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RESUMO 

O ensino da língua portuguesa nos dias atuais está bem difícil conseguir êxito, pois são inúmeras as dificuldades 

que o corpo docente e discente encontram no processo de ensino aprendizagem. No início da vida escolar são 

vários aspectos que influenciam, tais como: família, espaço físico, professores despreparados para atuar, etc. Já a 

partir das séries finais do ensino fundamental, outro aspecto que impede o sucesso acadêmico é o analfabetismo 

funcional. Pessoas que apesar de reconhecerem letras e números, não conseguem compreender textos simples e 

nem operar questões mais elaboradas matematicamente. Algumas pesquisas revelam que mais da metade dos 

entrevistados não praticam o hábito da leitura por não conseguir compreender o conteúdo no texto abordado, uma 

vez que são alfabetizados tecnicamente. Há quatro níveis de alfabetização: analfabetos, alfabetizados em nível 

rudimentar (ambos considerados analfabetos funcionais), alfabetizados em nível básico e alfabetizados em nível 

pleno (esses dois últimos considerados indivíduos alfabetizados funcionalmente). Existem algumas pesquisas 

baseadas nos resultados das olimpíadas de matemática e de língua portuguesa que revelam a queda constante do 

domínio da leitura. A mesma vem mostrar a necessidade de tomada de soluções urgentemente para a erradicação 

do analfabetismo funcional, sabe-se que ele é causador de mau desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional. 

Proporcionar métodos que valorizam a motivação é fundamental para que o analfabetismo funcional seja resolvido, 

assim, torna-se de suma importância à parceria entre pais e professores. Portanto, conduzir o aluno à alfabetização 

funcional não é só função da escola e sim da família e outros meios sociais que convive.  

Palavras-chaves: Analfabeto. Funcional. Aprendizagem. Indivíduo. Motivação. 

 

ABSTRACT 

The teaching of the Portuguese language nowadays is very difficult to achieve success, as there are numerous 

difficulties that the faculty and students find in the teaching-learning process. At the beginning of school life, there 

are several aspects that influence, such as: family, physical space, teachers unprepared to act, etc. From the final 

grades of elementary school onwards, another aspect that prevents academic success is functional illiteracy. People 

who, despite recognizing letters and numbers, cannot understand simple texts or operate more mathematically 

elaborate questions. Some surveys reveal that more than half of the interviewees do not practice the habit of reading 

because they cannot understand the content in the text addressed, since they are technically literate. There are four 

levels of literacy: illiterate, rudimentary literate (both considered functionally illiterate), basic literate and fully 

literate (these last two considered functionally literate individuals). There is some research based on the results of 

the mathematics and Portuguese language olympics that reveal a constant decline in the domain of reading. It 

comes to show the need for urgent solutions to eradicate functional illiteracy, it is known that it causes poor 

mailto:fabiovascao65@gmail.com
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intellectual, personal and professional development. Providing methods that value motivation is essential for 

functional illiteracy to be resolved, thus, it becomes of paramount importance to the partnership between parents 

and teachers. Therefore, leading the student to functional literacy is not only a function of the school, but of the 

family and other social environments in which they live. 

Keywords: Functional. Illiteracy. Learning. Individual. Motivation. 

 

ABSTRACTO 

La enseñanza de la lengua portuguesa en la actualidad es muy difícil de lograr el éxito, ya que existen numerosas 

dificultades que los profesores y estudiantes encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al inicio de la 

vida escolar, son varios los aspectos que influyen, tales como: la familia, el espacio físico, la falta de preparación 

de los docentes para actuar, etc. Desde los últimos grados de la escuela primaria en adelante, otro aspecto que 

impide el éxito académico es el analfabetismo funcional. Personas que, a pesar de reconocer letras y números, no 

pueden comprender textos sencillos ni operar cuestiones matemáticamente más elaboradas. Algunas encuestas 

revelan que más de la mitad de los entrevistados no practican el hábito de la lectura porque no pueden comprender 

el contenido del texto abordado, ya que son alfabetizados técnicamente. Hay cuatro niveles de alfabetización: 

analfabetos, alfabetizados rudimentarios (ambos considerados analfabetos funcionales), alfabetizados básicos y 

alfabetizados completamente (estos dos últimos considerados individuos funcionalmente alfabetizados). Hay 

algunas investigaciones basadas en los resultados de las olimpiadas de matemáticas y lengua portuguesa que 

revelan la constante disminución en el dominio de la lectura. Viene a evidenciar la necesidad de tomar 

urgentemente soluciones para la erradicación del analfabetismo funcional, se sabe que provoca un pobre desarrollo 

intelectual, personal y profesional. Brindar métodos que valoren la motivación es esencial para la resolución del 

analfabetismo funcional, por lo que se vuelve de suma importancia para la asociación entre padres y maestros. Por 

tanto, llevar al estudiante a la lectoescritura funcional no es sólo función de la escuela, sino de la familia y demás 

entornos sociales en los que vive. 

Palabras clave: Analfabetos. Funcional. Aprendiendo. Individual. Motivación. 

 

INTRODUÇÃO 

  A interação do indivíduo e o mundo. Existe uma diversidade nas formas de leitura, 

porém, a mais utilizada é a escrita podendo observar jornais, revistas, livros, etc. Quanta 

interpretação é fundamental para o processo de construção do conhecimento, a mesma permite 

resolver situações-problemas da vida acadêmica, como a cotidiana. 

  Para que essa habilidade seja desenvolvida precisam-se abolir alguns aspectos que 

visam atrapalhar essa competência, dentre eles a família. Torna-se pertinente que o professor 

com os pais tenham consciência da parceria que deve existir entre si.  

  Na atualidade um dos maiores desafios das escolas, são a escrita e leitura visto que 

quando estimulada de forma criativa, favorece a redescoberta do prazer de ler, a capacidade de 

escrever em contextos sociais e a permanência da criança no mundo da leitura.                            

Diante do exposto, chegou-se ao seguinte problema: O analfabetismo funcional e alguns 

aspectos que o ocasionam na Unidade Escolar Professora Rosinê Rabelo da Fonseca. Neste 

contexto, a referida escola localizada no município de Cururupu - MA, com base em dados 

anteriormente tabulados por profissionais da educação, apresentou a disciplina de Língua 

Portuguesa com resultados críticos.  Estimular o prazer da leitura nos alunos em um processo 

contínuo possibilita a aquisição de competências e habilidades de leitura, oralidade e produção 

textual, propondo a interdisciplinaridade e a parceria da família escolar neste processo 

atualizado os diante dos desafios e perspectivas do mundo moderno, transformando os 

educandos em leitores críticos e escritores ativos, busca-se oferecer também a ludicidade nos 

variados níveis de compreensão. É oportuno, agora, enfatizar que a intervenção da escola é 

primordial no processo de formação de leitores críticos e reflexivos para a escola e para a vida 

em sociedade.  

A pesquisa se classifica da seguinte forma: quanto aos fins é descritiva, explicativa e 

aplicativa. Descritiva porque visa descrever o ambiente físico e a convivência dos alunos com 
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a leitura no ambiente da Unidade Escolar Professora Rosinê Rabelo da Fonseca. Quanto aos 

meios de pesquisa é bibliográfico e de campo, bibliográfica porque se faz a necessidade de se 

recorrer a uma vasta literatura, livros, periódicos, revistas, para elaboração do marco teórico do 

trabalho. Envolvidos na pesquisa estão os alunos das turmas de 6º ao 9º ano da escola Rosinê 

Rabelo, professores, coordenadores, gestores e demais funcionários.  

Para um melhor desenvolvimento cognitivo, este trabalho tem como objetivo geral 

investigar com afinco os aspectos que contribuem para o analfabetismo funcional, 

consequências decorrentes desta problemática e estimular o prazer pela leitura num processo 

contínuo, possibilitando ao educando uma aquisição de competências e habilidades.  

A motivação extrínseca é induzida por interação do indivíduo com seu ‘habitat’, por 

situações externas envolventes a ele. De certo modo, ela determina uma coerência cultural entre 

diversos grupos.  

Para BZUNECK (2009), a motivação é uma maneira de conceder o objeto de estudo 

que ocupa uma posição central de um processo de ruptura epistemológica através da qual o 

modelo teórico sucede a outro na disputa pela hegemonia que caracteriza o desenvolvimento 

histórico de uma ciência. 

O papel da família é publicamente reconhecido na legislação Nacional e nas Diretrizes 

do Ministério da Educação aprovadas no decorrer dos anos 90, tais como: no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990), nos artigos 4º e 55, e 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996) artigos 1º, 

2º, 6º e 12; entre outros. (BRASIL, et al, 1998). 

Atualmente o ato de premiação material por bom desempenho, está sendo analisada, 

pensantes acreditam que isto motiva o indivíduo a buscar a aprendizagem somente por 

interesses em presentes ou agrados recebidos pelo orientador. Palestrantes estão investindo em 

estímulos, por discursos motivacionais na sociedade. Isso leva o ser humano a fazer certas 

reflexões dentro de si, que geralmente desperta no indivíduo um desejo de mudanças e encoraja-

o a ir atrás de seus objetivos. 

Os discursos motivacionais se iniciam do ponto em que o homem percebe sua 

semelhança ao outro, conhecendo melhor os pontos de influência, não sendo necessário o uso 

da força, da escravização ou adestração para conseguir o que deseja. O homem se desenvolve 

aceleradamente devido à interação social que ele busca com o meio em que vive.  

Para Oliveira (2002) a aprendizagem é fundamental na construção do ser humano, sendo 

evidente que se impossibilita a aprendizagem sem a interação com o outro. Lev Vygotsky 

conhecido mundialmente pela sua teoria do conhecimento chamada sócio-interacionista busca 

compreender o processo de interação. A tendência das pessoas é buscar sempre algo para sua 

satisfação e pessoas motivadas sempre reagem positivamente às incumbências ou recebem algo 

que tanto deseja. 

Portanto, mediação semiótica pressupõe a relação social e o desenvolvimento cognitivo 

pela mediação visível e deliberada onde o ser percebe o que está sendo ensinando, algo que 

todos possam aprender e entender com real. É uma gama de conhecimento codificado que o 

aluno aprende sem perceber de forma visível. 

 

DESENVOLVIMENTO 
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A pesquisa se classifica da seguinte forma: quanto aos fins é descritiva, explicativa e 

aplicativa. Descritiva porque visa descrever o ambiente físico e a convivência dos alunos com 

a leitura no ambiente da Unidade Escolar Professora Rosinê Rabelo da Fonseca. Explicativa 

porque busca uma relação de causa-efeito para atual situação desmotivadora do ensino na escola 

e aplicada por se tratar de um problema concreto que precisa de elaboração de uma proposta 

para ser resolvido. 

Quanto aos meios de pesquisa é bibliográfico e de campo, bibliográfica porque se faz a 

necessidade de se recorrer a uma vasta literatura, livros, periódicos, revistas, banco de dados 

como Google Acadêmico, Scielo.  

Os sujeitos envolvidos na pesquisa são os alunos das turmas de 6º ao 9º ano da escola 

Rosinê Rabelo, professores, coordenadores, gestores e demais funcionários. Embora se 

considere a participação da família como um ponto importante na intervenção.  

Para um melhor desenvolvimento cognitivo, este trabalho tem como objetivo geral 

investigar com afinco os aspectos que contribuem para o analfabetismo funcional, 

consequências decorrentes desta problemática e estimular o prazer pela leitura num processo 

contínuo, possibilitando ao educando uma aquisição de competências e habilidades.  

Inicialmente expressar-se de diferentes formas a fundamentação teórica sobre as 

dificuldades no ensino aprendizado da língua portuguesa e o analfabetismo funcional; em 

seguida uma vasta abordagem sobre estimular o aprendiz a pensar; desenvolver no aprendiz o 

hábito de ler e dissertar; e por fim, trabalha-se a importância da leitura para o amadurecimento 

do espírito crítico à aquisição de competências leitoras. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A motivação extrínseca reafirmando a pesquisa entre a interação do indivíduo com seu 

‘habitat’, por variações de mudança externas envolventes que determina certo modo 

determinando a coerência cultural entre diversos grupos. 

Segundo Bzuneck (2009), é fundamental essa proposta que insere um entendimento 

pelas quais se efetiva, porque todo sistema linguístico muda oferecendo aos seus falantes uma 

larga possibilidade de auto-identificação, na interação com mundo. Portanto,  essa mudança é 

necessária para definir o percurso através do qual a mudança se realiza. 

Então, é preciso que a família possa realizar leituras juntas dando respeito à importância 

que os seus familiares têm, para que os valorize ainda mais. 

Os discursos motivacionais se iniciam do ponto em que o homem percebe sua 

semelhança ao outro, conhecendo melhor os pontos de influência, não sendo necessário o uso 

da força, da escravização ou adestração para conseguir o que deseja. O homem se desenvolve 

aceleradamente devido à interação social que ele busca com o meio em que vive.  

Para Oliveira (2002) a aprendizagem é fundamental na construção do ser humano, sendo 

evidente que se possibilita a aprendizagem sem a interação com o outro. Lev Vygotsky 

conhecido mundialmente pela sua teoria do conhecimento chamada sócio-interacionista busca 

compreender o processo de interação. A tendência das pessoas é buscar sempre algo para sua 

satisfação e pessoas motivadas sempre reagem positivamente às incumbências ou recebem algo 

que tanto deseja. 

A escola onde ocorreu a pesquisa foi a Unidade Escolar Professora Rosinê Rabelo da 

Fonseca, recebendo a denominação em homenagem à professora que dedicou parte da sua vida 
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à educação cururu-puense. Sendo uma rede de ensino municipal, localizada na Rua Herculana 

Vieira, nº 64 - Centro, em Cururupu- MA.          

Assim, esta Unidade de Ensino, encontra-se legalmente amparada pelas leis 

educacionais vigentes, oferecendo o Ensino Fundamental II (6º ao 9º) e podendo, 

posteriormente, implantar a Educação de Jovens e Adultos. Foi fundada oficialmente em 

setembro de 2014. Não possui prédio próprio, funcionando assim no antigo prédio da Unidade 

Escolar Dr. José Pires – da Rede Estadual. Os alunos atendidos são oriundos do bairro: centro, 

Jacaré, Taguatinga, e comunidades adjacentes. O quadro de funcionários se distribui da 

seguinte forma: 1(uma) Diretora Geral,1(uma) Diretora adjunta, 2 (duas) coordenadoras 

pedagógicas, 13 (treze) professores, 2 (dois) vigias, 2 (dois) porteiros, 3 (três) A.O.S.G e 1 (um) 

agente administrativo.  

A referida escola funciona pela manhã (07:15h às 11:45h). No turno matutino oferece o 

ensino fundamental, com 04 (quatro) turmas, sendo assim distribuídas: 01 do 6º ano; 02 do 7º 

ano; 01 do 8º ano. No turno vespertino, com 04 (quatro) turmas: sendo 02 do 8ºano e 2 do 9º 

ano (Foto 1 e 2). Já o espaço físico dispõe de uma diretoria pequena com 1 (um) computador, 

1 (um) laboratório de informática, 1 (uma) sala de professores,1 (uma) cantina e 04 

(quatro)salas de aulas. 

 

Foto 1 - Sala de aula Escola Rosinê Rabelo da Fonseca Município de Cururupu-MA/ 9º ano – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo 

pessoal. 

 

Foto 2 - Sala de aula da Escola Rosinê Rabelo da Fonseca, Município de Cururupu-MA / 9º ano – 

2016. 
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 Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Sabe-se que a estrutura e a organização do texto conduz o leitor a uma reflexão sobre o 

tema abordado, isto é, através da prática da leitura adquirir-se a sua libertação do ser 

condicionado para o ser determinado. Com referida pesquisa concluiu-se que a falta do hábito 

da leitura não está somente nos alunos, mas nas famílias e nos professores, já que os mesmos 

tem a função de alicerce para a formação crítica dos cidadãos e prepará-los para a vida.  

 
Gráfico 1 – Representação dos resultados da pesquisa. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Afirmando Lajolo (1994, p. 108) que um “[...] quanto mais familiaridade com 

variedades de textos, maturidade no ato da leitura”, construção de significados e própria história 

enquanto leitor há uma constituição primordial para o desempenho de mediador da relação de 

diálogo entre leitor-texto. A persuasão é uma ferramenta importante para a leitura, a partir do 

ponto em que se mostra apaixonado e usa de experiências para estimular os alunos ao mesmo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             

 

  

 

 Pais analfabetos funcionais  
Professores com hábito de leitura 

 

Aluno analfabeto funcional  
Aluno com hábito de leitura  
Pais com hábito de leitura  
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Portanto, ainda haverá muitas barreiras no caminho, quando o professor mantém uma 

boa relação com o aluno, consegue impulsionar para o desenvolvimento, mantendo-se próximo 

dos mesmos gera confiança e coragem para conseguir enfrentar os obstáculos. Durante a 

pesquisa foi diagnosticado, um número significativo de alunos da Escola Professora Rosinê 

Rabelo da Fonseca, com dificuldades na leitura, interpretação e produção textual.  

Diagnóstico possibilitou uma reflexão sobre o problema, levando à hipótese que a razão 

das dificuldades dos alunos é a incapacidade de interpretar o que lê. Mas é possível sanar esse 

problema com o trabalho em conjunto com professores, sociedade e família. 

Portanto, entende-se ao seguinte problema: O analfabetismo funcional e alguns 

aspectos que o ocasionam na Unidade Escolar Professora Rosinê Rabelo da Fonseca, com base 

em dados anteriormente tabulados por profissionais da educação, mas é possível reverter com 

o apoio de todos os envolvidos dando autonomia aos nossos alunos trabalhando o seu 

protagonismo e tornando um professor como principal mediador do seu, autoestima na leitura 

e na escrita, fazendo com que ele produza prazerosamente. Assim, proporcionar métodos que 

valorizam a motivação é fundamental para que o analfabetismo funcional seja resolvido, assim, 

torna-se de suma importância a parceria entre pais e professores. 
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RESUMO 

O presente artigo é uma resposta às dúvidas teórico-metodológicas que surgiram na experiência de uma professora 

de música que atua com fanfarra no município de Sarzedo, Minas Gerais, além de doutoranda interessada no 

ensino-aprendizagem realizado nesse contexto. A experiência docente da autora culminou na criação de um 

método de ensino capaz de reduzir o tempo de estudo, manter a disciplina e proporcionar apresentações anuais 

bem-sucedidas no feriado de 7 de setembro. A fim de conhecer pesquisas e práticas de outros educadores musicais, 

um levantamento inicial no Google Acadêmico encontrou 2.390 resultados, mas selecionou apenas 7 estudos, 

dentre os quais só 1 tese de doutorado. Considerando as limitações de uma revisão narrativa e as demandas da 

professora-pesquisadora, decidiu-se empreender uma pesquisa bibliográfica mais criteriosa, baseada em uma 

pergunta bem definida: como se configura a pesquisa acadêmica brasileira em nível de mestrado e doutorado, no 

que se refere à temática “ensino-aprendizagem de fanfarra na escola pública do Brasil”? Baseado nessa indagação, 

o objetivo geral foi compreender aspectos-chave da pesquisa acadêmica brasileira de mestrado e doutorado sobre 

o ensino-aprendizagem de fanfarra na escola pública do país. Para concretizar esse objetivo, a pesquisa assumiu 

uma abordagem quantitativa e qualitativa, porém com ênfase no segundo aspecto, porquanto o objetivo último da 

investigação foi interpretar a literatura. Como já adiantado, o procedimento de coleta de análise de dados foi uma 

pesquisa bibliográfica, especificamente uma revisão narrativa, a qual não é tão livre e enviesada como a narrativa 

e não atinge o nível de qualidade metodológica exigido de uma revisão sistemática. Realizou-se a busca no dia 

7/2/2022, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, utilizando este conjunto de palavras-chave e 

operadores booleanos: “(método OR didática OR ensino OR aprendizagem OR aprendizado OR educação) AND 

(música OR musical) AND (fanfarra OR banda) AND (estudantil OR escolar OR escola)”. Para selecionar os 

estudos mais relevantes, definiram-se 10 critérios de inclusão e exclusão. A busca gerou uma lista de 70 

publicações, das quais foram incluídas 11 (sendo 9 dissertações e 2 teses) e excluídas 59. Percebe-se que a segunda 

investigação proporcionou muito menos resultados brutos do que o levantamento anterior, mas possibilitou elevar 

consideravelmente a quantidade e a qualidade dos resultados incluídos. Os estudos incluídos foram publicados 

entre 1994 e 2019; ocorreram em estados diferentes de Minas Gerais; objetivam essencialmente compreender 

realidades específicas, daí a predominância da abordagem qualitativa mediante estudo de caso; e convergiram no 

sentido de que as fanfarras e bandas proporcionam aprendizado além do cognitivo, chegando ao nível cultural, 

social e emocional, mas alguns divergiram da experiência da autora ao afirmar que o foco em execução 

instrumental prejudica a eficácia da educação musical. É possível concluir que a pesquisa acadêmica brasileira de 

mestrado e doutorado voltada à temática “ensino-aprendizagem de fanfarra na escola pública do Brasil” se 

configura majoritariamente em um conjunto de dissertações baseadas em estudos de caso e publicadas entre 1994 
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e 2019. São necessárias novas revisões integrativas a partir de perguntas e recortes mais específicos, para avançar 

na interpretação dos estudos. 
Palavras-chave: Percussão. Escolar. Educação. Musical. Pública. 

 

ABSTRACT 

This paper is an answer to the theoretical-methodological questions that emerged from the experience of a music 

teacher who works with fanfare in the municipality of Sarzedo, Minas Gerais, Brazil, and who is also a doctoral 

student interested in the teaching and learning carried out in this context. The author's teaching experience 

culminated in the creation of a teaching method capable of reducing study time, maintaining discipline and 

providing successful annual presentations on the September 7th holiday (The Independence of Brazil). In order to 

learn about research and practices of other music educators, an initial survey on Google Scholar found 2,390 

results, but selected only 7 studies, among which only 1 doctoral dissertation. Considering the limitations of a 

narrative review and the demands of this teacher-researcher, it was decided to conduct a more careful bibliographic 

research, based on a well-defined question: how is Brazilian academic research configured at the master's and 

doctoral level, regarding the subject “teaching-learning fanfare in public schools in Brazil”? Based on this question, 

the study’s general objective was to understand key aspects of Brazilian academic master and doctoral research on 

teaching-learning of fanfare in public schools in the country. To achieve this goal, the research took a quantitative 

and qualitative approach, but with an emphasis on the second aspect, since its ultimate objective was to interpret 

the literature. As previously mentioned, the data analysis collection procedure was a literature search, specifically 

a narrative review, which is not as free and biased as the narrative and does not reach the level of methodological 

quality required of a systematic review. The search was carried out on 2/7/2022, in the Brazilian Digital Library 

of Theses and Dissertations, using this set of keywords and Boolean operators (originally in Portuguese): “(method 

OR didactic OR teaching OR learning OR learning OR education) AND (music OR musical) AND (fanfare OR 

band) AND (student OR school OR school)”. To select the most relevant studies, 10 inclusion and exclusion 

criteria were defined. The search generated a list of 70 publications, of which 11 were included (9 master theses 

and 2 doctoral dissertations) and 59 excluded. It can be seen that the second investigation provided much less raw 

results than the previous survey, but made it possible to considerably increase the quantity and quality of results 

included. Included studies were published between 1994 and 2019; occurred in states other than Minas Gerais; 

essentially aimed to understand specific realities, hence the predominance of the qualitative approach through case 

study; and converged in the sense that fanfares and bands provide learning beyond the cognitive, reaching the 

cultural, social and emotional level, but some diverged from the author's experience when stating that the focus on 

instrumental performance undermines the effectiveness of music education. It is possible to conclude that Brazilian 

academic master's and doctoral research focused on the theme “fanfare teaching-learning in public schools in 

Brazil” is mostly configured in a set of master theses based on case studies and published between 1994 and 2019. 

New integrative reviews based on more specific questions and clippings are needed, in order to advance in the 

interpretation of the literature. 

Keywords: Percussion. School. Education. Musical. Public. 

 

ABSTRACTO 

Este artículo es una respuesta a las dudas teórico-metodológicas que surgieron a lo largo de la experiencia de una 

enseñante de música que trabaja con fanfarria en el municipio de Sarzedo, Minas Gerais, Brasil, y que también es 

estudiante de doctorado interesada en la enseñanza y el aprendizaje que se lleva a cabo en ese contexto. La 

experiencia docente de la autora culminó en la creación de un método de enseñanza capaz de reducir el tiempo de 

estudio, mantener la disciplina y brindar exitosas presentaciones anuales en la festividad del 7 de septiembre 

(Independencia de Brasil). Para conocer investigaciones y prácticas de otros educadores musicales, una búsqueda 

inicial en Google Académico encontró 2.390 resultados, pero seleccionó apenas 7 estudios, entre los cuales solo 1 

tesis doctoral. Considerando las limitaciones de una revisión narrativa y las necesidades de esta docente-

investigador, se decidió realizar una investigación bibliográfica más cuidadosa, a partir de una pregunta bien 

definida: ¿cómo se configura la investigación académica brasileña a nivel de maestría y doctorado, en cuanto al 

tema de la “enseñanza-aprendizaje de fanfarria en las escuelas públicas de Brasil”? Con base en esta pregunta, el 

objetivo general del estudio fue comprender aspectos-clave de la investigación académica de maestría y doctorado 

brasileña sobre la enseñanza-aprendizaje de la fanfarria en las escuelas públicas del país. Para lograr este propósito, 

la investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo, pero con énfasis en el segundo aspecto, ya que su 

objetivo final era interpretar la literatura. Como se mencionó anteriormente, el procedimiento de recolección y 

análisis de datos fue una búsqueda bibliográfica, específicamente una revisión narrativa, que no es tan libre y 

sesgada como la narrativa y no alcanza el nivel de calidad metodológica requerida de una revisión sistemática. La 
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búsqueda se realizó el 7/2/2022, en la Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Disertaciones, utilizando este 

conjunto de palabras clave y operadores booleanos (originalmente en portugués): “(método OR didáctico OR 

enseñanza OR aprendizaje OR aprendizaje OR educación) AND (música O musical) AND (fanfarria O banda) 

AND (estudiante O escuela O escuela)”. Para seleccionar los estudios más relevantes, se definieron 10 criterios de 

inclusión y exclusión. La búsqueda generó una lista de 70 publicaciones, de las cuales se incluyeron 11 (9 tesis de 

maestría y 2 de doctorado) y se excluyeron 59. Se puede observar que la segunda investigación arrojó mucho 

menos resultados brutos que la del estudio anterior, pero permitió aumentar considerablemente la cantidad y 

calidad de los resultados incluidos. Las investigaciones incluidas se publicaron entre 1994 y 2019; ocurrieron en 

otros estados además de Minas Gerais; se dedicaron esencialmente a la comprensión de realidades concretas, de 

ahí el predominio del enfoque cualitativo a través del estudio de casos; y convergieron en el sentido de que las 

fanfarrias y las bandas brindan aprendizajes más allá del cognitivo, alcanzando el nivel cultural, social y emocional, 

pero algunos divergieron de la experiencia de la autora al afirmar que el enfoque en la interpretación instrumental 

perjudica la efectividad de la educación musical. Es posible concluir que las investigaciones de maestría y 

doctorado académico brasileñas centradas en el tema “fanfarria de enseñanza-aprendizaje en las escuelas públicas 

de Brasil” se configuran mayoritariamente en un conjunto de disertaciones basadas en estudios de casos y 

publicadas entre 1994 y 2019. Se necesitan nuevas revisiones integradoras basadas en cuestiones y enfoques más 

específicos, para avanzar en la interpretación de la literatura. 

Palabras-clave: Percusión. Colegio. Educación. Musical. Público. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é uma resposta às dúvidas teórico-metodológicas que surgiram na 

experiência da autora, uma professora de música que atua com ensino-aprendizagem de fanfarra 

no município de Sarzedo, Minas Gerais. Ao longo de muitos anos, enfrentaram-se diversas 

dificuldades na prática pedagógica, sobretudo problemas de gestão da educação pública, como 

a falta de instrumentos para os alunos. Mesmo assim, a docente conseguiu aprimorar 

gradativamente as estratégias de ensino, a ponto de construir sozinha um método de ensino que 

se mostra eficaz, segundo a experiência da autora, pois reduz o tempo de estudo, mantém a 

disciplina e proporciona apresentações anuais bem-sucedidas da fanfarra em 7 de setembro 

(BARBOSA; PINTO, 2021a, 2021b). 

Agora, além de educadora musical, a pesquisadora é uma doutoranda que investiga em 

que medida a experiência dela se aproxima ou se distancia de outros professores de fanfarra no 

Brasil. Mais especificamente, procura-se descobrir se o referido método de ensino é mais ou 

menos eficaz do que os de outros educadores musicais, motivo pelo qual é necessário conhecer 

quais estratégias de ensino de fanfarra outros professores-pesquisadores utilizaram e quais 

foram os resultados obtidos. Além disso, é importante verificar qual metodologia de pesquisa 

empregaram e que nível de estudo foi desenvolvido (graduação, mestrado, doutorado). Todos 

esses aspectos permitirão tomar as melhores decisões teórico-metodológicas na condução do 

doutorado, que, por sua vez, proporcionará maior eficácia nos processos de planejamento, 

aplicação e avaliação de ensino de fanfarra por parte da autora nas escolas de Sarzedo. 

Procurando iniciar esse trabalho de levantamento de estudos relacionados, a autora 

realizou uma primeira aproximação com a literatura, mediante uma revisão narrativa no Google 

Acadêmico em dezembro de 2021. Por meio de uma simples sequência de palavras-chave 

(“ensino aprendizagem escola fanfarra”), a docente encontrou 2.390 resultados brutos, porém 

selecionou apenas 7 publicações relevantes, sendo 1 capítulo de livro (SOUZA; PEREIRA, 

2021), 2 artigos acadêmicos (CAMPOS, 2008; CISLAGHI, 2011), 3 dissertações de mestrado 

(FÉLIX, 2013; FONSECA 2016; MARCONATO, 2014) e só 1 tese de doutorado (SANTOS, 

2017). 2 monografias de graduação (BRITO JÚNIOR, 2014; MARQUES, 2013) foram 

excluídas desse levantamento inicial, porque trabalhos dessa natureza não apresentam o nível 

de qualidade metodológica esperado para fundamentar uma tese de doutorado. 
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O capítulo de Souza e Pereira (2021) afirma que a quantidade de estudos brasileiros 

sobre o processo de ensino-aprendizagem nas bandas e fanfarras escolares tem aumentado 

consideravelmente, mas pondera haver poucas investigações específicas a respeito do método 

de ensino dos professores de música que atuam nesses grupos. 

Dentre os artigos, Cislaghi (2011) constata que processos de ensino-aprendizagem 

musical variam segundo a abordagem utilizada por cada professor. Apesar da variação 

pedagógica, o trabalho dos professores de fanfarra converge no sentido de que privilegiam a 

disciplina e a execução instrumental para apresentações públicas, segundo Campos (2008). 

No âmbito das dissertações de mestrado, Félix (2013) entende que as práticas de cada 

professor são diferenciadas, mas conseguem proporcionar resultados significativos, como o 

desfile de 7 de setembro. Já Fonseca (2016) identifica princípios, métodos e procedimentos 

técnicos que parecem constituir as marcas de uma pedagogia própria das bandas e fanfarras 

escolares da cidade estudada. Por seu turno, Marconato (2014) conclui que a comunicação em 

rede e a facilitação pelos educadores são capazes de transformar as bandas escolares em 

veículos funcionais de aprendizagem de música para os alunos do ensino fundamental. Sobre a 

tese de Santos (2017), ressalta-se a descoberta de que os grupos percussivos analisados operam 

sem uma articulação com as atividades pedagógicas, porém são geradores de conhecimento, 

pois constroem saberes percussivos. 

Embora apresentem resultados e conclusões relevantes para os interesses de pesquisa 

da autora deste artigo, os estudos comentados acima foram selecionados em uma revisão 

narrativa, que, por definição, possui limitações consideráveis, a começar pelo número de 

inclusões. 9 estudos relevantes representam um número abaixo do esperado em nível de 

mestrado e doutorado no Brasil. Não haveria mais dissertações e teses sobre a temática? Além 

disso, nenhuma pesquisa foi desenvolvida em Minas Gerais, estado de atuação da pesquisadora. 

Seria possível comparar a experiência de Sarzedo com a de outros educadores do estado? Outra 

limitação se refere à qualidade teórico-metodológica dos estudos. A maioria são artigos ou 

dissertações, havendo apenas 1 tese de doutorado, que é o tipo de fonte mais confiável 

produzida pela academia. Vale observar que Campos (2008) e Cislaghi (2011) são recortes de 

tese e dissertação respectivamente, porém não estão disponíveis na internet para leitura na 

íntegra, o que impossibilita o devido aprofundamento. 

Considerando todas essas limitações de uma revisão narrativa e as demandas 

vivenciadas por esta professora-pesquisadora de música, pergunta-se: como se configura a 

pesquisa acadêmica brasileira em nível de mestrado e doutorado, no que se refere à temática 

“ensino-aprendizagem de fanfarra na escola pública do Brasil”? 

Diante dessa pergunta, o objetivo geral da nova revisão da literatura foi compreender 

aspectos-chave da pesquisa acadêmica brasileira de mestrado e doutorado sobre o ensino-

aprendizagem de fanfarra na escola pública do país. Para concretizar esse propósito geral, 

definiram-se 2 objetivos específicos: 

1) Quantificar dissertações de mestrado e teses de doutorado brasileiras sobre o tema 

disponíveis na internet; e 

2) Realizar uma análise qualitativa dos estudos selecionados, enfatizando os aspectos 

gênero textual, ano de publicação, local da fanfarra, objetivo geral, metodologia, 

resultados e conclusões. 
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Visando o melhor entendimento desse percurso, a continuação do estudo foi 

organizada em mais 2 seções: 

● A Seção 2 detalha a Metodologia da nova pesquisa bibliográfica e os resultados 

que ela proporcionou; e 

● A Seção 3 apresenta a conclusão da pesquisa, assim como direções para trabalhos 

futuros. 

 

EM BUSCA DE ESTUDOS ACADÊMICOS SOBRE FANFARRA 

Nesta seção, a autora descreve como foi realizada a pesquisa bibliográfica e discute os 

resultados obtidos. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa assumiu uma abordagem quantitativa e qualitativa, porém com ênfase 

no segundo aspecto, porquanto o objetivo último da investigação foi interpretar a literatura. 

À luz de Freire (2010, p. 22), o aspecto qualitativo do estudo significa que ele procurou 

“ajudar as pessoas a obter um conhecimento mais sofisticado das coisas”, além de assumir que 

o afastamento entre a professora de música e a pesquisadora não é totalmente possível, mas 

constitutivo do processo de construção do conhecimento. 

Quantos aos procedimentos de coleta e análise, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, 

que é baseada em material já elaborado, principalmente livros e artigos acadêmicos (GIL, 

2002). Embora quase todos os estudos dependam de técnicas dessa natureza, “há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas” (GIL, 2002, p. 44). 

Esse é o caso das revisões de literatura, que são divididas em 3 tipos: narrativa, 

integrativa e sistemática. Conforme o guia da Universidade Estadual de São Paulo (2015), a 

revisão narrativa constitui uma pesquisa bibliográfica que seleciona as fontes por conveniência, 

como nos projetos de pesquisa, em vez de seguir um conjunto de critérios bem definidos, os 

quais balizam a revisão sistemática, muito empregada na área da saúde para tomar decisões de 

vida ou morte sobre a eficácia de um tratamento. Nesse sentido, a revisão integrativa se encontra 

no meio-termo, pois não é tão livre e enviesada como a narrativa e não atinge o nível de 

qualidade metodológica exigido de uma revisão sistemática. 

Os critérios que balizaram a revisão integrativa apresentada neste artigo constam dos 

quadros 1 e 2, disponíveis logo abaixo. 

Quadro 1: Critérios de busca. 

 

Data de 

busca 

Idioma Palavras-chave e operadores 

booleanos 

Base de dados Filtros 

7/2/2022 Português (Método OR didática OR ensino 

OR aprendizagem OR aprendizado 

OR educação) AND (música OR 

musical) AND (fanfarra OR banda) 

AND (estudantil OR escolar OR 

escola) 

 

Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses 

e Dissertações 

 

https://bdtd.ibict.br

/vufind/ 

1) Buscar palavra-

chave no título ou no 

assunto 

2) Excluir monografia 

de graduação 

3) Qualquer ano de 

publicação 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O conjunto de palavras-chave e operadores booleanos representados acima pretendeu 

aumentar o nível de relevância dos resultados, tornando o escopo o mais próximo possível dos 

interesses de pesquisa da autora no doutorado. Os termos dentro parênteses representam 

conceitos específicos, expressados nas diferentes palavras que são separadas por OR, 

equivalente a “ou” em português. Já as conjunções entre os grupos de parênteses realizam 

combinações entre cada um dos termos, por meio do operador AND, traduzido como “e”. 

Se a base de dados tivesse sido o Google Acadêmico, bastaria copiar e colar tais 

palavras e operadores na caixa de busca, porém a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) não opera com os mesmos algoritmos. Por essa razão, foi necessário abrir 

a tela de pesquisa avançada, montar grupos de termos e operadores e, após realizada toda a 

configuração, confirmar a busca no sistema, ao final da página. 

Como toda busca na internet costuma gerar um elevado número de resultados (nem 

todos confiáveis), foram definidos critérios de inclusão e exclusão para mais bem decidir quais 

publicações deveriam ser selecionadas (ver Quadro 2). 

 

Quadro 2: Critérios de inclusão e exclusão. 

 

Inclusão Exclusão 

1) Dissertação de mestrado ou tese de doutorado; 

2) Qualquer ano de publicação; 

3) Foco em ensino-aprendizagem musical em 

contexto de fanfarra ou banda de escola pública 

brasileira; 

4) Ocorrência de, pelo menos, 1 palavra-chave no 

título ou no assunto. 

1) Não atendimento a qualquer dos critérios de 

inclusão; 

2) Falta de ênfase no processo de ensino-

aprendizagem musical; 

3) Contexto divergente da educação pública 

brasileira; 

4) Campo de pesquisa alheio à fanfarras ou bandas 

musicais escolares; 

5) Estudos realizados em outras áreas que não a 

artística ou a educacional, ainda que haja ocorrência 

de alguma palavras-chave; 

6) Texto completo indisponível no endereço 

informado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na próxima seção, os resultados da revisão integrativa são apresentados e discutidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No dia 7 de fevereiro de 2022, a busca na BDTD gerou uma lista de 70 resultados. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos 11 estudos, sendo 9 

dissertações e 2 teses, e excluídas as 59 pesquisas restantes (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Resultados brutos, incluídos e excluídos. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Desde já, percebem-se diferenças relevantes entre as técnicas de revisão narrativa, que 

apresentou alguns antecedentes na Introdução do artigo, e a de revisão integrativa, cujos 

resultados são reportados nesta nova pesquisa. Por um lado, a segunda investigação 

proporcionou muito menos resultados brutos (70) do que o levantamento anterior (2.390). Por 

outro lado, possibilitou elevar consideravelmente a quantidade e a qualidade de resultados 

incluídos (11 estudos, dos quais 9 dissertações e 2 teses), em comparação com a revisão anterior 

(6 publicações, sendo 1 capítulo de livro, 2 artigos, 3 dissertações e 1 tese). 

A seguir, foi construído um quadro sinóptico baseado nesses 11 estudos incluídos, com 

destaque para os aspectos gênero textual, ano de publicação, local da fanfarra, objetivo geral, 

metodologia, resultados e conclusões (ver Quadro 3). Logo após, são formulados comentários 

a respeito de cada um desses pontos. 

 

 
70 resultados 

brutos 

 11 incluídos 

 9 dissertações 

 2 teses 

 59 excluídos 
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Quadro 3: Sinopse dos 11 estudos incluídos (continua na página seguinte). 

 

Estudo Gênero 

textual 

Local da 

fanfarra 

Objetivo geral Metodologia Resultados e conclusões 

relevantes 

1. Félix 

(2013) 

Dissertação 

de 

mestrado. 

Cabedelo 

(Paraíba). 

Conhecer e 

analisar como 

se caracteriza o 

processo de 

ensino-

aprendizagem 

em cada oficina 

de banda 

fanfarra. 

Abordagem 

qualitativa; 

Pesquisa 

bibliográfica; 

Pesquisa 

documental; 

Estudo de caso; 

Observação; 

Entrevista. 

1) Cada fanfarra se constitui como 

espaço educativo, de forma 

singular e multifatorial. 

2) A seleção de alunos e monitores 

segue critérios diferenciados dos 

propostos pelo manual do 

Programa Mais Educação. 

3) As práticas de cada professor 

são diferenciadas, mas conseguem 

proporcionar resultados 

significativos, como o desfile de 

Sete de Setembro. 

2.Fonsec

a (2016) 

Dissertação 

de 

mestrado. 

Santarém 

(Pará). 

Investigar os 

processos de 

ensino nas 

bandas e 

fanfarras 

escolares 

realizados em 

preparação 

para um 

festival de 

Santarém. 

Abordagem 

qualitativa; 

Entrevista; 

Observação. 

1) Existem princípios, métodos e 

procedimentos técnicos que 

parecem constituir as marcas de 

uma pedagogia própria das bandas 

e fanfarras escolares de Santarém. 

2) Cabe denominar esses 

elementos como pedagogia do 

todo, pois não se trata de um 

ensino exclusivamente musical, 

mas também artístico e gerencial. 

3.Higino 

(1994) 

Dissertação 

de 

mestrado. 

Volta Redonda 

(Rio de 

Janeiro). 

Analisar o 

ensino musical 

de banda 

considerando a 

eficácia· para o 

desenvolviment

o individual e 

social de 

alunos da rede 

de ensino 

municipal de 

Volta Redonda. 

Abordagem 

qualitativa; 

Estudo de caso. 

1) O processo de musicalização 

Martins de Oliveira possibilita a 

formação individual e social do 

aprendiz, bem como auxilia na 

integração com a família e a 

comunidade. 

4.Marcon

ato 

(2014) 

Dissertação 

de 

mestrado. 

Guarulhos 

(São Paulo). 

Entender como 

a prática de 

banda escolar 

contribui para a 

educação 

musical. 

Abordagem 

qualitativa; 

Estudo de caso. 

1) A banda escolar possui origem 

e objetivos diferentes dos da 

disciplina de educação musical. 

2) Mediante a comunicação em 

rede e a facilitação pelos 

educadores, é possível transformar 

as bandas escolares em veículos 

funcionais de aprendizagem de 

música. 

5.Nóbreg

a (2018) 

Dissertação 

de 

mestrado 

João Pessoa 

(Paraíba) 

Compreender a 

função 

educativa do 

projeto de 

bandas 

marciais de 

João Pessoa e 

as concepções 

educativas e 

musicais que 

direcionam a 

prática. 

Abordagem 

quantitativa e 

qualitativa; 

Pesquisa 

bibliográfica; 

Pesquisa 

documental; 

Entrevista. 

1) As concepções que norteiam o 

projeto estão fundamentadas no 

ensino tradicional de música, com 

ênfase na execução instrumental 

nas apresentações da banda. 

2) Esse foco causa dificuldades na 

seleção dos alunos e prejudica a 

eficácia do desenvolvimento 

musical dos aprendizes. 
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6.Santos 

(2019) 

Dissertação 

de 

mestrado 

Várias cidades 

(Distrito 

Federal) 

Investigar as 

ações 

educativo-

musicais de 

professores em 

projetos de 

bandas 

escolares na 

rede pública de 

ensino do 

Distrito Federal 

Abordagem 

qualitativa; 

Pesquisa 

bibliográfica; 

Pesquisa; 

Formação-ação; 

Documentação; 

Narrativa. 

1) Os projetos de bandas do 

Distrito Federal se dão por micro 

ações de professores e outros 

autores que se juntam a eles na 

construção de uma rede de 

educação musical escolar. 

2) As ações educativo-musicais 

dos professores se relacionam com 

processos formativo-musicais na 

banda, aspectos profissionais e 

formação de alianças políticas 

voltadas para continuidade dos 

projetos. 

7.Santos 

(2017) 

Tese de 

doutorado. 

Fortaleza 

(Ceará) 

Analisar os 

saberes 

percussivos 

desenvolvidos 

por dois grupos 

de maracatu é 

uma banda 

marcial em 

escolas 

públicas de 

Fortaleza. 

Abordagem 

qualitativa; 

Pesquisa 

bibliográfica; 

Pesquisa de 

campo; 

Entrevista. 

1) As práticas percussivas coletivas 

são realizadas principalmente por 

grupos de maracatu e fanfarras. 

2) Eles constituem grupos de 

atividades extracurriculares 

voltados para ensaios, atividades e 

apresentações artísticas. 

3) Tais grupos operam sem uma 

articulação com as atividades 

pedagógicas, porém são geradores 

de conhecimento, pois constroem 

saberes percussivos. 

8.Silva 

(2014) 

Dissertação 

de 

mestrado. 

Aparecida de 

Goiânia 

(Goiás). 

Verificar como 

as bandas de 

música 

contribuem 

para o processo 

musical e social 

dos alunos. 

Abordagem 

quantitativa e 

qualitativa; 

Pesquisa 

bibliográfica; 

Observação; 

Entrevista. 

1) O ensino de música na banda 

segue uma metodologia 

sistematizada e peculiar, visando a 

uma educação musical formal. 

2) Os alunos realizam uma rotina 

de treinamento que utiliza 

metodologias de ensino coletivo de 

instrumentos musicais e abarca 

diversas práticas de repetição, 

memorização, respiração, 

digitação, leitura etc. 

3) Além do aprendizado musical, 

as bandas escolares proporcionam 

formação cultural e social. 

9.Silva 

(2012) 

Dissertação 

de 

mestrado. 

João Pessoa 

(Paraíba). 

Investigar os 

processos de 

ensino-

aprendizagem 

da Banda 

Marcial 

Augusto dos 

Anjos. 

Abordagem 

qualitativa; 

Pesquisa 

bibliográfica; 

Estudo de caso; 

Registro 

videográfico; 

Observação; 

Entrevista. 

1) O ensino de música na banda 

apresenta eficácia limitada, mas 

proporciona uma experiência 

significativa, capaz de influenciar 

alguns aprendizes a seguir carreira 

profissional no campo. 

10.Vecch

ia (2012) 

Tese de 

doutorado. 

(Não se aplica). Entender os 

métodos atuais 

de educação 

musical 

coletiva 

realizada com 

instrumentos de 

sopro e 

percussão. 

Abordagem 

qualitativa; 

Pesquisa 

bibliográfica; 

Construção de 

sequência 

didática. 

1) A pesquisa construiu uma 

proposta de sistematização de 

conteúdos para educação musical 

coletiva mediante instrumentos de 

sopro e percussão.  

2) Esses conteúdos possuem 

aplicabilidade em material 

didático, repertório, planejamento 

e avaliação. 

11.Vieira 

Júnior 

(2017) 

Dissertação 

de 

mestrado. 

(Provavelment

e uma cidade 

Compreender 

as estratégias 

de 

Abordagem 

qualitativa; 

1) Os alunos e o professor atribuem 

a responsabilidade de aprender aos 

próprios discentes, que utilizam 
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do Distrito 

Federal). 

aprendizagem 

musical em 

uma banda 

escolar. 

Pesquisa 

bibliográfica; 

Estudo de caso; 

Observação; 

Entrevista. 

variadas estratégias 

autorregulatórias. 

2) Os papéis do professor são 

ensinar conteúdos básicos, 

esclarecer dúvidas e incentivar a 

turma, de modo que cabe aos 

alunos dar continuidade ao 

processo de aprendizado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos respectivos estudos. 

 

Ano de publicação 

Com base no Quadro 3, o primeiro estudo acadêmico stricto sensu brasileiro sobre a 

educação em bandas escolares foi a dissertação de Higino (1994), ao passo que o estudo mais 

recente é atribuído a Santos (2019). 

Nota-se que o número de investigações aumenta com o passar dos anos, porém talvez 

a pandemia do novo coronavírus de 2019 (COVID-19) tenha prejudicado a realização de novas 

pesquisas de campo. Afinal, o ensino coletivo de instrumentos musicais e a apresentação em 

público são atividades diretamente prejudicadas pelas medidas de distanciamento e isolamento, 

implementadas a partir de 2020, quando a COVID-19 foi classificada como pandemia pela 

Organização Mundial da Saúde. 

 

Local da fanfarra 

Tomando agora o aspecto espacial, isto é, o campo empírico de realização das 

pesquisas, nenhuma delas ocorreu no estado de Minas Gerais, em cujas escolas públicas a autora 

deste artigo atua como professora de música. Os únicos trabalhos que abordam a região Sudeste 

foram conduzidos por Higino (1994), no Rio de Janeiro, e Marconato (2014), em São Paulo. 

Essa descoberta sugere que a doutoranda responsável pelo presente artigo realizará 

uma contribuição relevante para a teoria e a prática de música em Minas Gerais, ao tomar como 

objeto a experiência de ensino-aprendizagem de fanfarra percussiva na cidade mineira de 

Sarzedo (BARBOSA; PINTO, 2021a, 2021b). Além disso, a referida falta de dissertações e 

teses serve de motivação para outros educadores musicais do estado se debruçaram sobre a 

temática nos programas de pós-graduação. 

 

Objetivo geral 

A maior parte dos estudos incluídos objetiva essencialmente compreender traços gerais 

ou específicos da educação musical no contexto das bandas e fanfarras escolares, focalizando 

ora o professor, ora o aluno, ora o contexto escolar. 

A tese de Vecchia (2012) é a referência cujo objetivo mais se aproxima do propósito 

que a autora deste artigo pretende concretizar no doutorado (BARBOSA; PINTO, 2021a, 

2021b), pois ambos os pesquisadores se dedicam à sistematização do processo de ensino-

aprendizagem musical no contexto de bandas e fanfarras escolares. 

 

Metodologia 

Quase todos os estudos assumem uma abordagem qualitativa. Essa maioria de 

investigações qualitativas tende a se delinear como estudos de caso, uma vez que detalham 
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grupos ou projetos musicais específicos de escolas específicas de cidades específicas. Dentre 

as técnicas de coleta de dados, destacam-se a pesquisa bibliográfica, a observação e a entrevista. 

3 autores fogem ao padrão metodológico identificado (e, por isso, sinalizam exemplos 

de inovação na pesquisa sobre o objeto em pauta). Nóbrega (2018) e Silva (2014) mesclam 

abordagens quantitativas e qualitativas na coleta e na análise dos dados. Por seu turno, Vecchia 

(2012) é o único que não realizou estudo de caso, mas desenvolveu uma investigação teórica 

exaustiva sobre a melhor maneira possível de sistematizar o aprendizado em bandas e fanfarras 

brasileiras, com base em densa fundamentação conceitual e referências de outros países. 

 

Resultados e conclusões 

Alguns dos estudos selecionados, como Nóbrega (2018), salientam que as concepções 

de ensino-aprendizagem predominantes são o ensino coletivo e tradicional. Esta segunda 

modalidade enfatiza o objetivo de preparar os alunos para a execução instrumental em 

apresentações públicas, dentre as quais a comemoração anual da Independência do Brasil, em 

7 de setembro. A mencionada tendência educativa confirma o artigo de Campos (2008), 

segundo o qual o trabalho dos professores de fanfarra privilegia a disciplina e a execução 

instrumental para apresentações públicas. 

Apesar desse encaminhamento pedagógico, mais de um estudo verifica que as bandas 

e fanfarras possibilitam à educação musical escolar ir além do cognitivo, da aprendizagem em 

sentido estrito, pois promove formação cultural e inclusão social, dentre outros aspectos. 

Exemplos de conclusões que fazem essa ponderação encontram-se nos trabalhos de Fonseca 

(2016), Higino (1994) e Silva (2014). 

Outro ponto que ganha relevo ao comparar os resultados e conclusões de vários 

trabalhos é a possível influência entre a metodologia de cada pesquisador, a diversidade de 

estratégias de ensino-aprendizagem e o nível de eficácia que elas proporcionam. Justamente 

porque as metodologias de pesquisa e de ensino são bastante variadas, torna-se uma tarefa árdua 

verificar quais práticas são mais eficazes e por quais motivos. 

Um exemplo específico dessa dificuldade analítica está na divergência entre a 

experiência desta autora como professora de música e a conclusão registrada em uma das 

dissertações. Por um lado, graças ao método de repetição e outros recursos sistematicamente 

utilizados pela autora deste artigo, a fanfarra de Sarzedo é beneficiada com economia de tempo, 

aumento de disciplina e apresentações bem-sucedidas. Por outro lado, Nóbrega (2018) verifica 

o contrário: o ensino focado em execução instrumental em apresentações públicas prejudica 

desde a seleção dos alunos até o desenvolvimento musical dos aprendizes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme as publicações incluídas nesta revisão integrativa, é possível concluir que a 

pesquisa acadêmica brasileira de mestrado e doutorado voltada à temática “ensino-

aprendizagem de fanfarra na escola pública do Brasil” se configura majoritariamente em um 

conjunto de dissertações baseadas em estudos de caso e publicadas entre 1994 e 2019. 

Embora a metodologia da revisão narrativa tenha sido construída para localizar apenas 

estudos focados no processo de ensino-aprendizagem das fanfarras e bandas musicais escolares, 

vários estudos incluídos destacam que esses grupos ultrapassam o aspecto cognitivo do 

aprender, chegando a impactar consideravelmente os valores, as emoções e a realidade social 



 
Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 

26 

dos alunos. Isso implica que estudos mais longos e sistemáticos, como as pesquisas de 

doutorado, deveriam partir de concepções amplas de educação musical, pois uma abordagem 

exageradamente cognitivista não será capaz de abarcar a diversidade que o fenômeno demonstra 

em campo. 

Outro ponto que a revisão integrativa deixou em aberto foi a dificuldade para, de fato, 

integrar os resultados e conclusões das pesquisas incluídas. Embora quase todos os trabalhos 

sejam de abordagem qualitativa e delineamento de estudo de caso, os pesquisadores utilizam 

diferentes fundamentações teóricas aplicadas a contextos específicos de professores que, por 

sua vez, empregam estratégias diversas de ensino-aprendizagem. Após a discussão dos 

resultados aqui reportados, cabe indagar se o melhor termo para técnica seria “revisão 

integrativa exploratória” ou “mapeamento”, pois não foi possível realizar grande 

aprofundamento ou generalização sobre os achados.  

Considerando tanto a relevância quanto às limitações desta pesquisa, coloca-se como 

oportunidade para estudos futuros realizar uma nova revisão bibliográfica, seja integrativa, seja 

sistemática, porém buscando avançar na comparação de somente um aspecto baseado em uma 

pergunta específica sobre instrumentos específicos. Por exemplo, quais estratégias dos 

professores e alunos de música são mais eficazes no ensino-aprendizagem de instrumentos 

percussivos na preparação para fanfarra de 7 de setembro nas escolas analisadas pelos estudos 

incluídos? Sabendo que as fanfarras e bandas escolares promovem mais do que aprendizado 

cognitivo, qual é o outro aspecto mais beneficiado por elas? 

Dessa forma, espera-se que as novas pesquisas bibliográficas avancem no diálogo 

entre os muitos estudos de caso disponíveis na literatura, de maneira a possibilitar melhores 

práticas de pesquisa e ensino de música na academia e na escola brasileiras. 
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RESUMO 

A música é uma das múltiplas inteligências humanas e exerce muitas funções sociais, mas nem todos os alunos 

são devidamente estimulados a desenvolvê-la. Uma das estratégias que contribuem nesse processo é a prática da 

fanfarra estudantil, na qual os discentes tocam instrumentos percussivos em datas importantes, como a 

Independência do Brasil em 7 de setembro. Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi compreender a experiência 

de ensino-aprendizagem de fanfarra estudantil em Sarzedo, município localizado em Minas Gerais, Brasil. Devido 

à natureza da investigação aqui relatada, optou-se por uma metodologia de pesquisa qualitativa, mediante a técnica 

de pesquisa-ação. A experiência da professora de música foi organizada em 9 categorias qualitativas: 1) tipo de 

fanfarra; 2) surgimento da fanfarra em Sarzedo; 3) preparativos gerais; 4) preparação musical dos alunos; 5) 

escolha dos discentes; 6) ensaio na escola; 7) ensaio nas ruas; e 8) apresentação da fanfarra. Segundo a experiência 

desta professora de música, é possível concluir que a fanfarra estudantil de Sarzedo, apesar de ser realizada 

somente com instrumentos de percussão e de não ter como objetivo a formação de músicos profissionais, contribui 

para o desenvolvimento da inteligência musical dos alunos e exerce diversas funções sociais, extrapolando, física 

e simbolicamente, o ambiente escolar. Nesse sentido, é importante que novos estudos se aprofundem na 

compreensão do papel que a música exerce na escola e na sociedade como um todo.  

Palavras-chave: Educação. Musical. Fanfarra. Escolar. Estudantil. 

 

ABSTRACT 

Music is one of the multiple human intelligences and performs many social functions, however not all students are 

properly stimulated to develop it. One of the strategies that contribute to this process is the practice of student 

fanfare, in which students play percussive instruments on important dates, such as the Independence of Brazil on 

September 7. Therefore, the objective of this research was to understand the teaching-learning experience of 

student fanfare in Sarzedo, a city located in the state of Minas Gerais, Brazil. Due to the nature of the investigation 

reported here, a qualitative research methodology was chosen, more specifically the action research technique. 

The music teacher's experience was organized into 9 qualitative categories: 1) type of fanfare; 2) emergence of 

fanfare in Sarzedo; 3) general preparations; 4) musical preparation of students; 5) choice of students; 6) rehearsal 

at school; 7) rehearsal at street; and 8) fanfare presentation. According to the experience of this music teacher, it 

is possible to conclude that the Sarzedo student fanfare, despite being performed only with percussion instruments 

and not aiming to train professional musicians, contributes to the development of students' musical intelligence 

and plays different social functions, extrapolating, physically and symbolically, the school environment. In this 

sense, it is important that new studies deepen the understanding of the role that music plays in school and in society 

as a whole. 
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ABSTRACTO 

La música es una de las múltiples inteligencias humanas y cumple muchas funciones sociales, pero no todos los 

estudiantes son debidamente estimulados para desarrollarla. Una de las estrategias que contribuyen a este proceso 

es la práctica de la fanfarria estudiantil, en la cual los alumnos tocan instrumentos de percusión en fechas 

importantes, como la Independencia de Brasil el 7 de septiembre. Por eso, el objetivo de esta investigación fue 

comprender la experiencia educativa de la fanfarria escolar en Sarzedo, una ciudad ubicada en el estado de Minas 

Gerais, Brasil. Debido a la naturaleza de la investigación aquí reportada, se optó por una metodología de 

investigación cualitativa a través de la técnica de investigación acción. Se organizó la experiencia del profesor de 

música en 9 categorías cualitativas: 1) el tipo de fanfarria; 2) el surgimiento de la fanfarria en Sarzedo; 3) las 

preparaciones generales; 4) la preparación musical de los estudiantes; 5) la elección de los estudiantes; 6) el ensayo 

en la escuela; 7) el ensayo en la calle; y 8) la presentación de la fanfarria. De acuerdo con la experiencia de esta 

enseñante de música, se puede concluir que la fanfarria estudiantil de Sarzedo, a pesar de ser ejecutada solo con 

instrumentos de percusión y no tener como objetivo formar músicos profesionales, contribuye al desarrollo de la 

inteligencia musical de los estudiantes y cumple diferentes funciones sociales, extrapolando, física y 

simbólicamente, el ambiente escolar. En este sentido, es importante que nuevos estudios profundicen en la 

comprensión del papel que ejerce la música en la escuela y en toda la sociedad. 

Palabras-clave: Educación. Musical. Trompeteo. Colegio. Estudiante. 

 

INTRODUÇÃO 

A música é uma das múltiplas inteligências humanas (GARDNER, 1983) e exerce 

muitas funções sociais (MERRIAM, 1964; HUMMES, 2004), todavia nem todos os alunos 

sabem que são detentores dessa inteligência, até que sejam devidamente estimulados. Uma das 

práticas que oportuniza o desenvolvimento dessa capacidade é a educação musical no ambiente 

escolar (MARQUES; SARMENTO, 2016; MARIANO, 2015). 

Considerando essa relação entre música e desenvolvimento, Loureiro (2007) argumenta 

que refletir sobre as práticas pedagógicas musicais ajuda a compreender o valor da educação 

musical escolar, inclusive para despertar o gosto por esse tipo de arte. Nas palavras da autora, 

os professores de música precisam “considerar as experiências, necessidades e linguagens de 

cada um” e “estar abertos às novidades, sem contudo desprezar o que precisa ser preservado” 

(LOUREIRO, 2007, p. 14). 

Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi compreender a experiência de ensino-

aprendizagem de fanfarra estudantil em Sarzedo, município localizado em Minas Gerais, Brasil. 

Definida como uma banda musical de instrumentos percussivos tocados por alunos, a fanfarra 

escolar da cidade tem como propósito fazer apresentações públicas no dia sete de setembro, 

data em que se comemora a Independência do Brasil. 

Nesse município, o ensino de música foi implantado em 2007 dentro da grade curricular 

estudantil e não tem o objetivo de formar músicos, e sim aguçar a curiosidade dos discentes em 

relação à música. A pesquisadora atua em escolas públicas municipais, em que a música faz 

parte da grade curricular, do maternal ao 5° ano do fundamental I. Na educação infantil, o 

ensino é voltado para canto coral; 1° e 2° anos, canto coral acrescido de instrumentos de 

percussão; 3° e 4° anos, flauta doce; e, 5° ano, violão e preparação para fanfarra. 

Para melhor entendimento da pesquisa desenvolvida nesse cenário, a continuação do 

artigo foi organizada da seguinte maneira: 

● A Seção 2 descreve a fundamentação teórica, a metodologia de pesquisa e o relato 

de experiência da professora-pesquisadora; e 

● A Seção 3 apresenta a conclusão do trabalho, além de sugerir caminhos para novos 

estudos. 
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A FANFARRA ESTUDANTIL PARA ALÉM DA ESCOLA 

Nesta seção, a autora discorre sobre as funções da música, o conceito de fanfarra, a 

técnica de pesquisa qualitativa utilizada e a experiência de ensino-aprendizagem de fanfarra 

com os alunos de Sarzedo. 

 

FUNÇÕES DA MÚSICA E CONCEITO DE FANFARRA 

Allan Merriam (1964) postula que a música exerce diversas funções sociais, descritas 

pelo autor em 10 categorias: 

1) expressão emocional (liberação de sentimentos e ideias); 

2) prazer estético (na criação e na produção de uma obra); 

3) divertimento ou entretenimento (atividade pura de cantar e tocar ou ligada a práticas 

comunicativas); 

4) comunicação (transmissão de sentimento ou de informação); 

5) representação simbólica (expressão mediante letras ou sugestão de sentimentos); 

6) reação física (indução de respostas biológicas e culturais); 

7) conformidade a normas (manutenção ou quebra de controle social); 

8) validação de instituições sociais e rituais religiosos (expressão de mitos e preceitos); 

9) continuidade e estabilidade da cultura (contribuição para manutenção de valores e 

comportamentos); e 

10) integração social (promoção de solidariedade e formação de grupos). 

No âmbito escolar, essa lista de funções foi recortada pelo tempo em aspectos que a 

pesquisa acadêmica se dedica a esclarecer. Por exemplo, a tese de doutorado de Jardim (2008) 

apresenta um exaustivo trabalho histórico sobre o ensino musical nas escolas públicas 

brasileiras de 1838 a 1971. A autora descobriu que inicialmente a música foi incorporada nos 

processos educacionais pelo valor educativo dessa prática e depois, no período republicano, 

assumiu a função de promover a cultura cívica, servindo como meio para transmitir o orgulho, 

a coragem e o patriotismo dos brasileiros. 

Muito comum em datas comemorativas como a Independência do Brasil, a fanfarra 

escolar é uma prática que permite compreender o sentido da relação entre música, sociedade e 

escola. Segundo o dicionário Houaiss (2009, não paginado), a etimologia do termo “fanfarra” 

deriva do francês fanfarre, originalmente definida como “música alta, de ritmo marcado, tocada 

em desfiles e momentos festivos”, provavelmente de origem onomatopaica, ou seja, trata-se de 

uma palavra que teria surgido como tentativa de imitar sons não linguísticos. Conforme a 

mesma obra, o substantivo português apresenta 9 significados: 

 

1 Rubrica: música. toque conjunto de trompas e clarins, outrora us. para assinalar 

diferentes momentos de uma caçada; 

2 Rubrica: música. toque conjunto de instrumentos de metal em momentos festivos; 

3 Rubrica: música. banda militar ligada a regimentos de cavalaria; 

4 Rubrica: música. desenho melódico ornamentado, idiomático, num trompete; 

5 Rubrica: música. conjunto de instrumentos de metal; 

5.1 Rubrica: música. conjunto de instrumentos de metal e percussão no qual podem 

ser incluídos saxofones; 

6 Rubrica: música. tipo de composição para fanfarra (conjunto); 

7 Rubrica: música. em ópera, trecho tocado por instrumentos de metal; 

8 Derivação: sentido figurado. fanfarrice, fanfarronada; 
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9 fanfarras. estilo de encadernação com ornamentos simples em linhas curvas ou 

representando flores, folhas, ramos espiralados (HOUAISS, 2009, não paginado). 

 

Observa-se que as acepções de 1 a 7 estão dentro do domínio mental “música” e que, 

dessas 7, a maioria se refere a instrumentos de sopro. Também é possível notar que o contexto 

de uso da palavra mudou várias vezes ao longo do tempo: começou na caçada, passou por 

momentos festivos, entrou na conjuntura militar e depois se tornou mais amplo, embora o citado 

dicionário não faça menção alguma à fanfarra estudantil. 

Em um recorte mais específico no tempo e no espaço, decidiu-se realizar um estudo 

sobre a evolução do ensino de fanfarra em uma escola de Sarzedo, mediante a experiência de 

uma professora de música atuante no ensino fundamental. 

 

METODOLOGIA 

Devido à natureza da investigação aqui relatada, optou-se por uma metodologia de 

pesquisa qualitativa, mediante a técnica de pesquisa-ação. 

Diferentemente da quantitativa, a pesquisa qualitativa não procura “obter respostas 

‘verdadeiramente’ definitivas e generalizáveis”, mas sim “construir uma memória experiencial 

mais clara e ajudar as pessoas a obter um conhecimento mais sofisticado das coisas” (FREIRE, 

2010, p. 22). Além disso, não postula o afastamento entre sujeito e objeto como condição 

fundamental para a construção do conhecimento, pois é inevitável que eles interajam e que o 

pesquisador exerça um papel interpretativo. 

Nessa perspectiva, a técnica de pesquisa-ação se mostrou a mais adequada para a 

realização deste estudo. De acordo com Gil (2002), a pesquisa-ação é baseada nas vivências 

empíricas de um pesquisador que já atua no contexto investigado, a fim de resolver um 

problema coletivo mediante um plano de ação social, educacional, técnico ou de outra natureza. 

Em outras palavras, antes de ser qualificada como pesquisa científica, a investigação aqui 

reportada começou como uma sequência de ações que visam solucionar problemas cotidianos 

relativos ao ensino de fanfarra nas escolas de Sarzedo, daí o termo “pesquisa-ação”. 

Dessa forma, o percurso trilhado pela autora foi evoluindo em grau de sistematização, 

até que se decidiu construir um relato de experiência, apresentado a seguir. 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A experiência da professora de música foi organizada em 8 categorias qualitativas: 

1) Tipo de fanfarra; 

2) Surgimento da fanfarra em Sarzedo; 

3) Preparativos gerais; 

4) Preparação musical dos alunos; 

5) Escolha dos discentes; 

6) Ensaio na escola; 

7) Ensaio nas ruas e 

8) Apresentação da fanfarra. 

 

Tipo de fanfarra 
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A fanfarra de Sarzedo constitui uma atividade musical, como definido no dicionário 

Houaiss (2009). Contudo, na prática vivenciada pela professora, a fanfarra da cidade não possui 

instrumentos de sopro, mas apenas de percussão (ver Quadro 1). 

 

Quadro 1: Instrumentos da fanfarra de Sarzedo. 

 

Camada Instrumento Quantidade 

Grave Bumbo 3 

Surdo 3 

Média Caixa de guerra 8 

Tarol 4 

Aguda Prato 3 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Representando as camadas grave, média e aguda, os alunos utilizam bumbo, surdo, caixa 

de guerra, tarol e prato na apresentação de sete de setembro. 

 

Surgimento da fanfarra em Sarzedo 

A fanfarra escolar da cidade surgiu em 2007, num projeto chamado “Cirandar”, que 

implantou o ensino de música, ballet, jiu-jitsu, inglês e informática dentro da grade curricular, 

estendendo o tempo do aluno na escola, que passou de 4 para 5 horas diárias. 

Com o objetivo de abrilhantar o desfile da cidade em 7 de setembro (dia da 

Independência do Brasil), a coordenação do projeto Cirandar estabeleceu o ensaio e a 

preparação de fanfarra em todas as escolas do município que possuíam turmas de 5° ano. 

A preparação, a escolha e o ensaio dos alunos ficaram sob responsabilidade do 

professor de música de cada escola. 

 

Preparativos gerais 

Um mês antes do evento, é realizada a medição dos alunos para confecção de roupas 

a caráter, de acordo com o tema abordado em cada ano. No mês que antecede o evento, são 

reforçados os ensaios de rua, confecção de enfeites em espuma vinílica acetinada (EVA), tecido 

não tecido (TNT) e outros materiais. 

Os horários das disciplinas são alterados para possíveis ensaios, não só da área de 

música, mas também de ballet e jiu-jitsu. Também são confeccionados bilhetes salientando 

informações como horário de chegada, horário de apresentação e alerta sobre roupas a serem 

usadas. Por tradição, ao final do desfile, o prefeito da cidade sempre faz um discurso na ocasião. 

 

Preparação musical dos alunos 

A disciplina de música é ofertada 1 vez por semana, durante 1 hora, para todas as 

turmas. Geralmente a preparação da fanfarra se inicia no mês de março, para que haja tempo 

hábil de exercícios e demais preparativos. 

A fanfarra estudantil contém, em média, 18 instrumentos ao todo, disponibilizados em 

cada escola. Partindo do princípio de que cada escola possui de 3 a 5 turmas de 5° ano, não há 
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instrumentos para todos. Por esse motivo, precisa haver uma seleção de alunos com maior 

afinidade musical e melhor condicionamento físico. 

 

Escolha dos discentes 

A escolha dos aprendizes que participaram dos ensaios e do desfile é realizada da 

forma mais justa possível. Cada um tem seu tempo de aprendizado e assimila o conteúdo de 

forma diferenciada um do outro, inclusive nas mesmas circunstâncias de aprendizagem. 

O ensino de formação, ritmos e coreografia de fanfarra é ofertado a todos os alunos no 

horário de música. Posteriormente a professora avalia quais discentes apresentam mais 

facilidade para tocar os instrumentos de percussão. 

Feita a seleção, esses alunos são separados para ensaiar na quadra, visto que os 

instrumentos produzem barulho, podendo atrapalhar os demais professores em suas disciplinas 

específicas. 

 

Ensaio na escola 

O ensaio é feito na quadra pela professora de música já com os alunos escolhidos. Os 

demais discentes cumprem carga horária em sala de aula com exercício passado anteriormente 

pela professora regente para ser lecionado pela professora eventual enquanto a primeira ensaia 

os demais alunos. 

No início dos ensaios, geralmente os professores de música treinam o posicionamento 

e a ordem de cada aluno na fila. Avaliam também o tempo em que cada aprendiz consegue ficar 

em pé com o instrumento de percussão fixado no corpo. 

Os discentes analisam o condicionamento físico de cada aluno, visto que, no desfile, é 

percorrido um quilômetro carregando os instrumentos. Geralmente alunos mais baixos e magros 

não conseguem fazer esse percurso. 

Após avaliar o condicionamento físico, a professora segue para o segundo passo 

(ensaiar ritmos) e, logo após, as coreografias. 

 

Ensaio nas ruas 

Após todas as etapas de ensaio na escola serem concluídas, a direção escolar faz 

agendamento prévio para ensaiar nas ruas, realizando o mesmo percurso do dia do desfile. 

Previamente é enviado um bilhete para os pais pedindo autorização, bem como 

solicitando que, nesse dia, os alunos compareçam com roupas leves e tênis, de preferência 

usado, a fim de evitar possíveis lesões por calçados novos. 

Geralmente os ensaios de rua são um espetáculo. A maioria dos vizinhos saem nos 

portões para acompanhar o desfile. 

Esses ensaios de rua são também parte do processo de seleção, pois nem todos os 

alunos conseguem fazer o percurso, por ser relativamente longo, com agravo de sobrepeso dos 

instrumentos. 

 

Apresentação da fanfarra 

No dia do evento, os alunos chegam mais cedo, conferem os instrumentos, são 

agrupados, realizam um lanche e são colocados no transporte a fim de chegarem no ponto de 

partida da caminhada do desfile. 
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A fanfarra mais comum é disposta em três fileiras, de maneira que os ritmos e 

coreografias são executados à medida que os componentes do desfile vão se deslocando. A 

mídia local faz toda a cobertura do evento, publicando em jornal local. O início do desfile 

começa no centro do bairro Satélite, em Sarzedo, e termina no maior campo de futebol da 

cidade, próximo ao bairro Imaculada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Segundo a experiência desta professora de música, é possível concluir que a fanfarra 

estudantil de Sarzedo, apesar de ser realizada somente com instrumentos de percussão e de não 

ter como objetivo a formação de músicos profissionais, contribui para o desenvolvimento da 

inteligência musical dos alunos e exerce diversas funções sociais, extrapolando, física e 

simbolicamente, o ambiente escolar. 

Mais do que uma atividade de ensino-aprendizagem, a fanfarra do município é uma 

celebração da Independência do Brasil e, por extensão, uma celebração do estar junto: alunos, 

professores, diretoria, cidadãos, autoridades públicas etc. 

Nesse sentido, é importante que novos estudos se aprofundem na compreensão do 

papel que a música exerce na escola e na sociedade como um todo. Por exemplo, revisões 

bibliográficas específicas sobre outras fanfarras estudantis brasileiras e entrevistas com os 

agentes citados acima são algumas técnicas que poderiam ser utilizadas pelos demais 

educadores-pesquisadores musicais. 
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RESUMO 

Da Antiguidade Grega à Modernidade, diferentes abordagens teóricas destacam o papel da repetição na 

aprendizagem, todavia buscas no Google Acadêmico sugerem que poucos estudos investigaram especificamente 

a influência da repetição no ensino de ritmos de fanfarra em contexto escolar. Diante dessa aparente lacuna, o 

objetivo geral deste trabalho foi compreender o uso de um método de repetição na educação musical em escolas 

do município de Sarzedo, Minas Gerais, Brasil. A metodologia se caracteriza como pesquisa qualitativa, pesquisa-

ação e pesquisa exploratória. A autora analisou, formulou e aplicou diferentes estratégias de ensino de ritmos 

musicais durante 10 anos em 200 turmas distribuídas entre o ensino fundamental (do 1° ao 5° ano) e o ensino 

médio (do 1° ao 3° ano). Primeiramente os alunos aprenderam os ritmos em sala de aula, sem usar instrumentos 

musicais, mediante a repetição vocal das sílabas “TUM TÁTÁ TITITITI TÁTÁ TITITITI TUM” e, em seguida, 

a execução dos respectivos gestos (“TUM” = “estalar de dedos”; “TÁTÁ” = “palmas”; “TITITITI” = “batidas 

alternadas com as mãos nas coxas”). Somente após dominar esses exercícios, os aprendizes passaram a estudar os 

ritmos específicos de cada instrumento, como caixa, surdo e bumbo. Além da referida prática, a docente 

desenvolveu uma revisão bibliográfica narrativa em livros e artigos, a fim de compreender definições de 

categorias-chave (como “repetição” e “ritmo”) e as principais abordagens teóricas do binômio repetição-

aprendizagem (comportamental, cognitivista, construtivista, humanista e sociocultural). Os resultados indicam que 

a repetição de exercícios baseados em sílabas e gestos contribuiu significativamente para a eficácia do aprendizado 

de ritmos de fanfarra pelos alunos. As principais vantagens percebidas pela professora são redução do tempo de 

aprendizagem, manutenção da disciplina durante os ensaios e apresentações bem-sucedidas nas datas 

comemorativas. No entanto, o grau de generalização da pesquisa é baixo, devido às limitações de um estudo 

qualitativo, restrito à pesquisa-ação é limitado à exploração bibliográfica mediante revisão narrativa. Conclui-se 

que o uso da repetição foi eficaz no aprendizado de ritmos de fanfarra pelos alunos da pesquisadora. No entanto, 

novos estudos são necessários para verificar em que medida outros educadores musicais seriam beneficiados pelo 

método proposto, daí a sugestão de realizar revisões sistemáticas da literatura e entrevistas com esses profissionais. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Educação. Musical. Fanfarra. Repetição. 

 

 

 

ABSTRACT 

From Ancient Greek to Modern times, different theoretical approaches have highlighted the role of repetition in 

learning, however searches on Google Scholar suggest that few studies have specifically investigated the influence 
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of repetition on teaching fanfare rhythms in a school context. Given this apparent gap in the literature, the general 

objective of this work was to understand the use of a repetition method in music education in schools from the 

municipality of Sarzedo, Minas Gerais, Brazil. The methodology is defined as qualitative, action-based and 

exploratory. The author analyzed, formulated and applied different strategies for teaching musical rhythms during 

10 years in 200 classes distributed between elementary school (from 1st to 5th year) and high school (from 1st to 

3rd year). First, the students learned the rhythms in the classroom, without using musical instruments, but only the 

vocal repetition of the Brazilian Portuguese syllables “TUM TÁTÁ TITITITI TÁTÁ TITITITI TUM” and then 

the execution of the respective gestures (“TUM” = “snapping fingers”; “TÁTÁ” = “clapping hands”; “TITITITI” 

= “tapping hands on legs”). Only after mastering those exercises, the apprentices began to study the specific 

rhythms of each instrument, such as snare drum, low-pitched tom and bass drum. In addition to this practice, the 

teacher developed a narrative literature review on books and papers, in order to understand the definitions of key 

categories (such as “repetition” and “rhythm”) and the main theoretical approaches of the repetition-learning 

binomial (behaviorist, cognitivist, constructivist, humanist and sociocultural). The results indicate that the 

repetition of exercises based on syllables and gestures contributed significantly to the effectiveness of the students' 

learning of fanfare rhythms. The main advantages perceived by the teacher are reduction of learning time, 

maintenance of discipline during rehearsals and delivering successful presentations on commemorative dates. 

However, the degree of generalization of the research is low, due to the limitations of a qualitative study, 

constrained to action-based research and limited to bibliographic exploration through narrative review. The 

conclusion is that the use of repetition was effective in learning fanfare rhythms by the researcher's students. 

Nonetheless, further studies are needed to verify the extent to which other music educators would benefit from the 

proposed method, hence the suggestion to carry out systematic literature reviews and interviews with those 

professionals. 

Keywords: Learning. Education. Musical. Fanfare. Repetition. 

 

ABSTRACTO 

Desde la Antigüedad Griega hasta la Modernidad, diferentes enfoques teóricos han destacado el papel de la 

repetición en el aprendizaje; sin embargo, búsquedas en Google Académico sugieren que pocos estudios han 

investigado específicamente la influencia de la repetición en la enseñanza de ritmos de fanfarria en un contexto 

escolar. Ante este aparente vacío en la literatura, el objetivo general de este trabajo fue comprender el uso de un 

método de repetición en la educación musical en escuelas del municipio de Sarzedo, Minas Gerais, Brasil. La 

metodología se caracteriza como investigación cualitativa, investigación-acción e investigación exploratoria. La 

autora analizó, formuló y aplicó diferentes estrategias para la enseñanza de los ritmos musicales durante 10 años 

en 200 clases distribuidas entre la primaria (del 1° al 5° año) y el bachillerato (del 1° al 3° año). Primeramente, los 

estudiantes aprendieron los ritmos en la clase, sin utilizar los instrumentos musicales, sino sólo la repetición vocal 

de las sílabas del portugués brasileño “TUM TÁTÁ TITITITI TÁTÁ TITITITI TUM” y luego la ejecución de los 

respectivos gestos (“TUM” = “chasquear los dedos”; “TÁTÁ” = “aplaudir”; “TITITITI” = “golpear las manos en 

las piernas”). Solo después de dominar esos ejercicios, los aprendices comenzaron a estudiar los ritmos específicos 

de cada instrumento, como la caja, el zurdo (un tom de tono bajo) y el bombo. Además de esta práctica, la enseñante 

desarrolló una revisión narrativa de la literatura en libros y artículos, con el fin de comprender las definiciones de 

categorías-clave (como “repetición” y “ritmo”) y los principales enfoques teóricos del binomio repetición-

aprendizaje (comportamental, cognitivista, constructivista, humanista y sociocultural). Los resultados indican que 

la repetición de ejercicios basados en sílabas y gestos contribuyó significativamente a la efectividad del aprendizaje 

de los ritmos de fanfarria por parte de los estudiantes. Las principales ventajas percibidas por la maestra son la 

reducción del tiempo de aprendizaje, el mantenimiento de la disciplina durante los ensayos y la realización de 

presentaciones exitosas en fechas conmemorativas. Sin embargo, el grado de generalización de la investigación es 

bajo, debido a las limitaciones de un estudio cualitativo, constreñido a la investigación-acción y limitado a la 

exploración bibliográfica a través de la revisión narrativa. La conclusión es que el uso de la repetición fue efectivo 

en el aprendizaje de ritmos de fanfarria por parte de los alumnos de la investigadora. No obstante, se necesitan 

más estudios para verificar en qué medida otros educadores musicales se benefician del método propuesto, así que 

se sugiere realizar revisiones sistemáticas de la literatura y entrevistas con esos profesionales. 

Palabras-clave: Aprendiendo. Educación. Musical. Trompeteo. Repetición. 
INTRODUÇÃO 

O dicionário Michaelis define e exemplifica o verbo “repetir” da seguinte maneira: 

“Tornar a fazer ou a realizar uma ação; refazer: Repetia as caminhadas sempre que podia. 

Repetiu-se a apresentação sob calorosos aplausos” (MICHAELIS, 2021, não paginado, grifo 

do autor). 
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Dois aspectos dessa acepção se fazem importantes para compreender a problemática 

explorada neste artigo: 

i. A ideia de realizar novamente determinada ação, por exemplo a execução de um 

exercício musical; e 

ii. A coincidência entre a repetição e o sucesso de uma apresentação, como sugerido nos 

“aplausos” do segundo exemplo. 

Nesse sentido, a repetição é considerada “a mãe da aprendizagem”, segundo Barboza 

(2019, não paginado). Conforme o mesmo autor, é graças à repetição que conseguimos 

memorizar e colocar uma nova habilidade no “piloto automático”, de maneira a criar novos 

hábitos e conquistar o objetivo da aprendizagem: tornar habitual e automática essa nova 

habilidade. 

Percebe-se, desde já, que a repetição demonstra um potencial considerável para a 

educação musical, por exemplo, especialmente na capacidade rítmica, responsável por gerar 

estruturas que se repetem na linha do tempo e, por isso, permite que os soldados marchem e os 

fãs dancem. Afinal, o ritmo é definido como “sucessão de sons ou movimentos que se repetem 

regularmente, com acentos fortes e fracos: o ritmo da música”, segundo o dicionário Caldas 

Aulete (2021, não paginado, grifo do autor). 

Não obstante esse potencial, parece haver poucos estudos que analisam 

especificamente o papel da repetição no aprendizado de ritmos em ambiente escolar. Uma busca 

no Google Acadêmico em janeiro de 2022, com as palavras-chave “repetição”, “ritmo”, 

“educação musical” e “escola”, retornou cerca de 32.100 resultados. Quase nenhum título, 

porém, representa um esforço de investigar a influência da repetição no ensino de ritmos na 

esfera escolar. 

Diante dessa aparente lacuna, o objetivo geral deste trabalho foi compreender o uso de 

um método de repetição na educação musical, de forma mais específica a automatização e 

memorização de conteúdo em um contexto de ensino-aprendizagem de ritmos por alunos do 

ensino fundamental em uma fanfarra na cidade de Sarzedo, estado de Minas Gerais. 

Além da possível lacuna identificada na literatura, justifica-se a ênfase na repetição 

pelo fato de ter sido o método mais utilizado pela autora e o qual gerou melhores resultados no 

aprendizado de ritmos pelos alunos. 

A seguir, o artigo está organizado desta forma: 

● A Seção 2 sintetiza os fundamentos teóricos, os critérios metodológicos e os 

resultados; e 

● A Seção 3 apresenta as considerações finais 

 

 

 

REPETIÇÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 

  Esta seção aborda as principais teorias sobre repetição e aprendizagem, descreve a 

metodologia da pesquisa e resume a experiência de ensino de ritmos desenvolvida pela autora 

em uma escola de ensino fundamental. 

 

TEORIAS SOBRE REPETIÇÃO E APRENDIZAGEM 
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Da Antiguidade Grega à Modernidade, é possível identificar cinco abordagens da 

relação entre repetição e aprendizagem: comportamental, cognitivista, construtivista, humanista 

e social. 

 

Abordagem comportamental 

Na Grécia Antiga, Aristóteles já afirmava que a repetição frequente produz uma 

tendência natural à perfeição. Nas palavras do filósofo: “Nós nos transformamos naquilo que 

praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um ato isolado. É um hábito” 

(PENSADOR, 2022, não paginado). 

Dois milênios mais tarde, o fisiologista russo Ivan Pavlov descobriu que, graças à 

repetição, até os cachorros naturalmente desenvolvem hábitos. O pesquisador descobriu que, 

antes de os animais comerem, a visão da comida, o cheiro do alimento e o som de uma 

campainha eram suficientes para começarem a salivar, pois haviam sido repetidamente expostos 

a tais estímulos (OSTERMANN; CAVALCANTI, 2010, p. 7). 

 

Abordagem cognitivista 

Refere-se à ideia de que repetições frequentes são necessárias para prevenir o 

esquecimento. Logo, o aumento da repetição durante o estudo produz uma redução da 

necessidade de reaprender no futuro. Outros aspectos abordados por essa teoria são a revisão 

mental e a comparação. 

Por exemplo, a técnica de repetição espaçada consiste em repetir a exposição do aluno 

ao objeto de aprendizagem considerando intervalos ótimos de tempo, isto é, não passar grandes 

períodos sem rever o conteúdo nem períodos muito curtos. Essa estratégia é pertinente nos 

cursos de Medicina, em que “grandes volumes de textos, imagens e dados são estudados de 

uma vez”, frequentemente sem um plano bem definido de revisão e fixação, o que termina 

gerando fragmentação e esquecimento sobre o conteúdo abordado (FISCHER, 2021, p. 9). 

A repetição espaçada se fundamenta na investigação empírica e sistemática sobre o 

processo de esquecimento a partir dos estudos pioneiros do psicólogo alemão Hermann 

Ebbinghaus, ao final do século XIX. Uma das contribuições mais importantes do pesquisador 

foi a demonstração de que “a maior parte do esquecimento se produz nos primeiros momentos 

logo após a aprendizagem” (PERGHER; STEIN, 2003, p. não paginado). 

  

Abordagem construtivista 

O suíço Jean Piaget, um dos principais teóricos da aprendizagem, postulou que os 

primeiros hábitos são formados por meio de padrões de exercício. O organismo incorpora a si 

mesmo elementos do ambiente com o qual interage, daí o processo de assimilação, que tende a 

se repetir: 

 

Uma das características isoladas mais importantes de um esquema de assimilação é 

sua tendência à repetição. De fato, apenas os padrões de comportamento que ocorrem 

repetidas vezes, no decorrer do funcionamento cognitivo, são considerados esquemas 

(MATOS, 2007, p. 12). 

 

Dessa forma, a adaptação ocorre mediante o repetido uso e da acomodação, pois há 

uma tendência natural ou fundamental para a repetição de um comportamento. A acomodação 
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significa que o organismo ajusta seu funcionamento às características específicas do objeto que 

tenta assimilar. 

 

Abordagem humanista 

A premissa geral da abordagem humanista é que a autoestima e a autoeficácia da 

criança são construídas por meio de repetidas experiências de sucesso. Na teoria do psicólogo 

norte-americano Carl Rogers: 

 

Aprender a ser aprendiz, isto é, ser independente, criativo e autoconfiante é mais 

facilitado quando a autocrítica e a auto-avaliação são básicas e a avaliação por outros 

tem importância secundária (OSTERMANN; CAVALCANTI, 2010, p. 25). 

 

Nessa ótica, o professor é um agente que facilita o processo educacional, ao incentivar 

que o aluno se torne cada vez mais autônomo. Assim, tanto a cognição quanto a emoção se 

mobilizam para promover uma aprendizagem significativa, que é “mais duradoura e penetrante” 

(OSTERMANN; CAVALCANTI, 2010, p. 25). 

 

Abordagem sociocultural 

Por último, a perspectiva sociocultural compreende que crianças aprendem graças a 

planejamentos mentais de experiências repetidas. Dessa forma, a internalização ocorre em um 

encontro repetido com essas experiências, que desenvolvem na interação em meios sociais e 

culturais, mediada pelo uso da linguagem. 

Cada um com suas teorias específicas, os dois expoentes dessa forma de entender o 

processo educacional são o psicólogo russo Lev Vygotsky e o educador brasileiro Paulo Freire. 

A educação vygotskyana tem como objetivo geral “o desenvolvimento da consciência 

construída culturalmente”, ao passo que o método freireano propõe “uma transformação total 

da sociedade” (OSTERMANN; CAVALCANTI, 2010, p. 28-29). 

 

METODOLOGIA 

A metodologia que organizou este trabalho se caracteriza como pesquisa qualitativa, 

pesquisa-ação e pesquisa exploratória. 

Segundo Collado, Lucio e Sampieri (2013), o estudo qualitativo não segue um padrão 

devidamente estruturado e não parte de um problema de pesquisa pré-definido, pois se trata de 

uma abordagem que se adapta à medida em que evolui a coleta dos dados. 

Já a pesquisa-ação é definida como uma investigação de base empírica, desenvolve-se 

em estreita ligação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e geralmente 

supõe um modo planejado de agir, de natureza social, educacional, técnica ou outra (GIL, 2002, 

p. 55-56). 

Por sua vez, a pesquisa exploratória, conforme ensina Gil (2002), tem como propósito 

aproximar o pesquisador do problema examinado e costuma assumir a forma de revisão 

bibliográfica, que é baseada em material já elaborado, como livros e artigos. A investigação 

aqui reportada ainda se encontra em fase exploratória, por isso optou-se pela revisão narrativa, 

um tipo de estudo bibliográfico que não pretende esgotar as fontes disponíveis, assim como 

possibilita selecionar obras por conveniência, em vez de aplicar estritamente um conjunto de 
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critérios pré-definidos, como na revisão integrativa ou sistemática (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA, 2015). 

Nesse sentido, a autora analisou, formulou e aplicou diferentes estratégias de ensino 

de ritmos musicais durante 10 anos em 200 turmas distribuídas entre o ensino fundamental (do 

1° ao 5° ano) e o ensino médio (do 1° ao 3° ano). 

O ensino de ritmos de fanfarra começou a ser ministrado no ano de 2011, inicialmente 

em turmas do 5° ano fundamental. As turmas tinham, em média, 30 alunos. Antes que os 

aprendizes manuseassem os instrumentos de percussão, os ritmos eram ensinados 

primeiramente emitindo sons de sílabas, com a seguinte anotação no quadro: 

 

Figura 1: Sílabas da frase musical. 

 

 
 

Fonte: Frase elaborada pela autora; imagem disponível no Bing para edição e compartilhamento sem fins 

lucrativos. 

 

A professora cantava, em média, 3 vezes essa frase musical e, logo em seguida, 

solicitava que os alunos a acompanhassem. 

Quando decoravam o tempo e o ritmo musical, eram passados novamente os ritmos 

com sílabas, acrescidos de gestos, tais como: 

 

 

 

Figura 2: Correspondência entre sílabas e gestos. 
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Fonte: Frase elaborada pela autora; imagens 2.1 e 2.2 disponíveis no Bing para edição e 

compartilhamento sem fins lucrativos; figura 2.3 no banco 123RF é usada aqui também sem fins lucrativos. 

 

Depois de memorizados os ritmos com gestos, o exercício era feito com os alunos em 

pé, lado a lado, dispostos em fila, na mesma forma de organização das carteiras. 

Em seguida, o mesmo exercício de sílabas era feito com os discentes assentados em 

suas carteiras, com um lápis em cada mão, batendo na mesa o ritmo ensinado. 

Depois de ter aprendido o ritmo com lápis, os mesmos ritmos eram reproduzidos nos 

instrumentos de percussão, como tarol, caixa de guerra, surdo e bumbo. 

Por último, os ritmos de cada instrumento específico eram passados separadamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através das técnicas de pesquisa-ação e pesquisa exploratória, a professora de música 

identificou pontos de melhoria no ensino de ritmos de fanfarra ao longo dos anos, experimentou 

novas estratégias de ensino e observou que o uso da repetição parece contribuir para a evolução 

rítmica dos alunos. 

Esse processo evolutivo permite visualizar que cada uma das cinco abordagens sobre 

a relação entre repetição e aprendizagem tem alguma pertinência, embora algumas apresentem 

maior potencial descritivo-explicativo. Assim, a prática dos exercícios: 

i) Demonstrou que a perfeição é um hábito a ser repetido, iniciado na exposição aos 

mesmos estímulos (abordagem comportamental); 

ii) Permitiu que assimilassem elementos do meio, como os sons e gestos 

demonstrados pela professora, e se adaptarem para conseguir realizá-los 

(construtivismo); 

iii) Desenvolveu a autoestima e a autoeficácia dos aprendizes, à medida em que se 

perceberam gradativamente melhores e mais independentes na execução das frases 

(humanismo); e 

iv) Possibilitou que a repetição em um meio sociocultural, mediado pela linguagem e 

pelos gestos, gerasse um senso de transformação do grupo, agora habilitado a se 

apresentar, com sucesso, em um evento público (abordagem sociocultural). 

Além desses aspectos, a professora observou que cada etapa da cronologia mencionada 

na Seção 2.2 minimiza o tempo de aprendizagem. A interiorização do aprendizado se deu pela 

repetição das atividades, precisamente dos ritmos, sílabas e gestos, o que otimizou o processo 
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de memorização, impossível de se alcançar tão rapidamente se os alunos tivessem começado a 

prática com baquetas e instrumentos. 

Outra vantagem do uso do método foi auxiliar a manter a disciplina diante de um objeto 

que costuma ser visto como livre e caótico em senso comum: a arte. Realizar o ritmo 

diretamente no instrumento de fanfarra com muitos alunos em tempo simultâneo, produz 

incômodo auditivo, pelo fato de pouco controle na execução dos ritmos, o que pode ser 

minimizado começando com voz e lápis ao invés de baquetas e instrumentos. 

Em suma, o método descrito é simples, porém demonstra eficácia no ensino para vários 

alunos, segundo a experiência da autora, minimizando tempo, promovendo disciplina e 

resultando em apresentações bem-sucedidas em diversas datas comemorativas. 

Considerando que a metodologia utilizada não se propôs quantificar os resultados da 

evolução dos alunos nem sistematizar a coleta de fontes bibliográficas, acredita-se que os dados 

e referências disponíveis precisam ser revistos em novos estudos. É necessário verificar em que 

medida o uso da repetição otimiza o ensino de ritmos nas turmas da professora e, em um estágio 

mais avançado da pesquisa, como outros professores de música seriam beneficiados com o 

método aqui reportado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A repetição é fundamental no processo de aprendizagem, pois permite transformar 

uma nova habilidade em hábito. Mais especificamente, acredita-se que o método de repetição 

aqui descrito foi fundamental para a eficácia do aprendizado de ritmos pelos alunos e o sucesso 

das apresentações de fanfarra no município de Sarzedo, Minas Gerais. 

Não obstante, a combinação de pesquisa qualitativa, pesquisa-ação e pesquisa 

exploratória (está restrita a revisão narrativa da literatura) significa que o grau de generalização 

dos resultados é baixo. Por isso, algumas sugestões metodológicas para estudos futuros são 

quantificar aspectos específicos da evolução rítmica dos alunos ao longo do tempo, entrevistar 

outros professores de música que ensinam ritmos de fanfarra e aprofundar a leitura de artigos e 

livros mediante o desenvolvimento de uma revisão integrativa ou sistemática da literatura. 
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