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RESUMO 

 

 
As Filarmônicas Cinco de Março e Lira Popular Muritibana estão presentes em Muritiba antes 

mesmo da história de emancipação política do município. Em cinco de março de 1897, com a 

união de alguns músicos, a fim de organizar uma Filarmônica sem fins lucrativos, fundaram a 

Sociedade Educacional e Musical Cinco de Março. Dois anos mais tarde, durante uma tocata 

em comemoração ao segundo aniversário da Filarmônica Cinco de Março, houve uma 

desavença entre os músicos e regentes da Filarmônica, resultando na saída de alguns músicos, 

os quais resolveram fundar outra Filarmônica, denominada Lira Popular Muritibana, 

tornando Muritiba possuidora de duas Bandas Filarmônicas, o que resultou em alguns 

conflitos, posteriormente superados. Neste contexto, este trabalho monográfico versa sobre a 

criação e trajetória dessas Bandas Filarmônicas, na intenção de identificar de que modo ambas 

Filarmônicas inserem-se na dinâmica sociocultural e histórica do município. A pesquisa é de 

caráter descritivo, tendo como principais técnicas de coleta de dados a entrevista e o 

levantamento documental. Para exploração do tema, houve uma busca dos fatos mais 

relevantes desde a fundação das Filarmônicas até as atividades atuais. Essas Centenárias 

Filarmônicas, ainda hoje, continuam abrilhantando os festejos locais e regionais, 

proporcionando o lazer, educação e incentivo a imaginação criadora, transformando essas 

Bandas em conservadoras das tradições musicais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Filarmônicas, Tradição; Inclusão; Música 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As bandas de música, em especial as Filarmônicas, foram uma das instituições 

musicais mais presentes e populares no Brasil durante o século XIX, contribuindo para a 

formação de músicos, que exerciam além das práticas musicais outras funções, como as 

bandas dos “barbeiros”, precursores mais definidos das bandas filarmônicas, ocupando 

espaços cada vez maiores na vida musical urbana, cívica e/ou militar. 

 
O desenvolvimento econômico do século passado, com a exploração das riquezas 

minerais e chapada diamantina na Bahia, do café em São Paulo, fumo e cacau na 

Bahia, açúcar em Pernambuco e borracha na Amazônia, contribuiu e facilitou em 

muito a rápida expansão das filarmônicas pelo país e, em pouco tempo, elas se 

tornaram uma instituição sem a qual a vida nas pequenas, média e grandes cidades 

seria impossível. A filarmônica fazia parte do cotidiano do cidadão. Ela estava 

onipresente em todos os acontecimentos sociais, político e culturais, do nascimento 

à morte, no batizado como no casamento, na festa religiosa como no baile, 

embelezando e dignificando o evento, com a sua presença e sua participação. 

(SCHWEBEL, 1987, p. 23).  

 

 

Uma sociedade musical, orquestra ou Banda, pode ter o título de filarmônica quando 

custeada por uma cidade, entidade, empresa ou fundação cultural, como é o caso das 

filarmônicas Cinco de Março e Lira Popular Muritibana, objetos deste estudo, que são 

beneficiadas por um programa municipal de incentivo as filarmônicas.  

Banda filarmônica é um conjunto musical formado por instrumentos de sopro e 

percussão, que envolve as mais diversas classes sociais, como ouvintes ou executantes de 

instrumentos, funcionando como um estímulo a prática musical das classes inferiores, que 

vêem na música um entretenimento racional e propiciador do desenvolvimento moral, uma 

espécie de veículo de aprendizagem musical para os jovens. Através dos tempos, no âmbito 

dos seus temas, interesses e necessidades, as filarmônicas estiveram interligadas com a 

história do desenvolvimento da cultura de cada município. 

Pesquisador, antropólogo e folclorista, Vicente Salles
1
 foi um dos poucos que estudou 

com mais interesse a história das bandas brasileiras, afirmando que as formações “modernas” 

começaram a ser introduzidas no Brasil a partir de 1808, com a transferência da corte 

portuguesa ao Rio de Janeiro. 

                                            
1
 Antropólogo de formação acadêmica, folclorista, historiador da cultura, musicólogo e poeta. Membro de várias 

sociedades culturais e artísticas é hoje considerado um dos grandes especialistas sobre a cultura musical da 

Amazônia, conhecida através da publicação de livros, artigos, edições, gravações, além de publicações em 

jornais e revistas. 
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Muitos autores ligam o surgimento das bandas civis à formação das bandas militares. 

Entretanto, apesar da ligação e semelhanças, há diferenças que são basicamente institucionais. 

As bandas militares atendem excepcionalmente às necessidades do quartel, embora, a 

sociedade as solicite para apresentações em diversas festividades. Já as bandas civis, como as 

filarmônicas, se transformaram em instituições de importância social e cultural do interior 

brasileiro, presentes em quase todas as comemorações locais e regionais, em especial do 

recôncavo baiano, região rica nesta tradição.  

Desde a fundação da primeira filarmônica em Muritiba, em cinco de março de 1897, a 

sociedade filarmônica Cinco de Março, desenvolve trabalhos nas áreas de cultura, educação e 

inclusão de jovens e adultos, que por sua vez abrilhantam os festejos municipais e regionais. 

Foi durante uma tocata num circo, que houve uma desavença entre os músicos e 

regentes da filarmônica Cinco de Março, que resultou na saída de alguns músicos e 

posteriormente na formação de outra filarmônica, fundada em 07 de maio de 1899, então 

titulada Lira Popular Muritibana, que também desenvolve trabalhos semelhantes à outra 

filarmônica citada anteriormente. Assim, Muritiba tornou-se possuidora de duas Bandas 

Filarmônicas. 

Visando atender ao problema proposto, foram feitas entrevistas com os músicos das 

duas Filarmônicas estudadas, assim como moradores que residem a mais tempo no município. 

Todos os músicos foram entrevistados, a fim de verificar o seu processo de aprendizagem 

musical, o primeiro contato com a música, influência familiar, tempo de permanência nas 

Filarmônicas, estruturas oferecidas pelas mesmas, benefícios adquiridos e planos para o 

futuro. Com efeito, houve um cruzamento dessas fontes orais com fontes escritas, jornais, atas 

de reuniões. Tentou-se, desta forma, identificar se houve de fato uma influência significativa 

dessas Bandas Filarmônicas em meio à sociedade muritibana. 

Este trabalho tem como finalidade constatar a importância das Filarmônicas Cinco de 

Março e Lira Popular Muritibana na história sociocultural do município, suas contribuições 

sociais, pois, o conceito de “educação integral”, desenvolvido pelas Bandas em seu sentido 

literal, trata-se de educar se baseando na formação integral do cidadão, em se formar, além do 

profissional competente, um ser humano valoroso e criativo. Desta forma, o problema que 

esta pesquisa se propôs responder foi: De que modo as Filarmônicas Cinco de Março e Lira 

Popular Muritibana inserem-se na dinâmica sociocultural e histórica do município de 

Muritiba? 

Do ponto de vista estrutural, esse trabalho está organizado em três capítulos. 

Inicialmente, a introdução situa as Filarmônicas, esclarecendo o objetivo e justificando a 
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pesquisa. No segundo capítulo, encontra-se um breve histórico sobre a chegada da Banda 

Filarmônica ao Brasil e o papel dessas Bandas enquanto veículos de cultura, educação e 

socialização. No terceiro capítulo, foi feito um contexto histórico de fundação e 

funcionamento das Centenárias Filarmônicas muritibanas, assim como, uma análise de dados 

do perfil socioeconômico dos componentes das Filarmônicas, além dos mecanismos de 

manutenção das Bandas, seguido da percepção da comunidade muritibana em relação às 

Bandas Filarmônicas.  No quarto capítulo, realiza-se a conclusão, que vem confirmar a grande 

contribuição social, cultural e artística dessas Centenárias Filarmônicas, principalmente na 

formação musical do indivíduo muritibano. 
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2 A BANDA FILARMÔNICA: PATRIMÔNIO CULTURAL, SOCIAL E 

HISTÓRICO 

 

2.1 A CHEGADA DA BANDA FILARMÔNICA AO BRASIL 
 

Antes de entrarmos no contexto das Centenárias Filarmônicas Muritibanas, é 

necessário enfatizar a chegada da Família Real ao Brasil, marco também da chegada da Banda 

Filarmônica denominada Brigada, em 1808. Vale ressaltar que muito antes da chegada da 

corte portuguesa, já eram encontrados no Brasil instrumentos de sopro e percussão o que leva 

a concluir que as bandas de música não foram criações da corte no Brasil, mas que faziam 

parte de um imaginário onde tais conjuntos eram símbolos sonoros de poder e status. 

 
Os jesuítas que chegaram ao Brasil com os colonizadores, por exemplo, sabiam 

muito bem da influência da música sobre os homens e a utilizaram na catequese dos 

indígenas encontrados na nova terra. Notícias da época testemunham, pelo menos, o 

uso de flautas e de alguns instrumentos de percussão de origem nativa. 

(SCHWEBEL, 1987,p. 5). 

 

 

Fatos como esse foram pouco abordados pela historiografia brasileira, uma história 

rica de tradições, um cotidiano rico deixado de lado para dar espaço a “grandes” 

acontecimentos, como a ameaça do imperador francês Napoleão Bonaparte, que levou Dom 

João a abandonar Portugal, que por sua vez, raspou os cofres do governo deixando para trás 

um povo traído. “[...]. Assim, a Banda de Música transportada ao Brasil à sombra da Igreja 

Católica, para o acompanhamento das procissões e demais atos do culto, floresceu como 

semente boa lançada em terra fértil” (SIQUEIRA, 1981, p. 20).  

Com a chegada do Príncipe Regente Dom João à Salvador e posteriormente ao Rio de 

Janeiro, e juntamente com ele uma banda musical (militar) ou, ainda mais importante, uma 

tradição musical, que desembarcava, houve um incremento na vida cultural e artística 

brasileira que séculos depois viriam a se tornarem as Bandas Filarmônicas. Portanto, essas 

bandas militares formavam uma espécie de voz cerimonial, afinal o rei comparecia 

pessoalmente a algumas ocasiões, exigindo pompa à sua altura. Desta forma, a relação entre 

os militares e a nobreza simbolizava status e poder a uma das mais antigas funções associadas 

aos instrumentos de sopro. 

Segundo Vicente Salles, musicólogo brasileiro, tudo começa com a transferência da 

corte portuguesa ao Rio de Janeiro: “O grande impulso dado à formação das bandas militares 

no Brasil começou, como vimos, com a transmigração da corte portuguesa para o Rio de 

Janeiro. Mas a banda da Brigada Real trazida por D. João VI, em 1808, ainda era arcaica.” 
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(SALLES, 1985, p. 20). Salles, porém, não define qual seria a “formação arcaica” da banda da 

Brigada Real. 

Vale ressaltar que Banda de música e Filarmônica refere-se ao mesmo conjunto 

musical com instrumentos de sopro e percussão. As Filarmônicas têm algumas semelhanças 

com as bandas militares, conforme pode-se observar na figura1, ao nível do seu fardamento e 

desempenho de apresentação, na utilização da marcha militar como forma de desfile e por 

grande parte do seu repertório ser o mesmo que é tocado pelas bandas militares. Neste caso, 

tem-se uma banda com uma estrutura civil que se assemelha em muitos aspectos às 

características de uma banda de constituição militar. Trocando em miúdos, com o processo de 

modernização urbana durante o Estado Novo, as bandas militares se confinaram aos quartéis, 

deixando as apresentações públicas para as bandas comunitárias, também consideradas bandas 

civis ou outras diversas formas como: Sociedades musicais, Liras, Euterpes e Filarmônicas. 

 

 
Figura1: Filarmônica Cinco de Março década de 1990 

Fonte: Acervo particular Paulo José de Jesus Almeida Alves 

 

 

Até o início do século XIX, as bandas militares começaram a organizar-se em bases 

mais sólidas. 

 
Com o decreto de 20 de agosto de 1802, ficou determinado a organização, em cada 

regimento de infantaria, de uma banda de música com instrumentação fixa, passando 

o seu financiamento das mãos da oficialidade para o Erário régio. Outro decreto, de 

27 de março de 1810, estabeleceu que, em cada um dos quatro regimentos de 

infantaria e Artilharia da corte, fosse formada uma banda de música com 12 ou 16 

músicos, não podendo este número ser aumentado por motivo algum. Um novo 

decreto de 11 de dezembro de 1817, determinou aos batalhões de infantaria e de 
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caçadores a organização de suas respectivas bandas de música, utilizando-se os 

seguintes instrumentos: duas primeiras clarinetas, sendo uma delas também o 

mestre, duas segundas clarinetas, um flautium, uma requinta, duas trompas, dois 

clarins, dois fagotes, um trombão ou serpentão, um segundo serpentão, um bombo e 

uma caixa de rufo. (SCHWEBEL, 1987,p. 8). 

 

 

Estavam estabelecidas as bandas militares, que apesar do termo militar, exerciam 

outras funções, como cerimônias e festejos religiosos. Desta forma, os músicos cumpriam 

funções militares e sociais à população.  Em sua maioria, não freqüentavam escolas de 

músicas ou conservatórios, sendo sua formação nas próprias bandas consideradas modelo de 

qualidade musical, desempenhando um grande papel social local e em geral na sociedade 

brasileira. 

 

A criação de escolas de música, o ensino de canto e de instrumentos e o aumento 

generalizado de todas as formas da execução musical criaram as condições propícias 

para que, tanto em meados do século XIX, começasse a florescer, tanto nas cidades 

grandes como nas pequenas vilas do interior, um número considerável de 

filarmônicas. (SCHWEBEL, 1987, p. 10). 

 

As Sociedades Filarmônicas e suas bandas foram se estruturando e firmando durante a 

segunda metade do século XIX e começo do XX, ocupando espaços cada vez maiores na vida 

musical urbana, cívica e militar. Com algumas exceções, ocuparam aqueles espaços 

previamente preenchidos por diversas orquestras e outros conjuntos que foram perdendo 

vigência ou função por motivos diversos, entre os que se destaca a falta de meios econômicos 

de sobrevivência. Desta forma, essa rica tradição musical foi gradativamente ganhando 

admiração e espaço em todos os recantos da Bahia e em todo o Brasil.  

As Bandas Filarmônicas, em sua formação inicial, tiveram a participação não de 

músicos formados na área, mas sim de outros “profissionais”, que nas horas vagas formavam 

as charangas – pequenas bandas formadas por instrumentos de sopro.   

 
Precursores mais definidos das filarmônicas, eram as bandas dos barbeiros que 

exerceram um papel de alguma importância na Bahia e no Rio de Janeiro dos 

séculos 18 -19. [...]. Recibos de pagamentos aos músicos, encontrados em vários 

arquivos de igrejas, santas – casas, capelas e conventos de Salvador, atestam que, 

pelo menos de 1750 a 1885, os barbeiros participaram das festas, novenas e 

procissões e recebiam pela “Muzica da porta”, feita com “timbales, trombetas, oboé 

e tambores”. (SCHWEBEL, 1987,p. 6 – 7). 

 

Essas bandas Filarmônicas começaram a se proliferar de tal forma, que rara era uma 

localidade que não possuía uma banda filarmônica conservando essa rica tradição musical, 

ocupando um amplo espaço na sociedade.  
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Muitos representantes dessas atividades, estratégicas para grande parcela da 

população negra, envolveram-se no movimento musical das filarmônicas, espraiado 

por toda região, a partir do século passado. Além de constituírem uma possibilidade 

de formação artística para artesãos, operários e seus filhos, seu envolvimento, nas 

ruas das cidades, ocorria desde alguns mais descontraídos momentos até atos de 

contrição religiosa e de debates políticos partidários. (SANTANA, 1999, p. 80). 

 

 

Desta forma, pode-se destacar nessas corporações dois importantes papéis: o primeiro, 

a música enquanto arte, e o segundo a capacidade de sobrevivência e preservação dessas 

tradições no tempo.  

Em 14 de março de 1848 surge a primeira Banda Filarmônica da Bahia, e talvez a 

mais antiga Filarmônica do Brasil, a Sociedade Filarmônica Euterpe. “Essa sociedade 

sofisticada e, segundo Hildegardes Vianna
2
, a mais severa e exigente na escolha de seus 

sócios, iria dominar a vida musical de Salvador durante quase quarenta anos” (SCHWEBEL, 

1987, p. 11).  

Dar-se a partir do surgimento da Euterpe uma proliferação das Filarmônicas tanto em 

Salvador, quanto em quase todo Recôncavo Baiano. 

 
 [...] à “Sociedade Philarmônica Bahiana”, fundada em 1859, à “Sociedade 

Philarmônica Luzo-Brasileira Minerva”, de 1866, na  rua Pão-de-ló, 17 à 

“Philarmônica Orphesina”, na rua atrás S. Pedro, à “Sociedade Musical Recreio do 

Bomfim”, de 1881, com sede na rua da Calçada. Existiam também a “Melpomene”, 

a “Flora”, a “Campesina” a “Sociedade Musical Beneficente Recreio do Pilar” e, no 

entusiasmo geral, provocado pela visita à Bahia do eminente Mestre Carlos Gomes, 

ficou criada a “Sociedade Philarmônica Carlos Gomes”, em Itapagipe, tão elogiada 

pelo próprio compositor, por ocasião da sua última visita, em 1885. (SCHWEBEL, 

1987,p. 13,14).  

 

 

Já no interior do estado, em especial a região do Recôncavo Baiano, surge em 24 de 

agosto de 1863 a mais antiga Filarmônica do interior da Bahia, a filarmônica Erato Nazarena, 

(Figura 2). 

 

                                            
2
 Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, técnica em Assuntos Culturais (SECBA), professora adjunta da 

Universidade Federal da Bahia, chefe da sessão de estudos e pesquisas do Arquivo Estadual da Bahia, professora 

de Folclore (SUTURSA), orientadora de pesquisas folclóricas da Prefeitura Municipal de Salvador, presidente da 

Comissão Baiana de Folclore, jornalista. 
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Figura 2: Sede da Filarmônica Erato Nazareno, em Nazaré das Farinhas - BA 

Fonte: Gildo Lima / Agência A Tarde / 2007 

 
 

Partindo de Salvador, o movimento penetra no interior do Estado, com a fundação, 

já em 1863, da mais antiga filarmônica do interior, a “Lira de Bronze”, na cidade de 

Nazaré das Farinhas. Fundada em 29 de agosto de 1863, logo no primeiro parágrafo 

da ata de sessão solene da sua fundação, está explicada a razão para o seu 

aparecimento;.... 

...... Fundada pelos Srs. Tenente de Souza Noia, Antonio Ferreira da Silva Lessa, 

João Abilio Barreto e outros, ...... e sob a proteção do “Bom Jesus, Senhor dos 

Passos”....... tem como finalidade precípua desenvolver a arte musical ao seu mais 

elevado grau......” . (SCHWEBEL, 1987,p. 20, 21). 

 

E como boa semente jogada em terra fértil, a proliferação pelo interior continuou: 

 
[...] em Feira de Santana, a “25 de Março”, em 1868; a “Sociedade Cultural – 

Orfeica Lira Ceciliana”, de Cachoeira, em 1878; a “Vitoria, de Feira, em 1873; a 

“Sociedade Filarmônica 2 de Janeiro”, de Jacobina; a “Sociedade Litero – Musical 

Minerva Cachoeirana”, em 1878, e finalmente em 1880 a famosa “Filarmônica 

Terpsicore Popular”, de Maragogipe, para mencionar apenas algumas das mais 

antigas e tradicionais. . (SCHWEBEL, 1987,p. 21). 

 

 

Vale ressaltar que muitas cidades onde não havia a presença de uma Banda 

Filarmônica própria, ainda sim, realizavam suas comemorações com a presença das mesmas; 

“Por vezes, no município de Mutuípe, à falta de músicos próprios, contratava-se 

instrumentistas de filarmônicas das cidades vizinhas para os bailes canarvalescos” 

(SANTANA, 1999. p. 80).     

Essa rápida expansão das Filarmônicas, fez com que elas se tornassem uma instituição 

sem a qual a vida nas pequenas, e até mesmo nas grandes cidades, fosse impensável, ou seja, 

as filarmônicas faziam parte do cotidiano das pessoas, presentes em todos os acontecimentos 

sociais, políticos e culturais. Elas, sem dúvida, contribuíram para a formação musical das 
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sociedades interioranas e também das capitais, não só do ponto de vista musical, mas 

principalmente sociocultural e educacional. 

 

2.2 O PAPEL DAS FILARMÔNICAS ENQUANTO VEÍCULOS DE 

CULTURA, EDUCAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO. 

 

Temos o costume de (re)lembrar as perspectivas românticas e folclóricas, marcado por 

um paradigma historiográfico tradicional, refletindo e reproduzindo, as posturas 

conservadoras quando retratamos a historiografia musical contemporânea, ficando de lado, 

“[...] compositores que atuaram na Bahia, deixando um acervo dos mais ricos e significativos. 

Todos eles  têm em comum, bem ao estilo das nossas mais caras tradições, o fato de serem 

ignorados pela cultura oficial” (SCHWEBEL, 1987, p. 33). Isso nos leva a não compreender a 

história da música integrada aos movimentos sociais e históricos, como ocorre com as 

filarmônicas de Muritiba e diversas outras centenárias bandas filarmônicas. “No entanto, a 

história da cultura popular foi deixada aos amantes de antiguidades, folcloristas e 

antropólogos. Só na década de 1960 um grupo de historiadores acadêmicos passou a estudá-

la”. (BURKE, 1937, p.29). 

Muitas vezes passamos despercebidos por diversos fatos, deixando o universo das 

críticas restrito a jornalistas e amadores e, portanto, longe dos olhos acadêmicos. Porém, sem 

eles provavelmente a reconstrução de uma cultura pouco lembrada, como as das filarmônicas, 

seria complicada ou talvez impossível. 

Para as cidades do interior, em destaque a região do Recôncavo, que é rica nesta 

tradição, as filarmônicas representam a “alma” das festas religiosas e civis, com seus músicos 

vestidos a caráter, tocando marchinhas ou hinos, possuindo um caráter regional, tanto na 

sonoridade quanto no seu acervo histórico, ou seja, as filarmônicas representam a identidade 

de uma localidade, assumindo também um importante papel na inclusão social de jovens e 

adultos. Deste modo, tratando-se das filarmônicas como veículos de educação e inclusão, é 

necessário considerar suas potencialidades para o desenvolvimento pessoal e social dos 

indivíduos.  

A educação musical é um treinamento que envolve corpo e mente, um equilíbrio 

consciente do desenvolvimento da concentração, coordenação do pensamento expressos na 

arte da comunicação musical. Desta forma, a música exerce um importante papel na 

conscientização, na reabilitação e na vida de todo e qualquer indivíduo. 
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Segundo os membros e dirigentes das filarmônicas estudadas, todo desenvolvimento 

musical se dá a partir desses objetivos, como: Desenvolver a visão “utilitária” da música; 

Aprender sobre a idéia da composição musical; Não se preocupar com as formas musicais, e 

sim com o mais importante, que é o relaxamento que a música provoca a todos os envolvidos 

direta ou indiretamente com a música; Utilizar a música como expressão de sentimentos e 

suas idéias a respeito da musicalidade emocional; Trabalhar a idéia de música como um 

processo inclusivo; Respirar corretamente para ter uma vida saudável e conseqüentemente ter 

uma boa sincronia rítmica; Entender o significado de música inclusiva como a que inclui 

todos os aspectos do ser humano; Conceber a tradição musical que consiste em um 

pensamento completo das experiências humanas, além de valorizá-la; Utilizar a música como 

encontro de respostas; A música como forma de pensamento e ação; Aprender a linguagem 

musical, o que significa, podendo expressar tocando, compondo, etc; Idealizar que a música 

não é somente tocar, e sim se sintonizar com pessoas que tocam e que ouvem; Aprender a 

criar um estilo musical como algo em particular, talvez oprimido pelas experiências vividas. 

É importante ressaltar esse papel de inclusão através da música exercida pelas 

filarmônicas, mostrando que essas instituições têm a consciência da possibilidade e alternativa 

para a prática não só da música, mas também na inclusão e educação. Assim sendo, todos tem 

a responsabilidade de garantir ao indivíduo o direito à educação, não se preocupando apenas 

na transmissão de conhecimento, mas também com o afeto e ensino de qualidade. 

            Em termos profissionais, especialmente no que concerne ao ensino de instrumento, os 

mais bem preparados instrumentistas são aqueles que também têm oportunidades mais 

concretas e bem sucedidas no mercado de trabalho, orquestras, etc. 

Essa competência pôde ser observada nas atitudes dos professores estudados, quando 

estes incentivavam os alunos a escolher o próprio repertório, buscando soluções conjuntas, 

professor e aluno, para problemas musicais e também extra-musicais, na preparação dos 

alunos para apresentações públicas, além de buscar despertar nos mesmos a consciência 

musical e interpretativa. 

 
[...] qualquer conjunto musical só terá a sua existência artística permanente 

assegurada se esse conjunto puder apresentar uma literatura musical estética e 

artisticamente substancial e satisfatória. Em outras palavras, a filarmônica só perde a 

sua razão de existência se ela deixar de cumprir a sua primordial, que é a de estar em 

dia com o desenvolvimento artístico e musical do seu tempo. (SCHWEBEL, 1987, 

p. 43, 44). 
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 O prazer proporcionado pela música contribui no sentido de compreensão da 

realidade, do desenvolvimento social, da sensibilidade ao nível pessoal, pelo incentivo ao 

auto-aperfeiçoamento, além do contato de sentimentos expressos pela música, embora,  

 
Na Bahia, apesar de todo amor e entusiasmo da população para com a sua 

filarmônica, ela raramente foi vista pelo prisma cultural e artístico, independente de 

qualquer outra implicação extramusical. Não se reconheceu que a filarmônica não 

era apenas uma instituição com fins políticos, militares ou de competição de 

resistência que se descartava quando não havia mais utilidade eleitoreira ou porque 

apareceu a primeira “eletrola”. Não se reconheceu que ela não era apenas uma 

instituição folclórica ou de cultura popular, mas que deveria ser vista como uma 

instituição de maior abrangência e importância para a vida cultural do nosso Estado 

e do País inteiro. [...]. E foi essa ignorância de sua própria história e de sua 

importância cultural que criou o atraso e o abandono em que a filarmônica se 

encontra hoje no Brasil. (SCHWEBEL, 1987, p. 44, 45). 

 

 

É necessário vislumbrar as possibilidades da música na área da educação. Neste 

sentido, a música não é apenas um bem de consumo, mas também, controle de convergência 

das novas formas de educação que esta prática propicia. 

Consideramos que se pode educar pela prática musical, como também é necessário 

reconhecer a importância de se educar para a música, prática fundamental exercida pelas 

bandas filarmônicas nos diversos espaços onde essas bandas se apresentam. Torna-se 

necessário também colocar que não existem privilégios de classe, de sexo, de faixa etária na 

apropriação da música instrumental. 

Essas bandas filarmônicas exercem um processo educativo de incentivo a imaginação 

criadora, ao espírito crítico, ou seja, uma educação para a música que procura não criar 

necessidades, mas satisfazer necessidades individuais e socais, com um acesso à produção 

cultural. Os excluídos do sistema educacional recuperam na música as oportunidades 

perdidas, compensando a pobreza intelectual e a mesmice do trabalho urbano, equipando os 

envolvidos para melhor fluir desse lazer cultural. 

Só tem sentido se falar em aspectos educativos da música, ao considerá-la como um 

dos campos possíveis de contra-hegemonia. Isso faz com que todos os envolvidos no processo 

educativo através da música, sejam menos pressionados por uma estrutura socioeconômica 

sufocante, em que uma minoria tem uma grande concentração de recursos pela exploração da 

grande maioria. Através da música, podemos compreender a adaptação e a integração social 

destinadas a superar os desequilíbrios e conflitos provocados pelas transformações sociais, 

culturais, etc. 
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Desta forma, é necessária para uma verdadeira educação para a arte não somente a 

busca por novos talentos, mas também que represente estímulos não só nas filarmônicas, 

como nas escolas e em toda comunidade. 

 A simples observação contemplativa dos fenômenos sociais que nos envolvem é 

insuficiente para compreendê-los. Enquanto ficamos como meros espectadores da vida que aí 

está, nenhuma transformação significativa poderá ocorrer. Neste contexto, as filarmônicas 

muritibanas procuram ascender a níveis cada vez maiores de consciência, desenvolvendo e 

enriquecendo um processo de consciência coletiva, através da ação, a buscar sempre a sua 

realização plena, melhorando a qualidade de vida, conjuntamente com os outros. 

A arte musical, assim como as demais habilidades e talentos, é uma das possíveis 

realizações do aluno como ser humano. Apenas uma das possibilidades, a depender do 

interesse que ele demonstrar ter por essa arte, veja a figura 3. 

 

 
Figura 3: Saxofonista Roberto, membro da Filarmônica Lira popular Muritibana 

Fonte: www.lirapopmuritibana.multiply.com 

 

A música enquanto arte é concebida de certas formas que transcendem o processo 

auditivo, uma forma de arte que constitui-se basicamente em combinar uma sucessão de sons 

agradáveis, ritmada e organizada ao longo do tempo, variando de acordo com a cultura e o 

contexto social, ou seja, as práticas musicais não podem ser dissociadas do contexto cultural, 

a música quando composta e executada deliberadamente é considerada arte, uma criação, 

representação e comunicação. Assim, a música passa tanto pelos símbolos de sua escritura, 

como pelos sentidos que são atribuídos a seu valor afetivo ou emocional, o que se pôde 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
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perceber no cotidiano tanto com a Cinco de Março quanto com a Lira Popular Muritibana, 

objetos deste estudo. 
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3 AS CENTENÁRIAS BANDAS FILARMÔNICAS DE MURITIBA: 

CINCO DE MARÇO E LIRA POPULAR MURITIBANA 
 

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE FUNDAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 
 

Muritiba, sede das Filarmônicas foco deste estudo, é um município do recôncavo 

baiano fundada em 8 de agosto de 1919. Localiza-se na zona fisiográfica do Recôncavo 

Baiano, ocupando um espaço de 110.52 km
2
, a uma distância de 114 km de Salvador, 45 km 

de Feira de Santana por via rodoviária, através da conexão BA – 492/BR101, conforme a 

figura 4 abaixo revela. 

 

 
Figura 4: Mapa de localização geográfica do município de Muritiba - BA 

Fonte: http://www.overmundo.com.br/uploads/agenda/img/1212694657_imagem.jpg 

 

Possui uma população estimada em 2007, de 27.212 habitantes, de acordo com o 

Censo Demográfico do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Em cinco de março de 1897, reuniu-se no prédio nº2, da Rua Ruy Barbosa, em 

Muritiba, um grupo de músicos, a fim de organizar uma filarmônica, sem fins lucrativos, 

devidamente registrada no Cartório de Registros de Imóveis e Registro Civil das pessoas 

jurídicas da comarca de São Félix, Estado da Bahia. Assim, fundaram a Sociedade 

Educacional e Musical Cinco de Março, tendo como seu primeiro regente o Maestro João 

Borges dos Santos. Comemorou seu primeiro aniversário em 5 de março de 1898, já então 

sediada em outro prédio, a praça da Matriz, nº1, agora sob a presidência do Coronel  

Clementino Fraga. Em 5 de março de 1899, comemorando o seu segundo aniversário, esteve 

http://www.overmundo.com.br/uploads/agenda/img/1212694657_imagem.jpg
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presente abrilhantando a festa comemorativa a “Minerva” (sociedade Lítero Musical Minerva 

Cachoeirana),  presenteando-a  com um luxuoso arquivo de veludo e também uma bela batuta 

de prata, doada pelo então presidente da Minerva, o senhor Cesário Pedreira. 

Em abril de 1899, durante uma tocata num circo, houve uma desavença entre os 

músicos e regentes da filarmônica Cinco de Março, o que resultou na saída de alguns 

músicos, entre eles Argemiro Sacramento, a quem coube o papel de fundar uma nova 

filarmônica, intitulada de Lira Popular Muritibana, cuja indicação partiu de José Batista de 

Souza, pois afinal, ficou em seu nome a designação de instituição musical que pertence ao 

povo muritibano. Em 7 de maio de 1899, data esta que assinala a fundação da “Lira” ficou 

constituída de maneira seguinte; o seu corpo gestor: Presidente – Luis Cerqueira Campos; 

Vice-presidente – José Batista de Souza; Primeiro secretário – Laudelino Cerqueira Campos; 

Segundo secretário – Manoel Carolino da Silva Santos; Tesoureiro – Leopoldo Silva Fraga; 

Fiscal – Antônio Henrique Pitanga; Arquivista – Pedro Julião de Almeida, e Regente 

Agostinho Veloso. Estava então, Muritiba, possuidora de duas filarmônicas, conforme 

revelam as figuras 5 e 6, e o início de uma ferrenha e contínua discórdia. Ambas possuem 

registro em cartório, diretoria, escolinha de músicos instrumentistas, arquivo de grande valor 

musicológico, onde valorizam compositores das próprias instituições.  

 

 

  
Figura 5: Cinco de Março                                                    Figura 6: Lira Popular Muritibana 

Fonte: Acervo particular Paulo José                                     Fonte: www.lirapopmuritibana.multiply.com 

 

No primeiro aniversário da Lira, para cuja festividade foi convidada a Cinco de 

Março, esta compareceu a missa solene na Igreja Matriz de São Pedro. A Lira instalou-se no 

coro e a Cinco de Março no corpo da Igreja. Havia uma intensa expectativa entre os 

assistentes, os regentes passaram a distribuir as partes entre seus comandados, sendo que a 

Lira se preparava para tocar um dobrado e a Cinco de Março uma polaca, de nome cinco de 
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março. Ao sinal dos regentes, ambas as filarmônicas executaram, ao mesmo tempo, suas 

respectivas peças musicais. Foi o estopim que faltava para que começassem uma discussão. 

Como convidada, a filarmônica Cinco de Março achou melhor interromper a sua execução, 

acalmando os nervos já exaltados. 

Atritos entre Bandas Filarmônicas ultrapassavam os limites sonoros. Assim como 

Muritiba, Maragogipe, outro município do recôncavo baiano registrou conflitos entre suas 

centenárias bandas Filarmônicas.  

 
Os atritos entre as filarmônicas Terpsicore Popular e Dois de Julho, na cidade de 

Maragogipe, consolidou-se na divisão de territórios urbanos: “a Terpsicore tinha o 

seu reduto no Porto Grande e na enseada e a 2 de julho, no Cai-já, principalmente”. 

Chefes políticos locais, correligionários da 2 de Julho, teriam contratado jagunços, 

com o fim de “massacrar os músicos da popular”, delegados de polícia, sob a 

orientação de prefeitos, perseguiam, espancavam, prendiam os partidários da 

Terpsicore, cognominados de “corujas”. Desfiles da Terpsicore Popular eram 

apedrejados por seguidores da 2 de Julho, os “morcegos”. A impressão é a de uma 

verdadeira guerra urbana entre facções. (SANTANA, 1999. p. 84). 

 

 

Fica claro que desentendimentos, disputas pela hegemonia político-musical, eram 

bastante comuns nas cidades que possuíam mais de uma Banda Filarmônica, construindo uma 

ferrenha disputa que continuava em diversas outras cidades do recôncavo baiano. 

 

Entreveros entre a Lira Popular e a Bonfim, ambas de Castro Alves, eram 

apreendidos no sentido de disputa pela hegemonia “político musical” e construção 

de um tipo de identidade urbana, na terra do Poeta. Lá, o grandioso coreto 

significava um campo de batalhas pelo direito à herança da obra do Poeta dos 

Escravos. Aquela que abandonasse o debate musicado, seria a derrotada. 

(SANTANA, 1999. p. 83). 

 

 

As competições musicais entre Bandas Filarmônicas tomavam as cidades do interior 

da Bahia, onde em algumas cidades era necessário acompanhamento policial. 

 
Em Santo Amaro, os desentendimentos entre músicos e diretores da Filarmônica 

Filhos de Apolo resultaram na criação da Lira dos Artistas, em 1908. Muitas 

oportunidades ocorreram em que os duelos musicais, quando à maior e melhor 

apresentação do repertório, entre as duas sociedades santamarenses, cessavam 

apenas com a presença de destacamento policial, madrugada a dentro. (SANTANA, 

1999. p. 83). 

 

Esses embates rítmicos repletos de dobrados e peças clássicas apimentavam o 

cotidiano das pessoas envolvidas direta ou indiretamente com as Bandas Filarmônicas, sendo 

bastante comuns ouvir rumores envolvendo essas e diversas outras Filarmônicas. Porém, 

apesar de tantos atritos e disputas político-musicais, esse clima tenso foi ficando de lado, 
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acentuando apenas o respeito e amizade dos municípios envolvidos nessa rica tradição 

musical, estando em dia com o desenvolvimento artístico e musical de seus respectivos 

municípios, embora raramente sejam vistas pelo prisma cultural e artístico.  

 

3.2 MECANISMOS DE MANUTENÇÃO DAS FILARMÔNICAS: 

SOCIAIS E FINANCEIROS 

 

As formas de manutenção e sustentação dessas centenárias bandas Filarmônicas 

Muritibanas, variam de duas fontes: as de origem comunitária (do próprio município ou dos 

municípios vizinhos), como as tocatas realizadas de acordo ao calendário dos festejos 

municipais fornecidos pelas secretarias de cultura de cada município, para apresentações nas 

ruas e praças, e de origem pública municipal, estadual ou federal, como citado abaixo. 

Por incentivo e reconhecimento ao papel cultural desempenhado pelas filarmônicas 

Cinco de Março e Lira popular Muritibana, um programa municipal de incentivo as 

filarmônicas tem sido de fundamental importância para a sobrevivência das mesmas, isso 

devido à iniciativa do então vereador, o senhor Paulo José de Jesus Almeida Alves, hoje 

presidente da Cinco de Março. Essa lei foi aprovada por unanimidade e sancionada pelo então 

prefeito Epifânio Marques Sampaio, sob nº 623. Cada instituição aplica o recurso na aquisição 

e reparos de instrumentos, fardamentos e manutenção das instalações de suas sedes.  

Por falar em manutenção, a filarmônica Cinco de Março tem buscado todos os meios 

possíveis para recuperar sua sede, que fica localizada na praça do Bonfim na cidade de 

Muritiba, (figura 7), a fim de que se tenha o mínimo necessário para o bom desempenho dos 

seus objetivos. Apesar das campanhas e apelos realizados pela mesma, os recursos 

arrecadados são insuficientes para a reconstrução da sede que passará de 174,23 m² para 

314,67 m², segundo relata o seu presidente. 
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Figura 7: Reforma da sede da Filarmônica Cinco de Março 

Fonte: Acervo particular Paulo José 

 

 

Em contrapartida, as filarmônicas beneficiadas asseguram os cursos gratuitos de 

formação musical, apresentações nos festejos religiosos do município e nas comemorações 

cívicas.  

É necessário mencionar também os festivais anuais das filarmônicas, os encontros das 

filarmônicas centenárias, que têm como objetivo preservar essa rica tradição musical. A 

exemplo, em 5 de novembro de 2000, a Casa das Filarmônicas promoveu em Salvador-Ba, a 

festa das Centenárias, que reuniu 17 das mais antigas filarmônicas da Bahia, apresentando seu 

repertório clássico/popular em comemoração ao Dia Nacional da Cultura.  

 

[...] contou com a participação das seguintes entidades Musicais: NAZARÉ DAS 

FARINHAS: Sociedade Filarmônica Erato Nazareno, fundada em 1863; 

CACHOEIRA: Sociedade Filarmônica Orpheica Lira Ceciliana, fundada em 1870. 

Sociedade Litero Musical Minerva Cachoeirana, fundada em 1878; 

MARAGOGIPE: Sociedade Filarmônica Terpsicore Popular, fundada em 1880. 

Sociedade Filarmônica 2 de Julho, fundada em 1887; JACOBINA: Sociedade 

Filarmônica 2 de Janeiro, fundada em 1887; RIBEIRA DO POMBAL: Filarmônica 

XV de Outubro, fundada em 1887; ALAGOINHAS: Associação Cultural Euterpe 

Alagoinhense, fundada em 1893, Sociedade Filarmônica União Ceciliana, fundada 

em 1893; JEREMOABO: Sociedade Filarmônica 24 de Julho, fundada em1894; 

BELMONTE: Sociedade Filarmônica 15 de Setembro, fundada em 1895; 

SERRINHA: Sociedade Recreativa e Cultural Filarmônica 30 de Julho, fundada em 

1896; MURITIBA: Sociedade Educacional e Musical 5 de Março, fundada em 1897; 

Sociedade Filarmônica Lira Popular Muritibana, fundada em 1899; SANTO 

AMARO: Sociedade Filarmônica Filhos de Apolo; MUCUGÊ: Sociedade 

Filarmônica 23 de Dezembro; PARATINGA: Sociedade Filarmônica 13 de Julho, 

fundada em 1902. (FONTE: Jornal informativo 5 de Março. 2000.) 

 

É necessário criar mais eventos como esse citado, como forma de fornecer condições 

mais propícias para essas diversas novas e Centenárias Bandas Filarmônicas, para que possam 

readquirir sua importância, não apenas cultural e artística, mas também social e educativa. 

 

3.3 O SENTIDO E SIGNIFICADO DAS FILARMÔNICAS PARA OS 

ALUNOS 

 

Durante a construção deste trabalho, foram entrevistados 46 alunos das duas Bandas 

Filarmônicas muritibanas além de seus respectivos presidentes e vices, a Filarmônica 5 de 

Março e a Lira Popular Muritibana.  

Os entrevistados das duas filarmônicas possuem idade entre sete e cinqüenta e cinco 

anos, com formação que vai do Ensino Fundamental ao Nível Superior incompleto; Possuem 
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um tempo de permanências nas Filarmônicas entre dois meses e vinte e cinco anos; Trinta, 

dos quarenta e seis alunos entrevistados ainda moram com os pais; Apenas seis entrevistados 

possuem independência financeira, enquanto quarenta dos mesmos não possuem uma renda. 

A quantidade de informações obtidas sobre os alunos dessas Centenárias Filarmônicas 

revelam a forma de primeiro contato com essa arte musical, conforme a figura 8, assim como 

a estrutura oferecida pelas bandas, fator de formação profissional e experiência adquirida, 

além das perspectivas a curto, médio e longo prazo. Dentre essas, destacam-se as conquistas 

no mercado de trabalho, mudanças no comportamento após a entrada nessas instituições, o 

que essas Filarmônicas representam para os envolvidos, e que consequentemente resulta na 

recomendação ou não para outros jovens e adultos. 

 

  
Figura 8: Escolinha de Música Lira Popular Muritibana 

Fonte: www.lirapopmuritibana.multiply.com 

 

Constatou-se, de início, que geralmente, a firme decisão de fazer parte dessas 

instituições, deve-se à influência familiar, o que revela o grau de importância dessas 

Filarmônicas: vinte e dois alunos optaram como primeiro contato com a arte musical por 

decisão própria, quinze dos entrevistados atribuem a influência familiar, e nove a escola onde 

estudam ou estudaram. Esse número revela a forma de divulgação dessas Filarmônicas, 

baseada principalmente na transmissão oral, como revela Gustavo
3
, um dos alunos da 

Filarmônica Cinco de Março: “Eu entrei na Cinco depois que um amigo meu, me indicou. 

Disse que era legal estudar música e que já estava perto de pegar o instrumento”. 

A influência familiar recrutou muitos alunos às Filarmônicas, como revela o Vice-

Presidente da Filarmônica Cinco de Março, que relembra o seu primeiro contato com a 

música, em destaque na figura 9. 

                                            
3
 Estudante, 15 anos, aluno da Filarmônica Lira popular Muritibana, morador da Rua Gibaut, Muritiba - BA 

http://www.lirapopmuritibana.multiply.com/
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Figura 9: Músicos da Filarmônica Cinco de Março 

Fonte: Acervo particular Paulo José 

 

 

Quem me incentivou a freqüentar a Filarmônica foram meus pais, Dona Rufina e 

José Santos. Lembro-me que eles sempre elogiavam as Filarmônicas e que 

gostariam muito que eu fizesse parte da Filarmônica Cinco de Março a qual tinham 

grande admiração. Quando cheguei até a corporação não sabia nada sobre a música e 

fui ganhando meu espaço. Estou na Cinco há tanto tempo que nem me lembro o dia 

que entrei, só sei que já faz mais de vinte e cinco anos. Tudo que conquistei na vida, 

agradeço principalmente aos meus pais pelos incentivos e a Filarmônica por ter me 

transformado no músico que sou. Quando entrei na Polícia Militar, em oito de março 

de 1976 como soldado, rapidamente fiz parte da Banda de música da polícia, 

ingressando logo depois  ao Corpo de Bombeiros, onde hoje faço parte da Reserva. 

A música sempre fará parte da minha vida. Só pra ter idéia, meu filho Gilson que 

também é musico da Cinco de Março, ingressou na instituição através da minha 

influência. Lembro-me que levei ele de mãos dadas até a Filarmônica, onde até hoje 

faz parte. (GERSON
4
) 

 

Os incentivos familiares ultrapassam a relação entre pais e filhos, e vão além das 

estruturas físicas das Filarmônicas, como afirma Paulo José, Presidente da Filarmônica Cinco 

de Março. 

[...] além de presidente da Filarmônica Cinco de Março, sou professor e 

consequentemente muitos dos alunos da Filarmônica são meus alunos na escola. O 

mesmo comportamento, respeito ao professor permanece. Temos uma ótima relação, 

dentro e fora da escola, e isso consequentemente reflete em casa. 

 

Outro fator bastante relevante é o tempo de permanência desses envolvidos em cada 

instituição, variando entre dois meses a vinte e cinco anos, participando dos ensaios semanais 

e eventos dentro e fora do município de Muritiba. Outro dado constatado com os 

entrevistados, diz respeito à estrutura e suporte oferecidos pelas Filarmônicas, (figura 10), 

                                            
4
 Gerson Silva Santos, 55 anos, Policial em Reserva e Vice-Presidente da Filarmônica Cinco de Março. 
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além de empréstimos de instrumentos e permissão para estudar na sede da banda de música, 

juntamente com professores que ensinam técnicas instrumentais essenciais na prática musical. 

Isso caracteriza um ensino musical gratuito para qualquer pessoa, independente do seu nível 

socioeconômico. Quando questionados sobre a estrutura para a formação profissional, foi 

unânime a atribuição de importância ao empréstimo de instrumentos, juntamente com a 

permissão para o estudo na sede da banda com professores que dão um suporte fundamental. 

Neste sentido, quase sempre a experiência adquirida com as Filarmônicas, representa uma 

oportunidade de emprego através da música. Afirmou-se, também, com unânimidade, sobre o 

ambiente familiar e acolhedor proporcionado pelas filarmônicas, o que possibilita a 

oportunidade de conhecer, através da música, valores morais e éticos. Assim, as Filarmônicas 

proporcionam um ambiente alegre, descontraído e responsável, além da facilidade em lidar 

com o público, onde prevalecem, ainda, a disciplina e amizade. Esses benefícios promovidos 

pelas Centenárias Filarmônicas muritibanas, segundo os entrevistados, estimulam o estudo 

coletivo e promovem melhoras em todo o grupo. 

 

 

 
Figura 10: Salão de eventos Lira popular Muritibana 

Fonte: www.lirapopmuritibana.multiply.com 

 

Ficou claro durante a realização desta pesquisa, que a grande maioria espera 

conquistar um lugar no mercado de trabalho a partir da aprendizagem musical adquirida com 

as Filarmônicas. Quarenta e quatro dos entrevistados responderam sim, quando questionados 

sobre esta questão profissional. 

Toda experiência, de fato, marcou e provocou mudanças no comportamento e atitudes 

desses alunos após a entrada na Filarmônica, sendo ressalvado que foram sempre mudanças 

para melhor. Trinta e três alunos dos quarenta e seis entrevistados, responderam sim a essa 

http://www.lirapopmuritibana.multiply.com/


30 
 

mudança comportamental em seu cotidiano. Consequentemente, a grande maioria relaciona 

tal mudança ao ambiente, a amizade e local ideal para a aprendizagem musical, e 

recomendam a todos a adquirir através da música uma profissão, que além de tudo relaxa e 

diminui a ansiedade.  

 

 

3.4 PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE MURITIBANA 

 

Essas sociedades musicais, depois do enorme prestígio social experimentado na 

primeira metade do século passado, encararam uma progressiva decadência na metade 

seguinte, ao mesmo tempo em que, eventualmente, surgem tentativas de valorização e resgate. 

Há de se destacar as orgulhosas lembranças, sensações, de uma alegria urbana perdida 

no tempo, de quantos vivenciaram as performances das filarmônicas em suas cidades. Muitos 

dobrados ressoam na memória acompanhados de imagens, arrancando vivas e aplausos, nas 

ruas e festas, como a de Nosso Senhor do Bonfim, em Muritiba-Ba, como se vê nas figuras 11 

e 12, fotos da década de 1930, da Filarmônica Cinco de Março em apresentação no município. 

 

 
Figura 11: Filarmônica Cinco de Março, defronte a Igreja do Senhor do Bonfim em 1930 

Fonte: Acervo particular Paulo José 

 

Notamos a extensão da percepção da comunidade muritibana sobre as Filarmônicas, a 

partir das declarações de moradores que residem a pelo menos vinte anos no município. 

Seguem alguns depoimentos: 

 
A gente ia até as esquinas por onde as filarmônicas passavam para poder aplaudir, 

era muita gente e às vezes nem dava pra ver direito as bandas, só ouvir. Em todas as 

ruas tinha gente e todas as festas as filarmônicas estavam lá, principalmente na festa 

de nosso Senhor do Bonfim, acompanhando a imagem pelas ruas, debaixo de sol ou 

chuva. (MARIA DE LOURDES, 67 anos.) 
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Havia muitas crianças, adolescentes e idosos nas apresentações das filarmônicas, 

todo mundo queria ver, principalmente na festa do Senhor do Bonfim, uma forma 

bonita de prestigiar as bandas que tocavam com muito mais empolgação, quando 

ouviam os aplausos das pessoas. (TÂNIA LÚCIA) 

 

 

 
Figura 12: Filarmônica Cinco de Março, década de 1930 

Fonte: Acervo particular Paulo José 

 

Os pais dos alunos, que também representam a sociedade muritibana, expressam suas 

opiniões em relação à participação dos seus filhos: 

Olha, fico muito feliz que meu filho participe da Filarmônica, ocupa o tempo dele 

com a música o que me deixa despreocupada. Ele vai pra escola à tarde e de noite 

pra Filarmônica. Fico feliz também porque vejo que ele se sente bem lá, fez novos 

amigos e ao mesmo tempo adquire uma profissão. (VIVIANE
5
) 

 

Popularmente conhecido como Roberto Mello
6
, aos seus sessenta e oito anos de idade 

recorda com alegria o prestígio das Filarmônicas, como se vê na figura 13. 

 

 
Figura 13: Filarmônica Cinco de Março, Apresentação em praça pública 

                                            
5
 Viviane de Almeida Soares, 32 anos, comerciante. 

6
 Roberto Jayme Carneiro de Mello, fotógrafo aposentado. 
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Fonte: Acervo particular Paulo José 

 

Era fascinante! Muitos amigos meus que moram em cidades vinhas aqui de Muritiba 

me falavam das apresentações das bandas nessas cidades. Uma vez um amigo meu 

que mora aqui em Mangabeira
7
, me disse que as Filarmônicas deram um show lá na 

cidade. Era e é bastante comum as pessoas correrem ate as esquinas
8
 das ruas pra 

poder ver amigos e parentes tocando nas bandas, é claro que hoje elas não recebem o 

mesmo prestígio de antes. Bons tempos viveram essas Bandas. 

 

 

A desvalorização das Filarmônicas foi salientada também por outros moradores, que 

atribuem o descaso as autoridades competentes, principalmente do setor cultural, como afirma 

um ex-integrante da Filarmônica Lira Popular Muritibana, Jorge Almeida
9
: “As 

administrações públicas esqueceram as Filarmônicas. Muitas por aí já deixaram de existir por 

causa da falta de incentivos, apoio. Aqui em Muritiba a Cinco de Março a tempos tenta 

reformar sua sede, são anos de batalhas e dificuldades que ela enfrenta bravamente”. 

Podemos observar através desses depoimentos, que as Filarmônicas se enraizaram na 

sociedade através da música. Dessa forma, a música produzida por essas bandas atuam no 

universo da sensibilidade, o que nos leva a crer que a memória não se restringe ao simples ato 

mental 

 
O aprendizado e o conhecimento desses processos de memória são fundamentais 

para a capacitação dos indivíduos na elaboração e compreensão de sua própria 

história, de sua habilidade de “fazer história” através dos fragmentos e relatos 

encontrados nos diferentes “baús”, pessoais, familiares, coletivos e institucionais 

(LOURDES, 2008, p. 112).           
 

As Centenárias Bandas Filarmônicas muritibanas continuam resistindo ao mundo da 

tecnologia digital, ensinando a música e tocando para o povo, marcando essas e futuras 

gerações. A relação entre a comunidade muritibana e as Filarmônicas, faz-nos crer que sua 

presença é de suma relevância para o desenvolvimento do aspecto social, no agir, sentir 

pensar, um elo com a cultura e a preservação da tradição dos municípios.  

                                            
7
 Governador Mangabeira, município situado no Recôncavo Baiano a 132 km de sua capital – Salvador-BA. 

8
 Lugar de cruzamento de duas vias públicas, ou canto formado por elas. 

9
 Jorge Raimundo Almeida de Jesus, 50 anos 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na intenção de dar mais visibilidade a essas instituições, foram reunidas neste trabalho 

as contribuições valiosas de pessoas que procuram manter essa tradição viva, mesmo que de 

forma oral e em arquivos pessoais preservados. 

Através deste trabalho monográfico, conheceu-se a trajetória das bandas Filarmônicas 

pelo país, retratada desde os tempos de nossa colonização, o que nos leva a confirmar a sua 

grande importância cultural e artística, embora tenha sido de interesse especial identificar de 

que modo as Filarmônicas Cinco de Março e Lira Popular muritibana inserem-se na dinâmica 

sociocultural e histórica do município. 

Averiguo, por meio da bibliografia consultada e que confirmou-se pelos relatos das 

experiências pessoais dos integrantes de ambas Filarmônicas e moradores, que realmente as 

mesmas contribuíram de maneira significativa para o aprendizado dos músicos dessas 

Centenárias Bandas Filarmônicas. 

Pode-se destacar entre as principais qualidades das bandas Filarmônicas Muritibanas, 

o estímulo da auto-estima, o empréstimo de instrumentos musicais, prática essa que 

possibilita o ensino musical acompanhado de professores sempre presentes para uma 

adequada orientação no ensino da técnica instrumental, o estímulo ao ensino coletivo, dentre 

outras que resultam na recomendação para outras pessoas a fazerem parte dessas instituições. 

Outro forte fator da inclusão da música é a da participação dos familiares aos eventos. 

Essas Filarmônicas permitem o direito à oportunidade, uma possibilidade da 

profissionalização, o direito ao conhecimento musical, social e artístico, mantendo viva essa 

rica tradição musical para gerações futuras. 

Portanto, conclui-se que, a música oferecida pelas Bandas Filarmônicas Muritibanas, 

promovem uma nova socialização entre os integrantes, ajudando na criação de novas 

perspectivas para o futuro, tornando mais ativos e conseqüentemente eliminando as barreiras 

da inclusão social, um processo preponderante para a formação da cidadania. Para muitos, a 

música funciona como fator de inclusão social, principalmente nas camadas sociais mais 

carentes, que encontram nesse setor, meios de inserção na atividade econômica. A prática 

musical das bandas filarmônicas é um processo de significado social, capaz de gerar 

estruturas que vão além de seus aspectos meramente sonoros. 

Essa monografia favorece o conforto em conhecer os 113 anos da Cinco de Março e 

111 anos da Lira popular Muritibana, com um simples folhear de um único volume, que é 

verdadeiramente um documento de preservação da memória, contribuindo ainda no sentido de 

fixar a história de nossa música instrumental. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DAS FILARMÔNICAS 

 

 

Idade_______ 

Formação______ 

Tempo na filarmônica_______ 

Mora com seus pais? Sim (  ) Não (  ) 

Tem independência financeira?  Sim (  ) Não (  ) 

 

QUESTIONÁRIO APRESENTADO AS FILARMÔNICAS 
 

 

OBJETIVO: CONHECER A INFLUÊNCIA DAS BANDAS FILARMÔNICAS NO 

COTIDIANO DOS MÚSICOS. 

 

 

1) Como se deu seu 1º contato com a filarmônica e conseqüentemente com a música? 

 

a) Decisão própria 

b) Através da influência familiar 

c) Na escola onde você estudou ou estuda 

d) Todas as respostas acima 

e) Nenhuma das respostas acima 

 

2) A filarmônica oferece estrutura para sua formação profissional? 

 

a) Através de empréstimo de instrumento para estudo 

b) Permissão para estudar na sede da banda de música 

c) Existência de professores para orientar o ensino da técnica instrumental 

d) Todas as respostas acima 

e) Nenhuma das respostas acima 

 

3) Qual o fator que mais contribuiu ou contribui na sua formação profissional? 

 

a) A oportunidade de conhecer através da música valores morais, éticos etc... 

b) O ambiente familiar e acolhedor proporcionado pela filarmônica 

c) Todo esforço individual para aprender um instrumento musical 

d) Todas as respostas acima 

e) Nenhuma das respostas acima 

 

4) De toda experiência adquirida com a filarmônica o que marca? 

 

a) A oportunidade de aquisição de um emprego através da música 

b) A disciplina e amizade de um ambiente alegre, descontraído e responsável que a 

filarmônica proporciona 

c) A facilidade em lidar com o público 

d) Todas as respostas acima 

e) Nenhuma das respostas acima 
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5) Que benefício, a prática de estudo e conjunto, promovido pelas bandas, trouxe para 

sua educação musical? 

 

a) Estimular o estudo coletivo para melhoria do grupo 

b) Apurar a afinação e a necessidade de ouvir os outros instrumentos 

c) Adquirir independência musical e respeitar as dinâmicas e articulações 

d) Todas as respostas acima 

e) Nenhuma das respostas acima 

 

6) Você espera conquistar um lugar no mercado de trabalho a partir da sua 

aprendizagem “musical” na filarmônica? 

 

 

7) Houve mudanças no seu comportamento / atitude após a sua entrada na filarmônica? 

 

 

8) O que a filarmônica representa pra você? 

 

9) Recomendaria a outras pessoas fazerem parte da filarmônica? Porque? 


