
Banda Filarmónica – Direcção/Maestro/Projecto 
 

 
Promover uma reflexão sobre a orgânica da instituição Banda Filarmónica 
implica equacionar um conjunto de variáveis que terão de passar forçosamente 
pelas novas realidades sociais, culturais e económicas, marcadas pela 
incerteza e pela mudança rápida. 
 
As Bandas Filarmónicas, quando bem estruturadas, desenvolvem o espírito e o 
corpo, a inteligência, a sensibilidade, os sentidos estético e crítico, a 
responsabilidade, a autonomia, a tolerância, a honestidade... e recusam a 
violência, a injustiça e o preconceito. Uma pessoa que cresce no seio destes 
pressupostos tem condições de ser livre e feliz enquanto criança e como 
adulto. 
 
Hoje, os vectores da mundialização da civilização, a civilização da informação e 
a civilização tecnológica tendem a conduzir o indivíduo para a exclusão social. 
 
Perante tal realidade temos que perceber cada vez melhor como acontece a 
vida em sociedade, como é possível a cooperação humana. E neste ponto, a 
Banda Filarmónica tem um papel fundamental. Todavia, ela tem que reinventar 
novas fórmulas para a sua subsistência. O comportamento desta grande 
entidade moral que ultrapassa o indivíduo que é a sociedade está em plena 
mutação. Esta alteração de comportamento geral tem que ser estudada e 
entendida para podermos atrair tal sociedade para a banda filarmónica através, 
sobretudo, de uma grande imaginação por parte do grupo líder que é composto 
em primeira instância pela direcção e maestro. 
 
Deste grupo devem derivar subgrupos com funções específicas, ou seja, 
verdadeiras equipas coerentes, eficazes e dinâmicas. 
 
Os modelos de gestão têm mudado, pelo  que, tem que haver uma reacção 
rápida às evoluções no Mundo. A inovação no quotidiano é um elemento  
imprescindível, bem como no contacto diário com trabalhos dentro da 
instituição, a simplicidade da organização e das estruturas, a mobilização dos 
recursos humanos, a procura incessante da qualidade e da novidade, etc. 
 
Neste quadro é de fundamental importância a escolha do Maestro. É ele que 
conduz a equipa para o sucesso ou para o fracasso. 
 
Por isso deve reunir algumas competências essenciais a saber: 
Ser pessoa de carácter com estatuto moral, ter a capacidade de resolver 
qualquer tipo de problema relacional dentro do grupo, saber escolher e manejar 
as diferentes linguagens, sem hipocrisia, linguagem codificada ou 
descodificada consoante os níveis etários/sociais que se apresentam diante de 
si. 
 
O Maestro deverá ter grande sensibilidade e perspicácia, ter uma sólida 
formação musical, dominar as características e peculiaridades sonoras dos 
instrumentos, saber exprimir-se e comunicar, saber resolver os problemas 



musicais, e saber gerir o tempo e a escolha das obras de acordo com o grupo 
que dirige, bem como, relacionar o repertório com o local para onde vai tocar e 
estar aberto à reciclagem e à mudança, etc. 
 
O Maestro deve projectar para que as coisas aconteçam de acordo com as 
expectativas. Este projecto deve ser partilhado na sua construção ou 
supervisão pela Direcção, Músicos e se possível sócios também. Ao longo da 
época será necessário reavaliá-lo e reestruturá-lo. 
 
Como disse Martin Gray «Não se pode viver sem projecto». Carl Rogers e Jean 
Peaget também subscreveram este princípio. 
 
Globalmente, todos trabalhamos com estas intenções, mas a maneira de as 
concretizarmos nem sempre converge. Umas vezes por falta de uma rede de 
comunicação eficaz, outras por assumidas diferenças de maneiras de ver e 
olhar esta problemática associativista. 
 
A forma mais correcta de resolvermos esta questão é, em conjunto e gerando 
consensos através da discussão, elaborarmos um projecto em que se definam 
metas e estratégias muito concretas para que, com pequenos passos, 
atinjamos grandes fins. 
 
Quando partimos para um projecto significa que há uma situação que se deseja 
ver melhorada. Assim, a instituição deve enunciar um conjunto de soluções 
para a problemática definida partindo de critérios que tenham em conta o 
conceito de Banda Filarmónica. 
 
De acordo com tais princípios e sabendo que a elaboração de um trabalho 
destes assume vertentes de negociação ao gerir conflitos e procurar 
consensos, um projecto deve ser elaborado segundo alguns princípios, uma 
vez  que o planeamento é uma função essencial para os objectivos do 
desenvolvimento. 
 
Quando se pretende corrigir processos, os projectos são pilares importantes 
para um caminhar na alteração pretendida. É importante que as metodologias e 
estratégias inerentes aos referidos projectos sejam conhecidas e 
principalmente, reflectidas por todos. 
 
Certamente que essa reflexão facilitará uma nova relação filarmónica que é 
indispensável que surja e fomentará o gosto  por uma constante actualização de 
conhecimentos por par te de todo o grupo. 
 
Antes de começar a elaboração de um projecto é essencial pôr todos os 
intervenientes ao corrente da metodologia a usar. Convém que o problema que 
se pretende ultrapassar seja considerado por todos como pertinente e 
importante para cada um. 
 
Finalmente, é importante que as diversas fases do projecto, desde a escolha  
do tema e a formulação de problemas parcelares, passando pela preparação e 
planeamento do trabalho, pelo trabalho de campo e tratamento da informação 



recolhida e pela apresentação dos trabalhos até ao balanço do mesmo, sejam 
tratadas com o mesmo rigor e empenho. 
 
Com uma sinergia saudável e progressista entre todos os membros que  
constituem uma Direcção Administrativo/Artística, levaremos as nossas 
Bandas, com passos seguros e realistas, para níveis artístico/sociais 
surpreendentes. 
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