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CAPÍTULO XIII
FANFARRA BOANERGES BASTOS – A FÊNIX DO NOROESTE
FLUMINENSE
Ederilton Cassiano Toledo44; João Paulo de Oliveira Faria45;
Diosnel Centurión46.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.01-13

RESUMO:
As fanfarras, comuns nos desfiles cívicos, têm perdido investimentos do poder público e
das instituições particulares de educação. A Fanfarra Estadual Boanerges Bastos –
FAEBB, criada em 1958, hibernou até o seu ressurgimento no ano de 2005, embora fosse
fonte de interesse e participação dos discentes. Questiona-se qual proveito pedagógico da
fanfarra na história do C. E. Buarque de Nazareth de Itaperuna – CEBN– RJ? Em que o
incentivo desta atividade traz benefícios aos discentes. Tendo como norteadoras estas
indagações buscou-se a reconstrução desta história, pois não há registros escritos deste
fato educativo e que não pode se perder na memória desta instituição. Utilizou-se o
método fenomenológico, pois como nos ensina Martins, 2009, o empreendimento se
concretiza pela descrição, interpretação e compreensão de experiências de sujeitos que
experienciam os fenômenos objetos de estudo. Seguindo esta orientação foram realizadas
entrevistas não estruturadas no fito de construir uma linha histórica deste fenômeno.
Todavia não fora o único método de coleta de dados uma vez que se buscou junto aos
atores e em documentos guardados no CEBN informações para a construção do presente
trabalho. Os resultados mostram que a fanfarra em todos os tempos se mostrou um
interessante instrumento pedagógico, porém não fora aproveitado em sua potencialidade
pelos dirigentes da instituição. Conclui-se que os dados coletados indicaram a
importância de maior investimento e propagação desta ferramenta como instrumento de
enfrentamento ao bullying, a indisciplina e a letargia aos estudos.
PALAVRAS-CHAVE: Fanfarra. Educação. História oral. Prática Pedagógica.

ABSTRACT:
Fanfare, common in civic parades, has lost investments from the public authorities and
private educational institutions. The Boanerges Bastos State Fanfarra - FAEBB, created
44
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in 1958, hibernated until its resurgence in 2005, although it was a source of interest and
participation of the students. It is questioned which pedagogical advantage of the fanfare
in the history of C. E. Buarque de Nazareth de Itaperuna - CEBN– RJ? In which the
incentive of this activity benefits the students. Based on these questions, we sought to
reconstruct this history, as there are no written records of this educational fact and it
cannot be lost in the memory of this institution. The phenomenological method was used,
as, as Martins, 2009, teaches, the enterprise is concretized by the description,
interpretation and understanding of the experiences of subjects who experience the
phenomena object of study. Following this guidance, unstructured interviews were
conducted in order to build a historical line of this phenomenon. However, it was not the
only method of data collection, since information was sought from the actors and
documents stored in CEBN for the construction of the present work. The results show
that the fanfare at all times proved to be an interesting educational tool, but it was not
used in its potentiality by the leaders of the institution. It is concluded that the collected
data indicated the importance of greater investment and spread of this tool as an
instrument to face bullying, indiscipline and lethargy in studies.
KEYWORDS: Fanfare. Education. Oral history. Pedagogical Pratice.

INTRODUÇÃO
A Educação Musical no Brasil tem início muito antes da chegada dos
colonizadores em nossa terra. Aqui os silvícolas, habitantes nativos, já realizavam tal
tarefa, pois era de grande importância em seu cotidiano a vivência musical. Dançavam e
cantavam com acompanhamento de instrumentos musicais para glorificar suas divindades
pelos sucessos nas batalhas, na pesca, caça e em celebrações das mais diversas, como
casamentos, nascimentos e funerais.
Seeger citado por Silva (1995, p. 393) assim registra sobre a música e os festejos.
A música – estrutura de som e tempo – é geralmente considerada pelos
índios parte fundamental de sua vida e não apenas uma de suas opções
[…] Os instrumentos musicais na América do Sul compartilham da
importância da música. São tidos, frequentemente, pelos nativos, como
objetos que incorporam um poder identificado com diversas espécies
de espíritos, seres ou grupos de pessoas […] Os instrumentos musicais
[…] empregam escassos recursos para obter uma ampla gama de sons.
Utilizam em geral, a percussão ou a alteração da coluna de ar (como
flautas). São raros os exemplos aborígenes de instrumentos de corda, e
poucos os tipos de tambor. A voz geralmente não considerada como
instrumento, constitui, provavelmente, a produção mais comum de
música indígena. A música é uma faceta importante na vida social e os
instrumentos musicais são parte importante da cultura material
(SILVA, 1995, p. 393).

174

Com a chegada dos portugueses novos tempos sobrevêm e o nativo vê a
descaracterização de sua musicalidade primitiva por conta da maciça influência dos
jesuítas que lhes trouxe a apreensão da musicalidade europeia (MARIZ, 1994).
Como bem registra a emblemática cena do Filme A Missão – 1986, do Diretor
Roland Joffe os jesuítas utilizaram da música para abeirar dos índios e propagar a fé cristã.
Corais de crianças indígenas embelezavam as cerimônias religiosas das Igrejas aqui
edificadas.
Aceitaram-lhes a música às vezes, outras, sempre em língua tupi, mas
de inspiração religiosa católica. Essa música, e provavelmente outras
tiradas do antifonário gregoriano, é o que os jesuítas ensinavam aos
meninos índios já catequizados (ANDRADE, 1963, p. 19).

Foram os jesuítas que sistematizaram a Educação Musical no Brasil, como nos
demonstra Bortoloti apud Almeida (2007), ao dizer que a música passa a constar do
ensino nos colégios. Diz ainda que os religiosos prepararam uma apresentação com
repertório em estilo indígena, utilizando os instrumentos dos nativos no qual as letras
louvaram o Deus cristão. Bortoloti, citado por Almeida, afirma que os religiosos fizeram
boa utilização da música como instrumento de aculturação, sobretudo no interior dos
aldeamentos. E não apenas a música fora usada com fim da evangelização, mas também
o teatro. Silveira, (2008) acrescenta que a Pedagogia jesuítica fazia com que entre si as
crianças se educassem inclusive que os religiosos chegaram a importar órfãos de Portugal,
que aqui vinham estudar e ajudar no processo de evangelização e aculturação dos
curumins.
Os jesuítas desenvolveram seu ministério por quase dois séculos, até que o
primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal os expulsou das dominações
portuguesas. A Educação, até então entregue às mãos dos religiosos, tem um momento
de quebra e estagnação. Segundo Romanelli (2002) 13 anos transcorreram da expulsão
até que fosse tomada a primeira providência para substituição dos educadores, causando
várias dificuldades, desmantelando a estrutura administrativa e a uniformidade
pedagógica bem como a mudança de um nível escolar para o outro.
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Com a expulsão dos jesuítas, os índios revoltados com tal medida se retiraram
para regiões remotas e foram trocados no serviço da música pelos africanos trazidos para
o Brasil (MARIZ, 1994, p. 39).
Após a reforma Educacional do Marquês de Pombal o ensino da música
permaneceu, não mais com o caráter religioso, mas ainda de tradições europeias e com o
canto gregoriano.
A música foi se difundindo pelo território brasileiro de modo que não era mais
exclusividade das igrejas e escolas.
É notável a presença da música na vida cotidiana mineira de então, não
só nas igrejas como em outros tipos de festas sociais e militares. A
música estava nas casas contando com a participação de pessoas da
família e até mesmo de escravos. Formavam-se trios, quartetos,
quintetos que animavam os saraus elegantes ou as serenatas românticas
pelas ruas em noites enluaradas (LOUREIRO, 2003, p. 47).

A chegada da família real e a corte portuguesa ao Brasil trazem grande impulso à
vida cultural da Colônia devido a grande importância que o rei dedica às artes e por todas
as medidas que aqui ele implanta, além da chegada concomitante de vários artistas junto
a família real e a corte portuguesa. As medidas reais de impulso à Educação e a cultura
são, entre outras, a criação da Biblioteca Real, a criação dos primeiros cursos superiores,
da Escola Nacional de Belas Artes, o surgimento das Academias Militares.
A música foi também outro aspecto da proteção e encorajamento feito
com liberalidade, por D. João VI, a tudo que pudesse elevar e
incrementar o espírito humano. Todos os que cultivavam esta arte com
algum sucesso era objeto de magnificência (ALMEIDA, 1989, p. 49).

Com o retorno de D. João VI e a corte portuguesa para Portugal e mais tarde a
independência do Brasil o país fica empobrecido e sem condições de financiar suas
escolas, que a este momento de acordo com a Constituição de 1824 em seu Artigo 179
determinava: “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”.
Em 1852, Gonçalves Dias, então Ministro no Segundo Império assim relata a
situação das escolas públicas:
Tenho consciência de não me ter nunca faltado com coragem para dizer
a verdade, por amarga que fosse [...] Tenho expedido livremente o que
penso, e não quererei que V. Exª se persuada que entrou nisso amor ou
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ódio; mas é que são tristes e tão desgraçados os fatos, que a sua
exposição singela parece converter a verdade em sátira, e um Relatório
tão circunspecto, como o tentei fazer, em artigo de jornal oposicionista
(GONÇALVES DIAS, 1852 apud ALMEIDA, 1989, p. 337).

O mesmo relatório ainda nos revela que o ensino da música se fazia presente nos
currículos dos Liceus (escolas de ensino secundário) e no Colégio Pedro II.
A República se instala no Brasil nos idos de 1889, quando se mantém os princípios
positivistas, a laicidade e os princípios da liberdade e gratuidade do Ensino Público
primário. A República brasileira fora marcada por diversas reformas educacionais. Estas
foram assim denominadas: Primeira Reforma – Benjamim Constant - 1890; Segunda
Reforma – Rivaldávia Correia – 1911; Terceira Reforma – Carlos Maximiliano – 1915;
Quarta Reforma – João Luiz – 1920.
As ditas reformas pouco auxiliaram a Educação brasileira que à época tinha a taxa
de analfabetismo de sua população na casa dos 80% (ALMEIDA, 2007).
A política brasileira na década de 20 fora sublinhada por episódios que mudaram
seus caminhos. Neste novo rumo dá-se início o que fora denominado o período da
Segunda República, que durou de 1930 a 1936. Neste instante fora criado o Ministério da
Educação e Saúde Pública que editou decretos de criação do ensino secundário e as
universidades brasileiras inexistentes até o momento. Fora também por intermédio da
criação deste Ministério que se deu a criação do Conselho Nacional e os Conselhos
Estaduais de Educação.
O Capitalismo categoricamente assumido pelo Brasil depois da Revolução de
1930 influencia a Educação que para atendimento das exigências do novo sistema investe
na educação tecnicista. Este sistema é criticado pelos educadores nacionais pela forma
elitista de concepção de Educação. Deste descontentamento dos educadores nasceu o
“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, escrito por Fernando de Azevedo, o qual
entre outras reivindicações reivindicava uma escola não excludente e alicerçada nas
descobertas científicas de motivação e cognição da época. Este Manifesto foi o germe de
iniciativas de vários educadores nacionais. Daí, Silveira (2008, p. 16) conclui: “Em 1934,
foi promulgada a Constituição mais liberal das nossas Constituições até então. Ela
incorporou grande parte da demanda dos liberais sobre Educação. Porém, sua vida foi
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curta e seus efeitos concretos não foram sentidos devido à implantação do regime
autoritário: o Estado Novo”.
Sob o domínio do Estado Novo a Constituição de 10 de novembro de 1937
destituiu conquistas alcançadas até então, nesta, a arte, educação e ciência passam a não
mais ser dever do Estado, mas entregue à livre iniciativa individual, trata ainda, a dita
constituição da inclusão obrigatória nos currículos das escolas primárias, secundárias e
normais da disciplina Trabalhos Manuais. Manifestação clara do ideário de uma educação
destinada à população menos abastada que ficaria a cargo dos trabalhos manuais enquanto
à outra caberiam os trabalhos intelectuais (ALMEIDA, 2007).
O fim do Estado Novo e a promulgação da Constituição de 1946 recuperam
conquistas perdidas no período anterior como a imprescindibilidade da União em
preceituar a educação do Brasil e a Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB de 1961.
O ano de 1964 traz outro revés para o país e para Educação Nacional e as
conquistas anteriormente adquiridas são perdidas com o golpe militar de 1964 que
classificou os avanços inspirados no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova como
subversivas e comunistas. A arbitrariedade da ditadura dominou a Educação e a nação até
a redemocratização na década de 80.
Paralelo a este conturbado cenário político nacional a Educação Musical lutava
para não se apagar. Os músicos permaneciam na função docente e propiciavam à classe
dominante um falso sentimento de estar participando da cultura européia. O piano e o
violão eram os instrumentos de maior procura para aulas particulares e/ou conservatórios.
Os cursos superiores de música nascem neste período.
A classe dominante branca ou branca-por-autodefinição desta
população majoritariamente mestiça, tendo como preocupação maior,
no plano racial, salientar sua branquitude, no plano cultural sua
europeidade, só aspirava a ser lusitana, depois inglesa e francesa, como
agora só quer ser norte-americana. [...] A imitação do estrangeiro que
era inevitável não seria um mal em si, [...] O mal residia e ainda reside
na rejeição de tudo o que era nacional e principalmente popular, como
sendo ruim, porque impregnado de subalternidade da terra e da
inferioridade dos povos de cor (RIBEIRO, 1983, p. 144).

178

Desde o primeiro plano de Educação Musical Nacional criado por Heitor VillaLobos até a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional várias mudanças com
construções, conquistas e revezes aconteceram pela política brasileira. Inspirado pelos
ideários do Modernismo, Heitor Villa-Lobos criou na década de 30 a Superintendência
de Educação Musical e Artística (SEMA); departamento governamental com o objetivo
de propagar nas escolas o canto orfeônico e o nacionalismo musical. Citada por Almeida
(2007), Rosa Fuks enumera os princípios do canto orfeônico no grau de importância
indicado por Villa-Lobos: 1° - a disciplina; 2° - o civismo; 3° - a educação artística.
Contudo, vários autores hesitam quanto ao verdadeiro interesse pela causa musical,
apontando o uso do mesmo como objetivo de propaganda política para a ditadura de
Getúlio Vargas.
Com a redemocratização do país, a LDB de 1961 substitui o Canto Orfeônico pela
Educação Musical que implanta novas ideias sobre o ensino da música inspiradas nas
tendências e métodos vindos da Europa.
Loureiro (2003) descreve o Regime Militar como um abalo. Com os militares,
fora promulgada a lei de ensino 5.692/71. Com ela o ensino da arte perde importância no
interior escolar, onde a arte passa a ser trabalhada de forma interdisciplinar. Isto feito, o
ensino da música foi desaparecendo do interior escolar, principalmente das escolas
públicas, fato que caracteriza a elitização do Ensino da Música que permanece em escolas
particulares especializadas.
A década de 80 traz um período de grande reflexão para os arte educadores quanto
às suas formações e competências necessárias para a prática profissional e formação dos
novos docentes. Espaço este que encontrou eco nas Universidades e Associações dos
professores de música. Destas reflexões nascem reformas estruturais e curriculares. Este
engajamento resultou na conquista da inclusão da Arte como componente obrigatório nos
currículos da Educação Básica na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
que passa a compor-se das quatro linguagens artísticas, a saber – artes visuais, artes
cênicas, música e dança.
Entretanto, como nos ensina Penna, (2001), estar presente nos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCNs, não garantiu o retorno da música à escola como se
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esperava, pois, uma gama de políticas educacionais desfavoráveis e diferenças entre as
propostas dos PCNs e o ensino público brasileiro criam esse empecilho. Os PCNs são um
agrupamento de documentos publicados pelo Ministério da Educação e do Desporto
(MEC), publicado em 1997. Dos que versam sobre a Arte são dois volumes. Um
direcionado ao público do Ensino Fundamental Primeiro Segmento e outro ao Segundo
Segmento.
Vislumbrando que tais iniciativas não foram suficientes por motivos variados para
garantir a Educação Musical nas escolas brasileiras, em 18 de agosto de 2008 o então
presidente Luís Inácio Lula da Silva sanciona a Lei número 11.769 que altera a Lei
número 9.394, de 22/12/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para
dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica, que passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo no Artigo vinte e seis: “§6° A música deverá ser
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2°
deste Artigo” (LDB, 1996).
Inúmeras vezes a primeira experiência musical da criança se dá na fanfarra
escolar. A fanfarra encanta e atrai a si com olhos brilhantes aqueles que a assistem e, por
conseguinte, nela se incorporam.
Dias, citado por Alencar (2010) assim se expressa sobre as fanfarras:
Nos dias de hoje, as bandas de música estão ligadas a eventos cívicos.
Engalanados em seu fardamento reluzente, músicos militares executam
os hinos pátrios e alguns dobrados para animar o público, antes que as
autoridades presentes assumam o comando da solenidade. Ou então,
nos desfiles e paradas, o ritmar das fanfarras de escolas públicas
mantém disciplinados os estudantes que marcham pelas ruas da cidade.
Pelo país a fora, existem, sim algumas bandas sinfônicas profissionais
– poucas, mas de significativa atuação cultural – mantidas pelo Estado
ou pela iniciativa privada, e que se dedicam quase exclusivamente a um
repertório de concerto mais sério e elaborado, com músicos altamente
preparados. Mas a grande maioria das bandas ainda é constituída pelos
militares e escolares, e todas são importantes núcleos de iniciação
musical da juventude (ALENCAR, 2010. p. 45).

METODOLOGIA
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Do fato dos registros destes acontecimentos serem exclusividade da memória
daqueles que vivenciaram os fenômenos, o método de pesquisa que direcionou este
trabalho foi o fenomenológico, pois como ensina Martins (2009 p. 47), o método básico
de coleta é a voz da pessoa que vive um dado fenômeno.
O método fenomenológico é adequado quando se pretende empreender
pesquisas sobre fenômenos humanos vividos e experienciados. O
empreendimento se concretiza pela descrição, interpretação
compreensão de experiências de sujeitos que experienciam os
fenômenos objetos de estudo (MARTINS, 2009, p. 48).

Entretanto, a oralidade serviu como ponto de partida, mas também se buscou a
materialização destas memórias em possíveis fotografias e/ou outros que houvessem
guardados com os diferentes atores de diversas épocas.
O estudo é de tipo descritivo, com elementos historiográficos, e nível qualitativo.
Existem definições várias do termo historiografia. Quando se trata da história de um
componente educativo, como é a fanfarra, é necessário verificar os registros e o percurso
histórico dessa atividade no contexto do colégio em estudo. Nesse sentido, os
depoimentos e documentos dão uma visão mais completa sobre essa realidade.
Sendo que se realizou estudo de campo, com entrevistas, o estudo é de tipo
descritivo, pois, sua natureza é caracterizar o fenômeno em seu estado real, visando
apresentar esses aspectos para compreender a situação em que está. O interesse é abordar
o tema desde seu contexto para que se tenha maior conhecimento de sua natureza.
A pesquisa descritiva visa descrever as características de certa população ou
fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis; envolvem técnicas de coleta de dados
padronizadas (SAMPIERI et al., 2006, p.103).
No desenvolvimento desta pesquisa foi utilizada a metodologia do tipo descritiva,
pois segundo Sampieri et al. (2006, p. 101): “os estudos descritivos, medem, avaliam ou
coletam dados sobre diversos aspectos, dimensões ou componentes do fenômeno a ser
pesquisado”.
O trabalho que ora se apresenta pretende abordar as vivências relativas aos
acontecimentos ocorridos com os membros da educação musical de discentes,
funcionários e familiares dos alunos envolvidos na Fanfarra Estadual Boanerges Bastos,
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extraídos de suas memórias e arquivos pessoais sobre as aulas, os encontros, as
apresentações cívicas, sociais e concursos nos quais foram partícipes, para que
professores, alunos e demais membros da dita comunidade, possam ter conhecimento da
história e alicerce no qual fora construído este patrimônio cultural escolar; assim como
as gerações futuras possam ter uma revisão sistemática do que já foi, do que está e do que
poderá ser construído enquanto patrimônio cultural desta comunidade.
Serve-se também, como aporte teórico na revisão e elaboração de novos projetos
cívicos e culturais, uma vez que os resultados alcançados foram de grande relevância,
tendo sido por algumas vezes expoente no Estado do Rio de Janeiro e por fim
condecorada como a melhor fanfarra do Brasil em sua categoria.
Traz à tona ainda reflexões sobre o currículo da educação musical escolar com
luzes ao alcance do componente emocional da educação musical.
Os dados foram coletados utilizando a entrevista. Sendo o estudo de enfoque
qualitativo, a entrevista foi pensada para coletar as falas, depoimentos e experiências dos
autores remanescentes e aqueles que tiveram participação direta nas fanfarras. A
entrevista, conversas interpessoais com os participantes do estudo, tem a vantagem
porque os respondentes podem falar abertamente dos elementos educacionais que as
fanfarras tiveram neles ao longo dos anos. Nas entrevistas foram indagados o significado
e utilidade que as fanfarras tiveram na vida pessoal, familiar, comunitária e social dos
participantes.

RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO
Este estudo é basicamente qualitativo, baseado em entrevistas interpessoais para
colher as opiniões, percepções e a memória histórica dos atores históricos e seus
descendentes sobre a Fanfarra. Os remanescentes dessa experiência compartilharam suas
experiências e explicitaram aquilo que formou parte da sua vida e o valor educativo que
isso tem tido em suas famílias e na comunidade em geral.
Portanto, os resultados provêm das falas e depoimentos dessas pessoas. As falas
abrangem tanto a importância cultural e social que as fanfarras tiveram em suas vidas e
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como serviu como elemento de união, camaradaria, senso de comunidade e até de
pertença entre os membros. Aí se percebe o seu valor na educação não formal.
Esses resultados foram processados e apresentados seguindo a categorização
como sugerem alguns autores. Para tanto, apresentar-se-á a categoria (eixo temático
principal da pergunta) com seus indicadores e análise breve de cada participante.
Devido às falas e depoimentos extensos, se fez uma síntese na análise, resgatando
a ideia principal para cada questão expressa por cada entrevistado.
Foram entrevistadas 15 pessoas, quase todos remanescentes da fanfarra, que
deram informação de primeira mão, baseado na memória histórica de suas experiências.
A diante, apresentam-se em forma mais sintética essas categorias e indicadores
parafraseados pelo pesquisador. As entrevistas foram gravadas e aqui se faz uma análise
breve de cada um dos entrevistados.

RESULTADOS DAS ENTREVISTAS: FALAS E DISCUSSÃO
O trabalho que ora se preceitua tem por cerne analisar qualitativamente o
desenvolvimento pedagógico da Fanfarra Estadual Boanerges Bastos – FAEBB, no
Colégio Estadual Buarque de Nazareth partindo de sua criação no ano de 1958 ao ápice
de suas apresentações com a conquista do Título Nacional no ano de 2013.
Foram realizadas entrevistas com membros da FAEBB, nos diversos anos de sua
história, bem como com funcionários do Colégio Buarque de Nazareth, entidade
mantenedora e familiares para que se pudesse construir uma linha histórica deste
desenvolvimento, cujos resultados seguem a categorização preceituada por alguns autores
e o orientador do trabalho.
A história da Fanfarra Boanerges Bastos, iniciada no ano de 1958, sob a direção
de Dª Zilda Costa Reis de Castro e a regência de Boanerges Bastos ao longo de sua
existência sofre um processo de descontinuidade. Poucos anos após seu nascimento com
o Golpe Militar no Brasil, há troca de direção no Colégio e esta sofreu seu primeiro revés.
Embora como comprovam as entrevistas, houvesse grande apreço dos discentes e
comunidade por ela e os resultados da educação não formal fossem claros. Após 23 anos
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de silêncio se fez ressoar novamente no pátio do Colégio Estadual Buarque de Nazareth
os sons de clarins e tambores, entretanto não há continuidade no projeto que fora iniciado
pela então diretora Luzeni Pontes Costa quando esta é substituída na gestão escolar.
Somente em 2005 o projeto ganha força, quando um vento de vida sopra as cinzas que
cobriam as lembranças e memórias dando asas à fanfarra que ressurge ao símbolo da
fênix. Agora ela assume o nome do seu primeiro professor e criador, passando a se
denominar Fanfarra Estadual Boanerges Bastos – FAEBB.
Falando da fanfarra, os entrevistados expressaram que se lembram do significado
que tem para eles e para a comunidade local, e também para sociedade em geral. Alguns
falaram com entusiasmo sobre o que tem sido para suas vidas, com emoção e lembrança
melancólica dos eventos passados. Quer dizer, que esses eventos marcaram a sua história
e tem tido uma influência grande na identidade da população, unindo famílias, vizinhos,
colegas. Os eventos envolveram todos para que a sua realização tenha um significado
importante para todos.
O entrevistado número 01, integrante do primeiro grupo de alunos revela: “uma
coisa que no decorrer dos anos que eu fui assimilando, fui aprendendo que era muito
importante, e que hoje eu vejo que foi muito importante para minha história de vida foi a
questão da disciplina, que a gente aprendia que era muito rigorosa, a persistência com os
ensaios e a dedicação que era necessária a gente ter nas aulas e nos ensaios”.
Em concordância, a Diretora Pedagógica Denise Moreira Guedes, relata que o
trabalho pedagógico alcançava o interesse dos discentes confirmando que a educação
musical ali desenvolvida se mostrava como um eficaz instrumento de alcance a juventude,
em suas palavras diz, eles se dedicavam com esmero aos ensaios, com disciplina e
concordância às orientações dos maestros e instrutores, alcançando as metas propostas
para esse trabalho que lhes rendeu muitas vitórias, principalmente, o Título de Campeões
Nacionais das Fanfarras Brasileiras, em 2013. Na mesma linha, o Maestro, entrevistado
número 11, ressalta a importância de um ambiente harmonioso para o crescimento e a
construção do conhecimento dizendo que a harmonia entre o grupo é fundamental para
que haja uma boa musicalização, pois antes da apresentação bonita que se realiza na
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Avenida, há de se ter harmonia nos relacionamentos, pois a música na fanfarra é um
conjunto, e ninguém faz música sozinho em uma fanfarra.
Testemunhando este raciocínio o Maestro, entrevistado número 02, confirma a
importância dos ensinamentos de Vygotsky quando diz que a união do grupo foi o fator
preponderante para o sucesso alcançado no aprendizado da música, e que esta união fez
com que os alunos se ajudassem mutuamente na resolução das dificuldades do grupo
criando uma monitoria espontânea.
O mesmo Maestro em seu fazer pedagógico ressalta a participação da família em
constante contato consigo, quando alguns pais lhe revelavam a importância da
participação de seus filhos na fanfarra para o crescimento pessoal e na maturidade dos
mesmos, expondo-lhe a melhoria no comportamento de seus filhos em casa e no interesse
e rendimento nos estudos. Sua análise encontra respaldo também na fala de Gabriella
Luccianni, citada por Alencar (2010).
As fanfarras e bandas escolares contribuem para o desenvolvimento
psíquico e social dos estudantes, favorecendo a interação entre o grupo
e a inclusão social de crianças e jovens carentes. Com a participação de
alunos, ex-alunos, professores, voluntários e da comunidade, estas
corporações atingem resultados extremamente positivos. A formação
musical auxilia no aprendizado das disciplinas curriculares, aumenta a
autoestima e significa a possibilidade de inserção social para a maioria
dos alunos (ALENCAR, 2010, p. 50).

Quando questionadas, sobre a importância da fanfarra para a educação de seus
filhos, as mães são unânimes em afirmar que a fanfarra "foi uma ferramenta educativa
eficaz para seus filhos, mostrando até mesmo melhoria nos relacionamentos familiares”.
- Com certeza, a disciplina na fanfarra não levou a disciplina só para a
escola, mas trouxe para a casa também. É como horário de ensaio,
arrumar roupa, engraxar o sapato ajudou muito na educação deles. E
eles dois se tornaram até mais amigos depois que começaram a
participar da fanfarra (Entrevistada número 06).
[...] Fora o aprendizado que eles tiveram, porque eles tinham disciplina
(Entrevistada número 04).
[...] Quer dizer, o meu filho cresceu como pessoa, como homem junto
da FAEBB, por conta da FAEBB e o que a FAEBB trazia pra eles, trazia
assim uma educação muito boa, e disciplina muito boa quanto ao
horário, então a FAEBB fez eles crescerem né, tanto ele quanto os
outros [...] (Entrevistada número 09).
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Nenhuma atividade é desprovida de objetivos, tão pouco dentro do ambiente
escolar. A Educação musical no Colégio Estadual Buarque de Nazareth com seu maior
expoente na FAEBB não é diferente. Neste contexto, Julia (2001) preceitua que o
ambiente escolar não é apenas um recinto de aprendizagem, mas de inculcação de
pensamentos. Ele assim se expressa,
[...] conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de
práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a
incorporação desses comportamentos: normas e práticas coordenadas e
finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas,
sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (JULIA, 2001, p. 10,
grifo do autor).

Sobre os aspectos educativos da FAEBB os alunos revelam ter sido muito
importante para sua formação pessoal a participação na mesma, conforme testemunham
abaixo:
Então eu não era interessado em estudar, não era ligado no colégio; e
quando entrei eu... parece que eu me aproximei mais do colégio. Aí eu
comecei a estudar mais, a me apegar mais nas coisas do colégio, ficar
mais tempo no colégio. Esperava chegar o final de semana para gente
ensaiar (Entrevistado número 05)
Lá eu pude aprender várias coisas, uma entre várias foi ter
responsabilidade e aprender a pensar no próximo. Ali a gente aprendeu
várias coisas juntos, a se importar um com o outro, saber que a gente é
capaz de qualquer coisa, como várias vezes a gente já passou diversas
dificuldades para conseguir um uniforme, instrumento... pra fazer valer
aquilo ali que a gente queria, que era a nossa meta no momento
(Entrevistada número 07).
Não eu nunca tinha tido contato com música da maneira como eu tive
na fanfarra antes de 2006. [...] eu sempre quis aprender um instrumento
e nunca tive a oportunidade (Entrevistado número 08).
Olha, eu acho que depois que você faz parte de uma organização que é
preciso ter disciplina, você precisa ter honra e seriedade no trabalho,
você consegue atribuir isso a vários aspectos e a várias ações que você
tem que fazer durante a sua vida. E eu posso falar com certeza que a
banda fez um papel importantíssimo em trazer isso para a gente. Ser
uma pessoa mais responsável, mais proativa, mais... é... direita, te fazer
um cidadão de verdade entendeu? (Entrevistado número 03).
[...] o modo de tratar os outros, de respeitar o próximo, atitudes minhas
que eu mudei depois que eu entrei na fanfarra. Modo de ver o próximo,
pois se eu não tivesse mudado os pensamentos que eu tinha antigamente
não sei o que seria hoje (Entrevistado número 11).
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[...] então eu trouxe esse meio também de querer estudar, de querer
vencer porque isso a banda sempre trazia, de não desistir das coisas e
trouxe esse benefício também na minha vida (Entrevistado número 10).

Tourinho 1993 ressalta que outro aspecto importante das apresentações musicais
na escola concerne à imagem da instituição, pois as mesmas validam a qualidade de seus
membros pela disciplina e valor musical, servindo assim como reafirmação da escola
como produtora de qualidade. Desta forma, as apresentações da fanfarra aproximam a
comunidade e todo o público com a instituição, aumentando sua visibilidade e
fortalecendo os laços com os que os assistem como comprovam as falas dos entrevistados.
A entrevistada número 06 revela que sua sogra dizia que era muito legal o dia que
a fanfarra saía para ensaiar na rua, o bairro todo gostava, era uma distração para todos,
muita gente ia para a pracinha para ver a fanfarra ensaiar. Esta fala é confirmada pela
entrevistada número 13 que diz ainda, todo mundo vibrava com os ensaios na rua.
A entrevistada número 14 diz que a comunidade adorava ver os ensaios, os pais
gostaram. Muitos alunos resolveram migrar para o Colégio Estadual Buarque de Nazareth
após assistirem a uma apresentação da FAEBB, como revelam a entrevistada número 07
e o entrevistado número 10 dizendo, eu já fui para o C. E. Buarque de Nazareth pensando
em entrar na fanfarra.
O desejo de fazer parte da fanfarra revela variadas motivações além do desejo de
aprender um instrumento musical. Este se apresenta como um motivo, ao qual são
agregados o sentimento de reconhecimento e aceitação do grupo, respeito e prestígio,
como afirma o entrevistado número 15, quando diz, era bom fazer parte da fanfarra, pois
a gente tinha prestígio na escola quando a gente tocava. Este reconhecimento e colocação
em posição de destaque tornam-se desejo de numerosa parte dos membros das fanfarras.
Gimeno Sacristán (2002, p. 119) aprofunda este estudo dizendo,
Ser reconhecido como alguém que é importante para os outros é um
vínculo essencial para a integração no espaço social além de ser uma
necessidade básica do sujeito social cuja transcendência podemos ver
em diferentes níveis: desde a carência que supõe a falta de aceitação da
pessoa nas relações face a face até a carência que pode ser produzida
nos vários âmbitos de atividade social e que, potencialmente, a
participação do indivíduo pode ser motivo para a sua realização
(SACRISTÁN, 2002, p. 119).
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Dos alunos interrogados, apenas o entrevistado de número 08 cita apenas o
interesse em aprender música como o chamariz para que pudesse se inscrever na fanfarra,
o entrevistado número 05 acrescenta que lhe diziam que a música é uma coisa boa para a
pessoa e estava fazendo bem para os alunos, e isso lhe chamou a atenção para que se
tornasse um membro.
O inquirido de número 10 destaca que ao assistir as apresentações da FAEBB se
encantava e via na obediência dos alunos ao Maestro, uma característica que poderia
aprender, via que a população da cidade estava elogiando a fanfarra e queria estar neste
grupo para que também ele fosse parte destes elogiados.
O entrevistado de número 12 confirma os aplausos da população como centro de
interesse para sua associação ao grupo, sentia-se atraído pela beleza do uniforme e que
tendo sua mãe sido aluna de uma banda escolar isso também lhe incentivava.
A entrevistada de número 07 revela que os desfiles a encantavam e que ela queria
fazer parte daquele show, queria brilhar também e o entrevistado número 03 acrescenta
que sua inscrição fora não apenas por querer fazer parte do brilho que é pertencer a uma
apresentação musical, mas também por poder fazer música e poder proporcionar uma
bonita apresentação para as pessoas.
Uma vez integrados no grupo musical, alguns membros revelaram não se adaptar
ao instrumento inicial, tendo a necessidade de realizar mudanças nos seus primeiros
planos. Outros destacam dificuldades diversas, contudo, são unânimes em dizer que os
laços que os prendem a educação musical e os fazem esforçar-se a vencer as dificuldades
e não desistir nos obstáculos impostos são as amizades formadas no grupo. Sobre este
fato, o entrevistado número 10 relata: eu toquei uns quatro ou cinco instrumentos, mas
não deu não, tinha gente melhor que eu lá, diz ainda que ao conhecer o bumbo de tom se
apaixonou por este instrumento, e que os amigos o ajudaram a aprender.
O entrevistado de número 05 expõe que as dificuldades de conseguir instrumentos
para a fanfarra uniu aqueles que gostavam da mesma e os fez mais integrados na busca
de consegui-los.
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A inquirida de número 07 revela que a paciência dos professores e o incentivo dos
amigos anima muito aos companheiros não desanimarem.
O entrevistado de número 12 acrescenta ao bom trabalho dos Maestros a harmonia
com os companheiros de corporação.
Entrevistado de número 08 revela que sempre queria aprender muito mais e a
permanência junto à união com os amigos lhe possibilitaria novos conhecimentos.
Em sua entrevista, o questionado número 15 revela que mesmo havendo
momentos de discordância entre os membros eles se gostavam muito e queriam sempre
estar juntos.
Entrevistado número 03 conta que suportou dor com o peso do instrumento, mas
o incentivo dos companheiros atenuava, pois era prazeroso estar unido a eles e poder
mostrar superação na dor, na dificuldade em aprender, e poder ainda realizar uma bela
apresentação levando reconhecimento para a escola. Nesta linha, Durkheim, diz,
Uma coletividade tem suas formas específicas de pensar e sentir, às
quais os seus membros se sujeitam, mas que diferem daquelas que eles
praticariam se fossem abandonados a si mesmos (DURKHEIM apud
QUINTANEIRO, 1995, p. 18).

Este fato se comprova nesta coletividade pelos relatos que por constantes
incentivos, conversas e apoio dos companheiros junto à educação musical, alguns dos
membros com envolvimentos ilícitos conseguiram superar os problemas. Questionados
se a participação na fanfarra contribuiu para que os mesmos pudessem superar este
momento o entrevistado de número 15 responde que as atividades ocupavam bastante
tempo, momento em que os jovens poderiam estar envolvidos com coisas ruins, que
muitas pessoas iam para os ensaios para fugir dos problemas, pois este momento era
salutar, pois quando eles iam para os ensaios esqueciam os problemas. Abaixo segue
citações de professores e demais participantes.
-Alguns alunos, alguns alunos, poucos, relatavam que bebiam,
fumavam. A gente conversava muito, trocava muita idéia, alguns até
graças a Deus, até deixaram de usar o álcool, o cigarro, e agradece a
gente até hoje né, [...] Graças a Deus nós conseguimos controlar essa
questão aí (Maestro entrevistado número 11).
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- É, então, aquela época eu ouvia falar muito de alunos que ficavam
próximos a pessoas que tinham envolvimento com coisas erradas. Não
tinha certeza que ele tinha envolvimento com coisas ilícitas, mas fazia,
tinha aquela má companhia, ficava na esquina em grupinhos... E nisso
também teve mudança totalmente, eu tinha um rapaz... eu não vou
relatar o nome, mas eu tive um rapaz que ele ficava envolvido com
pessoas que eram do mundo do tráfico, não sei se ele também traficava,
mas ele ficava com essas pessoas em grupinhos conversando nas
esquinas, entendeu, e depois que conheceu a FAEBB mudou
totalmente. Isso aí eu tive certeza de pessoas que ficavam perto dele, de
familiares que chegaram perto de mim e falou: mudou totalmente, hoje
é outra pessoa, parou. Naquela época eu via mudanças sim em relação
a isso (Maestro entrevistado número 02).
[...] tenho a destacar que ali na FAEBB muitos jovens foram resgatados,
conheço vários deles que antes da corporação eles eram envolvidos ou
tinham simpatias pelo tráfico, e hoje graças a FAEBB, a FAEBB tem
resgatado esses jovens hoje eles não têm mais essa simpatia, eles não
têm mais essa vivência em meio ao tráfico de drogas (Maestro e ex
componente entrevistado número 08).
- Sim, eu acompanhei bem de perto, quando entrou [...] ele entrou na
fanfarra ele tinha sim envolvimento, andava com más companhias, mas
só que quando ele entrou pra fanfarra ele deixou um pouco isso de lado
[...] que a mãe dele falou [...] ele tinha melhorado bastante. [...] E...
outra aluna que vivia pra banda, foi criada desde pequenininha [...] que
tocava com a gente, mas que começou a se envolver com pessoas
erradas, gente que fez bastante a cabeça dela, por mais que existam
pessoas que dizem e que falam que não existe esse negócio de jovens
serem influenciados, minha mãe sempre diz que más companhias
corrompem os bons costumes, e essa é uma frase que eu não tiro da
cabeça. [...] quando a gente vê os nossos amigos ali que saía com a gente
pra fora para competir, inocentes também iguais à gente, todos novos,
e às vezes entrar pro mundo do crime, eu graças a Deus, e meu irmão e
outros também não entraram, mas é tanta vida que a gente vê se
acabando, às vezes por falta de lazer, falta de incentivo a jogar um
esporte, a tocar um instrumento que a gente fica horrorizado. E o que
tirou muitos alunos e várias pessoas do Bairro Niterói aqui, da ponte do
centro pra cá de vários lugares errados foi a FAEBB (Entrevistada
número 07).
[...] A fanfarra não era só para aprender música, muita gente que já ia
pro caminho errado, mas o que prendia ainda ficar do lado do bem e
não fazer coisa errada era a fanfarra porque ali agente era um grupo,
agente era amigo e agente conversava muito um com outro e a gente
tinha muita liberdade de estar sempre um cuidando do outro para não
sair do caminho errado e destoar do grupo, mas infelizmente nem
sempre a gente conseguia [...] (Entrevistado número 03).
[...] ajudou muito. Tanto a fanfarra, quanto os professores, o diretor
procurava conversar, quando via que alguém não estava bem, chamava
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e conversava. E muita gente viu que a comunhão mudava o jeito de ser,
ajudou muito (Entrevistado número 12).

Questionados se o tempo investido aos ensaios com a extensa carga horária que
lhes era exigido de alguma forma foi prejudicial ao rendimento escolar em consonância
respondem que apenas lhes auxiliaram, pois como regra de participação na fanfarra eralhes exigido rendimento satisfatório, e que também nisso os companheiros lhes
auxiliavam em relação à constante verificação que havia entre si. Relatam ainda que a
disciplina e o ensejo pela vitória nos constantes concursos lhes faziam espelhar tal
comportamento para a vida.
[...] na escola é sempre uma obrigação ter notas boas né, e a gente
trabalhava com isso também, para poder ter nota boa dentro de sala para
poder permanecer na banda. [...] então eu trouxe esse meio também de
querer estudar, de querer vencer porque isso a banda sempre trazia, de
não desistir das coisas e trouxe esse benefício também na minha vida
(Entrevistado número 10).

No momento em que são indagados sobre os ensinamentos que a participação num
grupo de fanfarra lhes proporciona destacam sobretudo as questões de relacionamento,
desde a forte amizade que lhes são características as transformações que as mesmas
puderam lhes proporcionar tornando-os mais amigáveis, mais respeitosos, tolerantes,
mais abertos e menos tímidos. A formação do caráter, honradez, sensibilidade, altruísmo,
persistência e a compreensão através das derrotas e posteriores vitórias que tudo lhes é
possível quando se trabalha com esforço e organização. Relatam ainda que com os
conhecimentos musicais nela adquiridos puderam conseguir uma profissão.
Qualquer, qualquer componente, que aprendeu e guardou aquilo no
coração, e guardou aquilo na mente é uma pessoa de bem, é uma pessoa
de bem porque a gente era instruída a ser uma pessoa de bem. Era
instruída a ser uma pessoa melhor a cada dia. Era instruída a saber que
a gente pode, pode o que a gente quiser a gente pode, basta querer
(Entrevistada número 07).
- Olha cara, eu fiquei bem mais sentimental nas coisas, pois a música,
ela faz isso com a gente, ela toca no coração da gente. Ela me ajudou
muito porque eu não ligava muito para as coisas, pra mim se a água
tivesse correndo para baixo ou para cima tava bom, tanto nos estudos
quanto na vida familiar, tudo. Então a música, na hora que eu passei a
gostar mais da música ela fez isso comigo (Entrevistado número 05).

A fala do entrevistado número 05 compreende a eficácia do ensinamento de
Platão, “ginástica para o corpo e música para a alma".
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde o seu ressurgimento ficou claro a grande afetividade que liga aqueles que
se envolvem em uma fanfarra. Os membros da primeira formação se fizeram unir e foram
de volta ao Colégio Estadual Buarque de Nazareth conhecer os membros responsáveis
pelo ressurgimento. Nesta teia de relacionamentos fica latente a importância que o grupo
exerce para a construção da personalidade do indivíduo, e que o ambiente ali criado é
propício para a formação do caráter, os conceitos individuais e valores morais que
seguirão.
Como revela o texto descrito até aqui a fanfarra é um forte instrumento
pedagógico, mas como revela Nilceia Protásio Campos em sua pesquisa para a (UFMS)
2008, que a vontade do diretor aparece como condição importante, ao menos no que se
refere à viabilização de recursos para a efetivação de um grupo instrumental na escola.
No entanto, os integrantes das bandas e fanfarras assumem o desejo de formar e manter
o grupo, e constantemente enfrentam dificuldades para dar continuidade ao trabalho.
Conforme relatos, os grupos estão sempre “correndo atrás”, tanto para viabilizar a compra
de instrumentos quanto para se preparar tecnicamente para a função – seja ela de regente
e instrumentista.
Neste raciocínio, desde o ano de sua criação 1958 ao ano da conquista do
Campeonato Nacional em 2013, 55 anos se passaram dos quais em apenas 17 anos se
utilizou da fanfarra como elemento educativo. Onze foram os diretores que geriram o
Colégio, apenas três investiram neste processo educativo.
A pesquisa revelou que os alunos são imantados à fanfarra pelo brilho que ela
refulge nas apresentações, no garbo apresentado pelos seus participantes e pelo desejo de
serem também eles o motivo dos aplausos que são direcionados pelo público à fanfarra.
Alguns relataram ainda ser o desejo de aprender música e os amigos que já fazem parte.
Todavia, este passa a ser o motivo mais forte para que os mesmos se sintam presos a
educação musical, ou seja, para que não abandonem a fanfarra ao surgimento de
dificuldades de aprendizagem ou outras.

192

Quando posto em dúvida se o tempo aplicado à fanfarra poderia prejudicar a
Educação formal são unânimes em responder que pelo contrário, pois só há incentivo de
uma atividade para com a outra, como mostra o diálogo do entrevistado de número 03
com este autor. Ele expressou que quando tinha aula na fanfarra era em horário
completamente diferente do horário de aula, e quem estava lá era porque queria estar lá.
Ele disse que quando chegava em casa começava a ver vídeos para lhe ajudar a
aperfeiçoar a sua técnica, e isso de alguma forma lhe influenciava a fazer a mesma coisa
com as matérias da escola para poder aprender um pouco mais na hora que chegava em
sua casa. Ele admite ser ainda hoje um pouco preguiçoso para estudar em casa, mas
quando era a banda ficava super animado.
Como se pode aferir nas falas dos diferentes membros há grande similitude entre
os componentes das diferentes gerações no que tange ao que lhes imanta a fanfarra e
também quando lhes é solicitado que identifiquem em que a fanfarra auxilia a formação
dos seus membros, pois a música é algo que gera uma metamorfose na formação do
caráter, no equilíbrio e temperança. Além de que uma fanfarra proporciona um ambiente
de relacionamento entre pessoas muito importante hodiernamente, pois que a vida nestes
tempos traz vicissitudes que favorecem mais o individualismo que o companheirismo.
Há relatos de que a fanfarra auxiliou a formação do caráter, a honestidade,
paciência, o espírito de saber que tudo na vida é possível para os que não desistem,
forjando assim a constância em seus membros.
A escola hodierna sofre com a falta de disciplina, vastos são os relatos de
indisciplina e constantes conflitos entre os discentes e até mesmo entre estes e os
docentes, a escola fora invadida por comportamentos de bullying e diversos outros tipos
de intolerância, os quais muitas vezes a escola se mostra impotente para mediá-las. A
fanfarra como apresentam os resultados se mostra como ferramenta eficaz como incentivo
à disciplina, ao respeito, ao convívio fraterno, à amizade e à construção de um ambiente
coordenado.
Revelou-se também nesta pesquisa o amplo grau de aproximação que manter uma
fanfarra no Colégio exerce sobre esta e a comunidade do entorno, servindo também como
propaganda para a instituição.
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O estudo responde aos objetivos uma vez que aponta a fanfarra como importante
elemento educativo através das redes sociais que são formadas em seu seio e confirmam
as indicações de DURKHEIM, quando ensina que o indivíduo na coletividade tem uma
prática de vida diferente da qual teria se fosse abandonado a si mesmo. Este fato se
comprova nos relatos em que seus membros testemunham que em coletividade alguns
conseguiram abandonar a ilicitude e comportamentos indevidos, sentindo-se também
incentivados aos estudos. Destaca ainda a importância do Sr. Boanerges Bastos como
criador e incentivador da educação pela música nesta instituição de ensino, não apenas
quando seu professor na década de 50/60, mas como constante integrador das gerações e
conselheiro. Nesta integração percebe-se a similitude de objetivos e resultados que ter
participado ou ser participante de uma fanfarra traz para seus integrantes, os quais
comprovam que em suas vidas se confirma a pedagogia há tanto tempo defendida por
Platão, quando diz que a arte e a música exercem ampla atuação sobre o caráter, e seu
intuito maior é incutir ritmo, harmonia e temperança à alma.
Pôde-se inferir posteriormente ao exame dos resultados que os gestores escolares
conhecendo os benefícios que a educação musical através das fanfarras pode ocasionar
em suas unidades escolares podem utilizar da mesma como tratativa aos problemas de
disciplina, bulling, baixa autoestima e da imagem que o educandário dispõe em suas
comunidades.
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