramentas constituintes na formação musical do indivíduo. 

A visão da arte na escola como aborda Charlot segue suas primeiras 

inserções no século XVII, com a decodificação da Dança por Pierre Beauchamp e, para 

ser aceitável à época, a dança foi inserida sob os moldes do virtuosismo e em busca de 

uma perfeição técnica.  Assim, a sociedade ainda desconfia da inserção da arte na escola 

e pode-se compreender que esse corpo ainda é adestrado e castrado:  

Corpo domado, superado; alma que se eleva à procura da beleza das formas: 

balé clássico e pedagogia tradicional são duas formas de um mesmo projeto 

cultural. Sendo assim, não deveria ter objeções para acolher o balé clássico 

na escola tradicional: são duas tentativas para impor a regra ao corpo. (...) A 

relação da escola tradicional com o teatro é diferente: é só esquecer o palco e 

a representação e considerar apenas o texto para que o teatro possa entrar na 

escola. (CHARLOT, 2013, p. 193)  

As mudanças da representação da natureza da criança e da educação 

sofreram profundas modificações a partir da época do Iluminismo, no fim do século 

XVIII, e o Positivismo, no século XIX, nos meios de reprodução sobre da pedagogia 

tradicional e das Artes. A sociedade tem-se como base um sistema que valoriza a 
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ascensão da burguesia e, concomitante a isso, os valores sociais e econômicos seguem a 

lógica do acúmulo do capital e a obtenção de bens.  

Desta forma, a educação passa a ser vista como algo para ter rendimentos e 

bens através do trabalho, construindo assim uma relação que não se baseia mais em 

Razão e Emoção, mas, sim, em Verdade e Ciência. Mesmo com tais mudanças, a escola 

não acolheu por completo as expressões corporais e os valores humanos à sua 

pedagogia, portanto, para Charlot, “Escola e Artes permaneceram dois mundos quase 

estanques até o século XX, a não ser que fosse uma arte da palavra, como Literatura, 

Poesia e até o texto de Teatro, sem palco”. (20013, p. 197)  

Alguns encontros significativos foram responsáveis pelas mudanças 

provocadas em relação à pedagogia tradicional, tendo alguns educadores que fizeram 

críticas pertinentes e contribuíram para uma concepção que explorassem a relação da 

subjetividade na área artística e da escola. Montaigne, Locke, Rosseau, Pestalozzi etc, 

tentaram implantar uma pedagogia “nova” e “ativa” que se baseiam em posturas 

sociopolíticas, defendendo a naturalidade da criança, sua liberdade, criatividade, o 

corpo, sensibilidade e não apenas o seu intelecto. 

Essa nova pedagogia enraíza-se, também, em ideias sociopolíticas que, por 

mais várias que sejam, sempre pertencem a correntes de esquerda e advogam 

a liberdade da criança: as ideias de Rosseau a respeito do Contrato Social, o 

liberalismo político de Dewey, o socialismo marxista de Freinet, o 

anarquismo de Neill e das escolas libertárias alemãs. (CHARLOT, 2013, p. 

199) 

Portanto, acrescenta-se também, segundo Charlot (2013), que “no ambiente 

da pedagogia nova, há um lugar para a produção artística enquanto expressão natural da 

criança e forma específica da expressão humana” (p.199). No Brasil, a partir das 

mudanças trazidas pela Escola Nova, a partir do final da década de 1920, obteve-se a 

entrada da dança e do teatro nas escolas.  

Neste aspecto, Charlot traz indagações importantes, referindo-se a questão 

fundamental de saber o que, de fato, entrou na escola a partir desse movimento cultural 

do século XX. Ele expõe através das seguintes indagações: “Entraram Dança, Teatro, 

Artes Visuais, Música? Ou entraram formas de expressão de si utilizando recursos da 

dança, do teatro, das artes visuais e da música? Qual é a situação atual?” (Charlot, 2013, 

p. 204-205).   

Diante dessas perguntas provocadas pelo autor instigou-me nessa pesquisa 

através dos dados coletados a avançar no conhecimento sobre o tema práticas 
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percussivas nas escolas públicas, compreendendo, para além do foco da pesquisa, que 

essa prática musical está inserida em uma trama sócio histórico e político, emergentes 

do próprio contexto relacional do lugar da Arte dentro da escola.  
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4  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

A condução desse capítulo sobre a descrição e análise dos dados foi guiada, 

principalmente, a partir das informações e entrevistas coletadas. Com isso, organizei 

todo o material coletado, refletindo sobre o conteúdo, as ideias e os fatos apresentados 

com o objetivo de corresponder e responder as questões e objetivos propostos nesta 

pesquisa. Dessa forma, pude avançar na estruturação consistente para apresentação e 

interpretação dos dados, articulando, assim, com conceitos teóricos e outras concepções 

que foram pertinentes na investigação.  

O procedimento inicial para este trabalho foi classificar algumas 

informações a partir de categorias que buscassem uma coerência interna no conjunto de 

informações apresentadas, mantendo-as inter-relacionadas. Os dados foram organizados 

nas seguintes categorias: 1) Práticas Percussivas em Coletivo 2) Os sentidos atribuídos 

pelos sujeitos 3) Os saberes percussivos.  

 

4.1 Maracatu Nação Fortaleza 

 

O Maracatu Nação Fortaleza foi fundado em 25 de março de 2004, pelo 

músico, compositor e pesquisador Calé Alencar
17

, como ação comemorativa ao Dia do 

Maracatu e aos 120 anos da abolição da escravatura no Ceará, lembrando, além disso, 

os 90 anos da morte do abolicionista Dragão do Mar. O objetivo do grupo tem como 

principal intuito inserir a participação das crianças e dos adolescentes na cultura do 

maracatu cearense, incentivado, assim, a continuidade do trabalho dos mestres da 

cultura popular. 

O nome do grupo recebe a própria nomeação da capital cearense: Fortaleza. 

É um maracatu participante das manifestações culturais da cidade, além da sua 

frequência anual nos desfiles carnavalescos da Avenida Domingos Olímpio. As 

atividades do grupo vão mais além da atuação no período carnavalesco, pois através do 

trabalho coletivo entre os participantes são realizadas organizações de eventos artísticos, 

produção cultural e musical, realização de oficinas de danças, musicalização, percussão, 

                                            
17

 Calé Alencar: Carlos Alberto Alencar da Silva, nascido em 20/10/1956, em Fortaleza é músico, 

compositor, cantor, produtor cultural e presidente do maracatu Nação Fortaleza. Foi criado durante a 

infância na região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, convivendo com os ciclos das festas 

populares, os folguedos e a arte regional desse lugar. 
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confecção de instrumentos, adereços e indumentárias. Através desses dados percebe-se 

a dinâmica de atividades envolvidas e recorrentes realizadas pelos próprios participantes 

do grupo, propiciando uma qualificação e fortalecimento de pertencimento ao grupo 

entre os participantes.   

O primeiro ensaio do maracatu, no ano de 2004, aconteceu no calçadão da 

Beira Mar nas intermediações da Praia de Iracema, região litorânea da cidade de 

Fortaleza.  Porém, logo depois, os encontros passaram a acontecer na quadra Centro 

Esportivo Professor Janes Valter Rabelo da Escola Municipal Dom Manuel da Silva 

Gomes, no Bairro Bom Jardim, pois a maioria dos brincantes mora nesta localização. O 

maracatu, em parceria com a escola, conseguiu o espaço da quadra esportiva para os 

ensaios e uma sala para guarda dos instrumentos de percussão. Desde então, há no 

maracatu a participação dos moradores do bairro do Jardim América, moradores de 

outros bairros e estudantes da escola.   

 

        FIGURA 3 – Ensaio do maracatu na quadra esportiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016) 

 

A constituição do grupo de maracatu o Nação Fortaleza apresenta-se como 

um agrupamento cultural de importante representatividade na cidade de Fortaleza. A 

concepção artística e cultural do grupo é baseada na participação das crianças e, 

principalmente, trazendo o envolvimento de uma comunidade em um contexto cultural e 

para dentro de um espaço escolar. 
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4.1.1 Práticas percussivas em coletivo  

 

Os ensaios do Maracatu Nação Fortaleza acontecem no espaço da quadra 

esportiva da escola, cumprindo com os acordos estabelecidos, incluindo a comunidade, 

respeitando a vizinhança e não ultrapassando o horário de 21h50 da noite. A escola 

também ajudou, no começo, cedendo um quartinho para guarda dos instrumentos e 

empréstimos de equipamentos tais como uma caixa de som, mesa de som, pedestais e 

microfones. O acordo foi combinado para que o Maracatu realizasse seus ensaios na 

quadra durante o período que antecede o carnaval e, desde então, sempre inicia, 

obrigatoriamente, no dia de reis, 06 de janeiro, independente de qual dia que caia na 

semana.  

Com exceção desse início, o grupo possui a regularidade de ensaiar nos dias 

de quartas, sextas e aos domingos, no horário de 18 às 21h50. Através das observações 

dos ensaios, para o carnaval de 2016 identificou-se como o grupo se organizava para os 

ensaios e as respectivas práticas percussivas realizadas. Inicialmente, posicionava-se o 

naipe de chocalhos e ferros, em seguida as caixas, e no final os surdos. Os instrumentos 

ficavam organizados, mas, antes de iniciar a batucada, Calé Alencar explicava a 

temática da loa
18

 e cantava solicitando a repetição dos brincantes. 

 

          FIGURA 4 - Organização do instrumental percussivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016).  

 

                                            
18

 Loa: expressão que significa música de maracatu.  
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Os temas das produções artísticas desenvolvidos para o desfile carnavalesco 

carregam em sua elaboração os aspetos simbólicos e característicos da cultura africana, 

indígena e nordestina, homenageando personagens e/ou costumes dessas tradições. 

Abaixo se analisa um exemplo através do tema Salve a Guerreira Dandara, do desfile 

de 2016, com a presença dos elementos culturais citados. 

 

Salve a Guerreira Dandara 
Ê ê ê Dandara, Ê ê ê Dandara, Ê ê ê Dandara 

O tambor já tocou, calunga mandou chamar 

Vai ter gira no terreiro, iaiá 

Batuque para Dandara 

Luz que alumiou a força dessa nação 

Quando bate o pé na terra, ioiô 

Tem festa no coração 

Bate que bate que toca o tambor 

Negra de Angola Palmares tambor 

A liberdade está dentro de nós 

Existe um Deus dentro de cada um 

E uma rainha que vai nos girar 

Salve a guerreira Dandara 

Ê ê ê Dandara, Ê ê ê Dandara, Ê ê ê Dandara 
Autor: Calé Alencar  

 

O tema homenageou a personagem feminina Dandara considerada a 

guerreira do Quilombo dos Palmares, simbolizando a luta pela liberdade dos quilombos 

de Zumbi junto a Ganga Zumba na época da Colonial, no Brasil. O Maracatu Nação 

Fortaleza, ao apresentar em seu desfile carnavalesco o tema Salve a Guerreira Dandara, 

busca dar visibilidade à luta das mulheres no Brasil, sobretudo as mulheres negras, 

vítimas de preconceito e racismo.  

Como consta na explicação da proposta do tema, disponível no site do 

grupo, o maracatu se propôs a contribuir com a luta das mulheres negras e utilizou na 

sua estética as seguintes características e justificativas:  

Salve a Guerreira Dandara nos remete a um Brasil do período colonial e da 

resistência do Quilombo dos Palmares, enriquecendo a proposta do Maracatu 

Nação Fortaleza ao trazer as cores vivas da cultura afro brasileira para as 

vestimentas e adereços, o toque ancestral dos tambores saudando uma rainha 

negra e sua luta pela liberdade, a presença do simbolismo incorporado na 

Calunga e os elementos do universo Brasil – África como referência na 

montagem do desfile, aliados à contribuição de índios nativos e sua arte 

exuberante e também os traços da cultura européia presentes na corte do 

maracatu. (Fonte: www.maracatunacaofortaleza.com.br. Acesso em 20 de 

março de 2016) 
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Na letra são trazidas palavras de alusões à liberdade, terreiro, tambor e 

calunga, vinculando ao nome da guerreira homenageada. Podemos explicar, por 

exemplo, que o termo “calunga” representa uma personagem significativa na ala de um 

maracatu, sendo uma boneca conduzida durante o cortejo. Segundo Marques (2009), a 

calunga é uma expressão banto que significa boneca, contendo poderes e a relação com 

o sagrado.  

Em Fortaleza, nos fins do século XIX, as calungas eram feitas de borrachas 

e/ou latas para serem vendidas no comércio, podendo afirmar assim que, segundo 

Marques (2009, p. 189) isso representava a “presença de certos elementos que permite 

perceber certas dimensões dessa sobrevivência da cultura negra em Fortaleza. É 

justamente o caso da calunga”. Além disso, segundo Marques (2009) a manifestação 

cultural do maracatu representa uma das maiores festas de ressignificação e resistência 

da cultura negra na cidade de Fortaleza, tendo uma incorporação efetiva na maior festa 

popular brasileira, o Carnaval.  

Analisa-se que nesse processo da transmissão da loa acontecia o 

ensinamento da estrutura musical
19

 através do recurso da oralidade e da repetição, 

realizando-se por meio de uma roda formada por pessoas que aprendiam a cantar, a 

dançar e os tocar os instrumentos percussivos disponibilizados.  

“A gente faz uma roda que pode ser uma roda de ciranda, de toré. Aí vêm 

brincantes novos. Eu sempre passo uma orientação, mas sempre sai uma 

pessoa que ajuda que vai multiplicando. E isso é feito como um exercício”. 

(Depoimento de Calé Alencar em 12 de janeiro de 2016)        

No decorrer do ensaio da música, durante essa repetição do canto da loa, 

percebeu-se também o processo de ensino e aprendizagem nos aspectos musicais como 

introdução, ritmo dos temas, refrão, mudança de ritmo e finalização. Abaixo segue a 

explicação das práticas pedagógicas observadas: 

Refrão: executado pela batida chamada de paradinha. De acordo com Alencar 

(2006, p. 48), a paradinha foi “[...] criada em 2006, em contraponto à manivela, sendo a 

marcação de surdos tocados também por caixas e chocalhos, tendo sido utilizada para 

marcar o refrão da loa”. 

O termo paradinha e manivela foram criados pelo próprio grupo do batuque 

junto com Calé Alencar. O primeiro significa uma pausa em conjunto por todos os 

                                            
19

 Estrutura musical: termo que significa os elementos de construção da musical, por exemplo, o começo, 

o desenvolvimento e o final. Nessas etapas, denominamos também por introdução, refrão, convenções e 

finalizações.   
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batuqueiros ao mesmo tempo e funciona como uma ênfase ao momento musical 

combinado. O segundo, manivela, faz alusão à sonoridade produzida pelo próprio 

instrumento manivela que é uma peça mecânica em formato de roda ou eixo que 

transmite movimento de rotação.    

Mudança de ritmo: através da palavra maracatu, substituindo a contagem de 

1, 2, 3 e 4, há uma mudança na execução das caixas, na qual, denominam de manivela. 

Para voltar ao ritmo de base, novamente é gritado maracatu, adiante segue o ritmo. A 

manivela foi criada em 2005, e Alencar (2006, p. 48) a descreve como “[...] dois grupos 

de semicolcheias com acentuação no tempo forte, sendo incorporada ao batuque e 

tocada quando se ouve a senha MARACATU”! 

Finalização: através da palavra Epá, sendo esta prolongada no E, no tempo 

emitido pelo puxador da loa, indicando o término no pá. Esse recurso repete-se quatro 

vezes, acelerando o andamento. 

Os participantes e interessados no batuque são, na maioria, estudantes da 

escola e moradores da comunidade local. O processo de inserção no batuque é livre, ou 

seja, não há nenhum pré-requisito para participar do naipe. É necessária apenas a 

participação nos ensaios para acompanhar o desenvolvimento das atividades musicais.  

Os instrumentos que configuram o batuque do Maracatu Nação Fortaleza 

são: chocalhos, ferros (triângulo), ganzás, caixas com e sem esteira, contra-surdos, 

surdos, zabumbas e bumbos. Nesta configuração é possível perceber que os 

instrumentos possuem as seguintes funções dentro da música percussiva:  

• Chocalhos – marcação da pulsação; 

• Ganzás – marcação da pulsação; 

• Ferros – marcação no tempo e marcação aberta do contratempo; 

• Caixas sem esteira – execução do ritmo característico do grupo;  

• Surdos, contra-surdos, zabumbas e bumbos – marcação da métrica do 

compasso, no último tempo. 

A concepção musical do ritmo do Nação Fortaleza é baseada na célula rítmica 

no Maracatu Az de Ouro
20

, mantendo algo ligado ao tradicional
21

, mas, ao mesmo 

tempo, Calé acrescentou uma figura de tempo a mais e acelerou o andamento. O músico 

explica que a proposta do Nação está sempre em processo de estudo e mudança, pois a 

                                            
20

 Maracatu Az de Ouro: considerado como o primeiro maracatu carnavalesco da cidade de Fortaleza. 

Fundado em 1936 recebe esse nome por Raimundo Alves Feitosa e desfila no carnaval em 1937. O grupo 

é reconhecido como a principal influência para o surgimento dos outros maracatus na cidade.   
21

 Tradicional: uso esse termo para expressar o sentido de ser o grupo mais antigo.  
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medida que vão surgindo as inovações que partem dos próprios ensaios ele insere a 

alteração na concepção rítmica.  

“Que a gente foi fazendo também nesse processo de estudar o Nação 

Fortaleza. Hoje ele não toca como em 2005. Em 2006 já rolou manivela, a 

paradinha. A manivela a gente nem usa mais. A gente usa o cotovelo. O 

cotovelo é uma batida que a gente dá : célula rítmica feita. (transcrever na 

partitura). Eu fico dançando no meio. Isso não tinha aí é uma adiantada”. 

(Depoimento de Calé Alencar em 12 de janeiro de 2016) 

 

FIGURA 5 – Partitura do Maracatu Nação Fortaleza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016)  

 

É importante ressaltar que há uma característica especial no batuque do 

Maracatu Nação Fortaleza: o naipe dos ferros. Calé Alencar ressalta na entrevista sobre 

o processo de busca por aderir um material de melhor qualidade. O destaque desse naipe 

ficou mais visível quando houve uma procura grande de mulheres para tocarem esse 

instrumental também. O ferro tem característica de ser um instrumento pesado e, 

portanto, Calé Alencar buscou formas de poder adaptar e encontrar um material mais 

leve e que mantivesse a mesma qualidade sonora.  

 “os caras toca o ferro pesado, mas não é por que querem não. É porque 

quem fez não conhecia o negocio para fazer a coisa mais leve. Os caras 

tocam os ferros se dobrando. Aí fui procurar. Eu gastava muito dinheiro com 

molas de transporte. Aí eu fui descobrindo e achei em barra.(...) eu vou lá na 

Barra mesmo. Lá dentro. O cara corta, dobra, faço com o ferreiro. Faço a 

medida. Aprendi que não se usa o maçarico tocava três quatros vezes e o 

ferro quebrava. Encontrei o ferro mais fino e leve e que dava o sustein. Com 

os harmônicos. A presença de mulheres também no ferro me estimulou a 

procurar algo mais leve. E há tanta mulher tocando no nação que eu aí eu 

vou procurar um mais leve”. (Depoimento de Calé Alencar em 12 de janeiro 

de 2016) 
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Outro instrumento que passou por um processo de estudo e adaptação no 

grupo foram as caixas. Estas, inicialmente, eram constituídas pelo material de napa, 

conferindo um som grave e abafado. A partir do ano de 2012, houve a necessidade de se 

inserir a caixa com esteira. Isso aconteceu com o tema da avenida em homenagem ao 

Luiz Gonzaga. No decorrer da loa tinha um momento em que era tocada a célula do 

ritmo Baião e, por isso, o naipe do batuque sentiu a necessidade de dar à caixa um som 

mais agudo.  

“Daí comecei a usar no ensaio a caixa com esteira. Quando foi no ano 

seguinte os meninos não queriam mais voltar para caixa sem esteira. Aí eu 

achei também que foi o tema de Maratoré torécatu. Tinha tudo a ver. Eu 

mudei em função do baião que tinha alí, mas no ano seguinte o tema foi 

outro. Aí quando foi 2014 continuei. Hoje eu tenho 05 caixas de esteira 05 

caixas graves 10 alfaias. Por que pra eles é uma questão de status. Os 

meninos adoram”. (Depoimento de Calé Alencar em 12 de janeiro de 2016) 

No processo de execução rítmica durante os ensaios, os instrumentos 

percussivos eram escolhidos, livremente, por cada integrante. Neste momento, o líder 

Calé Alencar atuava como professor ao ensinar os participantes do batuque a tocarem os 

instrumentos. Junto com ele, atuava Karlos Eduardo
22

, que assumira no grupo também a 

função de ensinar os instrumentos durante os ensaios. Ambos ensinavam os batuqueiros 

através das práticas relatadas acima: canto da loa, explicação do contexto cultural, 

oralidade e repetição.  

“Desde que eu comecei a me preocupar com a questão da música do 

maracatu eu fiz questão que os meninos aprendessem uma coisa que eles 

tivessem plena consciência de que estavam aprendendo uma linguagem 

musical. Que isso é uma coisa que a gente multiplica. (...) Muitos cresceram 

alí dentro e são percussionistas”. (Depoimento de Calé Alencar em 12 de 

janeiro de 2016)  

Diante dos dados apresentados nesta categoria das práticas percussivas em 

coletivo, no contexto do Maracatu Nação Fortaleza, interpreta-se que nos ensaios 

acontece um conjunto de atividades musicais que, inicialmente, proporcionam um 

contato histórico-cultural através da letra da música apresentada e, diante disso, 

misturando-se com os aspetos de Apreciação Musical, propiciando o processo auditivo 

aos integrantes do grupo. É a partir dessa apreciação musical que acontece o 

entendimento da estrutura musical.   

                                            
22

 Karlos Eduardo Lopes de Sá: 22 anos. Percussionista e educador social.  Aprendeu a tocar percussão 

aos 08 anos de idade através da participação na ala do batuque do Maracatu Az de Ouro e, desde então, 

desenvolveu-se como líder nos ensaios e na função de porta-estandarte no Maracatu Nação Fortaleza. É 

parceiro nos trabalhos musicais de Calé Alencar.  
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Quando falamos de estruturas musicais efetivas estamos falando, na verdade, 

na organização de gestos expressivos num todo significativo, coeso e 

envolvente. Não são materiais sonoros que são estruturados, e sim 

caracterizações ou gestos musicais. A caracterização em si produz uma 

descarga de sentimento com a qual nos identificamos até certo ponto. 

(SWANWICK, 2014, p. 54)  

As entradas, os refrões, as convenções e as “paradinhas”, recebem 

nomeações pelo próprio grupo e formam um sistema de comunicação interelacional 

entre os batuqueiros e, além disso, dos participantes das outras alas do maracatu como 

da dança, por exemplo. De acordo com Swanick (2003), na área da Educação Musical, 

esse conjunto de atividades quando repetidas sequencialmente insere a prática musical 

em uma forma de discurso, associando-as o ato do “tocar de ouvido” como uma virtude 

para ampliação da memória e da improvisação coletiva.  

Na etapa das atividades referentes à execução rítmica é possível 

compreender que através da liderança de Calé Alencar e Kadu Lopes há uma relação 

estabelecida com os participantes que possibilita aprender a tocar instrumentos de 

percussão. Pode-se afirmar que, nos ensaios realiza-se uma aula de música, ou melhor, 

uma aula de batuque e esse processo são pautados pelas práticas da oralidade e 

repetição, principalmente.   

Para Santos (2013), a função de líderes de naipe funciona como uma prática 

colaborativa, pois os ritmistas atuam como um participante e, além disso, interage 

diretamente no processo de formação e construção das atividades do grupo ensinando e 

aprendendo ao mesmo tempo. Assim, através dessas dinâmicas ganhava-se também o 

desempenho da formação de competências que não eram apenas técnicas, mas também 

de integração, autoconfiança, liderança e ações colaborativas. 

 

4.1.2 Os sentidos atribuídos pelos sujeitos  

 

A partir da apresentação do conjunto das principais práticas percussivas 

realizadas pelo Maracatu Nação Fortaleza no espaço escolar afirma-se que tais 

atividades, de fato, ocorrem independentes de uma articulação com o currículo formal 

da escola. Mesmo assim, o grupo desenvolve um sistema de dinâmicas educativas que 

são trabalhadas através do enredo de um folguedo cultural (o maracatu) constituído por 

direção, produção e brincantes ativos nas atividades desse agrupamento. As práticas dos 

ensaios são realizadas no pátio da Escola Municipal Dom Manuel como explicado 
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anteriormente e esses encontros acontecem por mais de 10 anos, completando 12 anos, 

neste ano de 2017. 

Essa permanência e, além disso, a efetiva rotina produtiva de realizações 

artísticas revela os sentidos que são atribuídos pelos sujeitos ao espaço da escola e as 

práticas percussivas realizadas durante esse período de atuação e convivência. Segundo 

Charlot (2000, p56), “o sentido de uma atividade é a relação entre a sua meta e seu 

móbil, entre o que incita a agir e o que orienta a ação, como resultado imediatamente 

buscado”. Assim um acontecimento só pode fazer sentido ao sujeito quando algo que 

lhe acontece possui relação com outros sentidos da vida.  

 Diante da fala de alguns sujeitos entrevistados tais como Calé Alencar, 

Kadu Lopes e Adriana Tavares
23

, apresentam-se abaixo dados relevantes para as 

análises necessárias. De acordo com Adriana Tavares, ex-diretora da escola, ela 

compreende que a instituição escolar tem que ir para além da transmissão de 

conhecimentos e denomina essa função com a palavra: “vida”. Portanto, Adriana 

tentava, segundo seu relato, abranger as demandas solicitadas pelos grupos artísticos 

formados dentro e fora da escola. 

“(...) a escola para mim tinha que ter vida, tinha que ter arte, tinha que ter 

música, teatro, então assim, eu buscava mil e uma coisas que pudessem 

fomentar essas práticas dentro da escola, o esporte”. (Depoimento de 

Adriana Tavares em 23 de janeiro de 2016) 

Além disso, Adriana Tavares atribui à percussão como a principal atividade 

que propicia a cultura rítmica, partindo sobre a manifestação do maracatu.  O 

envolvimento da escola, dos estudantes e da comunidade no grupo representa uma 

comunicação mais viva dentro da escola e, além disso, contribui de forma significativa 

para a autoestima e disciplina dos estudantes.  De acordo com essa percepção, podemos 

compreender através de Tomas Silva (2010, p. 139) que o “cultural torna-se pedagógico 

e a pedagogia torna-se cultural. É dessa perspectiva que os processos escolares se 

tornam comparáveis aos processos de sistemas culturais extraescolares”.  

Conforme Kadu Lopes, ele ressalta que se tornou percussionista por causa 

da escola do maracatu. “Maracatu é uma escola. Não reconhecida, mas que merecia”. 

Considera-se que Kadu atribui aos ensaios, o ensinar percussão e o desfilar como porta-

estandarte como as principais ferramentas da sua formação musical. Kadu tornou-se 

                                            
23

 Adriana Tavares: historiadora. Especiação em Gestão de escolas públicas. Foi diretora da escola Dom 

Manuel durante 10 anos. Foi na direção de Adriana Tavares que se efetivou a parceria da escola com o 

Maracatu Nação Fortaleza.  
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percussionista e, atualmente, dedica-se à docência da percussão em ONGs. Conforme 

Charlot (2013, p.166) “não apenas ocupamos uma posição no mundo, temos uma 

atividade no mundo e sobre o mundo”. (Charlot, 2013, p. 166) 

Nos depoimentos cedidos por Calé Alencar a comunidade é o sentido de 

toda movimentação do maracatu dentro da escola e que há, no espaço do batuque, uma 

integração significativa que propicia um espaço instigante ao processo de aprendizagem 

às práticas percussivas. Para Charlot (2013), a comunidade, no Brasil, foi 

historicamente construída como um lugar de resistência à colonização, à estrutura 

escravista, por exemplos os índios e os quilombos e às várias formas de dominação.  

Quando Calé Alencar atribui sentido a comunidade como um elemento 

central das mobibilizações nas atividades que ocorrem no maracatu dentro do espaço da 

escola é possível afirmar que a escola sozinha não teria os devidos alcances educativos 

sem tal mediação realizada pelo maracatu entre escola e comunidade. Segundo Charlot 

(2013, p.128), “é socialmente legítimo preconizar o vínculo entre a escola e a 

comunidade. Vinculada à comunidade, a escola é “nossa” escola e não “a escola deles”, 

dos dominantes”.   

Assim, os sentidos atribuídos por esses sujeitos nos permitem analisar que a 

percussão é envolvida em uma trama com ricos detalhes musicais e culturais, 

proporcionando um desenvolvimento que, para além das questões musicais, visa uma 

formação em cidadania. 

 

4.1.3 Os saberes percussivos  

 

A partir da concepção teórica de Charlot (2000), compreende-se que o saber 

é caracterizado pela sua própria “relação com o saber”, ou seja, é preciso ter um sujeito 

que atribua sentido à atividade realizada e, com isso, resulte na produção de saberes 

consigo mesmo e com o mundo. Diante dessa perspectiva as relações com o saber são 

baseadas em três dimensões como apresentadas anteriormente, a lembrar, o saber 

epistêmico, o de identidade e o social. Esses são interligados a partir das relações 

funcionais em que o sujeito está inserido nas suas atividades e atribuição de sentidos. 

Por isso, caracterizar uma forma de saber como epistêmico, de identidade ou social é, de 

alguma forma, explicar que o saber determinado é sustentado também por outros 

saberes.   
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Assim, em síntese, revelou-se nas categorias acima que o conjunto das 

práticas percussivas e os sentidos atribuídos pelos sujeitos afirmam-se como saberes 

percussivos produzidos por grupos musicais dentro do espaço escolar em caráter 

extracurricular. A realidade retratada nesse período da investigação nos traz a 

compreensão de que a música (arte) e, nesse caso, em específico, a percussão, são 

atividades musicais realizadas fora do currículo formal do ensino da escola. Para 

Swanwick (2014, p. 33), “(...) as crianças de fato aprendem através dessas experiências 

sem terem necessariamente um ensino formal”.  

Constatada a constituição do Maracatu como um espaço de formação 

percussiva, cultural, de apreciação musical e, principalmente, dinamizada e legitimada 

pela participação da comunidade do bairro dentro das produções artísticas no espaço 

escolar, mesmo em caráter extracurricular, há o saber social como predominante deste 

somatório de práticas percussivas em coletivo e sentidos atribuídos pelos sujeitos. 

Abaixo segue uma tabela como resultante dessas interpretações:  

 

     TABELA 2 – Análise dos dados: Maracatu Nação Fortaleza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Charlot (2000, p. 73) não há relação com o saber senão a de um 

sujeito. Não há um sujeito senão em um mundo e em uma relação com o outro. Mas não 

há mundo e outro senão já presentes, sob formas que preexistem. A relação com o saber 

não deixa de ser uma relação social, embora sendo de um sujeito.  
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Assim, afirmo que esse saber percussivo é social e produzido por uma 

“escola” dentro de outra escola. A primeira expressão escola tem o sentido da escola 

que foi atribuído e relatado pelos sujeitos da pesquisa, apresentando-se na pesquisa 

como um conjunto de atividades baseadas nas práticas pedagógicas como oralidade, 

corporalidade, repetição, imitação, formação de competências, execução rítmica, 

conhecimento cultural e produções artísticas. E, a segunda expressão escola, apresenta-

se aqui como um campo que possa dialogar também com esses saberes produzidos pelas 

práticas percussivas em coletivo de um grupo de Maracatu.  

 

4.2 MARACATU NAÇÃO PICI 

 

No ano de 2003, a Escola Municipal Adoraldo Teixeira Castelo foi 

contemplada com um edital de cultura para realizar festivais artísticos no seu espaço 

escolar. A partir da idealização de Carlos Brito
24

 foi fundado o Maracatu Nação Pici 

para ter um tipo de manifestação cultural na escola.   

“Eu estava na vice-direção da escola e a prefeitura lançou um festival de 

arte e cada escola propôs o que iria trabalhar e nos fomos uma escola pólo. 

Durante uma semana, a gente resolveu montar o maracatu. Eu defini as 

roupas, a escola toda se envolveu. Dona Leonina, diretora do período, foi 

pedra fundamental. Gastamos mais de 10 000 reais com recurso da própria 

escola. Além dos instrumentos e outros que eu mesmo comprei. Ano passado 

nós fizemos 15 instrumentos novos. Teve esses recursos que foram do fundo 

da escola. Mandamos buscar tecidos de fora. Uma fornecedora do Rio de 

Janeiro. Tudo veio de lá. Aí teve apresentação do festival na escola e tanto 

na praça do Ferreira. Todo mundo da escola, todo mundo se envolveu. 

Professores, funcionários, alunos, pais de alunos, coordenadoras. Todo 

mundo se envolveu. Foi um movimento muito bonito”. (Depoimento de 

Carlos Brito em 25 de fevereiro de 2016)  

O Maracatu Nação Pici foi fundado dentro do espaço da própria Escola 

Municipal Adroaldo Teixeira Castelo localizada na Rua Alagoas, 226, no bairro do Pici, 

na cidade de Fortaleza. Esta é uma escola da rede de ensino público do município possui 

o Ensino Infantil, Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Segundo o 

Censo Escolar de 2016, o Ensino Infantil consta com 126 alunos, o Ensino Fundamental 

I com 816 e o EJA com 156. No total, a escola consta com 1098 alunos matriculados. A 

escola possui espaços básicos de uso em sua estrutura como: internet de Banda Larga, 

                                            
24

 Carlos Lima Brito: nascido em 25 de março de 1963. Formado em Pedagogia e Educação Física pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC), possui curso de especialização em Metodologia da Arte na Uece e 

faz mestrado no curso de Educação Brasileira no Paraguai. Foi ex-diretor da Escola Municipal Adroaldo 

Teixeira, há 32 anos atua como professor do ensino público em Fortaleza e trabalhou por alguns anos na 

produção dos figurinos das escolas de samba do Rio de Janeiro. 
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Laboratório de Informática, Acessibilidade, Parque Infantil, Biblioteca e quadra de 

esporte coberta.   

O bairro do Pici é considerado uma região de periferia na cidade de 

Fortaleza caracterizado por ter um índice elevado de tráfico de drogas, violência e 

pobreza. O bairro possui um contexto histórico sobre a cidade de Fortaleza na qual 

pertencia à União, pois, na década de 1940, no período da segunda guerra mundial, o 

espaço foi concedido para uma empresa norte-americana para instalação de um posto de 

comando que funcionava como uma espécie de aeroporto para a base no período de 

combate.  

A partir dos anos de 1970, o bairro passa a ser terreno de ocupação 

procurado por mais de 3.000 famílias em busca de moradia. Apenas, no ano de 2006, 

essa comunidade conseguiu seus direitos na justiça para efetivar o registro de suas 

casas.    

Ajustar a situação de 1.400 famílias era o objetivo inicial do Projeto 

Regularização Cidadã, idealizado pelo Cearah Periferia, mas dada a 

demanda, mais 1.600 já foram cadastradas. A ação, segundo o coordenador, 

André Lima, visa auxiliar os moradores a conquistar o “papel da casa”. O 

problema que durante muito tempo vem embarreirando o registro é o fato da 

posse do terreno ser questionada na Justiça. Uma empresa norte- americana e 

o Departamento Nacional de Combate à Seca (DNOCS), órgão da União, 

reivindicam o direito ao local. Daí a dificuldade de formalizar a posse da 

Comunidade. (Fonte: http://www.fortalezanobre.com.br/2010/09/pici-e-ii-

guerra-mundial.html. Acesso em 20 de abril de 2016). 

A escola convive com a realidade da violência urbana dessa região. A 

comunidade como apresentada, anteriormente, é marcada pelo cenário dos altos índices 

de violência entre gangues e a guerra do tráfico de drogas. Além disso, as ruas ainda são 

precárias sem os devidos saneamentos e providências sociais dignas do ser humano. 

Segundo Hitiji (2006) a rua, no Brasil, passou a ser o palco das 

dramatizações sociais demarcada pelo perigo e os crimes organizados, atingindo cada 

vez mais os adolescentes. A rua não é mais o lugar das brincadeiras e, portanto, a 

escola, por muitas vezes, a ser compreendida pela sociedade como um espaço para 

assegurar e recolher aos jovens e crianças do perigo da rua.  

 É notório o descaso das autoridades diante da situação do bairro. Como 

forma de luta e resistência dessa região, alguns moradores, incluindo jovens e crianças, 

organizam-se em movimentos culturais
25

 – artísticos, exercendo uma forte liderança nas 

                                            
25

 Movimentos culturais: em destaque há no bairro duas ONGs que oferecem atividades musicais, 

esportivas e de cidadania aos jovens do bairro. São estes: Museu da Boneca de Pano fundado em 2010 por 

Liduína Rodrigues e o grupo Escuta existente há mais de 30 anos.  
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representações sociais através de atividades com valores em torno da cidadania. Para 

Hikiji (2006), esse tipo de prática musical, envolvida nos propósitos sociais da 

comunidade concebida como forma de “recuperação”, “educação”, “formação” ou 

“ocupação”, constitui-se como um elemento identitário de apropriação pelos jovens em 

formas e contextos diversos.   

 

4.2.1 Práticas percussivas em coletivo 

 

Os ensaios do Maracatu Nação Pici são liderados pelo mestre de batuque 

Hugo Costa
26

 e participam da ala da percussão os moradores do bairro, estudantes e 

funcionários da escola. Os encontros acontecem aos sábados, no horário de 14 às 17h, 

na quadra coberta da escola, iniciando de três a quatro meses antes do período 

carnavalesco. 

 

               FIGURA 6 – Ensaio do Maracatu Nação Pici na quadra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: http://www.fotolog.com/escuta/55793425/  

                                          Acesso em 08 de julho de 2017 

 

 Segundo Carlos Brito, para além da quadra esportiva, local onde ensaia a 

ala do batuque, a escola cedeu um espaço físico que antes estava desativado para que 

pudesse guardar o material do maracatu (instrumentos, figurinos, máquinas de costuras 

e demais acessórios). Desta forma, através do auxílio de alguns funcionários da própria 

escola como o porteiro, Major, a merendeira, Dona Olinda e o presidente do maracatu 

                                            
26

 João Hugo Costa Albuquerque: é juremeiro (religão da Jurema Sagrada) e percussionista de vários 

grupos percussivos na cidade de Fortaleza. É mestre de batuque no Maracatu Nação Pici e no Grupo Galo 

Preto.  
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Nação Pici, Carlos Brito, conseguiram reformar o espaço que era inutilizado e 

improvisou uma sala para as demandas do maracatu.  

 

                Figura 7 – Sala do Ateliê do Maracatu Nação Pici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016) 

 

 

                Figura 8 – Sala de aula com as fantasias do maracatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016)  

 

Sobre a construção desse espaço cedido ao maracatu pela escola é 

importante ressaltar que o investimento da reforma da sala só foi possível por causa da 

contribuição
27

 dada pelos próprios participantes do maracatu, ou seja, por mais que a 

                                            
27

 Contribuição: Carlos Brito relata que começou a desenvolver outros trabalhos de arte na escola com o 

intuito de poder ajudar o maracatu. Ele desenvolveu junto com alunos, a comunidade e os funcionários da 
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escola tivesse concedido o espaço ao grupo, ela não tinha, segundo relatos da ex-

direção, condições financeiras o suficiente para inserir esta demanda no orçamento 

financeiro escolar.  

 “A ajuda daqui é só com o espaço mesmo. Aqui não funcionava nada. Era 

desativado. Foi ele, o Carlos, quem fez isso aqui. Fez essas paredes pra 

botar o maracatu aqui. Mandou subir as paredes, levantou, porque não tinha 

onde botar. Meu compadre, o Major, que é o porteiro da escola, ajudou 

também e levantou com ele as paredes”. (Depoimento de Dona Olinda em 14 

de janeiro de 2016, grifo nosso 

                

               Figura 9 – Dona Olinda e o espaço de costura do maracatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016) 

 

O maracatu foi crescendo. Várias pessoas participando e, portanto, veio à 

necessidade de colocar o maracatu para desfilar na Avenida Domingos Olímpio. Em 

2009, o Maracatu Nação Pici desfila pela primeira vez na avenida, causando uma 

intensa dinâmica no grupo, na comunidade e na escola. Carlos reforça que no Maracatu 

Nação Pici não há nenhum vínculo religioso, tendo o caráter carnavalesco o foco 

principal da manifestação cultural. O Maracatu em si não possui vínculo formalizado 

com o currículo da escola, mas, mesmo assim, o grupo permanece há 14 anos na escola 

e desenvolve atividades musicais e produções artísticas
28

, tendo, principalmente, o 

intuito do desfile carnavalesco como o momento mais esperado.  

                                                                                                                                
escola um grupo de xote, um grupo de quadrilhas, paixão de Cristo e oficinas de percussão. O intuito era 

que a partir das apresentações desses grupos artísticos eles conseguissem arrecadar recursos para manter 

as necessidades do maracatu. 

 
28

 Produções artísticas: “Ter tirado o 1º lugar foi importante sim. A gente começou no 7º lugar e aos 

poucos a gente vem se destacando. Ano passado foi o 3º lugar e, nesse ano, tiramos o 1º. Não foi muita 

surpresa, porque, na verdade, eu vou à avenida, mas eu não vou pra disputar eu vou pra brincar com os 
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“O maracatu não faz parte do currículo. Deveria, mas tá muito longe. O 

maracatu nasceu dentro da escola. Foi plantado dentro da escola. Muitas 

escolas ainda se fecham para isso totalmente. Quando se fala em música a 

primeira coisa que pensa é violão e fanfarra. A fanfarra é apenas para o 

desfile do dia 07 de setembro aí depois acaba. Isso é complicado. As escolas 

deveriam receber uma assistência e acompanhamento melhor sobre essa 

questão da musica no currículo”.  (Depoimento de Hugo em 14 de janeiro de 

2016) 

O instrumental percussivo do maracatu é constituído por ferros, caixas sem 

esteira, surdos e bumbos. A célula rítmica principal do maracatu também é baseada nos 

toques tradicionais. Para os integrantes do maracatu, o ritmo executado a partir do 

andamento lento (solene) é representativo ao cortejo realizado pelo maracatu e, por isso, 

há a escolha em continuar a utilizar essa estética musical do ritmo em andamento lento. 

Essa configuração é considerada semelhante aos maracatus mais antigos e tradicionais 

da cidade de Fortaleza, por exemplo, o Maracatu Az de Ouro.  A loa é elaborada por 

grupo de cantores e, após a letra e melodia feita, eles repassam para Hugo Custo, mestre 

do batuque, e Iure Dias
29

, contramestre, para que eles possam fazer a inserção rítmica na 

composição.  

 

Figura 10 – Partitura do ritmo tradicional do maracatu cearense.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016)  

 

 

 

                                                                                                                                
meus brincantes e brincar o carnaval e o resultado passa a ser consequência, mas ai é aquela coisa há 

sempre uma preocupação para o próximo ano pra se manter nesse lugar, né”? (Depoimento de Carlos 

Brito em 25 de fevereiro de 2016) 

  
29

 Iure Dias: ex-estudante da Escola Adroaldo Teixeira. Batuqueiro e atleta. Assumia as funções de 

contramestre do batuque do Maracatu Nação Pici. Foi vítima de um ato violento em frente à escola, em 

01 de fevereiro de 2017.  
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     Figura 11 – Hugo e Iure tocando percussão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016)  

 

As práticas percussivas realizadas nos ensaios do Maracatu Nação Pici são 

executadas a partir de um conjunto de atividades descritas e analisadas a seguir. De 

acordo com a visão do mestre de batuque, Hugo Costa, a sua maior inspiração para 

ensinar percussão é baseada nos princípios da religião Jurema
30

, embora seja preciso 

explicar que não há no maracatu Nação Pici um propósito religioso. Essa concepção, 

para Hugo, a partir da cultura juremeira, é educativa e possui o seguinte lema: 

“começar, preparar, regar, incentivar e colher”. 

“Eu educo através da percussão. Eu vou um por um. Percussão é o tempo. 

Eu trabalho também com a natureza. O bicho no mato, a folha caindo. É 

percussão. Nós nascemos percussão. Pra que um tempo tão exato como o 

coração? A vida da gente é uma música. O coração da gente é perfeito. Igual 

uma caminhada, a partir da questão deles se conhecerem e conhecer a 

natureza. A percussão é você compreender a natureza. É você se entender”. 

(Depoimento de Hugo em 14 de janeiro de 2016) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30

 A Jurema é uma religião brasileira que faz culto aos índios (caboclos). Também é o nome da folha da 

planta das acácias de onde se produz a bebida tomada para o ritual do catimbó.  
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        Figura 12 - Hugo ensinando o toque do instrumento Ferro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016) 

 

Dessa forma a realização do ensino da percussão precisa ser concebida a 

partir de fundamentos básico e necessário, tais como: conhecer o instrumento de prática 

(nome e posição de tocar) e o manuseio apropriado (saber construir e afinar). Em 

concordância com esse direcionamento, segundo Iure Dias, para aprender a tocar 

percussão é preciso ter atenção, disciplina, participar dos ensaios e conhecer o que a 

pessoa vai executar.  

“A percussão é fácil, mas não é muito fácil. A gente olha ai diz que é fácil, 

mas na hora de tocar não sai. Tem que ir para o ensaio. Tem que ir para o 

grupo ensaiar”. (Depoimento de Iure Dias em 16 de janeiro de 2016)  

Analisa-se esse processo do ensino e da aprendizagem a partir dessas 

explicações com base na fundamentação teórica trazida por Prass (2004) onde a autora 

defende que há uma fragilidade na ideia do senso comum de que, para muitos, a 

“percussão é só bater”. Através da investigação nesse campo compreende-se que o 

desenvolvimento das práticas percussivas não se satisfaz apenas com a habilidade de 

tocar, pois a integração do grupo, a relação consigo próprio e com o coletivo é que 

conduz um processo mais amplo e significativo aos integrantes. A prática instrumental 

surge a partir do enlaçamento das várias atividades desenvolvidas pelo grupo 

(organização, coreografias, música e outros).  

Utiliza-se nessa análise o conceito de imitação, trazido por Swanwick, como 

base para compreensão desse processo de aprendizagem. 

Imitação não é meramente copiar, pois compreende em ter simpatia, empatia, 

identificação, preocupação; envolve que nos vejamos como algo ou alguém 

diferente. É a atividade pela qual aumentamos nosso repertório de ação e 

pensamento. Nenhuma arte significativa é desprovida de referências pela 

imitação para as coisas fora de si mesma. A imitação é tão inevitável quanto 
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o deleite no domínio de materiais e, certamente, não é hostil à imaginação 

criativa. (SWANWICK, 2014, p. 69)  

O processo de imitação e repetição no batuque é uma estratégia pedagógica 

que acontece naturalmente e, muitas vezes, os integrantes estão envolvidos em uma 

“atmosfera” de concentração que todo movimento, gesto e olhar são significativos para 

o alcance da execução. É um esforço que cada integrante faz para seu próprio 

aprendizado, mas que, ao mesmo tempo, é interligado com o aprendizado coletivo.  

A atenção do ritmista é uma atenção redobrada porque suas batidas refletem a 

execução coletiva. Erros e acertos são realizações coletivas. Quem sabe 

ensina para quem não sabe, ainda que o objetivo último do fazer musical da 

bateria é levar a escola bonita, segurar o samba, fazer explodir a 

arquibancada. Para isso não basta que os ritmistas saibam tocar 

individualmente. O saber individual só faz sentido associado ao saber do 

grupo. (PRASS, 2004, p. 171)  

É através dessa dinâmica que os conhecimentos musicais são repassados e 

constroem uma semântica no naipe da percussão, permitindo a execução e compreensão 

das partes estruturantes da música. As variações, as repetições e as convenções 

conduzem o fazer musical coletivo. Segundo Prass (2004) é através dessa semântica 

estabelecida que permite aos ritmistas memorizarem os arranjos e saber o momento 

correto das execuções sem precisar do auxílio da partitura para guiar a performance. 

Dessa forma, afirma Prass (2004, p. 159) “ensina-se e aprende-se música musicando”. 

Através do depoimento de Iure Dias analisa-se uma sequencia de atividades 

realizadas que transparecem os processos de ensino e aprendizagem através da 

percussão.  

1) Antes de começar eu olho logo os instrumentos, deixo separado para 

gente ensaiar. Aí eu arrumo tudo num canto e coloco a galera. Aí eu dou um 

sinal; 2) Eu explico: assim, se tu errar, tu continua. É só tu olhar para o lado 

do outro porque senão quando um erra vai errar a bateria toda. 3)Passo os 

ritmos, eu toco, pego na mão, passo o ritmo. 4) Eu mando eles fazerem 

mesmo na boca ou então no pensamento. Aí eles passam para o instrumento 

e conseguem tocar. Foi assim que eu aprendi com os meus mestres. 5) 

Repetia muito. Umas 3 a 4 horas de ensaio. (Depoimento de Iure Dias em 16 

de janeiro de 2016)  

No primeiro momento, Iure põe em prática a organização dos instrumentos 

para o início das atividades, através da entrevista percebe-se que esse momento inicial 

trazia na fala do contramestre, um conhecimento sobre os instrumentos, demonstrando 

assim um dos ensinamentos repassados pelo mestre de batuque. No segundo, Iure fala 

sobre erros e acertos, conforme Prass (2004, p. 150), “o acerto é, portanto, um acerto 

coletivo”. Nos itens 3, 4 e 5 podemos concluir com presença dos processos de imitação 
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e repetição através de gestos e oralidade, compreendendo que esses recursos são 

pertinentes e importantes para todo esse desenvolvimento educacional. 

Na regência, Iure também desenvolveu seu próprio estilo de gestual. Ele 

atribui esse aprendizado ao próprio momento da avenida quando ele precisa reger junto 

com o Hugo Costa. É a parte da prática em que ele mantém mais atenção e cobra 

também da ala do batuque, além de pedir para todos cantarem juntos. Iure descreveu o 

seu processo de regência da seguinte forma:  

“Teve momentos que eu mesmo coloquei na avenida. Galera, vamos prestar 

atenção: eu vou parar a bateria, eu vou parar os surdos. Vão ficar só caixa e 

triangulo tocando. Presta atenção só em mim. Ai eu fiz gestos. Sempre eu 

saio atrás do Hugo de costas para ele. Eu começo a contar ai eu levanto a 

mão e fecho que é pra galera saber quando eu vou entrar e fechar novamente 

através da contagem. A bateria sai sempre com um andamento mais lento e 

já levamos dois 10”. (Depoimento de Iure Dias em 16 de janeiro de 2016) 

Iure também explica que o processo de cantar e tocar ao mesmo tempo é 

difícil, mas ele ensaia isso com o batuque pelo menos no momento do refrão da música. 

Tal atividade enobrece o momento do desfile na visão dos jurados. 

 

4.2.2 Os sentidos atribuídos pelos sujeitos 

 

Diante do conjunto de atividades apresentado acima é possível compreender 

os sentidos atribuídos pelos sujeitos envolvidos no maracatu, em especial, os 

participantes do batuque.  Para Carlos, presidente do maracatu, os ensaios e o desfile 

carnavalesco na avenida Domingos Olímpio impacta diretamente no interesse da 

participação dos estudantes e próprios funcionários da escola.    

Tal interesse pode ser interpretado como um móbil dos sujeitos envolvidos, 

ou seja, a partir do termo mobilização de Charlot (2000), entende-se que a integração 

das atividades nos ensaios e os desfiles são fundamentais para a dinâmica do maracatu 

dentro da escola.  O conceito de mobilização implica em mobilizar algo, pôr recursos 

em movimento através de uma ação que tenha sentido ao sujeito. Neste caso, o carnaval 

é uma das mobilizações pertinentes encontradas nesta pesquisa. E, segundo Charlot 

(2000), a dinâmica dessa mobilização só estabelecida quando mediada por atividades 

que partam do desejo do sujeito, dessa forma, os móbeis, as atividades e os sentidos são 

recursos integrados na relação de saber do sujeito.   

Diante disso, articula-se, segundo o depoimento de Carlos Brito que, a 

percussão, por exemplo, dá um sentido ao maracatu, pois, para além da prática musical, 
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representa o contexto histórico e cultural do nosso país ao som dos tambores em cortejo. 

Desta forma é possível ressaltar que no conjunto dessas atividades há a produção de 

saberes percussivos no espaço escolar e, como afirma Carlos Brito: “Há, sim, ensino e 

aprendizado no maracatu. Inclusive na percussão. A percussão é tudo no maracatu. (...) 

A escola não aproveita muito não, porque esses projetos da prefeitura são muito frágeis 

e eles não investem direito”. 

Junto ao sentido de mobilização conferido ao carnaval pelo batuque de 

maracatu, Dona Olinda, a merendeira da escola, fortalece esse pensamento ao relacionar 

que o maracatu dentro da escola possui um sentido de arte e, em complemento, Hugo, o 

mestre de batuque, e Carlos Brito, o presidente, identificam que o maracatu já é uma 

atividade importante para a escola de forma geral.  

Hoje eu posso falar que não tem como mais separar o maracatu da escola. 

Mas se todas as escolas tivessem essa percepção seria ótimo. Uma parceira. 

O maracatu já se enraizou na escola”. (Depoimento de Hugo em 14 de 

janeiro de 2016) 

Hugo acredita que a escola é a principal porta de entrada para comunidade e, 

com isso, o maracatu passa a ter também um sentido de projeto social, pois, para ele, a 

escola oferece legitimação a essa manifestação e acolhe os estudantes. Segundo Santos 

(2010), não há, pois, conhecimentos sem práticas e atores sociais e toda experiência 

social produz uma ou várias epistemologias, sendo viabilizadas como um conhecimento 

válido dado o contexto existente.  

Segundo Iure, a oportunidade de se ter percussão na escola é muito 

importante porque incentiva os jovens a estarem dentro da escola e não nas ruas. Além 

disso, na visão do percussionista é importante porque as pessoas não pagam nada para 

participar daquelas atividades e, em pouco tempo, encontram-se as pessoas tocando, 

construindo instrumento e costurando fantasia. Em razão da efetiva participação de Iure 

no batuque, o jovem, foi indicado para assumir a função de contramestre no grupo a 

partir do convite de Hugo Costa. Segundo Prass (2004, p. 157), “para um ritmista 

chegar a um papel de liderança dentro do grupo, ele precisou ouvir outros mais 

experientes”. 

A partir desses comportamentos, aspirações e práticas, como apresentadas 

acima, encontra-se no relato de Iure que, diante desse processo vivenciado através das 

práticas percussivas no espaço escolar, o jovem atribuiu ao ensinar como um dos 

sentidos para sua prática musical no grupo.  
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“Eu gosto de ensinar. Se alguém quiser ser contramestre eu mesmo vou 

ajudar. Vou ajudar: olha, tem que prestar mais atenção no ritmo e você tem 

que colocar o seu próprio respeito que é pra galera respeitar. E isso é pra 

tudo. Não é só saber tocar, tem que ter disciplina, amizade, harmonia e 

tudo”. (Depoimento cedido por Iure Dias 16 de janeiro de 2016)  

É perceptível que esse “ensinar” emergiu a partir de todo processo de 

aprendizagem que se estabelecia durante os ensaios, as funções de liderança e o desfile 

artístico do Maracatu Nação Pici no carnaval.   

  

   Figura 13  – Iure ensinando os ritmos do maracatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016).  

 

4.2.3 Os saberes percussivos 

  

Segundo Charlot (2000, p.43) “o sujeito apropria-se do social sob uma 

forma específica, compreendidos aí sua posição, seus interesses, as normas e os papéis 

que lhe são propostos ou impostos”. A partir das atividades e sentidos compreendidos 

acima é pertinente apontar, dentre os vários elementos educacionais, que, as 

identificações
31

 de cada sujeito entrevistado são fundamentais para constituição dos 

saberes percussivos dentro do espaço escolar público.  

 “O maracatu é uma escola que forma. Formação geral. A gente constrói no 

conjunto. Só daqui mesmo vendo a gente trabalhar as pessoas já compõe, 

desenha e faz tudo”. (Depoimento de Carlos Brito em 25 de fevereiro de 

2016)  

Diante disso, dialoga-se com a teoria de Charlot (2000) quando se trata 

sobre as relações com o saber na dimensão de identidade. Estas são reconhecidas como 

                                            
31

 Identificações: atribui-se com esse termo a proposta da relação do saber epistêmico de Charlot (2000).  
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a relação do sujeito com o mundo e com um conjunto de significados existentes em um 

espaço de atividades que se inscreve em período de tempo e convivência alicerçado em 

uma relação de identidade com o saber:  

Toda relação com o saber, enquanto relação de um sujeito com seu mundo, é 

relação com o mundo e com uma forma de apropriação do mundo: toda 

relação com o saber apresenta uma dimensão epistêmica. Mas qualquer 

relação com o saber comporta também uma dimensão de identidade: apender 

faz sentido por referência à história do sujeito, às suas expectativas, às suas 

referências, à sua concepção de vida, às suas relações com os outros, à 

imagem que tem de si e à que quer dar de si aos outros. (CHARLOT, 2000, p. 

72)  

Analisa-se que, principalmente, nas atividades realizadas durante os ensaios 

da ala do batuque, há uma construção de saberes percussivos que perpassam por esses 

movimentos da aprendizagem. No caso, em especial, das práticas percussivas, a 

transmissão do conhecimento musical é repassada através dos processos de oralidade, 

corporalidade e improviso, sendo a repetição e a imitação uma ferramenta prioritária 

para o aprendizado.  

A visualização de todo o gestual do mestre e a audição do som são condições 

sine qua non para realizar o evento sonoro. A imitação é a chave do processo 

de aprendizagem da música percussiva. Como a imitação raramente é 

prefeita, a repetição do gesto introduz elementos mais ou menos aleatórios de 

flutuação, de modificação, de improviso ou de criação. Nas músicas de 

tradição oral, se comparadas às músicas eruditas, o conhecimento se 

transforma muito mais rapidamente, permitindo uma maior liberdade criativa. 

(GUERREIRO, 2000, p. 275) 

É importante ressaltar que, neste grupo, o carnaval é identificado como uma 

etapa significativa para experiências dos sujeitos envolvidos no maracatu. Conforme 

Marques (2009, p. 2003) “a festa (re)apresenta, de alguma forma, o tocar nos outros, 

mesmo naqueles que ficam na assistência, mas que, com maior ou menor intensidade, 

sempre absorvem os elementos constituidores da festa e, a partir daí, quebram-se 

preconceitos”.Com isso há na festa do carnaval um campo privilegiado para as 

sociabilidades e interações para o exercício da própria cultura.  

Por fim, compreende-se que nessa escola o maracatu e as atividades 

musicais, mesmo diante de um contexto extracurricular no espaço da escola pública, o 

maracatu apresenta-se como um produtor de saberes percussivos de identidade através 

de atividades interpretadas com um sentido de ser como um projeto social, de arte e 

formação de competências, como, por exemplo, ser contramestre de batuque.  
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     Tabela 3 – Análise dos dados: Maracatu Nação Pici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 BANDA DE METAIS E PERCUSSÃO SOLARES  

 

A constituição da Banda de Metais e Percussão Solares que ensaia na Escola 

Estadual Deputado Paulo Benevides no bairro de Messejana iniciou suas atividades no 

ano de 2010. O grupo foi formado a partir dos esforços em comum de um grupo de 

pessoas da mesma família
32

. Nesse ano de fundação, a direção da escola cedeu o espaço 

da quadra esportiva para realização dos ensaios e uma sala para guarda dos instrumentos 

da banda. 

O Projeto Solares, incialmente, contou com o apoio da ex-direção da escola 

e a banda era constituída por quase 70% dos estudantes. A coordenação
33

 da banda era 

liderada por Ítalo Maciel e sua mãe, Dona Neide. Anos depois, passou a ter também o 

regente e coordenador musical, Antônio Augusto da Cruz Macedo
34

. Com o 

                                            
32

 Família: Ricardo, Ítalo Maciel, Rafaelle e Dona Neide fazem parte da mesma família (mãe e filhos) e, a 

partir da experiência com banda de fanfarra em uma escola anterior, buscaram fundar em outra escola, a 

Deputado Paulo Benevides, outra banda para continuidade das atividades musicais.   
33

 Coordenação: é importante ressaltar que, durante esses anos de 2010 até 2016, tiveram mudanças de 

pessoas na coordenação, umas saindo e outras, entrado. Nesta pesquisa, detive-me a conversar com as 

pessoas que representavam a função de coordenador (a) no período das entrevistas.  
34

 Antônio Augusto da Cruz Macedo: 21 anos. Estudante do curso de música – licenciatura na Uece. 

Atual regente da BMP Solares. Iniciou seus estudos musicais aos 13 anos de idade na banda do Colégio 

Ari de Sá, foi regente auxiliar na banda da Escola Pública Conceição Teles e regente na Banda Marcial 

Brava.  
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desenvolver do projeto a banda passou a ser caracterizada por Banda Marcial- Show que 

é uma das modalidades das bandas de fanfarras.  

A formação da Banda Marcial-Show é um tipo de Banda de Fanfarra mais 

estilizada. Essa característica é representada assim, pois, para além do naipe de sopros 

(metal) e percussão há a movimentação e coreografia na dinâmica da banda. A 

movimentação das Fanfarras possuem como referência os procedimentos da Ordem 

Unida e, no caso da Marcial-Show, passam a ser diferenciadas por um tipo de 

movimentação que permitem maiores locomoções e coreografias criadas. A inspiração 

vem do contexto de bandas americanas dos anos de 1970, conhecidas como as 

tradicionais Marching Bands.  

Esses agrupamentos são característicos da prática musical das escolas 

estadunidenses e desenvolvem um trabalho artístico em que as competições são 

motivadoras desse tipo de proposta. As apresentações ocorrem em eventos como 

abertura de jogos, campeonatos e festivais de inverno na região. Cada coreografia 

possui um tempo marcado e os movimentos são minuciosamente sincronizados. Prezam 

pela estética da organização, da velocidade, da sincronicidade e do alinhamento, 

mantendo assim uma fluência na movimentação coletiva.  

A configuração básica de uma banda marcial, segundo Silva (2012, p.47) é 

caracterizada da seguinte forma:  

 Pelotão cívico: grupo de alunos portando a bandeira nacional, 

estadual, municipal e da escola por Guarda de Honra. Não faz evoluções.  

 Estandarte: aluno que leva a identificação (estandarte com o nome) 

da corporação musical que se apresenta, juntamente com sua Guarda de 

Honra. Assim como o Pelotão Cívico, esse grupo não faz evoluções e nem 

coreografias.  

 Porta cartel: alunos que portam a identificação da categoria da 

corporação musical e que podem fazer evoluções ou coreografias por serem 

destaques da fanfarra;  

 Pelotão ou Corpo Coreográfico: formado geralmente por alunas que 

fazem coreografias durante a execução das peças musicais executadas pela 

fanfarra ou Banda. Baliza: alunos e alunas que realizam evoluções, 

malabarismo e coreografias livres ou coordenadas à frente da banda ou 

fanfarra; 

 Mor: condutor do grupo musical no desfile, que desempenha às vezes 

as funções de diretor musical, ensaiador e regente. Além da condução 

musical propriamente dita, o Mor tem sob sua responsabilidade a manutenção 

da ordem única e a coordenação das coreografias; 
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 Comissão de Frente: grupo de função e número de componentes 

variável, encarregado de incorporar e sofisticar as evoluções e coreografias 

no desfile.  

Em 2013, a direção da escola através do apoio da Secretaria de Educação do 

Estado (Seduc) conseguiu um financiamento para compra de vários instrumentos. Esse 

apoio foi fundamental para o funcionamento da banda, pois conseguiram ampliar sua 

configuração instrumental e receber mais participantes. Porém, segundo os 

entrevistados, esse foi o único ano que eles receberam essa ajuda, deixando em falta a 

manutenção e o sustento do projeto às demandas ocorrentes.  

O repertório da Banda Solares é baseada em dois tipos de propostas. A 

primeira é voltada para o desfile cívico e consta com variedades de músicas com 

arranjos para configuração instrumental de banda. A segunda proposta é construída para 

o espetáculo que é apresentado nos campeonatos para competições das bandas.  Para os 

desfiles cívicos o preparo é mais rápido e o foco maior é para execução das peças. Não 

há regência nesse momento, cabendo ao regente tocar junto com o grupo. A liderança 

do desfile é demarcada por um passista denominado por “Mor”, sendo a pessoa 

responsável na condução da marcha no decorrer da rua.  

A atração maior para o grupo é participar no processo da segunda etapa de 

atividades, ou seja, os campeonatos. O processo acontece a partir da escolha de um tema 

para ser trabalhado no decorrer do ano. Essa escolha acontece a partir do núcleo da 

coordenação e, assim, o tema é compartilhado para conhecimento do grupo. 

“O processo de compor o espetáculo: Primeiro vem a escolha do tema. Do 

nosso julgamento de planilha. A musica não precisa necessariamente ser 

tocada com o seu mesmo histórico. A gente faz uma mistura. A melodia fazia 

sentido. A gente encaixa. A escolha do tema. Cada um traz a ideia. Eu tia 

Neide, Italo e o corpo coreográfico. Depois a gente escolhe as musicas. 

Escolhe as musicas que se encaixam com o tema em um tempo de 07 a 12 

minutos”. (Depoimento de Augusto em 28 de abril de 2016) 

A maioria dos temas é baseada em filmes ou musical americano, mas 

sempre confere nas músicas adaptações para o quê a banda demanda e o nível de 

execução do momento. Uma das alternativas utilizada para escolha do repertório é 

buscar coincidir arranjos com as cenas da peça, dessa forma, eles podem ter mais 

liberdade para uso do material disponível.  
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4.3.1 Práticas Percussivas em Coletivo 

 

A Banda Marcial-Show Solares funcionou até final de 2016, no espaço da 

Escola Estadual Deputado Benevides no bairro de Messejana em Fortaleza. Utilizavam-

se da quadra coberta, pátios e salas. O grupo ensaiava dias de terças, quintas, sextas e 

sábados. Na semana, o horário era de 17h30 às 19h e, aos sábado, das 14 às 17h. Muitas 

vezes, era preciso ensaiar também aos domingos quando se aproximava o período dos 

campeonatos. A rotina dos ensaios da Banda Marcial-Show Solares é intensa e 

exaustiva, sendo, em alguns momentos, necessário os participantes dormirem na escola 

para manter a continuidade da prática dos ensaios com o objetivo de alcançar as 

titulações dos campeonatos.  

Dona Neide explica que com o crescimento da banda isso foi muito 

importante para formação dos participantes, porém, por outro lado, as dificuldades 

aumentaram consideravelmente, pois para conquista dos títulos o grupo precisaria 

realizar, no mínimo, duas viagens para fora do estado para disputar as competições.  

“Os meninos começaram a se envolver musicalmente. Tivemos o primeiro 

campeonato. O campeonato norte-nordeste. Não foi fácil. Tudo é muito 

difícil pra gente. Pra viajar a ajuda que recebemos é apenas de um ônibus, 

mas sem a gasolina e ajuda de custo para se manter. Nosso público é com 

estudantes de escola pública. Temos pouco dinheiro. A gente tirar do bolso 

da gente pra ajudar na compra do instrumento, do figurino e tudo”. 

(Depoimento de Dona Neide em 26 de abril de 2016) 

O naipe percussivo na modalidade da Banda Marcial-Show é constituído 

por caixas, tênor, pratos, bumbos e surdos. Esses instrumentos são diferentes dos 

tambores tradicionais brasileiros. A maioria é importado dos Estados Unidos e possuem 

uma configuração diferenciada por causa dos  acessórios de vestimenta e, 

principalmente, o peso dos instrumentos. Um bumbo, por exemplo, possui o peso de 

08kg e para sua execução faz-se necessário o uso de baquetas mais grossas. O estilo da 

percussão é conhecido como Percussão Rudimentar
35

 e há toda uma técnica específica 

que preza pela velocidade e lançamento de baquetas.  

“Somos 12 no total. É um estudo muito árduo. As técnicas são diferentes do 

que você ver no comum”. (Depoimento de Amanda em 28 de abril de 2016) 

                   

 

 

                                            
35

 Percussão rudimentar: é um estilo de técnica americana voltada para os instrumentos de percussão de 

banda marcial, prezando pela técnica e virtuosismo na execução.  
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                 Figura 14 – Instrumento percussivo: bumbo de marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016) 

 

 

Não há professor no naipe da percussão. Segundo Augusto, o processo de 

ensino e aprendizagem dessa prática é realizado através da leitura da partitura e do 

repasse do áudio com o arranjo da música gravado para o naipe. Com isso, o regente faz 

as adaptações dos arranjos de acordo com o nível de execução dos percussionistas e nos 

ensaios auxilia os integrantes na leitura da partitura, corrigindo as dinâmicas e 

articulações exigidas pelas peças.  

“Eles recebem a partitura e o áudio. Por exemplo, eles estão aprendendo a 

música Spain. Eu faço um Midi de acordo com a grade das partituras. 

Quando tá escrita eu mando o áudio completo e se precisar eu mando só o 

do naipe. E com isso a partitura. O áudio é um guia, mas na partitura ai com 

ela você faz. Aí se eles não conseguirem com a partitura aí tiram as duvidas 

comigo e escutam o áudio também”. (Depoimento de Augusto em 28 de abril 

de 2016) 

 O naipe da percussão se organiza com a ajuda dos participantes. Nesse 

processo destaca-se algum da equipe que passa a ser o líder do grupo, dando as 

contagens iniciais, revisando os arranjos e organizando o ensaio de forma geral. 

Ultimamente, quem tem assumido essa função é a Amanda Soares
36

. 

“Eu passo muito exercícios para eles também. Tem o famoso passarinho de 

fogo. Eu sempre começo do básico ai eu mostro e vejo como eles vão 

repetindo. Eu faço a primeira parte e depois mostro a segunda parte. Corrijo 

sobre o modo de pegar na baqueta e passo outros exercícios. Esse 

passarinho de fogo é muito utilizado para o trabalho de técnica rudimentar. 

É uma fase básica. É através desse exercício de técnica que a gente observa 

                                            
36

 Amanda Soares: 16 anos. Estudante, percussionista e líder de naipe da Banda Solares. Iniciou os 

estudos musicais através da percussão aos 13 anos.  
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se a pessoa vai conseguir ficar na percussão ou não”. (Depoimento de 

Amanda em 28 de abril de 2016)  

São basicamente 12 componentes e consta no regulamento do campeonato 

das bandas um momento da execução voltado ao solo do naipe da percussão. Esse 

momento é elaborado pelos próprios percussionistas, tendo apenas um auxílio inicial de 

ritmos da base da peça e, após, o complemento dos compassos de acordo com o tempo 

estipulado é realizado a partir da criação do naipe.  

“Tem uma parte obrigatória que tem o solo de percussão. Basicamente é um 

processo de criação e adaptação do naipe. Eles seguem o estilo rudimentar 

na percussão e a gente respeita muito. Eles nos desfiles têm uma cadencia 

que é só deles. É só para eles mostrarem o trabalho deles. O solo é criação 

deles.” (Depoimento de Augusto em 28 de abril de 2016 

Segundo Tanaka (2009, p. 107), é importante lembrar que o momento de 

criação também envolve a atividade de repetição, sendo dois momentos que se fundem 

nesses espaços extracurriculares. A criação passa a ser uma consequência da repetição, 

ocorrendo a partir de uma variação conduzida pelo executante.   

 

        Figura 15 - Augusto auxiliando na leitura da partitura. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                 Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016) 

 

       Figura 16 – Amanda estudando o áudio da peça.    
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                           Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016) 

Em suma, abaixo segue as etapas das práticas percussivas executadas:  

 

1) Apresentação, posição e manuseio correto do instrumento; 

2) Imitação e repetição dos exercícios de técnica e de frases rítmicas;  

3) Leitura da partitura da peça;  

4) Escuta do arranjo em áudio;  

5) Ensaio da peça completa;  

 

Amanda faz uma ressalva sobre o instrumento caixa. Explica que esse 

instrumento possui uma técnica muito complicada. Ela faz a aplicação do exercício da 

técnica “passarinho de fogo” várias vezes no instrumento para compreensão dos 

integrantes e, além da técnica, ela trabalha também com uma habilidade específica da 

percussão rudimentar que é o levantamento da baqueta, o trabalho de pulso e a execução 

da técnica de Rim-shot. Essas técnicas são americanas baseadas nos grupos de Drum 

Line.  

Para Amanda, o aprendizado da caixa é algo que leva um determinado 

tempo, pois, para além de ter uma técnica especial, o peso da caixa desfavorece ao 

estudo e, para isso, é preciso de tempo e determinação para se acostumar.  

“Trabalho o pulso, trabalho o rim shot. Tem varias coisas. Tem o peso da 

baqueta. O acompanhamento da caixa vem com o tempo. Ai quando junta 

com o metal (sopros) é uma coisa bem contada. O mais complicado é a 

caixa. E ela também é muito pesada. 12 kilos. Muitos passaram por aqui. 

Estudo aqui na escola desde o primeiro ano que eu entrei na banda”. 

(Depoimento de Amanda em 28 de abril de 2016) 

Com base nesses dados analisa-se que a percussão é baseada nas execuções 

dos grupos de “Drum Corps”, sendo a performance, o alcance da velocidade e as 

competições entre bandas as principais atividades de mobilização dessa cultura musical 

americana. Para Souza (2010), as bandas marciais brasileiras foram influenciadas pelas 

Marchings Bands americanas e, em suas apresentações, principalmente ao ar livre nos 

desfiles tradicionais cíveis e campeonatos, estão inserindo evoluções em sua 

performance e movimentos corporais remodelados. A marcha, por exemplo, passou do 

passo tradicional “passo alto” para o “fluid roll step”. Esse é um passo de menos altura, 

com inclinação pouco acentuada dos joelhos, o que possibilita um impacto menos 
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intenso no dorso do músico, que se mantém livre para mover-se com facilidade e de 

forma mais rápida. 

Compreende-se que mesmo que se faça o uso da leitura da partitura, os 

processos de imitação e repetição são ferramentas para essa prática percussiva. Segundo 

Swanwick (2014, p. 150), a imitação é interligada com a repetição, sendo, portanto, um 

dos principais recursos para o aprendizado. A repetição de trechos ou da música inteira 

passa a ser uma estratégia constante e auxilia a absorção de habilidades técnicas dos 

instrumentos, favorecendo a memorização de frases, padrões rítmicos e processos 

reflexivos que acrescentem a qualidade musical.   

               

                Figura 17 – Integrantes do naipe da percussão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016) 

 

 

O principal exercício de técnica utilizado pelo grupo chama-se “Passarinho 

de Fogo
37

”. Através da partitura, apresentada abaixo, observa-se que há uma exigência 

técnica para execução dos exercícios. A peça é escrita para três naipes (caixa, tenor e 

surdo) e o exercício trabalha com as atividades de manulação e acentuações. O trabalho 

de manulação é orientado através das indicações das letras “d” e “e”, sendo a primeira, 

mão direita, e, a segunda, mão esquerda.  Há nessa atividade uma exigência no exercício 

de repetição e alternância das mãos, além disso, sendo necessário acentuar nos tempos 

sinalizados.  

                                            
37

 Passarinho de Fogo: exercício de técnica para baqueta desenvolvido pelo percussionista americano 

John Grant autor do método “10 páginas: um estudo da percussão rudimentar. É importante contextualizar 

que a partir do ano de 2004 o Brasil recebeu influências da estética musical das bandas marciais 

americanas e, um fator relevante, foi a criação da ONG “Drum Corp” no Brasil, em março de 2006.   
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Figura 18 – Partitura do exercício Passarinhos de Fogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2016) 

 

 

Comparando essa atividade com alguns exercícios básicos para técnica de 

baquetas (percussão), é possível conferir um nível de exigência mais simples para 

iniciantes. A imagem abaixo identifica uma sequencia básica de estudos retirada do 

método Stick Control de George Lawrence bastante utilizado nos estudos dos 

conservatórios e oficinas de percussão. Os exercícios começam por uma alternância 

simples entre mão direita e esquerda, ou então, uma repetição contínua na manulação.  

 

Figura 19 – Exercícios do método Stick Control.  
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                    Fonte: Catherine Furtado dos Santos 

 

A partir dessa observação e comparação com os níveis de dificuldades, 

conclui-se que logo nas primeiras atividades do grupo de percussão da Banda Solares, 

mesmo que o estudante não tenha ainda experiência com percussão, ele já passa a 

treinar atividades com um nível elevado de técnica. Além desse trabalho, o peso do 

instrumento é algo que influencia também nesse processo de aprendizagem, pois o 

instrumentista precisa passar por um período de adaptação com o instrumento. É 

necessário praticar e habituar o corpo para execução da percussão rudimentar e que, 

nesse processo, são exigidos as seguintes habilidades: leitura de partitura, velocidade, 

concentração e coordenação motora.  

 As disputas estão cada vez mais exigindo a habilidade de leitura de partituras 

(diferente dos antigos campeonatos que as músicas eram tocadas „de ouvido‟) 

dos instrumentistas de sopros e dos percussionistas. Já na questão visual, 

tratam-se do aprimoramento técnico das balizas e do corpo coreográfico na 

realização de saltos mortais, cambalhotas, sincronia e na criatividade nos 

movimentos. (SILVA, 2011, p. 40) 

Para Silva (2011) os campeonatos são baseados em uma execução 

instrumental atraente e apresentar boas condições na estética são fatores importantes 

para o contexto educacional e contribuem positivamente para educação musical na 

banda. Essa concepção, segundo Lima (2007) também é importante na constituição e 

organização da banda devido ao aparato estético, manutenção dos uniformes e 

instrumentos que compõem a estética visual da banda. 

O tempo para prepararem toda a peça é curto, em média de 08 meses, e o 

tempo de ensaio passa a serem poucos, por isso eles se encontram quase todos os dias 

da semana para alcançarem as metas traçadas. Após o grupo aprender a execução das 

músicas do espetáculo eles passam a ensaiar, aos sábados, a movimentação que será 

necessária e, além disso, sincronizam com o corpo coreográfico.  Após o trabalho 

instrumental há a necessidade de toda uma prática de integração do grupo: música, 

corpo e movimento.  

“Na banda show a movimentação geral é no final dos ensaios. O responsável 

que é o Ítalo indica os espaços para banda e para o corpo coreógrafo se 

encaixar. Mas fica tudo mundo integrado. Eu fico mais com a parte na 

regência. É preciso então no final montar esses espaços para movimentação. 

Os ensaios acontecem aos dias de terças, quintas, sextas e sábados”. 

(Depoimento de Augusto em 28 de abril de 2016)        

Por fim, conclui-se que as práticas percussivas realizadas na Banda Solares 

são baseadas por uma sequencia de atividades que exigem a leitura de partitura e 
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desenvolvimento da performance instrumental e que, mesmo sem a orientação de um 

professor específico na área percussiva, a colaboração entre o regente e participantes do 

grupo mobilizam para efetivação do aprendizado em percussão. Observa-se também 

que, assim como nos outros grupos pesquisados, a Banda Solares, não é articulada ao 

currículo formal da escola e se caracteriza como uma atividade extracurricular. Diante 

das observações feitas foi possível perceber que o grupo passar por dificuldades com o 

espaço, pois recebem reclamações constantes dos vizinhos e, outro desafio, é a falta de 

recurso para compra e manutenção dos instrumentos. 

“A gente precisa ter um espaço na escola. Um espaço que seja como uma 

sede e a escola também ganha em ter a gente aqui. Eu credito que a escola 

nos dar mais respaldo também”. (Depoimento de Amanda em 28 de abril de 

2016) 

  

4.3.2 Os sentidos atribuídos pelos sujeitos 

 

O processo histórico das bandas marciais, no Brasil, apresenta o desfile do 

dia 07 de setembro, como uma data oficializada para as apresentações artísticas dos 

grupos que trabalham com esse gênero musical. As bandas tradicionais no Ceará (banda 

marcial, banda de música, banda percussiva e outras) são reconhecidas como a prática 

musical realizadas nos desfiles cívicos na Semana da Pátria. Foi importante observar 

que, no caso dos sujeitos envolvidos na BMP Solares, esta data cívica, marcada como 

feriado no calendário nacional recebe o sentido de ser uma espécie de exercício 

preparatório para o treino das habilidades, não sendo, portanto, a mobilização mais 

importante para o grupo. A ênfase é dada às competições nos eventos como o sentido de 

maior interesse para desenvolvimento das atividades musicais. 

“O motivo de esses meninos estarem aqui são as competições. É mostrar o 

trabalho deles na frente de outra banda e dizer que nós somos os melhores. É 

isso que move ele”. (Depoimento de Ítalo Pinheiro em 12 de maio de 2016) 

Os campeonatos são mecanismos de agregar o elenco do grupo para 

desenvolverem todas as habilidades exigidas pelo regulamento do festival. Dessa forma, 

por muitas vezes, a direção das escolas investem na ideia da formação de uma banda de 

fanfarra, porém, após o mês de setembro, ou seja, passado o desfile cívico, o projeto 

musical passa a ser desfeito.  

“As escolas pedem a formação de fanfarras por causa dos desfiles do 7 de 

setembro. Isso é muito o que a direção de uma escola quer, mas as bandas 

tem prazo de validade. As bandas começam em janeiro e terminam no 7 de 
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setembro. Ai a escola fala: Quero mais não... dá muita dor de cabeça”. 

(Depoimento de Ítalo Pinheiro em 12 de maio de 2016) 

O outro sentido a ser discutido nesta seção refere-se à formação musical e a 

prática docente do regente. Augusto salienta que a oportunidade dada a ele para reger a 

Banda Solares incentivou- o a refletir a sua didática em sala de aula e o incentivou a 

buscar mais estudos específicos da área de regência em bandas.  

“Diferente dos métodos tradicionais a gente não prefere a teoria antes da 

prática. Então assim logo no início eu já os coloco para praticarem porque 

alguns meninos já se encantam logo quando a gente começa a tocar e se 

você coloca a teoria eles se desencantam e se travam. Então a gente já 

coloca o instrumento na mão. Como é que toca? Como é que sopra? É 

assim! Aí com o tempo a gente vai caminhando. É tanto que essa nova safra 

que tá vindo agora já tá começando a ler partitura. Eu coloco primeiro pra 

tocar, mas aí eu digo: Pronto, esse aqui é o Dó. Fica no espaço tal da 

partitura. E a partir daí fica vindo à prática e a teoria juntos”. (Depoimento 

de Augusto em 28 de abril de 2016) 

Esse depoimento explica sobre a importância de começar os estudos 

musicais, em grupo, através da prática e não, como antes, pela exclusividade na teoria 

musical. Há com isso a avaliação de que é preciso aproveitar as habilidades já trazidas e 

existentes em cada sujeito ingressante na turma para aprender. Conforme Charlot (2013, 

p.160) “é interessante quando um desejo, no sentido profundo do termo, é satisfeito pelo 

encontro com um conteúdo intelectual”. Dessa forma, interpreta-se que a Banda de 

Metais e Percussão Solares tem o sentido de desenvolvimento para formação musical do 

regente. Com isso, a partir da sua vivência acadêmica também teve a oportunidade de 

pôr em prática os seus conhecimentos com didática.  

 Observa-se que a prática musical em grupo fortalece a integração dos 

participantes não dependendo exclusivamente da função do professor, pois, há nesta 

relação, uma contribuição coletiva na partilha dos conteúdos ensinados e aprendidos por 

cada um. Existe na banda instrumentistas que já entram com determinada habilidade a 

mais do que o outro e, nesse caso, eles passam a auxiliar os outros integrantes. “Eles se 

ajudam. É um processo de um ajudar o outro durante a aula”.  (Depoimento de 

Augusto em 28 de abril de 2016) 

Para Tanaka (2009), é bastante frequente no ensino da percussão em 

coletivo o auxílio dos amigos ou de alguém com mais experiência que domine o 

instrumento e comece a ensinar o próximo. A figura do regente não é representada 

como o único professor, pois muito passa a ensinar a partir de um movimento 

espontâneo, consoante a afinidade com os companheiros. 
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Diante das experiências apresentadas pela atual líder do naipe da percussão, 

observa-se que Amanda expressa intensamente sua relação com a percussão e a atribui 

alguns sentidos a esse processo musical.  

“Tudo que eu faço é com amor, quando me envolvi com a Banda Solares, 

logo me identifiquei com a percussão. Como muitos dizem: é o coração da 

banda. A banda significa a minha vida. Completei 03 anos tocando e 

demonstrando todo meu sentimento desde o início. Quando eu toco o meu 

instrumento eu entro em outro mundo e me sinto feliz em tocar e demonstrar 

todo o meu talento. Então a percussão pra mim significa amor”. 

(Depoimento de Amanda em 28 de abril de 2016) 

Interpreta-se esse depoimento a partir do que traz Charlot (2000) a respeito 

do sentido que o sujeito atribui às atividades praticadas. Dessa forma, faz sentido ao 

indivíduo aquilo que lhe acontece e que possui relações com os outros fatos de sua vida 

e com os outros. Os acontecimentos passam a significar algo para o mundo, para 

alguém ou com alguém. Para Charlot (2000, p. 56), “o sentido é produzido por 

estabelecimento de relação, dentro de um sistema, ou nas relações com o mundo ou com 

os outros”.   

Diante disso, mesmo não tendo professor de percussão que acompanhe este 

naipe é possível afirmar as várias possibilidades criadas para o estudo da percussão 

dentro de um processo significativo do aprender e, principalmente, por despertar o 

desejo de transmitir esses conhecimentos entre uns e outros no naipe.  

“Eu aprendi coisas que não imaginava aprender como, por exemplo, a tocar 

aquele instrumento, aprendi a ler partitura (coisa que eu nem sabia que 

existia) Mas o mais importante pra mim é eu passar todo meu conhecimento 

para outras pessoas. Nunca imaginei ter reconhecimento para outras 

pessoas e olha só, tive de pessoas de Pernambuco, Paraíba, Bahia. Eles me 

perguntam o que eu faço, como faço e eu reconheço e agradeço pelo 

carinho. É uma coisa maravilhosa. Mas como eu disse: O importante pra 

mim é eu passar o meu conhecimento e aprendizagem para outras pessoas”. 

(Depoimento de Amanda em 28 de abril de 2016) 

 

4.3.3 Os saberes percussivos 

  

Compreende-se que há no grupo uma produção de saberes que, segundo 

Santos (2010), toda produção de conhecimento válido é sempre contextual e, para além 

das diferenças culturais existentes, são experiências sociais constituídas por seus 

critérios de validade. Com isso, identifica-se que através das práticas percussivas tais 

como, leitura de partitura, performance instrumental e liderança de naipe, desenvolve-se 
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um conjunto de sentidos atribuídos pelos sujeitos que se prevalecem nesses espaços 

escolares através dos grupos artísticos na produção de saberes percussivos.  

Neste caso, da Banda de Metais e Percussão Solares, comprova-se a 

existência da relação epistêmica com o saber baseado a partir da teoria de Charlot. 

Entende-se essa relação como forma do aprendizado do conhecimento pelo sujeito 

envolvido no domínio de conteúdo, na capacitação e na utilização dessas práticas de 

forma consistente e produtiva. Junto a esse saber, o epistêmico, há também elementos 

que se conectam a relação de identidade com o saber.   

Conforme Charlot (2000, p.72) “o aprender faz sentido por referências à 

história do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, às suas concepções de vida, 

às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si aos 

outros”.  

Diante disso, a teoria embasada sustenta os dados encontrados a partir das 

práticas percussivas e dos sentidos atribuídos pelos sujeitos, comprovando-os como 

saberes percussivos. Têm-se, nesse processo musical do grupo apresentado, 

constatações que constroem esse campo epistemológico das práticas percussivas em 

coletivo no contexto escolar público. Diante dos dados, para Augusto, ser regente da 

banda lhe proporciona o ápice da sua própria formação musical. Esse alcance foi 

construído por inúmeras relações de prática e experiência entre bandas, mas que, na 

Solares, ele conseguiu ter um posicionamento didático reflexivo para aplicação dos 

seus conhecimentos teóricos em prática. O grupo funciona para ele, como um espaço de 

formação tanto para os músicos como para sua atuação na docência musical.   

Para Amanda, esclarece-se que a percussionista aprendeu várias habilidades 

com a banda tais como: a tocar percussão, a ler partitura, aceitar o reconhecimento 

externo da sua dedicação e, principalmente, ensinar ao próximo.  

“Faço tudo com muito amor e dedicação pela banda. A percussão é tudo na 

minha vida e, o mais importante para mim, é ensinar os conhecimentos que 

aprendo aqui na banda”. (Depoimento de Amanda em 28 de abril de 2016)  

A partir dos dados apresentados, em específico, aos processos de 

aprendizagem durante os ensaios e a identificação dos móbeis dos sujeitos, compreende-

se que a Banda de Metais e Percussão Solares possui uma característica particular que 

envolve os seguintes elementos musicais e formativos: rotina de ensaio (mais de 03 por 

semana), estudos de técnica instrumental, leitura de partitura e participação dos 
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campeonatos. Na ocorrência desses elementos há um processo de interação, 

desenvolvimento e produção artística entre os participantes do grupo.  

Em acordo com os autores e através das articulações com os dados, 

analisamos que a Banda de Percussão e Metais Solares é uma banda de modalidade 

Marcial - Show com base no desenvolvimento musical, postura, indumentárias e 

movimentos sincronizados. Os campeonatos são os móbeis dessa relação e há na 

proposta musical uma valorização da técnica, leitura de partitura, mas, o apreço pela 

habilidade técnica não se apresenta como ferramentas excludentes e de alcance 

impossível aos interessados. 

Ao contrário dos outros grupos investigados, identifica-se que a comunidade 

é um dos maiores desafios para permanência da banda no espaço da escola. A 

vizinhança reclama e não preza por um diálogo pacífico para realização dos ensaios da 

banda. Dessa forma, o grupo passou muitos momentos de dificuldades e, até mesmo, 

ameaças. Analisa-se, que, mesmo com a presença de 06 anos, com o vínculo e a 

participação dos estudantes e uma prática musical contínua na escola, não há uma 

formalização do ensino de música no currículo escolar.  

Essa realidade escolar nos proporciona um entendimento que as ideias 

curriculares, no campo da música percussiva, ainda são desarticuladas, realizadas em 

um único sentido estético (cumprir o calendário do 07 de setembro), articulando assim a 

uma reflexão sobre a norma epistemológica dominante que, para Santos (2010), 

denunciam a supressão de outros saberes desenvolvidos ao logo do tempo.  

 

Tabela 4 – Análise dos dados: Banda de Metais e Percussão Solares 

Escola Sujeitos Atividades  Sentidos Saberes 

Deputado 

Paulo 

Benevides 

Augusto 

(regente) 

Regência 

Formação 

docente 

Conhecimento 

Campeonatos 

Epistêmico 

 Amanda 

(percussão) 

Percussão 

Líder de 

naipe 

Campeonatos 

Leitura de 

partitura 

Ensinar 

percussão 

Identidade 
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5 CONCLUSÕES  

 

Esta tese analisou os saberes percussivos nas escolas públicas da cidade 

Fortaleza através do conjunto de atividades e sentidos atribuídos pelos sujeitos 

integrantes dos grupos de Maracatus e Banda Marcial-Show. Desta forma, contribuiu 

diretamente aos estudos da área da Educação Musical e Práticas Percussivas em 

coletivo.  

Através da pesquisa em campo delimitei a investigação a partir de dois 

grupos de maracatus e uma banda marcial-show que ensaiavam nas escolas públicas da 

cidade por mais de 06 anos, trazendo como o objetivo analisar os saberes percussivos 

desses grupos. A investigação ocorreu durante o período de janeiro a julho de 2016, 

observando as principais atividades de ensaios desenvolvidas para as apresentações nos 

desfiles carnavalescos e campeonatos.  

O pressuposto central de construção para essa tese é que as práticas 

percussivas em coletivo são realizadas dentro de um contexto escolar em condições que, 

mesmo configurando-se como espaços de saberes através dos grupos de maracatus e 

banda marcial-show, não há, por parte da escola, uma articulação efetiva às atividades 

curriculares. Foi perceptível que mesmo com a presença de instrumentos percussivos, 

distribuições de “Kits percussivos” e modalidades curriculares para percussão nas 

escolas públicas de Fortaleza não há ainda profissionais direcionados à área e, 

principalmente, os grupos acabam por se utilizarem do espaço da escola apenas como 

uma relação que possibilite o uso do espaço físico à guarda dos instrumentos e aos 

ensaios para o desfile carnavalesco, no caso dos maracatus, e, às competições, no caso 

da banda marcial-show. 

Nas concepções teóricas para embasar a construção dessa tese a teoria da 

relação do saber de Charlot (2000) trouxe o direcionamento necessário para as análises 

partir das dimensões dos saberes epistêmico, de identidade e social emergidos diante 

das atividades (práticas percussivas em coletivo) e pelos sentidos atribuídos pelos 

sujeitos dos grupos.  

Dadas essas condições, o questionamento central da pesquisa voltou-se para 

quais e como são realizados os saberes percussivos nos espaços escolares através dos 

grupos selecionados. E, com isso, o objetivo mais importante foi analisar esses saberes a 

partir das práticas percussivas identificadas e dos sentidos atribuídos pelos sujeitos no 

espaço escolar público. 
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Diante da realidade dos grupos nas escolas selecionadas encontrei que os 

três grupos se apresentam como atividades artísticas independentes do currículo formal 

do ensino de música na escola, contrário ao que prevê a Lei 11.679/2008 sobre a 

obrigatoriedade do conteúdo de música na escola. Além disso, as produções, a 

constituição, o funcionamento e a manutenção do grupo são realizados pelos próprios 

líderes, a comunidade, estudantes da escola e, em determinado momento, contam com o 

acolhimento e auxílio da direção da escola.  A comunidade do bairro e os estudantes da 

escola são os principais pilares de sustentação dos grupos.  

É notório que para os integrantes os grupos representam uma “escola”. Esta 

que não é a instituição formal de ensino (que inclusive a maioria do elenco é 

matriculada na escola formal), mas, sim, trazem o sentido de uma escola com que 

envolve a percussão através do ensino dos instrumentos, ensaios e produções artísticas. 

Uma “escola” que convive com os desafios constantes da música no espaço escolar. 

Desafios que ainda são entraves e problemas sérios onde muitas vezes foge do alcance 

de resolução desses grupos.  

Nesse percurso propõe-se a partir da concepção das epistemologias do sul 

por Santos (2010) a necessidade de repensar esse conjunto de atividades como saberes 

produzidos efetivados por relações sociais legítimas e válidas e que, a partir dos 

conhecimentos gerados por esses grupos desenvolvidos nos espaços escolares, 

constituem-se como saberes existentes na contextualização epistemológica do sul.  

Com base nisso, a pesquisa apresenta através das descrições e depoimentos 

coletados, que os ensaios rotineiros, o preparo ao carnaval e competições, aprender a 

tocar percussão e o ato de ensinar foram as principais atividades citadas pelos sujeitos 

em que a partir dessas as relações com o grupo constata-se que houve processo 

educacional, aprendizado musical (letramento e prática) e formação de contramestres. 

Dessa forma, foi importante perceber que os sentidos, principalmente, o termo “escola” 

dão o sustento da afirmação que há nesses grupos saberes percussivos, gerando 

mobilizações nas atividades executadas e proporcionando o desejo de aprender e ensinar 

através de uma prática musical em coletivo.  

Embora esses grupos, maracatus e banda marcial-show, possuam 

concepções artísticas diferentes como o repertório, as técnicas e a própria organização 

do grupo, foi perceptível a existência e permanência da produção de um saber baseado 

nas dimensões epistêmicas, de identidade e social que se apresenta no 
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desenvolvimento de suas atividades e, com isso, gera uma produção artística contínua e 

significativa com a participação dos estudantes da escola e da comunidade dos bairros.  

Diante das práticas percussivas em coletivos, conclui-se que os três grupos 

apresentaram os seguintes processos de aprendizagem na área musical através da 

percussão, sendo possível atribuí-los aos respectivos saberes. 1) Maracatu Nação 

Fortaleza: atividades de apreciação musical e conhecimento da cultura local – saber 

social; 2) Maracatu Nação Pici: a formação de contramestre e o conhecimento do 

manuseio instrumental – saber de identidade e 3) Banda de Metais e Percussão Solar: 

desenvolvimento da habilidade técnica e leitura de partitura – saber epistêmico.    

Diante dessa pesquisa, espera-se contribuir aos estudantes de música, 

instituições de ensino formal e às gestões educativas para reflexões e aquisições 

educativas à área a partir desses saberes que se constituem como processos valiosos e 

fundamentais aos propósitos em formação humana, musical, artística, cognitiva e 

cultural através das práticas percussivas.   

 Assim, a tese afirma que as práticas percussivas em coletivo nas Escolas 

Públicas de Fortaleza realizadas através dos Grupos de Maracatus e Banda Marcial – 

Show é uma relação válida com um saber legítimo e relevante, definido nos termos das 

epistemologias do Sul de Santos e na teoria da relação com o saber. Esse saber é 

construído através de um conjunto de práticas e sentidos através dos processos de 

aprendizagens pelas rotinas de ensaios, no ensino de música, na produção artística 

(desfiles e apresentações), formação de competências (mestres e contramestres) e a 

participação da comunidade.  Assim, conclui-se como saberes construídos por sujeitos 

que se expressam musicalmente através da arte percussiva, batucando nos aprendizados 

de si mesmo (saber de identidade), da escola (saber epistêmico) e da Vida (saber social).  
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Disponível em: < http://www.fortalezanobre.com.br/2010/09/pici-e-ii-guerra-
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ANEXO A – Câmara do Ensino Fundamental Resolução CME/CEF Nº 009/2013 

 

 

Câmara do Ensino Fundamental Resolução CME/CEF Nº 009/2013   

Estabelece normas que tratam da obrigatoriedade do ensino de música no componente 

curricular de Arte no âmbito das Escolas do Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza.  

  

O Conselho Municipal de Educação de Fortaleza – CME, no uso de suas atribuições 

legais, e considerando: - a Lei Federal nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, artigo 26, § 2o e § 6º, alterados, respectivamente, pela Lei nº 12.287/ 2010; e 

Lei nº 11.769/2008, que define:  § 2o O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis 

da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.  § 6o 

A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular 

de que trata o § 2o deste artigo.  - a Resolução CNE/CEB n°4, de 13 de junho de 2010, 

artigo 14, § 1o, alínea “d”, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica; - a Resolução CNE/CEB nº 01, de 31 de janeiro de 2006, que altera a 

alínea “b”, do inciso IV, do artigo 3º, da Resolução CNE/CEB nº 02, de 07 de abril de 

1998, retificando a denominação “Educação Artística”  por  “Arte”; - as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental do Sistema Público Municipal de Ensino de 

Fortaleza, 2011, pp. 18-58,  

  

RESOLVE:  

  

CAPÍTULO I DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS  

  

Art. 1º Regulamentar o ensino de música, como componente curricular obrigatório da 

disciplina Arte, com base nos pressupostos teóricos e metodológicos da educação 

musical e da aprendizagem compartilhada de música nas escolas do Sistema Municipal 

de Ensino de Fortaleza. Parágrafo Único. Compreende-se por educação musical o 

ensino fundamentado na imersão sonora que oportuniza a formação do ser humano, 

mediante a participação ativa deste, como ouvinte, intérprete e compositor de obras 

musicais.  Art. 2º Constituem-se objetivos do ensino de música:  I – oportunizar aos 

estudantes, através das práticas musicais compartilhadas, a ampliação de                

referências  a  partir  do  contato  com  diferentes  linguagens  artísticas;  o 

reconhecimento de   

vários gêneros e formas de expressão sonora; a apropriação das contribuições 

históricoculturais dos povos e, principalmente, da diversidade cultural do Brasil, para a 

garantia da formação estética e ética do cidadão;  II - tornar a escola um lugar 

privilegiado de vida e aprendizado musical, contribuindo para os propósitos da 

educação integral.   

  

CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS  

  

Art. 3º A música é componente fundamental para a formação integral da personalidade 

humana; desenvolve a percepção, desperta a sensibilidade, revela valores éticos e 

estéticos, tornando o ser humano mais sensível e criativo. Nessa perspectiva, as escolas 

do Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza adotarão, como orientações didáticas do 

ensino de música, os seguintes princípios: I – estéticos: do cultivo da sensibilidade; do 
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enriquecimento das formas de expressão artística e do exercício da criatividade musical; 

da valorização das diversas linguagens artísticas e manifestações culturais, 

especialmente da cultura brasileira; da construção de identidades plurais e solidárias; II 

– éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da 

pessoa humana e de compromisso com a promoção da aprendizagem musical para 

crianças, adolescentes, jovens e adultos; III – políticos: de reconhecimento dos direitos e 

deveres de cidadania, de respeito ao bem comum; da busca da igualdade no acesso aos 

bens culturais; da exigência de diversidade de tratamento para assegurar os mesmos 

direitos entre os estudantes que apresentam diferentes características; da redução do 

analfabetismo musical.   

  

CAPÍTULO III DO CURRÍCULO E DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

  

Art. 4º A música, assim como as artes visuais, o teatro e a dança, é uma linguagem 

artística que compõe a disciplina Arte, considerando que: I - as unidades escolares 

devem priorizar as práticas coletivas de ensino, que favoreçam o aprendizado 

compartilhado. Respeitando a autonomia da escola, para organizar o ensino de acordo 

com sua proposta pedagógica, a educação musical deverá dar ênfase ao trabalho coral e 

ao uso de instrumentos musicais; II - o ensino de música deve ser contemplado no 

currículo da educação infantil, incorporando o que determina a presente Resolução, 

assegurando o desenvolvimento da estética dos estudantes, no contato com o repertório 

da Arte, e do cotidiano, partindo de elementos fundamentais da linguagem artística e de 

decifrar os signos culturais, presentes nas obras e objetos artísticos, e relacioná-los à sua 

realidade, bem como à de outras culturas;   

 

 Continuação da Resolução CME/CEF Nº 009/2013 III - para o cumprimento do que 

dispõe o caput desse artigo, as escolas do Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza 

deverão reorganizar suas propostas pedagógicas e regimentos escolares, 

fundamentando-os no que determina a presente Resolução.  § 1o Para a efetivação do 

ensino de música serão necessárias estruturas materiais adequadas, bem como o 

estabelecimento de normas e rotinas escolares, que assegurem o cumprimento desta 

Resolução.  § 2o Compete às mantenedoras orientarem as escolas para que sejam 

realizados estudos e adequações necessárias nas propostas pedagógicas, nos regimentos 

escolares, nos planos de estudos, segundo o previsto na presente Resolução.  Art. 5º O 

ensino de música, nas instituições públicas do SME será desenvolvido mediante 

conteúdos e atividades estabelecidos pelas escolas, com os Órgãos Executivos Central e 

Regionais da Educação Municipal, atendidas as recomendações explicitadas nesta 

Resolução.  § 1o  Na educação infantil e no ensino fundamental, a música deverá ser 

conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular Arte, sendo 

trabalhada em, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do total da carga horária do 

referido componente. § 2o  A aprendizagem musical deverá ser efetivada em grupos de 

compartilha sonora, seriados ou não, nos quais, a partir das ações previstas no projeto 

político-pedagógico da escola e das condições asseguradas pelas mantenedoras das 

instituições de ensino, estudantes e professores realizem experimentação musical para 

que possam criar, apreciar e executar música.  

  

CAPÍTULO IV PROCESSOS AVALIATIVOS EM EDUCAÇÃO MUSICAL  

  

Art. 6º A avaliação no ensino de música, nas escolas do Sistema Municipal de Ensino 

de Fortaleza, deverá seguir os mesmos critérios aplicados aos demais componentes 
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curriculares, definidos nas diretrizes curriculares nacional e municipal e no projeto 

político-pedagógico da escola.       Art. 7º O processo de avaliação em educação musical 

deve ter um propósito inclusivo, diagnóstico, formativo e servir de apoio à constante 

análise da qualidade do processo de ensino e aprendizagem do conjunto dos 

componentes curriculares, considerando que: I – a perspectiva inclusiva e formativa da 

avaliação no ensino de música deverá envolver uma variedade de instrumentos, tais 

como: textos escritos e portfólios de materiais produzidos, gravação de performances ao 

vivo, dentre outros, a partir das produções dos estudantes em termos de composição, 

apreciação e performance musical; II – a observação dos aspectos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, manifestados no fazer musical cotidiano dos estudantes; III 

- o principal cuidado que se deve tomar no processo avaliativo em educação musical 

consiste em garantir que os estudantes se apropriem da música como elemento 

constituinte de discurso e forma de expressão.   

   

Continuação da Resolução CME/CEF Nº 009/2013  

CAPÍTULO V DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES  

  

Art. 8º O ensino de música, como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, de Arte, 

requer professores com formação adequada para lidar com as linguagens artísticas, 

formados em cursos de licenciatura na área, para atuação nos anos finais do ensino 

fundamental. Parágrafo único. As mantenedoras das instituições de ensino deverão 

investir na formação continuada do professor pedagogo que atua na educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental, propiciando-lhe conhecimentos e ferramentas 

pedagógicas do componente curricular Artes, com destaque para a música.   

  

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Art. 9º As exigências desta Resolução serão observadas quando dos processos de 

Credenciamento das instituições, Autorização e Reconhecimento dos cursos nelas 

oferecidos ou de Renovação destes.  Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de 

sua publicação no Diário Oficial do Município de Fortaleza.  

  

Resolução aprovada pelo Pleno do Conselho Municipal de Educação de Fortaleza. Sala 

das Sessões do Conselho Municipal de Educação de Fortaleza, aos 16 de outubro de 

2013.  

  

EQUIPE TÉCNICA DA CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL Francisca Silésia 

Diniz Pereira de Siqueira Maria Elza dos Santos Lima Maria Quininha Cândido de 

Almeida  

  

EQUIPE TÉCNICA DA CÂMARA DO ENSINO FUNDAMENTAL  Aurilene 

Oliveira Furtado Francisca Lúcia Quitéria da Silva Francisco José Rodrigues  

  

 Claúdia Pires da Costa  PRESIDENTE DA CÂMARA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

  

  

Raimundo Nonato Nogueira Lima PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE FORTALEZA 
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ANEXO B – PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA 

 

PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA 

Assessoria Técnica de Cultura – SME 

JUSTIFICATIVA  

De acordo com a Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008, o ensino de música é obrigatório 

na educação básica. No município de Fortaleza esta obrigatoriedade é ainda reforçada 

pela resolução nº 009/2013 do Conselho Municipal de Educação, que trata justamente 

da aplicação da referida Lei e o consequente e imediato incremento dessa prática na 

rede. 

A atual gestão da SME quer dar cumprimento aos instrumentos legais citados, para estar 

com suas políticas educacionais em consonância com a Lei, como também tais ações 

compõem os objetivos dessa gestão por se entender o valor pedagógico e aglutinador 

próprios do ensino musical. 

Nesse sentido a SME desenvolveu um programa denominado “Música nas Escolas”, 

que trata da implementação de um sistema de orquestras sinfônicas que permitirá o 

contato e o aprendizado prático e teórico dos estudantes da rede com o universo 

musical, numa perspectiva de que esse trabalho também contribua com o seu maior 

envolvimento com o ambiente e escolar refletindo na melhoria do seu aprendizado. 

O ensino de música como disciplina curricular na escola cumpre um importante papel 

na formação do indivíduo. Através dela o aluno amplia sua sensibilidade, a percepção, a 

reflexão e a imaginação, despertando sua criatividade. Desenvolve, com isso, sua 

capacidade de se posicionar, de “perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, 

reconhecendo objetos e formas que estão à sua volta, no exercício de uma observação 

crítica do que existe na sua cultura, podendo criar condições para uma qualidade de vida 

melhor” (PCN, 1997, p.19). 

Uma dimensão também relevante para a inserção da música na educação é o impacto e 

papel do fenômeno musical no desenvolvimento “humano, no funcionamento cerebral e 

na formação de comportamentos sociais”, conforme evidenciado no Parecer 12/2013, da 

Câmara de Educação Básica (CEB), do Conselho Nacional de Educação (CNE), que 

trata das Diretrizes Nacionais para a Operacionalização do Ensino de Música na 

Educação Básica. A linguagem musical trabalha e desenvolve partes do cérebro e da 

inteligência que não podem ser trabalhadas por outras linguagens, como a verbal e 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/artsg.asp?id=72
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escrita, e esse é um aspecto que vem sendo amplamente evidenciado por áreas como a 

neurociência e a psicologia cognitiva. Conforme destaca o Parecer do CNE, 

mencionado anteriormente: 

 

“[...] o estudo de Música é instrumental para modificar o funcionamento do cérebro em 

dimensões ligadas às aprendizagens dos conhecimentos formais e de outros fazeres do 

ser humano. A música mobiliza inúmeras áreas do cérebro, integrando-as de forma 

única em relação a outras atividades humanas” (BRASIL, 2013). 

Vimos portanto que o ensino da música na educação básica, muito além de uma 

perspectiva de entretenimento ou divertimento, se coloca numa perspectiva de formação 

mais integral do estudante, ampliando e qualificando sua relação com o ambiente 

escolar, assim como auxiliando no desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. 

 

METODOLOGIA 

Na primeira fase de implantação do Programa Música nas Escolas, serão envolvidas 24 

escolas da rede municipal, sendo 4 escolas por distrito educacional e uma delas em cada 

distrito obrigatoriamente será uma de tempo integral.  

Os horários de funcionamento do programa serão sempre após o término do horário 

normal do turno da tarde. Nas escolas de tempo integral iniciando às 16:30h e nas 

demais iniciando às 17:30h, e serão desenvolvidas aulas diárias de 2h de duração. 

Serão ministradas aulas em 3 dias consecutivos direcionados para cada naipe da 

orquestra (cordas, percussão, sopros metais e sopros madeiras), onde as turmas serão de 

no máximo 30 alunos. Nos outros 2 dias da semana, as aulas serão de prática orquestral, 

onde estarão reunidos todos os naipes. 

Abaixo alguns números do projeto: 

1. Serão envolvidos 6 distritos escolares com 4 escolas em cada, totalizando 24 

escolas participantes; 

2. Serão 24 escolas participantes do 6º, 7º e 8º anos (8 escolas por ano letivo); 

3. Serão 1.440 alunos participantes do 6º, 7º e 8º anos (480 alunos por ano letivo); 

4. Serão formadas 48 turmas, cada uma com 30 alunos:  

a. 12 turmas de violino/viola (4 turmas por cada ano letivo) 

b. 12 turmas de cello/contrabaixo (4 turmas por cada ano letivo) 

c. 12 turmas de percussão (4 turmas por cada ano letivo) 

d. 12 turmas de metais/madeiras (4 turmas por cada ano letivo) 

5. Serão formados 31 grupos artísticos: 

a. 12 cameratas (2 por distrito) 

b. 12 big-bands (2 por distrito) 

c. 6 orquestras (1 por distrito) 
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d. 1 orquestra principal 

6. Serão contratados 60 instrutores musicais de nível médio com experiência no 

ensino de música e execução dos instrumentos comprovados através da análise 

de currículo, prova escrita objetiva e audição de prova prática. Sendo: 

a. 12 instrutores de violino/viola 

b. 12 instrutores de cello/contrabaixo 

c. 12 instrutores de percussão 

d. 12 instrutores de sopros-metais 

e. 12 instrutores de sopros-madeiras 

7. Cada aluno terá 5 aulas semanais de 2h cada, totalizando 10h semanais, sendo: 

a. 1 aula de percepção e teoria musical 

b. 2 aulas práticas de técnica instrumental por naipe 

c. 2 aulas de prática de grupo orquestral 

8. Será formada 1 orquestra principal do projeto com 90 integrantes, selecionados 

por mérito entre os 1.440 participantes. 

9. Serão contratados 6 regentes de orquestras com nível superior. 

 

PROPOSTA DE HORÁRIOS 
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ANEXO C – PROJETO MÚSICA NAS ESCOLAS 

Listagem de 

Instrumentos 

Musicais 

QUANT. 

Flauta Transversa 36 

Piccolo (flautim) 24 

Oboé 24 

Fagote 24 

Clarineta 72 

Trompa 24 

Trompete 48 

Trombone 48 

Tuba 48 

Bombo 12 

Surdo 12 

Pandeiro 36 

Caixa 12 

Caixa 12 

Zabumba 12 

Zabumba 12 

Triangulo 24 

Par de pratos 12 

Ganzá grande 12 

Ganzá pequeno 12 

Xilofone 60 

Kit Timbales 12 

Campanela 12 

Maraca 24 

Prato de condução 12 

Tripé para Prato 12 

Estantes para 

partituras 
720 
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ANEXO D – PROJETO MÚSICA NAS ESCOLAS SISTEMA DE ORQUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLAS COM PERCUSSÃO E SOPROS (12 ESCOLAS – 2 POR DISTRITO) 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

MANHÃ 

TARDE 

Turma 

A 

Aula Percepção  

PERCUSSÃO 

1,5h/a 

Prof. Percussão 

Aula Prática 

PERCUSSÃO 

1,5h/a 

Prof. Percussão 

Aula Prática 

PERCUSSÃO 

1,5h/a 

Prof. Percussão 
Ensaio Turmas A e B 

PERCUSSÃO 

METAIS/MADEIRAS 

1,5h/a 

Professor Percussão 

Professor Madeiras 

Professor Metais 

Ensaio Turmas A e B 

PERCUSSÃO 

METAIS/MADEIRAS 

1,5h/a 

Professor Percussão 

Professor Madeiras 

Professor Metais 

Turma 

B 

Aula Percepção  

METAIS 

1,5h/a 

Prof. Metais 

Aula Prática 

METAIS 

1,5h/a 

Prof. Metais 

Aula Prática 

METAIS 

1,5h/a 

Prof. Metais 

 
Turma 

C 

Aula Percepção  

MADEIRAS 

1,5h/a 

Prof. Madeiras 

Aula Prática 

MADEIRAS 

1,5h/a 

Prof. Madeiras 

Aula Prática 

MADEIRAS 

1,5h/a 

Prof. Madeiras 
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NÚMEROS DO PROJETO 

 

1. Serão 6 distritos com 4 escolas em cada, totalizando 24 escolas participantes 
2. Serão 24 escolas participantes do 6º, 7º e 8º anos 
3. Serão 1.440 alunos participantes do 6º, 7º e 8º anos (480 alunos por ano letivo) 
4. Serão formadas 48 turmas, cada uma com 30 alunos  

a. 12 turmas de violino/viola (4 turmas por cada ano letivo) 
b. 12 turmas de cello/contrabaixo (4 turmas por cada ano letivo) 
c. 12 turmas de percussão (4 turmas por cada ano letivo) 
d. 12 turmas de metais/madeiras (4 turmas por cada ano letivo) 

5. Serão formados 31 grupos artísticos 
a. 12 cameratas (2 por distrito) 
b. 12 big-bands (2 por distrito) 
c. 6 orquestras (1 por distrito) 
d. 1 orquestra principal 

6. Serão contratados 66 profissionais 
a. 6 regentes de orquestras 
b. 12 professores de violino/viola 
c. 12 professores de cello/contrabaixo 
d. 12 professores de percussão 
e. 12 professores de sopros-metais 
f. 12 professores de sopros-madeiras 

7. Cada aluno terá 5 aulas semanais de 1:30h cada, totalizando 7:30h semanais, 
sendo: 

a. 1 aula de percepção e teoria musical 
b. 2 aulas práticas de técnica instrumental por naipe 
c. 2 aulas de prática de grupo orquestral 

8. Será formada 1 orquestra principal do projeto com 90 integrantes, selecionados 
por mérito entre os 1.440 participantes. 
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ANEXO E – PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO MARACATU NAÇÃO 

FORTALEZA 

 

ANO 

LOA (TEMA) AUTOR HOMENAGEM 

2017 Salve mãe pequena: 

Jenipapo-kanindé 

 

Calé Alencar Homenagear a cidadã cearense Maria de 

Lourdes da Conceição Alves, conhecida como 

cacique Pequena, personagem de grande 

importância na liderança das tribos nativas do 

Ceará.  

2016 Salve a Guerreira Dandara Calé Alencar Homenagem guerreira Dandara dos Palmares, 

símbolo da luta pela liberdade no Quilombo 

dos Palmares. 

2015 Zé Pio, mestre do boi Ceará Calé Alencar Homenagem ao mestre Zé Pio, guardião da 

memória de vários grupos de Bumba-meu-Boi 

da capital cearense. 

2014 Chico Batista, Mestre 

Calungueiro 

Calé Alencar Homenagem ao brincante Chico Batista que 

participou da ala dos índios, batuque e 

realizava um trabalho de extrema qualidade e 

refinamento através da exposição Calungas. 

2013 Maratoré, Torecatu  Calé Alencar Enfatizou a consolidação das práticas 

formadoras da cultura do povo cearense a 

partir da contribuição de negros e índios. 

2012 Luiz Gonzaga, Rei do Baião 

e Maracatu 

Calé Alencar Homenagem pelo centenário de nascimento do 

menestrel mais representativo do Nordeste. 

2011 Sete caminho de Loas e Axé Calé Alencar Realça a importância do número 07 na 

numerologia e suas referências em entidades 

da Umbanda e do Candomblé. 

2010 Bárbara Luz da Liberdade Calé Alencar Homenagem aos 250 anos de nascimento da 

primeira presa política do Brasil, Bárbara 

Pereira de Alencar. 

2009 Saudação ao Afoxé Filhos de 

Ghandy 

Calé Alencar Homenagem Ao Afoxé Filhos de Gandhy, 

fazendo coro às manifestações de todos os 

brasileiros nas comemorações dos sessenta 

anos deste importante símbolo carnavalesco 

do povo baiano. 

2008 Mãe Conga, Mãe Preta 

Guerreira  

Calé Alencar Homenagem aos 100 anos da Umbanda no 

Brasil, destacando a figura da preta velha 

africana, griô, guardiã e da sabedoria. 

2007 A coroação de Reis do 

Congo 

Calé Alencar Homenagem em seu cortejo o referencial e a 

riqueza da cultura tradicional, privilegiando 

uma temática relacionada com a origem do 

maracatu. 

2006 O romance do Pavão 

Misterioso 

Calé Alencar Homenagem ao tema ligado à literatura 

popular, o Maracatu Nação Fortaleza pretende 

inserir um novo dado cultural no cortejo 

carnavalesco, trabalhando a referência da 

cultura tradicional e usando a xilogravura.  

2005 Ginga, Rainha da gente  Calé Alencar Homenagem a figura de Ginga N‟Bandi, a 

rainha guerreira banto, presente na história do 

povo africano como símbolo de coragem e 

resistência ao domínio dos invasores 

europeus. 

Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2017)  
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ANEXO F – PRODUÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE METAIS E 

PERCUSSÃO SOLARES 

 

 

Fonte: Catherine Furtado dos Santos (2017)  

Ano Espetáculo Campeonato Titulação Local 

2012 Cármem Norte-Nordeste 2º Recife 

2013 Circus Norte-Nordeste 3º Maranhão 

2014 007 Norte-Nordeste 

Nacional 

2º 

2º 

Pacajus 

Recife 

2015 A bruxa e a Santa Cearense 

Nacional 

1º 

2º 

Fortaleza 

Recife 

2016 Filhos de Rá Cearense  

Nacional 

2º 

1º 

Fortaleza 

Recife 


