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	VII	 Semana	 de	 Educaçao	 Musical	 realizou-se	 no	 período	 de	 23	 a	 27	 de	

setembro	de	2019,	na	sede	do	Instituto	de	Artes	da	Unesp,	em	São	Paulo	e	

teve	 como	 tema	 	 Passaredo	 –	 a	 voz	 na	 Educação	 Musical.	 A	 voz	 é	 o	

primeiro	instrumento	do	ser	humano.	Como	lembra	Yehudi	Menuhin,	em	

seu	projeto	O	canto	do	mundo,	“Garantir	a	prática	do	Canto	às	crianças,	especialmente	as	

de	tenra	idade,	tem	profunda	consequência	no	desenvolvimento	de	sua	personalidade	e	

no	seu	bem-estar	emocional”.	(Menuhin.	Apud	Mohr,	19971).	

Embora	não	haja	significativo	número	de	vozes	discordantes	a	essa	afirmação,	o	

fato	é	que	a	voz	tem	sido	pouco	valorizada	nas	propostas	de	ensino	e	aprendizagem	de	

música.	 Aprender	 um	 instrumento	 continua	 a	 ter	 grande	 aceitação	 entre	 as	 famílias,	

quando	 se	 trata	 de	 propiciar	 aos	 filhos	 o	 aprendizado	 de	música;	 talvez,	 porque	 para	

muitas	delas,	estudar	música	e	estuda	um	instrumento	sejam	sinônimos.	E	esse	não	é	um	

entendimento	 circunscrito	 aos	 lares,	 mas	 perpassa,	 também,	 a	 ideia	 de	 música	 entre	

muitos	profissionais,	inclusive	da	educação	e	da	própria	música.	Desse	modo,	em	grande	

parte	das	vezes,	o	canto	não	é	considerado	importante	na	formação	musical	de	crianças,	

jovens	e	adultos,	a	não	ser	como	diversão	ou	passatempo,	como	elemento	socializador	

em	eventos,	por	exemplo.			

Na	 educação	 básica,	 a	 Música	 não	 aparece	 com	 frequência,	 embora	 conste	 do	

currículo	desde	a	LDB	9394/96.	No	entanto,	como	não	tem	autonomia	e	está	inserida	na	

disciplina	Arte,	no	mesmo	bloco	que	as	Artes	Visuais,	o	Teatro	e	a	Dança,	sua	prática	não	

se	dá	com	frequência,	também,	pelo	fato	de	haver	muito	menos	professores	licenciados	

em	Música	do	que	em	Artes	Visuais	ou	Teatro.	Isso,	sem	mencionar	as	leis	a	respeito	do	

ensino	de	música	e	de	outras	artes,	que	vieram	e	se	foram	em	curto	espaço	de	tempo.	

O	G-Pem	–	Grupo	de	Pesquisa	em	Educação	Musical	-	organizador	da	VII	Semana	

de	 Educação	 Musical	 resolveu	 apontar	 para	 essa	 questão,	 trazendo	 à	 discussão	 e	 à	

prática	 a	 voz	 e	 seu	 uso	 no	 ensino	 e	 na	 aprendizagem	de	Música.	 	 Para	 isso,	 convidou	

especialistas	 que	 trabalham	 com	 canto	 na	 Educação	 Musical,	 desenvolvendo	

metodologias,	 regendo	 grupos	 vocais	 ou	 corais,	 mostrando	 a	 tradição	 brasileira	 de	

cantos	 de	 trabalho,	 conduzindo	 atividades	 criativas	 por	meio	 da	 voz,	 ou	 discutindo	 a	

problemática	que	cerca	o	ensino	e	a	prática	do	canto	em	diferentes	contextos.		

No	 evento,	 houve	 diferentes	 tipos	 de	 atividades:	 Palestra,	 Mesas	 redondas,	
                                                
1	Mohr,	Andreas.	Handbuch	der	Kinderstimmebildung.	Mainz:	Schott,	1997.	
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Apresentação	

	

Minicursos,	 Grupos	 de	 Trabalho,	 Sessões	 de	 Comunicação,	 sendo	 que	 cada	 um	 um	

recebeu	nomes	de	pássaros,	que	lhes	serviram	de	metáfora.	Assim, o credenciamento e a 

instalação oficial da VII Semana foram chamados Pouso da Passarada.  A primeira atividade 

prática foi Revoada, recepção canora dos congressistas. A atividade foi conduzida pelo 

Maestro Samuel Kerr, ex-professor da casa, que escreveu um arranjo coral de canções 

brasileiras com temática referente a pássaros. A Palestra de abertura, a cargo da Profa. Dra. 

Helena Rodrigues – Universidade Nova de Lisboa, Portugal – foi carinhosamente chamada 

Ave Migratória.  Coruja e seus saberes foi a denominação da sessão de apresentação de 

livros e materiais didáticos, ligados à educação musical. Sabia, sabiá? denominou a sessão de 

Comunicações, enquanto Passarinhos e seus cantares –deu nome aos minicursos. Araras, 

cotovias e tangarás foi o nome conferido às mesas redondas. Esses pássaros evocaram, 

respectivamente, a palavra falada (araras), o canto (cotovias) e o movimento corporal, tão 

importante no ato de cantar (tangarás, reconhecidos por sua complexa dança). Os Grupos de 

trabalho foram chamados Uma andorinha não faz verão, para caracterizar a importância da 

socialização de saberes e a valorização da discussão entre pares. A série histórica – que será 

explicada logo adiante – recebeu o nome de Fênix – a ave imortal, que ressurgia das próprias 

cinzas.  

Na organização, da VII Semana, as Comunicações foram abertas a quatro 

modalidades: Pesquisa concluída ou em andamento, Relatos de experiência, Obras vocais 

e Vocalises criativos.  

Assinale-se, também, a continuação da Série histórica – que é apresentada a cada 

edição da Semana de Educação Musical, com o propósito de valorizar e não deixar cair no 

esquecimento figuras importantes da área, que trabalharam ou ainda trabalham no Brasil. 

Acredita-se que o ato de trazer ao presente importantes figuras da educação musical brasileira 

ajuda a deixá-las no foco das novas gerações. Muitas dessas pessoas são pouco conhecidas, 

por não estarem mais no mesmo âmbito e que atuavam, e a Série as faz reviver, torna sua obra 

presente na comunidade de educadores musicais. Ao narrarem, pessoalmente, ou por meio de 

alguém ligado e que compartilhou de suas experiências e reflexões, tornam presente as 

importantes ações que desenvolveram, como Fênix ressurgidas das próprias cinzas.Neste ano, 

a focalizada foi Cecília Conde, importante musicista e educadora do Rio de Janeiro, falecida 

em 2018. Quem se encarregou de mostrar o seu perfil durante a VII Semana, foi a Professora 

Adriana Rodrigues, Presidente do Foro Latino-americano de Educação Musical e 

Coordenadora dos cursos de Pós-graduação em Música do Conservatório Brasileiro de 
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Música, na mesma cidade.  

Uma atividade importante realizada durante a VII Semana foi o oferecimento aos 

participantes de uma prática diária de canto em grupo, em que se estudou a obra “Cantigas 

por um passarinho à toa”, de autoria de Marisa Trench de Oliveira Fonterrada, com poesias 

constantes do livro infantil homônimo de Manoel de Barros. O evento contou com a presença 

de Martha de Barros, artista visual e filha do poeta, o que muito contribuiu para o sucesso do 

evento. 

Apesar de tantas e tão variadas atividades, estes Anais se limitarão a trazer a público 

as Sessões de Comunicação e os Grupos de Estudo. Existe uma razão para essa escolha: 

nesses dois itens, tem-se a oportunidade de ouvir a voz dos participantes que se inscreveram 

para mostrar seus trabalhos e/ou para participarem de grupos de discussão (GTs). Com isso, 

valoriza-se a opinião de educadores musicais e regentes de outras universidades, de outras 

cidades e estados, que desejaram mostrar suas diferentes formas de atuação na área da voz e 

dividir com os demais participantes suas pesquisas, experiências, composições ou arranjos 

vocais e o que se chamou de vocalises criativos, isto é, exercícios destinados a aquecer e 

preparar a voz do cantor ou do grupo. Além disso, os GTs, em suas especificidades, 

propiciaram que a comunidade presente em cada um deles, discutisse e refletisse a respeito de 

questões comuns, sugestões e buscas de soluções.  

 

Inscrições 

Inscreveram-se na VII Semana pesquisadores e educadores musicais de várias partes 

do País. .  Foram 241 pessoas inscritas. No quadro que se segue é possível verificar, de forma 

detalhada a distribuição dos inscritos quanto a sua qualificação e região de origem. 

Qualificação:	

Pesquisadores,	professores	e	demais	profissionais:	50	

Pesquisadores,	professores	e	demais	profissionais	sócios	da	ABEM	ou	FLADEM:	15	

Pós-graduandos:	10	

Pós-graduandos	da	UNESP,	USP,	UNICAMP	e	UNIFACCAMP:	20	

Graduandos:	20	

Graduandos	da	UNESP,	USP,	UNICAMP	e	UNIFACCAMP:	75	

Professores	da	rede	pública:	51	
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Origem:	

País	 UF	 Cidade	 Quantitativo	
Alemanha	 	 	 1	
Portugal	 	 	 1	
Colômbia	 	 	 1	
Chile	 	 	 1	

Brasil	

São	Paulo	

Araras	 1	
Arujá	 1	
Atibaia	 5	
Barueri	 4	
Bofete	 1	
Boituva	 1	
Cajamar	 1	
Campinas	 10	
Campo	Limpo	Paulista	 10	
Carapicuíba	 5	
Cubatão	 2	
Franca	 1	
Francisco	Morato	 1	
Guarulhos	 10	
Jundiaí	 12	
Monte	Alto	 1	
Osasco	 5	
Pindamonhangaba	 1	
Piracicaba	 2	
Porto	Feliz	 1	
Santo	André	 3	
Santos	 8	
São	Bernardo	do	Campo	 6	
São	Caetano	do	Sul	 5	
São	José	dos	Campos	 2	
São	Manuel	 1	
São	Paulo	 79	
Sorocaba	 4	
Suzano	 3	
Tatuí	 2	
Vargem	Grande	do	Sul	 1	

Rio	de	Janeiro	 Rio	das	Ostras	 9	
Rio	de	Janeiro	 21	

Minas	Gerais	

Divinópolis	 1	
Lavras	 1	
São	João	del	Rei	 1	
Uberlândia	 2	

Bahia	 Salvador	 1	
Santo	Amaro	da	Purificação	 2	

Pará	 Cametá	 1	

Rio	Grande	do	Sul	 Nova	Palma	 1	
Santa	Maria	 2	

Paraná	 Ponta	Grossa	 1	
DF	 Brasília	 1	
Ceará	 Sobral	 1	
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Comunicações	

Vários	 dos	 inscritos	 inscreveram-se	 para	 apresentar	 trabalhos,	 que	 foram	

avaliados	 pela	 Comissão	 Cientifica,	 composta	 por	 professores	 do	 IA/Unesp	 e	 da	

ECA/USP,	 docentes	 convidados	 de	 outras	 universidades,	 além	 de	 Doutorandos	 do	

Programa	de	Pós-graduação	em	Música	do	IA/Unesp	e	da	ECA/USP.		

Aos	 educadores	 musicais	 desejosos	 de	 participar	 da	 Sessão	 de	 Comunicações,	

foram	dadas	quatro	opções:		

• comunicação	de	pesquisas	em	andamento	ou	concluída.		

• relatos	de	experiência;		

• arranjos	ou	composições	corais	no	contexto	da	educação	musical;		

• vocalizes	criativos.		

	

Ao	 todo,	 foram	 aprovados	 45	 trabalhos,	 divididos	 entre	 as	 diferentes	

modalidades.		

 
Comunicações de pesquisa 

a)	Comunicações	de	Pesquisa	em	andamento,	ou	concluída	

	

Nesta	 modalidade,	 foram	 apresentados	 17	 trabalhos.	 As	 temáticas	 abordadas	

foram:	

• Afinação/desafinação	 -	 Questões	 ligadas	 à	 questão	 da	

afinação/desafinação,	em	práticas	de	canto	coral	ou	em	aulas	de	música	-	3	

trabalhos	

• Canto	Coral	-	7	trabalhos	

• Formação	profissional/práticas	pedagógicas	-	3	trabalhos	

• Ferramenta	digital	-	1	trabalho	

• Estudo	da	voz	de	cantores	-	4	trabalhos	

	

b)	Relatos	de	Experiência	

Nesta	modalidade,	foram	selecionados	9	trabalhos,	assim	distribuídos:	

	

• Canto	Coral	-	4	trabalhos	
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• Pedagogia	do	canto	em	diferentes	lugares	e	épocas	-	4	trabalhos	

• Arranjos	vocais	-	1	trabalho	

	

c)	Obras	vocais	

As	 obras	 vocais	 foram	 escritas,	 na	maior	 parte	 das	 vezes,	 para	 coro	 infantil	 ou	

infanto-juvenil,	 mas	 houve,	 também,	 trabalho	 dirigido	 a	 coro	 adulto	 com	 pouca	 ou	

nenhuma	formação	musical	específica.	

Os	 trabalhos	nesta	modalidade	 foram	13,	divididos	em	Composições	próprias	 e	

Arranjos			

• Composições	-	7	trabalhos		

• Arranjos	-	6	trabalhos	

	 	

Os	 trabalhos	 selecionados	 atestam	 a	 qualidade	 do	 material	 apresentado	 e	

demonstram	 que	 os	 autores	 dominam	 o	 conhecimento	 musical	 e	 as	 técnicas	 de	

composição	e	arranjo,	o	que	permitiu	uma	coleção	interessante	de	músicas	para	serem	

cantadas	por	grupos	iniciantes	e	de	média	capacidade.		

	

d)	Vocalises	criativos	

Foram	selecionados	5	trabalhos	nessa	modalidade.			

Eles	 têm	 em	 comum	 serem	 usados	 como	 recurso	 para	 solucionar	 questões	

referentes	 à	 voz	 cantada:	 respiração,	 ressonância,	 articulação,	 tessitura.	 	 O	 objetivo	

desses	 vocalises	 é	 auxiliar	 o	 cantor	 ou	o	 grupo	 a	 conseguir	 cantar	 com	propriedade	 e	

expressividade,	 por	 meio	 da	 exploração	 de	 algumas	 questões	 técnicas.	 Muitas	 delas	

exploram	 o	 humor,	 provavelmente,	 buscando	 tornar	 leve	 o	 aprendizado,	 pela	

descontração.	De	maneira	geral,	nos	textos	explicativos	que	acompanham	cada	proposta,	

pode-se	constatar	que	os	autores	demonstram	conhecer	a	questão	da	voz	e	 falam	com	

propriedade	 de	 seu	 uso,	 tanto	 no	 canto	 individual,	 quanto	 no	 coletivo.	 Abordam	

questões	a	serem	resolvidas	e	trazem	os	vocalises	como	propostas	de	solução.		

	

Procedência:	estado	e	instituição		

Estado	

Os	 pesquisadores	 e	 educadores	 musicais	 procedem	 de	 diferentes	 estados,	 como	 se	

aponta	a	seguir:		
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a)	Pesquisa	concluída	ou	em	andamento:	

SP	–	10	

MG	–	3	

RS	–	2	

RJ	–	1	

PA	–	1	

	

b)	Relato	de	experiência	

SP	–	7	

Rr	–	1	

DF	–	1	

	

c)	Obras	vocais	

Composições	

SP	–	1	

MG	–	4	

Paraná	–	1	

	

Arranjos	

SP	–	6	

PR	–	1	

	

d)	Vocalises	criativos	

SP	–	5	

	

Instituições	

Os	 autores	 pertencem	 a	 diferentes	 instituições	 brasileiras:	 universidade,	

faculdade,	 curso	 técnico,	 conservatório,	 projeto	 social.	 Abaixo	 o	 quadro	 referente	 à	

distribuição	dos	trabalhos	nessas	instituições.	

	

	

a)	Pesquisa	concluída	ou	em	andamento:	

Conservatório	Musical	de	Tatuí	–	1	
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Universidade	Federal	de	Juiz	de	Fora	(UFJF)	–	2	

Universidade	Fedelar	de	São	João	del	Rey	–	(UFSJdR)	-	1	

Escola	de	Comunicações	e	Artes	da	Universidade	de	São	Paulo	(ECA-USP)	–	2	

Instituto	de	Artes	da	Universidade	Estadual	Paulista	(IA/Unesp)	–	4	

Universidade	Federal	do	Pará	e	Instituto	Federal	do	Pará	(UFPa	e	IFPa)		–	1	

Universidade	Federal	de	Santa	Maria	(UFSM)		–	1	

Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(UFRJ)	–	1	

Universidade	Federal	de	Uberlândia	(UFU)	–	1	

Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul	(UFRGS)	–	1	

Faculdade	Santa	Marcelina	(FASM)–	1	

Prefeitura	Municipal	de	Campinas–	1	

	

b)	Relato	de	experiência	

Instituto	de	Artes	da	Universidade	Estadual	de	Campinas	(IA/UNICAMP)	–	1	

Instituto	de	Artes	da	Universidade	Estadual	Paulista	(IA/UNESP)	–	2	

Escola	de	Comunicações	e	Artes	da	Universidade	de	São	Paulo	(ECA-USP)	-	1			

Universidade	 Metodista	 de	 Piracicaba	 (UNIMEP)	 	 e	 Universidade	 de	 Sorocaba	

(UNISO)	–	1	

Colégio	Santa	Maria	(SP)	–	1	

Profissional	autônomo	(SP)	–	1	

Universidade	de	Brasília	(UnB)	–	1	

Universidade	de	Belas	Artes	do	Paraná		(UBA-Pr)	-	1																																

	

c)	Obras	Vocais	

Arranjos:	

Instituto	de	Artes	da	Universidade	Estadual	Paulista	(IA/UNESP)	–	4	

Universidade	Federal	de	Uberlândia	(UFU)	–	1	

Universidade	Federal	De	São	João	Del	Rey	(UFSJdR)	–	1	

Escola	de	Comunicações	e	Arte	da	Universidade	de	São	Paulo	–	(ECA-USP)	–	1	

Universidade	Anhembi/Morumbi	–	1	

	

Composições	

Universidade	Federal	de	São	João	del	Rey	(UFSJdR)	–	3	
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Projeto	Guri	–	São	Paulo	–	1	

Universidade	Estadual	de	Ponta	Grossa	–	(UEPG)	–	1	

	

d)	Vocalises	criativos		

Instituto	de	Artes	da	Universidade	Estadual	Paulista	–	IA-Unesp	–	1	

Coral	da	Orquestra	Sinfônica	do	Estado	de	São	Paulo	–	OSESP	–	2	

Projeto	Vozes	da	Arte	–	Cubatão,	SP	–	2	

	

Grupos	de	trabalho		
Os	 Grupos	 de	 trabalho	 foram	 cinco,	 dentro	 das	 seguintes	 temáticas:	 Voz	 e	

experiência,	 Técnica	 vocal	 para	 coros,	 Práticas	 corais	 juvenis,	 Canto	 na	 escola,	 Saúde	

vocal,	A	voz	da	pessoa	com	deficiência.		

Após	se	inteirar	das	temáticas,	os	participantes	escolhiam	livremente	o	GT	

em	 que	 queria	 estar.	 Cada	 grupo	 foi	 coordenado	 por	 um	 professor,	 ou	 por	

alunos	Do	curso	de	Pós-graduação	em	Música	do	 IA/Unesp.	O	resulado	das	discussões	

estão	sintetizados	pelos	Coordenadores	de	cada	GT	e	apresentados	adiante.	
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COMUNICAÇÕES	DE	PESQUISA	CONCLUÍDA	OU	EM	ANDAMENTO	
	

Desafinação	vocal	no	contexto	da	disciplina	de	percepção	musical	
	

	 	
Luiz	Rafael	Moretto	Giorgetti	

Conservatório	de	Tatuí-SP	–	giorgettirafael@gmail.com	
rafael_giorgetti@hotmail.com	

	
	
	

Resumo:	Este	artigo	tem	por	finalidade	falar	sobre	a	desafinação	vocal	inserida	no	âmbito	da	disciplina	de	
percepção	 musical.	 É	 um	 estudo	 de	 natureza	 qualitativa,	 no	 qual	 foi	 aplicada	 análise	 bibliográfica	
confrontada	com	observações	recentes	e	alguns	resultados	obtidos	na	dissertação	do	autor	deste	trabalho,	
tendo	como	principal	 referencial	 teórico	os	ensinamentos	da	autora	Silvia	Sobreira.	Visando	atender	ao	
objetivo	 da	 pesquisa,	 que	 era	 procurar	 meios	 para	 amenizar	 tal	 problemática,	 conclui-se	 que	 há	 a	
necessidade	de	se	combinar	a	técnica	vocal	com	exercícios	de	percepção	musical.	
	
Palavras-chave:	Desafinação	 vocal.	 Técnica	 vocal.	 Percepção	musical.	 Solfejo	 e	 ditado	melódico.	 Escuta	
musical.	
	

	

1.Introdução	

	

No	 campo	 musical,	 alguns	 dos	 aspectos	 que	 podem	 ser	 trabalhados	 na	

percepção	 estão	 relacionados	 a	 uma	 escuta	 atenta	 do	 ambiente	 sonoro,	 seja	 na	

percepção	 dos	 timbres,	 das	 alturas,	 frequências,	 da	 rítmica,	 bem	 como	 na	 localização	

auditiva	 e	 espacial	 que	 permite	 distinguir	 o	 local	 de	 origem	 de	 um	 conjunto	 sonoro.	

Assim,	 a	 escuta	musical	 contempla	diversas	habilidades,	 procedimentos	 e	 capacidades	

perceptivas	 que	 se	 aprimoram	 à	 medida	 que	 o	 indivíduo	 vai	 se	 desenvolvendo	

musicalmente.		

De	 acordo	 com	os	 autores	Marangoni	 e	 Freire	 (2016),	 o	 ouvir	 é	 um	processo	

físico	 de	 recepção	 de	 um	 sinal	 sonoro	 e	 a	 escuta	 pode	 ser	 considerada	 um	 processo	

cognitivo	 de	 atribuição	 de	 significados	 a	 uma	 determinada	 linguagem	 sonora	

(MARANGONI;	 FREIRE,	 2016,	 p.	 293).	 Sendo	 assim,	 faria	 sentido	 afirmar	 que	 o	 ouvir	
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estaria	 mais	 relacionado	 com	 a	 simples	 percepção	 auditiva	 de	 um	 som,	 enquanto	 a	

escuta	musical	estaria	vinculada	a	uma	etapa	mais	elaborada	da	percepção	musical.		

Dessa	 forma,	 o	 foco	 deste	 artigo	 reside	 especificamente	 na	 percepção	 das	

alturas,	inserida	no	contexto	da	disciplina	de	percepção	musical,	onde	o	reconhecimento	

auditivo	e	a	prática	vocal	 se	 fazem	presentes,	 geralmente	 relacionados	com	os	 termos	

conhecidos	como	ditados	e	solfejos	melódicos,	respectivamente.		

Como	 professor	 desta	 disciplina,	 costumo	 utilizar	 em	 sala	 de	 aula	 livros	 de	

vários	 autores,	 a	 saber:	 (Benward	 e	 Kolosick	 (2009);	 Pozzoli	 (1983	 e	 1983a);	 Edgar	

Willems	(1985);	Lars	Edlund	(1974);	Bohumil	Med	(1980	e	1986);	Robert	W.	Ottman	e	

Nancy	Rogers	 (2011);	Prince	 (1993	e	 [s.d.]);	Gramani	 (1992);	Paul	Hindemith	 (1988);	

Berkowitz,	S.,	Frontier,	G.,	&	Kraft	(1997),	entre	outros).		

No	 ensino	 do	 solfejo	 e	 ditado	 rítmico,	 tenho	 o	 hábito	 de	 evoluir	 da	 métrica	

simples,	 passando	 pela	 métrica	 composta	 até	 chegar	 à	 métrica	 mista.	 No	 ensino	 da	

métrica	 simples,	 trabalho	 basicamente	 a	 subdivisão	 da	 pulsação	 em	 dois	 e	 quatro,	

enquanto	na	métrica	composta,	trabalho	a	subdivisão	da	pulsação	em	três	e	depois	em	

seis.	 Em	 seguida,	 acrescento	 as	 divisões	 irregulares	 da	 pulsação	 (quiálteras)	 e,	 por	

último,	 solfejos	e	ditados	a	duas	vozes	em	compasso	simples	e	 composto.	Sempre	que	

possível,	 utilizo	 e	 indico	 aos	 alunos	 o	 uso	 do	metrônomo	 para	 o	 estudo	 dos	 aspectos	

rítmicos	e	rítmico-melódicos	(GIORGETTI,	2018,	p.	77-80).	

Por	outro	lado,	para	os	solfejos	e	ditados	melódicos,	em	geral,	sigo	os	seguintes	

critérios:	1)	A	partir	da	escala	maior,	geralmente	em	dó	maior,	por	graus	conjuntos;	2)	

Em	outas	tonalidades	maiores,	acrescentando	saltos	na	tríade	da	tônica;	3)	Repetindo	o	

processo	anterior	em	tonalidades	menores;	4)		Em	tonalidades	maiores	e	menores	com	

saltos	mais	 livres,	 como	por	 exemplo,	 de	3ª,	 4ª,	 5ª	 etc;	 5)	Exercícios	 a	duas	 vozes	 em	

tonalidade	 maior	 e	 menor;	 6)	 Estudos	 modais,	 sobretudo,	 nos	 modos	 dórico,	 lídio	 e	

mixolídio.	Evolução	de	acordo	com	cada	nível	de	solfejos	e	de	identificação	de	intervalos,	

de	 acordes	 (tríades	 e	 tétrades),	 de	 escalas	 (maiores	 e	menores)	 e	 de	modos,	 além	 de	

incentivo	a	pequenas	criações	de	melodias	(GIORGETTI,	2018,	p.	77).		

Curiosamente,	 ao	 ter	 contato	 com	 a	 pesquisa	 de	 Barbosa	 (2009),	 na	 qual	 ela	

analisa	ementas,	programas	e	 livros	usados	na	disciplina	Percepção	Musical	em	cursos	

brasileiros	de	Graduação	em	Música,	percebi	que,	mesmo	utilizando	no	meu	cotidiano	a	

concepção	de	vários	métodos	mostrados	pela	autora,	ainda	noto	a	dificuldade	de	muitos	
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alunos	 em	 alcançar	 ou	 manter	 fluência	 melódica	 durante	 a	 prática	 do	 canto,	 o	 que	

também	pode	refletir	nos	ditados	melódicos	(BARBOSA,	2009,	p.	92-121).		

É	 comum,	 na	 língua	 portuguesa,	 a	 utilização	 da	 expressão	 “desafinado”	 para	

designar	 os	 alunos	 que	 possuem	 problemas	 na	 identificação	 e	 execução	 das	 alturas	

corretas	dos	sons	(SOBREIRA,	2002,	p.	36).	

Tal	 problemática	 foi	 levantada	 no	 resultado	 apontado	 pela	 realização	 de	 dois	

questionários	 com	os	 alunos	da	 área	de	música	 erudita	do	Conservatório	de	Tatuí-SP,	

onde	ministro	a	disciplina	“percepção	musical”,	visto	que	sua	finalidade	foi	verificar	as	

dificuldades	 e	 as	 soluções	 apontadas	 por	 este	 alunado.	 Esses	 questionários	 foram	

aplicados	aos	alunos	dessa	disciplina,	com	idades	a	partir	de	doze	anos	até	a	fase	adulta,	

que	 estudavam	 	 instrumentos	diversificados,	 de	níveis	 variados	 e	 compunham	 classes	

bem	 heterogêneas.	 Participaram	 da	 enquete	 entre	 180	 e	 192	 alunos.	 Os	 dois	

questionários	 foram	avaliados	qualitativamente,	porém,	algumas	respostas	permitiram	

a	elaboração	de	gráficos	que	trouxeram	à	pesquisa	maior	clareza.	

Do	resultado	alcançado	no	primeiro	questionário,	no	que	diz	respeito	à	altura,	

apesar	dos	 conteúdos	 avançarem	de	 acordo	 com	a	progressão	dos	níveis,	 em	geral	 os	

alunos	relataram	problemas	parecidos,	como	ter	dificuldade	para	precisar	a	altura	das	

notas	 quando	 a	 melodia	 se	 afasta	 para	 regiões	 mais	 agudas/graves,	 ou	 em	 certos	

intervalos.	 Em	 geral,	 eles	 têm	 dificuldades	 em	 manter	 a	 afinação,	 a	 referência	 da	

tonalidade	e	a	sensação	dos	graus	das	escalas	(GIORGETTI,	2018,	p.	64).		

Corroborando	 estas	 informações,	 na	 resposta	 a	 outra	 questão	 do	 segundo	

questionário	que	 trata	das	 “facilidades	 e	dificuldades	dos	 entrevistados	nos	 exercícios	

de	 escuta”,	 observou-se	 que	 a	 maioria	 dos	 alunos,	 pelo	 menos,	 preserva	 o	 senso	 de	

direção	melódica	em	diferentes	graus	de	precisão	(GIORGETTI,	2018,	p.	71).	

Portanto,	 fica	 evidente	 certa	 relação,	 mesmo	 que	 de	 forma	 indireta,	 entre	 os	

problemas	de	percepção	musical	e	a	produção	vocal	com	desafinação.		

	

2.	Desafinação:	definição,	tipos,	causas	e	possíveis	soluções		

	

Para	 discutir	 o	 conceito	 de	 desafinação,	 faço	 uso	 das	 palavras	 da	 professora	

Silvia	 Sobreira.	 Segundo	 a	 autora,	 esta	 expressão,	 costuma	 gerar	 muita	 confusão,	

principalmente	na	 língua	portuguesa	na	qual	o	 termo	é	usado	de	maneira	abrangente,	
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podendo	 ter	 variados	 significados,	 com	muita	probabilidade	de	 ser	utilizado	de	 forma	

equivocada	para	caracterizar	vozes	pouco	usuais	(SOBREIRA,	2002,	p.	171).	

	
Para	o	propósito	desta	pesquisa,	foram	definidas	como	desafinadas	as	pessoas	
que,	 apesar	de	 conviverem	com	os	padrões	musicais	 comuns	 à	nossa	 cultura,	
não	 conseguem	reproduzir	vocalmente	uma	 linha	melódica,	 cometendo	erros,	
entre	 os	 intervalos	 das	 notas,	 que	 a	 tornam	 diferente	 do	 modelo	 sonoro	
sugerido.	Essa	definição	inclui	as	pessoas	que:	(1)	cantam	cometendo	desvios;	
(2)	não	conseguem	reproduzir	nem	uma	determinada	nota	isolada,	sendo,	por	
este	motivo,	incapazes	de	reproduzir	qualquer	tipo	de	modelo	proposto;	ou	(3)	
desafinam	 por	 só	 conseguir	 cantar	 a	 partir	 de	 uma	 nota	 escolhida	 por	 elas.	
Neste	 sentido,	 a	 desafinação	 é	 considerada	 uma	 deficiência	 com	 diferentes	
graus	de	dificuldade,	além	de	ter	causas	variadas.	Pode	ser	passível	de	correção,	
embora	tal	correção	varie	em	grau	nos	diferentes	indivíduos	(SOBREIRA,	2001,	
p.	84).	
	
	

Segundo	a	autora,	apesar	de	a	palavra	desafinado(a)	ser	a	mais	usada	na	língua	

portuguesa	para	indicar	a	incapacidade	de	reprodução	da	altura	das	notas,	ela	deve	ser	

considerada	como	um	fator	cultural	e	em	função	do	contexto	no	qual	é	usada,	pois	pode	

apresentar	distorções	(SOBREIRA,	2001,	p.	87;	2002,	p.	36).		

“O	 termo	 desafinado	 e	 seus	 correlatos	 utilizados	 na	 língua	 portuguesa	 não	

remetem	a	nenhum	tipo	de	deficiência,	indicando	apenas	o	problema”	(SOBREIRA,	2001,	

p.	91),	ao	contrário	do	que	ocorre	na	língua	inglesa,	cujos	termos	sugerem	suas	causas	e	

podem	possuir	conotação	pejorativa.	O	equivalente	mais	usado	nesta	língua	é	a	palavra	

tone-deafness,	 tendo	 como	 tradução	 literal	 ‘surdez	 para	 as	 notas’	 ou	 ‘para	 os	 tons’	

(SOBREIRA,	2002,	p.	171;	2016,	p.	134).	A	autora	ainda	apresenta	outros	termos	a	serem	

considerados:	

	
‘monotônico’	 –	 usado	 para	 designar	 pessoas	 que	 ao	 tentar	 acompanhar	 o	
movimento	 melódico	 proposto	 apenas	 gravitam	 em	 torno	 de	 uma	 mesma	
altura,	 em	 geral	 próxima	 da	 região	 da	 fala.	 Outros	 termos	 usados	 são	
“desentoado”	 e	 “semitonado”.	 A	 palavra	 desentoar	 aparece	 nos	 dicionários	
como	 sinônimo	 de	 desafinar,	 e	 no	 uso	 corrente	 é	 usada	 desta	 maneira;	
enquanto	 o	 dicionário	 Aurélio	 nos	 indica	 que	 semitonar	 significa	 cantar	 ou	
entoar	em	semitom,	o	dicionário	Houaiss	nos	dá	o	significado	de	‘desafinar	para	
baixo’.	 O	 termo	 semitonar,	 contudo,	 é	 usado	 entre	músicos	 para	 caracterizar	
desvios	 leves	 com	relação	à	 afinação	esperada,	 sejam	eles	para	baixo	ou	para	
cima,	 mas	 nunca	 é	 utilizado	 com	 o	 significado	 de	 cantar	 por	 semitons	
(SOBREIRA,	2001,	p.	84).	

		

De	 forma	 similar,	 Irandi	 Daroz	 (2014)	 comenta	 que	 há	 dois	 tipos	 de	

desafinação:	flexível	e	monótona.	“No	primeiro	caso,	o	cantor	transita	entre	os	sons;	no	

segundo,	a	voz	falada	e	a	voz	cantada	são	muito	próximas,	e	chegam	a	se	confundir.	Este	
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é	 considerado	 um	 caso	 de	 desafinação	 extrema”.	 O	 autor	 ainda	 acrescenta	 que	 “a	

desafinação	é	mais	difícil	de	ser	corrigida	em	jovens	e	adultos,	porque	eles	já	passaram	

por	 algum	 tipo	 de	 massificação”,	 o	 que	 seria	 mais	 facilmente	 atenuada	 na	 fase	 da	

infância	(DAROZ,	2014,	p.	109).	

Com	base	em	seus	estudos,	Sobreira	chegou	aos	seguintes	resultados	sobre	as	

causas	da	desafinação	em	crianças	e	adultos,	a	seguir:	

	
As	causas	da	desafinação	infantil	podem	ter	uma	maior	relação	com	a	produção	
vocal	 do	 que	 com	 a	 própria	 percepção	 musical,	 assim	 como,	 problemas	
psicológicos,	musculares	ou	respiratórios,	timidez,	extensão	vocal	inapropriada,	
modelos	 imitados	erroneamente,	ambiente	pouco	musical,	canto	 individual	ou	
coletivo,	 uso	 equivocado	 de	 instrumentos	musicais	 e	 textos	 das	músicas	 que	
podem	 tirar	 a	 atenção	 de	 crianças	muito	 pequenas,	 entre	 outros	 (SOBREIRA,	
2002,	p.	68-93;	177-178).		
	
Na	idade	adulta,	os	bloqueios	psicológicos	parecem	ser	os	fatores	principais	no	
desempenho	deficiente	dos	alunos,	além	de	 falta	de	 intimidade	com	a	própria	
voz	e	percepção	deficiente,	com	relação	aos	padrões	musicais	aceitos	em	nossa	
cultura.	 O	 texto	 associado	 ao	 ritmo,	 assim	 como	 o	 acompanhamento	
instrumental	 (tanto	 melódico	 quanto	 harmônico),	 ao	 mesmo	 tempo,	 pode	
ajudar	na	afinação	de	algumas	pessoas	como,	também,	ser	um	empecilho	para	
outras.	Em	geral,	os	homens	têm	mais	dificuldade	de	seguir	modelos	de	vozes	
femininas,	 tendo	mais	 sucesso	 quando	 a	 referência	 é	 outra	 voz	masculina	 ou	
um	 instrumento,	 como	 por	 exemplo	 o	 piano.	 Agora,	 as	 mulheres	 possuem	
geralmente	dois	tipos	de	problemas:	a	voz	infantilizada	e	a	voz	cantada	apenas	
no	 registro	 de	 peito,	 próxima	 à	 região	 da	 fala	 (SOBREIRA,	 2002,	 p.	 153-155;	
173,	174;	179-180).	

	 	

Por	outro	lado,	a	desafinação,	segundo	a	área	médica,	também	pode	ter	alguma	

relação	 com	 a	 genética,	mas	 principalmente	 com	problemas	 de	 ordem	neurológica	 ou	

física	 (SOBREIRA,	 2001,	 p.	 91).	 Pautada	 no	 autor	 Robert	 Jourdain	 (1988),	 Sobreira	

afirma	 que	 esta	 patologia	 é	 comumente	 denominada	 de	 amusia,	 decorrente	 de	 lesão	

cerebral,	 sendo	 a	 perda	 de	 uma	 ou	 mais	 habilidades	 musicais,	 tanto	 no	 processo	

auditivo,	 (como	 por	 exemplo	 na	 identificação	 de	 intervalos	 harmônicos);	 como	 na	

execução	 propriamente	 da	 música,	 geralmente	 exigida	 na	 leitura	 de	 partituras	

(SOBREIRA,	2001,	p.	93).	“Amusia	é	um	termo	genérico	usado	para	indicar	não	somente	

a	 desafinação,	 mas	 também	 vários	 tipos	 de	 lesões	 no	 campo	 da	 percepção	 musical”	

(SOBREIRA,	2001,	p.	93).	Por	isso,	“é	prudente	que	se	evite	usar	o	termo	amusia	como	

sinônimo	médico	de	desafinação”	(SOBREIRA,	2016,	p.	143).		

Com	 exceção	 dos	 distúrbios	mencionados	 acima,	 os	 quais	 dificilmente	 podem	

ser	 corrigidos,	 trago	 mais	 abaixo	 alguns	 comentários	 e	 recomendações	 citadas	 por	
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Sobreira	(2002)	como	atitudes	para	amenizarem	tais	dificuldades,	que	foram	embasadas	

em	 relatos	 de	 pesquisas	 feitas	 com	 alunos	 e	 professores	 e	 em	 cursos	 realizados	 pela	

própria	 autora,	 visto	 que,	 as	 práticas	 usadas	 com	 crianças	 surtiam	 basicamente	 os	

mesmos	 efeitos	 benéficos	 na	 correção	 da	 desafinação	 nos	 adultos.	 A	 partir	 de	 certos	

comentários	da	autora,	trago	também	algumas	observações,	pautadas	principalmente	na	

minha	dissertação.		

“Quanto	 mais	 cedo	 se	 iniciarem	 os	 procedimentos	 para	 correção	 dos	

desafinados,	 melhores	 resultados	 serão	 obtidos”	 (SOBREIRA,	 2002,	 p.	 94).	 Atividades	

que	desenvolvem	a	autoestima	do	aluno	podem	fazer	com	que	ele	aprenda	a	cantar	sem	

medo.	 Embora	 ocorram	 controversias,	 o	 mais	 indicado	 é	 trabalhar	 com	 pessoas	

desafinadas	 em	 pequenos	 grupos	 ou	mesmo	 individualmente,	 desde	 que,	 o	 estudante	

não	 deixe	 de	 participar	 concomitantemente	 das	 atividades	 normais	 de	 sala	 de	 aula.	 E	

nesse	 último	 caso,	 seria	 fundamental	 que	 os	 desafinados	 não	 fossem	 agrupados	

separadamente,	mas	que	ficassem	juntos	dos	que	possuem	afinação	mais	precisa,	pois	se	

tornam	uma	referência	importante.	Não	mitificar	a	desafinação	e	nem	deixar	o	aluno	se	

vitimizar	 por	 causa	 de	 suas	 dificuldades,	 esclarecendo	 que	 são	 passíveis	 de	 correções	

(SOBREIRA,	2002,	p.	94,	95,	125-126).	

“A	 técnica	 vocal	 tem	 se	 mostrado	 um	 meio	 eficaz	 para	 a	 correção	 da	

desafinação”	 (SOBREIRA,	 2002,	 p.	 96).	 A	 autora	 comenta	 da	 importância	 de	 a	 voz	 ser	

explorada	 através	 do	 uso	 de	 glissandos	 e	da	 bocca	 chiusa,	 facilitando	 o	 entendimento	

sobre	a	diferença	entre	 “voz	de	peito”	e	a	 “voz	de	cabeça”,	para	que	aos	poucos	sejam	

introduzidos	 vocalises.	 Além	 da	 necessidade	 de	 se	 estimular	 a	 consciência	 corporal,	

como	o	 controle	 do	 diafragma	 e	 exercícios	 de	 relaxamento	 da	 língua,	 queixo,	maxilar,	

braços	e	músculos	do	pescoço	(SOBREIRA,	2002,	p.	140).	

Sobre	esses	aspectos,	apesar	de	serem	atividades	relacionadas	ao	aquecimento	

corporal	e	vocal,	além	de	posturas	de	como	lidar	com	alunos	“desafinados”,	acredito	que,	

na	medida	do	possível,	são	atitudes	que	podem	ser	tomadas,	não	só	pelos	professores	de	

canto	coral,	mas	também	pelos	professores	de	percepção	musical.	

Outro	 fator	 apontado	 por	 Sobreira	 é	 o	 contorno	 melódico	 percebido	 pelo	

movimento	 das	 mãos,	 além	 de	 noções	 básicas	 de	 teoria	 musical,	 que	 podem	 ser	

associadas	a	exercícios	de	percepção	musical,	apresentando	os	graus	da	escala	maior	ou	
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menor	em	forma	de	números	e	possibilitando	a	realização	de	pequenos	ditados	com	três	

ou	quatro	notas,	a	princípio	em	graus	conjuntos	(SOBREIRA,	2002,	p.	141-142).		

Nesse	 contexto,	 acredito	 que	 o	 próprio	 aluno	 também	 poderia	 atuar	 como	

regente	da	classe,	demonstrando	os	graus	com	os	dedos	das	mãos.	Em	um	ditado,	por	

exemplo,	 após	 o	 estudante	 ouvir	 um	 excerto,	 indico	 que	 ele	 cante	 a	melodia	 antes	 de	

começar	a	anotação,	a	fim	de	memorizá-la	o	mais	rápido	possível.	Durante	o	processo	da	

escrita,	alguns	alunos	optam	por	iniciar	pela	rítmica,	outros	pela	melodia,	outros	ainda,	

preferem	 anotar	 ambas	 simultaneamente.	 No	 processo	 de	 correção	 dos	 ditados,	 em	

geral,	emprego	as	estratégias	utilizadas	por	Caregnato	(2015,	p.	101-102):	
1-	Audição	dos	ditados	(excertos).	
2-	 Canto/	 Solfejo	 individual	 dos	 estudantes	 utilizando	 sílabas	 neutras,	 o	 que	
ajuda	 o	 professor	 a	 compreender	 se	 o	 equívoco	 do	 aluno	 se	 encontra	 na	
memorização	 ou	 na	 realização	 da	 transcrição	 da	 gravação	 ou	 fragmento	
executado	 pelo	 docente.	 Caso	 o	 problema	 esteja	 na	 memorização,	 o	 ditado	
deverá	 ser	 executado	 novamente	 até	 que	 o	 estudante	 memorize	 a	 melodia.	
Havendo	 erro	 na	 notação	 do	 ditado,	 o	 aluno	 deverá	 solfejar	 com	 o	 nome	 de	
notas	a	partir	do	que	foi	escrito	por	ele.	
3-	Persistindo	a	dificuldade,	o	professor	deverá	demonstrar	os	dois	caminhos:	o	
trecho	 equivocado	 pelo	 aluno	 e	 o	 exercício	 proposto	 para	 aula,	 para	 que	 ele	
possa	 comparar	 ambas	 alternativas	 e	 ter	 a	 possibilidade	 de	 corrigir	 seus	
equívocos	ou	pelo	menos	amenizá-los:		

	
Como	podemos	 imaginar,	o	estudante	que	encontra	dificuldades	na	escrita	de	
ditados	 também	 costuma	 encontrar	 dificuldades	 no	 solfejo	 (embora	 isso	 não	
seja	 regra).	 Quando	 isso	 ocorre,	 o	 estudante	 não	 executa	 o	 que	 tem	 escrito	
diante	dele,	mas	sim	a	melodia	que	memorizou.	Assim,	o	aluno	solfeja	cantando	
as	alturas	memorizadas,	mas	atribuindo	nomes	de	notas	que	não	correspondem	
ao	som	cantado.	Esse	procedimento,	portanto,	não	ajuda	o	aluno	a	perceber	que	
existe	uma	diferença	entre	o	que	se	pedia	que	ele	escrevesse	e	o	que,	de	fato,	foi	
escrito.	[...]	Nesse	caso,	é	preciso	que	o	professor	intervenha.	Mas,	ainda	assim,	
acredito	que	essa	intervenção	não	pode	inibir	a	ação	do	aluno,	de	forma	que	o	
professor	faça	por	ele	aquilo	que	o	próprio	estudante	pode	fazer	se	for	ajudado	
(CAREGNATO,	2015,	p.	102).	

	

Quando	o	aluno	consegue	memorizar	a	melodia	corretamente,	mas	se	equivoca	

na	anotação,	peço	que	cante	a	melodia	até	chegar	na	nota	equivocada	e,	a	partir	dessa	

nota,	 indico	 que	 caminhe	 pela	 escala	 em	 graus	 conjuntos,	 até	 chegar	 à	 resolução	 da	

tônica.	Nestes	casos,	o	estudante	percebe	a	diferença	na	quantidade	de	notas	que	estão	

entre	a	tônica	e	a	nota	pretendida	(GIORGETTI,	2018,	p.	78).		

Em	 relação	 a	 outro	 aspecto,	 Sobreira	 afirma	 que	 o	 aluno	 também	 deve	 ser	

incentivado	a	praticar	um	instrumento	paralelamente	ao	canto,	pois	seu	som	pode	servir	

de	comparação	com	a	voz	humana.	O	acompanhamento	instrumental,	de	preferência,	um	
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instrumento	harmônico,	pode	auxiliar	no	aprimoramento	da	afinação	(SOBREIRA,	2002,	

p.	155).	

A	respeito	desse	assunto,	Otutumi	(2013),	alerta	que,	o	uso	frequente	de	apenas	

um	instrumento	no	estudo	do	reconhecimento	de	diferentes	timbres	pode	prejudicar	o	

desenvolvimento	da	escuta	musical	(OTUTUMI,	2013,	p.	171;	180-181).		

No	entanto,	não	se	pode	ignorar	que	este	instrumento	detém	maior	precisão	na	

afinação,	uma	ampla	extensão	sonora	e	pode	ser	adotado	nas	aulas	de	percepção	e	canto	

coral,	 mas	 realmente,	 a	 diversificação	 timbrística	 poderia	 ser	 empregada	 em	 sala	 de	

aula,	 especialmente	 nas	 aulas	 de	 percepção,	 onde	 há	 heterogeneidade	 de	

instrumentistas.	Uma	prática	pedagógica	a	ser	sanada,	seria	fazer	com	que	os	alunos	dos	

vários	instrumentos	pudessem	em	algum	momento	realizar	os	exemplos	ministrados	em	

sala	de	aula	no	seu	próprio	instrumento,	em	forma	de	rodízio	(GIORGETTI,	2018,	p.	85-

86).		

Em	relação	a	repertório,	a	autora	enfatiza	a	necessidade	de	se	praticar	o	canto	

de	pequenas	canções	folclóricas	em	vários	tons	diferentes,	ou	pelo	menos	em	dois	tons	

distintos,	 ao	 contrário	 do	 que	 geralmente	 ocorre	 com	 a	 maioria	 das	 músicas	 do	

repertório	popular	brasileiro,	as	quais	possuem	extensão	ampla.	Nesse	último	caso,	 se	

limitaria	a	transposições	para	tonalidades	de,	no	máximo,	um	tom	abaixo	ou	acima.	Esse	

processo	 de	 mudança	 de	 tonalidade	 ajuda	 o	 aluno	 a	 perceber	 melhor	 os	 intervalos	

musicais	(SOBREIRA,	2002,	p.	143-148).		

A	utilização	de	um	repertório	misto	nas	aulas	de	percepção	também	esteve	em	

avaliação	em	minha	dissertação,	tendo	em	vista	sua	relevância.	No	campo	do	ensino	da	

percepção	 musical,	 este	 repertório	 pode	 instigar	 o	 estudo	 de	 elementos	 musicais	

diferenciados,	estejam	eles	contidos	nas	frases,	motivos,	cadências,	 timbre,	articulação,	

andamento,	acentuação,	dinâmica	ou	textura.	Não	obstante	este	repertório	diferenciado,	

seja	 ele	 voltado	 à	 música	 popular,	 folclórica	 ou	 erudita,	 acredito	 que	 atende	 a	

compreensão	 de	 uma	 produção	 musical	 presente	 em	 nossa	 cultura,	 e	 pode	 levar	 o	

estudante	 a	 uma	 proposta	 de	 desenvolvimento	 da	 improvisação	 e	 de	 pequenas	

composições	(GIORGETTI,	2018,	p.	83).			

A	 improvisação	 de	 linhas	 melódicas	 sobre	 um	 texto	 dado	 pode	 ser	 um	

facilitador	no	processo	de	aprendizagem,	pois,	 como	não	há	um	modelo	a	ser	seguido,	



VII	Semana	de	Educação	Musical	–	Passaredo:	Voz	na	Educação	Musical	I		–	São	Paulo	–	2019	
 

33	

dificilmente	o	aluno	será	rotulado	como	desafinado.	Aspectos	rítmicos	têm	se	mostrado	

eficientes	para	manter	a	afinação	(SOBREIRA,	2002,	p.	125	e	180).	

Com	base	na	pesquisa	de	alguns	autores,	creio	que	a	associação	do	solfejo	com	a	

improvisação	melódica	e	rítmica,	seja	uma	importante	ferramenta	de	motivação	criativa,	

além	de	 contribuir	para	o	 refinamento	da	 escuta	musical.	A	princípio	 ela	ocorreria	de	

forma	 simples,	 limitando	 a	 quantidade	 de	 compassos,	 figuras	 rítmicas,	 extensão	

melódica,	 pontos	 de	 apoio	 na	 tríade	 da	 tônica,	 depois	 nos	 outros	 graus	 do	 campo	

harmônico;	 ao	 final,	 poderiam	 ser	 acrescentadas	 as	 inflexões	 melódicas	 e	

ornamentações	 em	 geral	 (GIORGETTI,	 2018,	 p.	 54	 e	 84).	 Assim	 como	 a	 improvisação	

associada	ao	solfejo,	a	confecção	de	arranjos	simples	ou	criações	de	pequeno	porte	e	a	

transcrição	 a	 partir	 de	 gravações	 “tocar	 de	 ouvido”,	 também	 podem	 trazer	 benefícios	

interessantes	no	aprimoramento	da	escuta	musical	do	aluno	(GIORGETTI,	2018,	p.	53-

55).					

Outro	ponto	que	a	pesquisadora	 levanta	é	 “a	 importância	do	estreitamento	de	

contato	 entre	 as	 disciplinas	 Canto	 e	 Percepção	 Musical,	 evitando	 a	 segmentação	 do	

aprendizado”	(SOBREIRA,	2002,	p.	177).	

Esse	assunto,	também,	foi	contemplado	em	minha	dissertação,	o	qual	 julgo	ser	

de	 extrema	 importância	 para	 a	 formação	 do	 estudante	 de	música	 (GIORGETTI,	 2018,	

p.68	e	85).	Ainda	acrescentaria	mais	duas	disciplinas	nesse	processo	de	 fragmentação	

pedagógica,	que	seria	o	estudo	da	teoria	musical	e	do	próprio	instrumento.	Muitas	vezes,	

o	 aluno	 não	 consegue	 conectar	 os	 assuntos	 lecionados	 nessas	 áreas,	 por	 falta	 de	

empenho	ou	maturidade,	mas	 tal	 situação	 também	pode	 ser	gerada	por	problemas	na	

estrutura	da	grade	curricular	do	curso.	

Retornando	à	questão	da	desafinação,	de	acordo	com	Sobreira,	tanto	na	infância	

quanto	 na	 fase	 adulta,	 continua	 sendo	 muito	 difícil	 determinar	 a	 principal	 causa	 da	

desafinação	apenas	a	partir	do	desempenho	vocal	do	aluno	(SOBREIRA,	2002,	p.	114).	

No	entanto,	a	partir	dos	pensamentos	de	Levitin	(1999),	a	pesquisadora	aponta	para	a	

possibilidade	de	a	desafinação	 ser	dividida	em	4	áreas	de	deficiência:	produção	vocal,	

percepção,	 memória	 e	 manipulação	 dos	 símbolos	 (dificuldade	 para	 ler	 ou	 escrever	

música)	(LEVITIN,	1999	apud	SOBRERIA,	2002,	p.	57).	Além	disso,	“os	dados	obtidos	nas	

entrevistas	da	autora,	indicam	que	os	problemas	observados	na	infância	se	repetem	na	
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idade	 adulta,	 assim	 como	 os	 exercícios	 de	 correção	 são	 basicamente	 os	 mesmos”	

(SOBREIRA,	2002,	p.	176).		

Nesse	 sentido,	 “é	 importante	 que	 o	 aluno	 passe	 a	 distinguir	 a	 diferença	 entre	

cantar	uma	nota	errada	e	cantar	uma	nota	desafinada,	pois,	às	vezes,	por	problemas	na	

memorização	 da	melodia,	 a	 nota	 é	 cantada	 errada,	 sem	 estar	 desafinada”	 (SOBREIRA,	

2002,	p.	150).	E	da	mesma	forma	que	o	desenvolvimento	do	ouvido	relativo,	“a	afinação	

pode	 não	 ser	 apenas	 uma	 questão	 de	 “acertar”	 a	 altura	 das	 notas	 isoladas,	 mas	 de	

perceber	a	função	destas	dentro	de	um	contexto	maior”	(SOBREIRA,	2001,	p.	95).	Nesse	

sentido,	 acredito	 que,	 para	 facilitar	 o	 reconhecimento	 das	 funções,	 seria	 interessante	

trabalhar	com	o	apoio	de	harmonia,	o	que,	em	princípio,	até	poderia	ser	com	categorias	

de	 acordes	 isolados,	 passando	 por	 cadências	 mais	 simples,	 com	 intuito	 de	 chegar	 a	

progressões	harmônicas	mais	complexas.	

Em	 geral,	 Sobreira	 (2002)	 afirma	 que	 alguns	 autores	 acreditam	 que	 o	 aluno	

precise	 ser	 capaz	de	escutar	para	afinar,	 independentemente	da	 técnica	vocal	 e,	nesse	

caso,	creio	que	seria	necessário	que	o	aluno	já	tivesse	um	desenvolvimento	perceptivo	

mais	refinado;	no	entanto,	certos	autores	defendem	que	a	técnica	vocal	é	imprescindível	

para	 resolver	questões	de	desafinação	 (SOBREIRA,	2002,	p.	59-63).	 [...]	 “independente	

da	 principal	 causa	 do	 problema,	 os	 resultados	 serão	 mais	 rápidos	 se	 exercícios	 de	

percepção	 musical	 forem	 mesclados	 aos	 procedimentos	 básicos	 de	 técnica	 vocal”	

(SOBREIRA,	2002,	p.	175).	

Embora	sejam	processos	distintos,	entendo	essa	relação	como	uma	via	de	mão	

dupla,	 pois,	 ao	mesmo	 tempo	que	as	partes	 integrantes	da	percepção	musical	 –	ouvir,	

memorizar	e	reproduzir	–	são	requisitos	necessários	ao	canto,	a	produção	vocal	também	

exerce	 influência	 considerável	 no	 processo	 do	 desenvolvimento	 perceptível;	

consequentemente,	 ambas	 as	 concepções	 são	 fundamentais	 na	 obtenção	 de	 uma	

afinação	satisfatória,	tão	necessária	para	a	eficiência	da	disciplina	Percepção	Musical.		

	

3.	Considerações	finais	

	

Depreende-se,	 então,	 que	 uma	 matriz	 curricular	 contendo	 disciplinas	 que	

interagem	coletivamente,	poderia	ser	uma	maneira	eficaz	de	desenvolver	um	estudante	

de	música,	tanto	performaticamente,	quanto	em	sua	memória	e	em	sua	escuta.	
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Apesar	de	o	piano	ser	o	 instrumento	mais	 indicado	entre	os	especialistas	para	

aulas	de	percepção	musical	e	canto	coral,	na	medida	do	possível,	penso	que,	ambas	as	

disciplinas	poderiam	incentivar	a	adesão	a	outros	instrumentos,	trazendo	assim,	maior	

riqueza	timbrística	para	o	ambiente	de	ensino.		

Em	complemento	às	aulas	de	percepção,	acredito	que	seja	 interessante	aplicar	

práticas	 comumente	 utilizadas	 na	 disciplina	 de	 canto	 coral,	 que,	 muitas	 vezes,	 são	

negligenciadas,	tais	como	a	transposição	de	tonalidades	conforme	a	tessitura	vocal	dos	

alunos	 e	 de	 acordo	 com	 as	 possibilidades	 do	 repertório	 escolhido,	 o	 aquecimento	

corporal	e	vocal	antes	da	execução	de	solfejos	e	ditados,	além	do	cuidado	ao	lidar	com	

casos	de	alunos	com	dificuldade	de	afinação.		

Apesar	de	o	ditado,	no	primeiro	momento,	 ter	uma	característica	mais	passiva	

do	 que	 o	 solfejo,	 que,	 geralmente,	 tem	 ligação	mais	 direta	 com	 o	 canto,	 ambos	 estão	

diretamente	relacionados.	Creio	que	o	estudo	do	ditado	esteja	vinculado	com	a	memória	

(auditiva,	visual	e	cinestésica)	e	também	possa	influenciar	a	redução	da	desafinação,	por	

meio	 da	 associação	 com	 gestos	 corporais	 e	 também	 da	 reprodução	 das	 melodias	

ouvidas,	que	estão	sendo	transcritas.	

No	 tocante	 ao	 ensino	 da	 música	 erudita,	 tenho	 observado	 que	 a	 prática	 da	

improvisação,	da	transcrição	a	partir	de	gravações	(tocar	de	ouvido)	ou	alguma	prática	

criativa	 não	 estão	 presentes	 nos	 programas	 e	 currículos	 de	 conservatórios,	

universidades	 e	 escolas	 de	 música.	 Os	 estudantes	 de	 música	 erudita	 preocupam-se	

muito	 mais	 com	 as	 questões	 técnicas	 relativas	 ao	 seu	 instrumento	 e	 em	 seguirem	

fielmente	 o	 que	 está	 escrito	 na	 partitura.	 A	 prática	 da	 improvisação	 ocorre	

habitualmente	nos	cursos	voltados	para	o	aprendizado	da	música	popular.	Acredito	que	

essas	 atividades	 não	 deveriam	 ser	 de	 uso	 exclusivo	 do	 aprendizado	 do	meio	 popular,	

mas,	sim,	que	fossem	incorporadas,	também,	nos	cursos	de	música	erudita,	pois	haveria	

maior	 desenvolvimento	 da	 escuta	 musical	 e,	 consequentemente,	 do	 mecanismo	 da	

afinação.	Esta	última	deveria	ser	desenvolvida	a	partir	das	 funções	geradas	no	contato	

com	a	harmonia	ou	com	progressões	de	acordes.	

Contudo,	o	tempo	do	resultado	para	alcançar	a	afinação	é	relativo,	pois	depende	

da	dedicação	do	aluno	e	do	grau	de	dificuldade	de	cada	um,	e	desde	que	sejam	utilizadas	

as	técnicas	adequadas.	Salvo	em	casos	raros	envolvendo	problemas	neurológicos	ou	do	

aparelho	 auditivo,	 concordo	 com	 Sobreira,	 quando	 diz	 que	 devemos	 partir	 do	
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pressuposto	 segundo	 o	 qual	 qualquer	 pessoa	 interessada	 pode	 ser	 ajudada	 a	 cantar	

afinadamente.	

Apesar	do	cerne	de	minha	dissertação	não	ter	sido	o	aprofundamento	da	análise	

dos	 níveis	 de	 dificuldade	 de	 afinação	 dos	 alunos,	 acredito	 que	 os	 conhecimentos	

compartilhados	neste	artigo	possam	ajudar	a	amenizar	 tal	questão,	além	de	 incentivar	

futuras	pesquisas	e/ou	fornecer	alguns	subsídios	aos	interessados	no	assunto.	
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Resumo:	O	presente	projeto	de	pesquisa	propõe	a	realização	de	um	estudo	sobre	a	educação	musical	para	
adolescentes	do	ensino	médio,	em	especial,	as	atividades	realizadas	no	âmbito	da	prática	coral	do	Colégio	
Waldorf	Micael	 de	 São	Paulo.	Nesse	 contexto,	 tais	 atividades	 distanciam-se	 das	 práticas	 tradicionais	 do	
canto	 coral	 –	 na	qual	 se	 enfatiza	 a	 atuação	do	 grupo	 e	de	 seus	 integrantes	 apenas	 como	 intérpretes	de	
obras	–	e	promove	um	processo	de	ampliação	da	atividade	coral	e	vocal,	então	entendidas	também	como	
uma	fonte	de	aprendizado	da	linguagem	musical,	história	da	música,	percepção,	improviso	e	composição.		
	
Palavras-chave:	canto	coral,	educação	musical,	criatividade,	improviso	

	
		

1.	O	canto	coral	e	as	práticas	criativas	

	
Eu	 sempre	 achei	 que	 eu	 não	 cantava	 bem,	 e	 que	 esse	 não	 era	 um	 lugar	 para	
mim.	 Porém	 fui	 entender	 um	 pouco	 depois	 que	 em	 um	 coro	 todos	 têm	 voz,	
todos	 têm	 o	 seu	 lugar.	 É	 só	 pelo	 “pequeno	 lugar”	 que	 cada	 um	 assume,	 que	
existe	um	todo	(aluno11).	
	

O	 tema	 do	 presente	 artigo	 nasceu	 justamente	 de	 um	 caminho	 percorrido	 de	

maneira	prática	a	partir	da	minha	atividade	profissional	junto	ao	Coral	do	Ensino	Médio	

do	Colégio	Waldorf	Micael	de	São	Paulo	desenvolvida	de	2001	a	2018.	No	dia	a	dia	em	

sala	de	aula,	ao	passar	dos	anos,	pude	observar	a	riqueza	de	experiências	e	a	 força	de	

atuação	da	música	como	agente	ativo	na	educação	integral	do	ser	humano.	Duas	formas	

de	atuação	serão	abordadas:	o	canto	coral	e	as	atividades	no	terreno	da	criação	musical	

e	criatividade.		

A	 prática	 do	 canto	 coletivo	 implica	 no	 ensino	 da	 musicalização	 em	 diversos	

aspectos	 tais	 como:	 solfejo	 e	 compreensão	 de	 uma	 partitura,	 desenvolvimento	 da	 voz	

através	 da	 técnica,	 integração	 e	 inclusão	 sociais,	 aumento	 da	 autoestima	 dos	 alunos,	

aquisição	 de	 conhecimentos	 históricos	 e	 estéticos	 através	 do	 repertório,	

desenvolvimento	 artístico	 e	 criação	 de	 um	 público	 mais	 atento	 e	 consciente.	 Estas	

                                                
1	Os	nomes	dos	alunos	serão	ocultados	para	preservar	a	identidade.	
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características	 são	 aprendidas	 por	 imitação	 e	 repetição	 e	 trazem	 conhecimentos	

relevantes	no	âmbito	da	aquisição	da	linguagem	musical.		

Do	 outro	 lado,	 temos	 as	 atividades	 ligadas	 à	 criação	 musical,	 improviso	 e	

composição.	 Essas	 também	 instrumentalizam	 os	 jovens	 para	 o	 aprendizado	 da	

linguagem,	 além	 da	 valorização	 da	 contribuição	 individual,	 gerando	 uma	 diferente	

qualidade	 de	 comprometimento	 do	 grupo.	 "Compor	 é	 expressar	 algo	 de	 si,	 é	

ressignificar,	 buscar	 outro	 modo	 de	 ver	 as	 coisas"	 (FERRAZ,	 2005,	 p.	 23).	 Os	 alunos	

geralmente	 estão	 acostumados,	 e	 esperam	 que	 o	 professor	 seja	 o	 significador,	 o	

codificador,	 a	 pessoa	 que	 traz	 o	 conhecimento	 pronto.	 Ao	 trabalhar	 com	 composição,	

essa	 expectativa	 é	 quebrada	 e	 a	 relação	 acontece	 através	 de	 trocas	 e	 aprendizado	

mútuos.	"Cabe	ao	educador	facilitar	situações	para	uma	aprendizagem	autodirigida,	com	

ênfase	na	criatividade"	(BRITO,	2011,	p.	33).		

	Incluir	as	criações	dos	alunos	diminui	a	distância	entre	o	que	o	 jovem	produz	

musicalmente	 fora	 da	 escola	 e	 o	 que	 se	 trabalha	 em	 sala	 de	 aula,	 transformando	 as	

relações	e	gerando	um	forte	sentimento	de	pertencimento.	

		

2.	A	vivência	do	canto	e	do	canto	coral	nas	escolas	Waldorf	

	
Cantar	 é	 ouvir	 muito	 mais	 do	 que	 sua	 própria	 voz!	 É	 assustador!	
Maravilhosamente	assustador!	(aluno	2)	
A	 voz	 não	 engana.	 Suas	 inflexões,	 seu	 timbre,	 até	mesmo	 suas	 pausas	 e	 seus	
silêncios	 nos	 falam	 algo	 de	 quem	 emite.	 Permitindo-nos	 reconhecê-la	 e	
conhecer	as	suas	intensões,	a	voz	permite	também	identificar	o	sentido	de	um	
discurso	 lá	 onde	 as	 palavras	 escritas	 se	 detém	 no	 simples	 significado	
(CAVARERO,	2011,	p.	1).	
	

O	 canto	 é	 uma	 das	 disciplinas	 que	 perpassa	 todos	 os	 anos	 escolares	 e	 não	 se	

concentra	 apenas	 nas	 aulas	 de	 música,	 ele	 se	 expande	 para	 as	 demais	 disciplinas	 e	

atividades	 escolares.	Devemos	 ter	 em	mente	que	o	objetivo	da	pedagogia	Waldorf	 é	 a	

formação	do	ser	humano	de	maneira	integral,	e	não	de	um	especialista	em	qualquer	que	

seja	 a	 área.	 Para	 Rudolf	 Steiner2,	 o	 homem	 é	 um	 ser	 dotado	 de	 pensamentos,	

                                                
2	Rudolf	Steiner	(1861-1925)	doutor	em	filosofia,	atuou	como	filósofo,	jornalista	e	pedagogo,	desenvolveu	
a								partir	de	1900	uma	ampla	atividade	como	conferencista	e	escritor,	no	intuito	de	expor	o	resultado	
das	 suas	 pesquisas	 que	 caracterizou	 como	 científico-espirituais,	 de	 início	 no	 âmbito	 da	 sociedade	
Teosófica	e	mais	tarde,	na	sociedade	Antroposófica	fundada	por	ele.	
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sentimentos	e	força	de	vontade	para	agir	no	mundo3.	Estas	três	qualidades	ou	potências	

devem	 ser	 contempladas	 pela	 educação	 de	 modo	 orgânico.	 A	 educação	 musical,	 e	 as	

artes	em	geral,	podem	contribuir	nestes	três	âmbitos	de	maneira	eficaz.		

Embora	todas	as	escolas	Waldorf	tenham	este	olhar	antroposófico	em	comum,	

cada	uma	é	 livre	nas	 suas	escolhas	e	possui	particularidades	específicas.	 Sendo	assim,	

esse	 relato	 está	 baseado	 nas	 minhas	 experiências	 como	 ex-aluna	 da	 Escola	 Waldorf	

Rudolf	 Steiner	 (1985-	 1997)	 e	 docente	 no	 Colégio	Waldorf	 Micael	 (2001-2018).	 Esta	

descrição	 se	 restringe	 unicamente	 no	 trabalho	 vocal.	 Deixarei	 de	 lado	 todo	 trabalho	

realizado	com	instrumentos,	pois	o	objetivo	é	compreender	o	canto	no	ensino	médio.			

A	vivência	da	voz	e	do	canto	coletivo	se	dá	desde	início	da	trajetória	escolar	no	

maternal.	 Neste	 âmbito	 da	 educação	 infantil,	 toda	 uma	 atmosfera	 é	 cuidadosamente	

criada	para	 respeitar	esse	universo	da	primeira	 infância.	A	voz	 cantada	é	diferente	da	

voz	 falada	 e	 é	 sentida	 por	 todo	 corpo	 da	 criança.	 As	 atividades	 acontecem	 em	

movimento.	 A	 criança	 explora	 o	 seu	 corpo	 sonoro	 e	 os	 objetos	 que	 estão	 a	 sua	 volta.	

Nesse	movimentar	exploratório,	ela	forma	seu	corpo	físico.		As	crianças	cantam	junto	às	

professoras,	 aprendem	 por	 imitação,	 mas	 também	 cantam	 espontaneamente	 ao	

brincarem	ou	 realizarem	alguma	atividade	proposta	 como	 fazer	o	pão,	 arrumar	a	 sala	

etc.	Esse	canto	pode	conduzir	 também	aos	momentos	de	 introspecção	e	concentração,	

como	 no	 caso	 de	 uma	 história,	 ou	 também	 de	 expansão	 para	 uma	 roda	 rítmica	 ou	

brincadeiras	ao	ar	 livre.	As	crianças,	aos	poucos,	aprendem	a	ouvir	umas	às	outras	e	à	

professora.	Este	cantar	coletivo	harmoniza	o	grupo,	gera	um	ambiente	de	acolhimento	e	

um	sentimento	de	pertencimento.		

	Nos	 primeiros	 anos	 do	 ensino	 fundamental,	 as	 atividades	musicais	 realizadas	

pelos	professores	de	classe	remetem	a	estas	atividades	do	jardim,	porém	são	conduzidas	

de	forma	que	as	atividades	rítmicas	possam	ser	cada	vez	mais	interiorizadas.	Por	ritmo,	

me	refiro	à	pulsação	musical,	às	diferenças	de	andamento	se	é	rápido	ou	lento,	ao	fluxo	

da	corrente	 respiratória	nas	 frases	musicais,	 às	polaridades	som	e	silêncio,	 ao	 saber	o	

tempo	de	ouvir	e	de	cantar.	Nas	aulas	de	música,	surge	o	professor	especialista	que,	de	

maneira	 lúdica,	 conduz	 a	 sala	 para	 a	 compreensão	 dos	 elementos	 anteriormente	

                                                
3	Para	a	compreensão	da	visão	do	ser	humano	integral	por	Rudolf	Steiner	sugiro	a	 leitura	dos	livros	–	A	
arte	de	educar	baseada	na	 compreensão	do	 ser	humano	GA311	e	O	desenvolvimento	 saudável	do	 ser	
humano	GA	303,	de	onde	foram	tiradas	estas	informações.	
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mencionados.	Esse	professor	inicia	o	processo	de	musicalização	a	partir	das	vivências	e	

aos	poucos	o	repertório	se	amplia	em	diversidade	cultural,	tonalidade	e	extensão	vocal.		

É	 no	 terceiro	 ano	 escolar,	 por	 volta	 dos	 9	 anos	 de	 idade,	 que,	 além	 dessa	

atmosfera	do	todo,	o	aluno	passa	a	ter,	também,	um	primeiro	sentimento	em	relação	à	

sua	 voz	 própria.	 É	 introduzido	 o	 canone,	 e	 o	 aluno	 começa	 a	 perceber	 que	 mesmo	

cantando	linhas	diferentes	do	seu	colega,	ele	ainda	pertence	ao	todo	da	classe,	uma	vez	

que	 canta	 a	 mesma	 música.	 Este	 caminho	 de	 abertura	 das	 vozes	 segue	 de	 maneira	

gradativa	 até	 chegar	 às	 quatro	 vozes	 tradicionais	 do	 canto	 coral,	 ou	 seja,	 soprano	

contralto	 tenor	 e	 baixo	 por	 volta	 do	 7º	 e	 8º	 anos	 (13	 e	 14	 anos).	 Este	 exercício	 de	

conseguir	ouvir	o	diferente,	saber	a	vez	de	se	colocar	e,	principalmente,	saber	a	vez	de	se	

ouvir	é	precioso	para	as	crianças	e	para	se	aprender	a	viver	no	âmbito	social.	

É	no	ensino	médio4	que	o	jovem	tem	a	maior	percepção	de	si	e	começa	a	tecer	

seus	 próprios	 julgamentos.	 Começa	 a	 ter	 opinião	 própria	 e	 ao	mesmo	 tempo	 busca	 o	

pertencimento	 em	 grupos	 de	 interesse,	 bandas,	 times	 etc.	 É	 neste	 momento	 que	 os	

meninos	passam	pela	famosa	mudança	de	voz.	O	corpo	está	se	transformando,	algo	novo	

está	 nascendo	 e	 traz	 consigo	 uma	 força	 por	 vezes	 desenfreada,	 que	 pode	 ser	 muitas	

vezes	interpretada	como	birra,	afronta	e	rebeldia.	Trabalhar	o	canto	ajuda	a	harmonizar	

esses	processos	 todos	e	 também	ajuda	na	busca	da	voz	própria.	Eu	 sou	um	 indivíduo,	

tenho	a	minha	voz,	mas	pertenço	ao	grupo	maior	de	vozes	que	nem	sempre	cantam	no	

mesmo	tempo	ou	a	mesma	melodia,	mas	eu	aprendo	a	ouvir,	a	participar	e	a	conviver.		

	
Coral	não	é	simplesmente	cantar,	e	sim,	expandir	o	que	cada	um	guarda	dentro	
de	si	(Aluno	3).	
Com	certeza	eu	aprendi	muito	com	o	coral,	como	por	exemplo,	respeitar	meus	
limites	e	me	reconhecer	através	do	diferente	(Aluno	4).	

		

A	voz	carrega	em	si	a	 identidade	mais	profunda	da	pessoa.	Portanto,	trabalhar	

com	a	voz	é,	antes	de	tudo,	ganhar	consciência	de	si	próprio	conhecer	seus	limites,	além	

de	aprender	a	ouvir	internamente	algo	que	muitas	vezes	permanece	oculto.	Em	sua	tese	

de	 doutorado,	 Marcelo	 Petraglia	 observou	 e	 analisou	 grupos	 corais	 amadores	 no	

ambiente	 empresarial.	 Sobre	 essa	 descoberta	 da	 voz	 própria,	 ele	 tece	 as	 seguintes	

perspectivas:	

                                                
4	Nas	 escolas	Waldorf,	 o	 ensino	médio	 se	 inicia	 no	 9ºano,	 e	 segue	 até	 o	 12ºano.	 A	 contagem	dos	 anos	
segue,	e	o	período	dura	quatro	anos.	
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Aqueles	 que	 já	 trabalharam	 sua	 voz,	 necessariamente	 tiveram	de	 conhecer	 e,	
provavelmente,	 sofrer	 com	 os	 próprios	 meandros	 da	 própria	 personalidade;	
foram	obrigados	a	 lutar	contra	os	seus	bloqueios,	 tiveram	de	aprender	a	 lidar	
com	eles	e,	muitas	vezes,	aceitar	seus	limites	de	forma	consciente.	Para	o	leigo,	
a	 própria	 voz	 é,	 antes	 de	 tudo,	 um	mistério,	 um	 território	 desconhecido.	 Ao	
conduzir	estas	pessoas	na	descoberta	da	sua	voz,	deve-se	estar	ciente	de	que,	
mais	do	qualquer	outra	coisa,	elas	encontrarão	a	si	mesmas.	Este	encontrar	a	si	
mesmo	por	meio	da	voz,	é	uma	das	propriedades	fundamentais	de	um	trabalho	
musical	que	se	pretende	como	educativo	(PETRAGLIA	2015,	p.	192).	
Aqui	na	escola,	 tiveram	momentos	que	me	senti	à	vontade,	pela	primeira	vez,	
para	expor	a	minha	voz	(canto),	e	minha	fala	(opinião)	(Aluno	5).	

		

É	justamente	na	adolescência	que	o	ser	humano	vive	profundas	transformações	

biológicas,	 psíquicas	 e	 emocionais.	 A	 relação	 com	 o	 mundo	 não	 é	 mais	 a	 mesma	 da	

infância,	 assim	 como	 o	 corpo	 não	 é	 mais	 o	 mesmo.	 As	 percepções	 se	 ampliam	 nos	

âmbitos	pessoais	e	 sociais.	Se	 levarmos	em	conta	estas	considerações,	essa	busca	pela	

voz	 própria	 se	 torna	 essencial.	 Alguns	 jovens	 nesta	 fase	 se	 fecham	 totalmente,	 outros	

tendem	 a	 extrapolar	 e	 se	 expõem	 demais,	 mas	 ambos	 têm	 em	 comum	 a	 presença	

constante	 de	 conflitos	 internos	 e	 externos	 em	 uma	 busca	 pela	 própria	 identidade.	

Criticam,	 julgam,	questionam,	desobedecem.	Para	além	da	malcriação	adolescente,	 tem	

um	movimento	maravilhoso	de	transmutação,	de	quebrar	a	antiga	casca	e	ganhar	asas	

para	um	novo	momento	de	vida	ou	uma	nova	percepção	da	realidade.	Sobre	esta	fase	do	

desenvolvimento	humano,	Rudolf	Steiner	traz	a	seguinte	colocação:		
A	partir	da	puberdade	é	preciso	ter	bem	claro	que	o	ser	humano	traz	ao	nosso	
encontro	um	novo	ser,	nascido	de	seu	relacionamento	com	o	mundo;	que	agora	
o	senso	de	autoridade	 já	não	exerce	papel	algum,	e	que	antes	de	mais	nada	o	
adolescente,	ao	deparar-se	com	algo	que	lhe	é	proposto,	exige	a	explicação	dos	
motivos	(STEINER,	2008,	p.	232).	

		

Steiner	 fala	 desse	 novo	 nascimento	 que	 carrega	 uma	 ampliação	 da	 visão	 de	

realidade	 e	 que	 leva	 o	 jovem	 a	 uma	 busca	 por	 integrar-se	 neste	 mundo	 e	 conseguir	

fundamentar	 sua	 existência.	 Sendo	 assim,	 nós	 como	 educadores	 deveríamos	 trazer	 o	

mundo	contemporâneo	para	a	sala	de	aula	e	auxiliar	na	criação	desses	vínculos	entre	os	

jovens,	sua	existência	pessoal	e	os	sentidos	que	sua	vida	possa	adquirir.	
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3.	O	canto	coral	criativo	relato	de	atividade	

	
Visões	de	mundo	

	
Desenho	coletivo	feito	pelos	alunos	do	ensino	médio.	Obs:	a	imagem	original	é	colorida.	

	

Existem	muitas	maneiras	de	começar	a	compor	uma	canção.	Ela	pode	nascer	de	

um	fato,	de	uma	memória,	de	um	tema,	de	uma	melodia,	de	uma	sequência	harmônica	ou	

simplesmente	de	palavras,	que,	assim	como	sons,	são	ordenadas	e	reordenadas	criando	

algum	 sentido.	Nesse	 exercício,	 as	 canções	nasceram	de	um	desenho	 coletivo.	Segue	 o	

relato.	

	Uma	cartolina	em	branco	e	giz	colorido.	Cada	um	dos	40	alunos	tinha,	ao	longo	

da	 aula,	 que	 colocar	 algo	 no	 papel.	 Uma	 contribuição	 gráfica	 livre.	 O	 traço	 poderia	

combinar	 ou	 não	 com	 o	 traço	 anterior.	 A	 ideia	 era	 preencher	 este	 espaço	 branco	 do	

papel	em	um	enorme	desenho	coletivo.	

Ao	 final	 tínhamos	 um	 quadro	 bem	 eclético,	 formado	 por	 muitas	 imagens	

figurativas	e	abstratas	que	aparentemente	nada	tinham	em	comum.		

Eu	então	perguntei:	Vocês	gostaram	do	nosso	quadro?	

As	respostas	 imediatas	 foram	negativas.	O	quadro	 incomodava	porque	parecia	

não	ter	coerência	no	traço,	no	estilo	ou	ao	menos	uma	forma.	Resposta	de	um	aluno:	“Ele	

está	horrível,	nada	combina	com	nada.	Tem	figuras	flutuantes	desconexas”	(informação	

verbal).		

Até	 que	 uma	 aluna	 levantou	 a	 mão	 e	 se	 mostrou	 favorável	 ao	 desenho.	 Esse	

novo	olhar,	transformou	o	ângulo	de	visão	de	toda	sala.	Seguem	alguns	relatos:	

	
Esse	desenho	é	como	se	fosse	a	vida.	Tem	o	mundo	no	meio.	O	 lado	esquerdo	
tem	várias	cores	suaves	abstratas	como	se	fossem	nossos	sonhos,	desejos,	tudo	
aquilo	que	nos	faz	bem.	Quando	olhamos	para	direita	e	para	cima,	começam	a	
aparecer	coisas	mais	confusas.	Tem	também	um	furacão,	então	é	como	se	toda	
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essa	 poluição	 e	 o	 mal	 talvez	 a	 ganância.	 Estes	 dois	 lados	 estão	 em	 conflito	
representando	o	que	vivemos	no	mundo	(informação	verbal)		
	

A	 partir	 dos	 inúmeros	 relatos,	 pedi	 aos	 alunos	 que	 escrevessem	

individualmente	 algo	 sobre	 sua	 visão	 do	 desenho.	 Uma	 poesia	 ou	 uma	 descrição.	 Ao	

todo,	foram	produzidos	48	textos.	Segue	um	exemplo:			

Poema:	

DO	MUNDO	SURGE	TUDO	
PENSAMENTO	
ABSTRATO	
CONCRETO	
MAS	O	MUNDO	CHORA	
CHORA	EM	FALTA	
TODO	MUNDO	MUDO	
MUDO	NÃO	MUDA	O	MUNDO	

				

	A	 fase	 seguinte	 foi	 selecionar	 desses	 textos	 o	 material	 para	 que	 se	

transformasse	 em	 canção.	 Escolhemos	 as	 poesias	 que	 tinham	 uma	 forma	 mais	

estruturada	em	estrofes	e	frases.		Separamos	as	salas	em	grupos	de	aproximadamente	5	

alunos	 para	 começar	 o	 processo	 de	musicalização.	 Os	 grupos	 tinham	 autonomia	 para	

trabalharem	 da	 maneira	 que	 quisessem.	 Estavam	 livres	 também	 para	 tocarem	

instrumentos.	Aos	poucos	as	palavras	eram	acrescidas	de	sons.	Cada	canção	demorava	

de	duas	a	três	aulas	para	ficar	pronta.	Algumas	delas	já	eram	apresentadas	inclusive	com	

arranjo	 vocal.	 O	 material	 que	 era	 apresentado	 apenas	 com	 a	 melodia,	 eu	 sugeria	

possibilidades	harmônicas	que	eram	experimentadas	e	escolhidas	pelo	grupo.	À	medida	

que	o	processo	avançava,	os	alunos	se	empoderavam	das	suas	criações	e	nasciam,	assim,	

sentimentos	 de	 euforia,	 satisfação	 e	 realização.	 Ao	 final	 do	 processo,	 fazíamos	 uma	

pequena	audição	com	todas	as	canções.	

Foi	 um	 momento	 bastante	 especial,	 conduzido	 no	 coletivo	 e	 valorizando	 o	

respeito	na	escuta	da	criação	do	outro.	Ouvir	tantas	possibilidades,	riqueza	de	gêneros,	

ritmos,	arranjos,	animava	ainda	mais	as	turmas	para	continuarem	a	compor.	E	assim,	o	

processo	seguinte	se	tornava	cada	vez	mais	rico	e	profundo.		

	

4.	Conclusões	

	

O	 canto	 coral	 é,	 ao	mesmo	 tempo,	 o	 exercício	 na	 busca	 da	 voz	 própria	 e	 um	

aprendizado	 de	 escuta	 das	 outras	 vozes.	 Traz	 a	 possibilidade	 de	 vivenciar	 outras	



VII	Semana	de	Educação	Musical	–	Passaredo:	Voz	na	Educação	Musical	I		–	São	Paulo	–	2019	
 

45	

culturas,	 outras	 línguas,	 ampliar	 o	 repertório	 e	 construir	 algo	 belo	 fruto	 da	 força	 de	

vontade.		

Criar	canções	é	se	apropriar	dos	elementos	formativos	musicais,	refletir	sobre	a	

vida,	transformar	e	refazer	inúmeras	vezes	até	que	surja	algo	novo,	algo	individual.		

Ao	 final	 do	 12ºano,	 espera-se	 que	 este	 aluno	 tenha	 coragem	 e	 confiança	 para	

agir,	sabendo	que	é	capaz	de	transformar	e	criar	algo	belo.	

A	sala	de	aula	é	um	mundo	de	infinitas	possibilidades.	Corpo	vivo,	nada	estático,	

passível	 de	 transformações,	 percalços,	 surpresas	 e	 todo	 o	 tipo	 de	 acontecimento.	 Um	

grande	 mar	 de	 águas	 inquietas,	 correntes	 vindas	 de	 todas	 as	 direções	 em	 diferentes	

temperaturas.	 A	 grande	 arte	 do	 educador	 é	 a	 de	 se	 deixar	 levar	 por	 essa	 caudalosa	

riqueza	 de	 movimentos	 e	 usar	 sempre	 a	 direção	 das	 ondas	 a	 seu	 favor	 e	 a	 favor	 do	

conhecimento	 que	 se	 pretende	 transmitir.	 Um	 conhecimento	maior.	 Conhecimento	 de	

transformação	de	presença	em	vida,	 em	 troca	de	 saberes	e	em	descobertas	profundas	

sobre	si	mesmo.	Não	importa	exatamente	o	conteúdo,	mas	a	forma	com	que	é	conduzido	

e	a	vitalidade	que	se	tem	ao	conduzir.	A	vida	ensina	vida.	O	entusiasmo	e	o	amor	geram	

respeito	e	força	de	vontade.	A	paciência	gera	força	de	realização,	a	persistência	prepara	

para	 os	 acontecimentos	 da	 vida.	 Improvisar	 é	 a	 grande	 arte.	 Abrir	 um	 grande	 ouvido	

para	 tudo	 que	 está	 no	 presente	 e	 se	 valer	 destas	 informações	 para	 criar	 links	 com	 o	

conteúdo	que	se	quer	transmitir.	Trabalhar	com	criatividade	é	justamente	se	abrir	para	

esse	mar	 infinito.	Nadar	 contra	é	deixar	 a	 energia	vital	 escoar.	Afinal,	 qual	 é	o	 grande	

objetivo	de	educar?	Educar	o	quê	para	quê?	Educar	para	tornar-se	humano,	livre,	pleno,	

capaz	e	autoconfiante	para	transformar	a	si	e	o	mundo.			
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Resumo:	 Esta	 revisão	 bibliográfica	 é	 parte	 de	 uma	 pesquisa	 de	 doutorado	 que	 pretende	 conhecer	 e	
analisar	 as	 práticas	 pedagógicas	 de	 regentes	 com	 relação	 a	 crianças	 	 consideradas	 “desafinadas”.	 Nos	
limites	 deste	 texto,	 apresentamos	 várias	 compreensões	 a	 respeito	 dos	 tipos	 de	 crianças	 “desafinadas”,	
bem	 como	 algumas	propostas	 pedagógicas	 que	 visam	 solucionar	 o	 problema.	Os	 principais	 referenciais	
que	embasam	este	trabalho	são	Sobreira	(2017,	2016,	2003,	2002),	Rutkowski	(2015,	1997,	1996),	Welch	
(2002,	1986,	1985),	Vallaincourt	(2012)	e	Lara	(2004).	
		
Palavras-chave:	 Criança	 desafinada.	 Coral	 infantil.	 Pedagogia	 vocal.	 Seleção	 vocal.	 Desenvolvimento	
músico-vocal.	

		

		

1.	Introdução		

		

Esta	 comunicação	 é	 parte	 de	 uma	 pesquisa	 de	 Doutorado	 em	 Educação,	 cujo	

objetivo	inicial	é	conhecer	e	analisar	as	práticas	pedagógicas	de	professores	de	música	

relacionadas	à	 inclusão	de	crianças	“desafinadas”	em	coros	 infantis	escolares	de	Minas	

Gerais.	 E,	 nesse	 contexto,	 pretende-se	 investigar	 a	 prática	 de	 sujeitos	 que	 atuam	 em	

turmas	 de	 7	 a	 11	 anos	 de	 idade,	 garantindo	 que	 seu	 público	 já	 possua	 condições	

fisiológicas	mínimas	para	participar	da	atividade	(VALLAINCOURT,	2012;	LARA,	2004;	

CRUZ,	 2003)	 e	 que	 ainda	 não	 se	 encontre	 em	 meio	 ao	 processo	 de	 muda	 vocal	

(PHILLIPS,	2014;	LECK	e	JORDAN,	2009;	COOKSEY,	1999).	

A	 referida	 pesquisa	 nasce	 de	 nossa	 preocupação	 com	 relação	 à	 existência	 de	

uma	prática	de	seleção	vocal	em	coros	infantis,	muitas	vezes,	justificada	pela	crença	na	

existência	 de	 um	 talento,	 denunciada	 por	 Lima	 (2017),	 como	 uma	 forma	 de	 violência	

simbólica,	 em	 uma	 época	 em	 que	 a	 desafinação	 vocal	 infantil	 tem	 sido	 compreendida	

como	 sendo	 parte	 natural	 do	 processo	 de	 desenvolvimento	 músico-vocal,	 (que	

Vaillancourt	(2012)	divide	em	três	fases,	Rutkowski	(2015,	1997,	1990),	em	nove	fases,	

Welch	 (1986,	 1985),	 em	 cinco	 fases	 e	 Welch	 (2002)	 e	 Forcucci	 (1975),	 em	 quatro.	
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Portanto,	é	possível	considerar	que	cantar	afinado	é	um	comportamento	que	se	aprende	

(SOBREIRA,	2003;	FORCUCCI,	1975).	

Autores	 como	 Atterbury	 (1984)	 e	 Forcucci	 (1975)	 nos	 chamam	 à	

responsabilidade	 para	 que	 ajudemos	 nossos	 cantores	 “desafinados”.	 De	 acordo	 com	 o	

referido	autor,	a	postura	dos	educadores	musicais	em	relação	a	essa	questão	tem	sido	a	

de	 varrer	 o	 problema	 para	 debaixo	do	 tapete.	 “Por	 que	 permitimos	 que	 essa	 situação	

persista?”	(FORCUCCI,	1975,	p.	57).	Segundo	esse	autor,	o	educador	musical	não	precisa	

ter	poderes	miraculosos	ou	excessivo	 tempo	extra.	É	necessário	 ter	 compromisso	 com	

todos	 os	 cantores,	 uma	 compreensão	 dos	 problemas	 vocais	 e	 uma	 habilidade	 para	

prover	uma	intervenção	pedagógica.	

De	acordo	com	Bartle	(2003),	

	
Todas	 as	 crianças	 podem	 ser	 ensinadas	 a	 cantar	 se	 elas	 começam	 sua	
descoberta	vocal	pessoal	na	tenra	idade	e	se	elas	forem	ensinadas	por	alguém	
que	não	apenas	acredita	que	toda	criança	possa	cantar,	mas	que	também	tenha	
as	 habilidades	 pedagógicas	 para	 ensiná-la	 a	 cantar.	 Às	 crianças	 nunca,	 jamais	
deve	ser	dito	que	elas	não	podem	cantar	ou	ser	dito	que	apenas	mexam	a	boca	
(BARTLE,	2003,	p.	8).	
	

Nesse	sentido,	Bourne	(2009)	afirma	ter	aprendido,	com	o	passar	dos	anos,	que	

“ensinar	 às	 crianças	 a	 cantar	 de	maneira	 afinada,	 bem	 sucedida	 e	 confiantemente	 vai	

além	do	simples	conhecimento	e	 transmissão	das	“noções	básicas	do	canto”	(BOURNE,	

2009,	p.	31,	tradução	nossa).	Para	a	autora,	é	necessário	que,	primeiramente,	o	professor	

crie	um	ambiente	que	inspira	confiança	e	segurança	à	criança	que	apresenta	dificuldade	

relacionada	 à	 afinação	 da	 voz	 cantada,	 além	 de	 prover	 tempo,	 espaço	 e	 ajuda	

individualizada.	 Afinal,	 “nenhuma	 técnica	 vocal	 no	 mundo	 mudará	 a	 atitude	 ou	 a	

inclinação	do	estudante	para	tentar	e	aprender	se	ele	sente	que	o	professor	não	acredita	

que	ele	é	digno	de	seu	tempo	ou	esforço”	(BOURNE,	2009,	p.	33,	tradução	nossa).	

Não	se	pretende	discutir,	nem	apresentar,	minuciosamente,	as	possíveis	causas	

desse	comportamento,	visto	 já	 ter	sido	 fortemente	explorado	por	vários	autores,	como	

Sobreira	 (2017,	 2016,	 2003,	 2002),	 nosso	 grande	 referencial	 brasileiro	 em	 questões	

relacionadas	 à	 afinação	 vocal,	 Rutkowski	 (2015,	 1997,	 1990),	 Phillips	 (2014),	 Bartle	

(2003,	1993),	Cruz	(2003),	Welch	(2002,	1986,	1985),	dentre	outros.	

Nos	 limites	deste	 trabalho,	 apresentamos	uma	 revisão	bibliográfica	 a	 respeito	

da	 desafinação	 vocal	 na	 infância,	 bem	 como	 das	 intervenções	 pedagógico-musicais	

sugeridas	 por	 autores	 da	 literatura	 coral	 infantil.	 Para	 tal,	 consideraremos	 a	 afinação	
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como	 “o	 ajuste	 do	 tom	 de	 uma	 nota	 em	 relação	 à	 outra,	 de	 modo	 que	 o	 número	 de	

vibrações	 corresponda	 às	 exigências	 da	 acústica”	 (BEHLAU&	 REHDER,	 1997,	 p.	 37).	

Portanto,	utilizaremos	a	terminologia	“desafinada”	para	se	referir	à	criança	que	comete	

desvios	 de	 frequência	 melódica	 em	 relação	 a	 um	 modelo	 que	 lhe	 é	 fornecido	 pelo	

professor	de	música.	

Este	levantamento	bibliográfico	foi	realizado	em	Anais	de	eventos	de	educação	

musical,	em	bibliotecas	físicas	e	digitais,	em	periódicos	nacionais	e	internacionais	e	em	

bancos	de	teses	e	dissertações,	a	partir	dos	descritores	“voz	infantil”,	“desenvolvimento	

músico-vocal”,	 “desafinação	 vocal”	 e	 “coral	 infantil”.	 Nesta	 consulta,	 encontramos	 103	

textos	relacionados	ao	tema,	mas	selecionamos	vinte	e	sete	deles	para	este	trabalho,	por	

sua	maior	proximidade	com	o	objeto	de	investigação.	

É	 importante,	 contudo,	 mencionar	 que	 demos	 preferência	 à	 apresentação	 de	

intervenções	pedagógicas	de	obras	não	brasileiras.	Portanto,	não	contemplamos,	neste	

trabalho,	 as	 intervenções	propostas	por	Boechat	 e	 Sobreira	 (2017),	 Calvente	 (2013)	 e	

Sobreira	 (2003),	 visto	que	 correspondem	a	bibliografias	 em	vernáculo,	 de	 fácil	 acesso	

para	o	regente	brasileiro.	

	

2.	Da	criança	“desafinada”	

	

	A	 criança	 que	 apresenta	 dificuldade	 na	 afinação	 da	 voz	 cantada	 pode	 ser	

descrita	 como	 aquela	 que	 “não	 consegue	 entoar	 bem,	 confunde	 alturas,	 o	 seu	 cantar	

assemelha-se	 à	 fala,	 não	 memoriza	 com	 facilidade	 as	 melodias	 ensinadas	 ou	 não	

consegue	cantar	sem	o	apoio	de	outra	voz”	(CRUZ,	2003,	p.	39).	Em	suma,	além	da	falta	

de	 interesse	 (GOULD,	 1969	 apud	 SOBREIRA,	 2003)	 e	 da	 timidez	 (BARTLE,	 1993),	 as	

causas	da	desafinação	vocal	têm	sido	organizadas	em	quatro	categorias:	
	
(1)	 ambiental	 ou	 falta	 de	 exposição	 à	 música;	 (2)	 orgânica,	 incluindo	
maturação	atrasada,	defeitos	físicos	e	doenças;	(3)	psicológica,	tais	como	
discriminação	de	altura	ruim,	memória	 tonal	ruim	e	 falta	de	confiança;	
(4)	 controle	 vocal	 ruim	 causado	 pelo	 controle	 respiratório	 ruim,	
consciência	cinestésica	do	mecanismo	vocal,	dificuldade	de	troca	para	o	
registro	mais	agudo	e	tensão	(AARON	apud	PHILLIPS,	2014,	p.	35).	
	

	Embora,	 no	 Brasil,	 tenhamos	 o	 costume	 de	 utilizar	 o	 termo	 “desafinado”,	 em	

outros	 idiomas,	 existem	 várias	 nomenclaturas,	 que	 tentam	 descrever	 diferentes	

características,	 tais	 como:	 “cantor	 impreciso”,	 “não	 cantor”,	 “cantor	 atrasado”,	
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“monotônico”,	“cantor	problema”,	“cantor	parcial”,	“quase	cantor”,	“fora	do	tom”	e	“cantor	

de	 extensão	 restrita”	 (RUTKOWSKI,	 1997),	 dentre	 outras.	 Já	 outros	 autores,	 como	

Forcucci	 (1975),	 classificam	as	 crianças	 cantoras	 como	 “cantores	de	extensão	 restrita”,	

“cantores	 incertos”,	 “cantores	 dependentes”.	 Embora	 o	 termo	monotônico	 costume	 ser	

usado,	 seu	 uso	 tem	 sido	 questionado,	 uma	 vez	 que	 indivíduos	 assim	 classificados	

conseguem	emitir	mais	de	um	som	(BARTLE,	1993).	

Lara	 (2004)	 distingue	 essas	 crianças	 de	 acordo	 com	 as	 suas	 dificuldades	

músico-vocais,	e	nos	apresenta	as	seguintes	características:	o	“cantor	incerto”	canta	fora	

do	 tom	 tanto	 sozinho,	 quanto	 em	 grupo;	 quando	 sozinho,	 o	 “cantor	 dependente”	 não	

mantém	 a	 afinação,	 a	menos	 que	 seja	 ajudado	 por	 outro	 cantor	 ou	 acompanhado	 por	

instrumento;	o	“cantor	grave”	é	aquele	que	canta	abaixo	do	tom	dado,	possuindo	um	som	

indefinido,	 às	 vezes,	muito	 forte,	 desprovido	 de	 senso	 de	 tonalidade;	 o	 “organum”	 é	 a	

criança	que	transpõe	a	melodia,	geralmente,	uma	quinta	ou	quarta	abaixo	da	melodia	de	

referência,	cantando	as	relações	intervalares	corretamente,	mas	em	outra	tonalidade;	o	

“direcional”	aproxima	seu	canto	do	contorno	da	melodia	-	comportamento	músico-vocal	

típico	de	crianças	que	possuem	5	ou	6	anos	de	idade.		

Ainda	de	acordo	com	a	autora,	o	“cantor	agudo”	fala	e	canta	no	agudo	o	tempo	

todo;	o	“vocalmente	estressado”	vive	disfônico,	o	que	lhe	causa	frustração	e	pouco	prazer	

em	 cantar;	 o	 “cantor	 de	 respiração	 insuficiente”	 apresenta	muita	 soprosidade	 em	 sua	

voz;	 “o	 de	 extensão	 curta”	 é,	muitas	 vezes,	 chamado	 de	 “monotônico”,	 por	 apresentar	

pequena	variação	melódica	na	performance	vocal.	Acrescenta-se	a	esses	o	que	sussurra	e	

o	que	grita.	

Isso	demonstra	que	a	desafinação	vocal	 infantil	é	um	fenômeno	complexo,	que	

exige	 conhecimento	 do	 regente	 de	 coro	 infantil	 para	 desvelar	 suas	 possíveis	 causas	 e	

intervir	 pedagogicamente	 por	 meio	 de	 diferentes	 atividades	 musicais.	 Para	 tal,	

descrevemos	 a	 seguir	 algumas	 intervenções	 pedagógico-musicais	 disponíveis	 na	

literatura	coral	infantil.	

	
3.	Intervenções	pedagógico-musicais	

	

Existe	um	consenso	entre	autores	de	que,	para	que	a	voz	infantil	se	desenvolva,	

faz-se	necessária	a	descoberta	da	voz	cantada,	pela	criança,	sobretudo,	a	voz	de	cabeça	

(VAILLANCOURT,	 2012).	 Mas	 o	 mesmo	 não	 procede	 com	 relação	 à	 forma	 como	 o	
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trabalho	 pedagógico	 será	 feito	 -	 se	 individual	 ou	 coletivo.	 De	 acordo	 com	 Jaramillo	

(2004),	 por	 exemplo,	 o	 trabalho	 vocal	 a	 ser	 realizado	 junto	 à	 criança	 “desafinada”	

deveria	ser	feito	separadamente	do	grupo	coral,	uma	vez	que,	para	o	autor,	uma	criança	

afinada	não	 ajuda	outra	 “desafinada”.	Ao	 contrário,	 a	 “desafinada”	 atrapalha	 a	 afinada.	

Essa	 ideia	 é	 endossada	 por	 Phillips	 (2014),	 por	 acreditar	 que	 esse	 caminho	 acelera	 o	

processo	de	aprendizagem	da	criança	que	é	alvo	da	intervenção	pedagógica.	

	Por	 outro	 lado,	 Bartle	 (1993),	 orienta	 o	 professor	 a	 trabalhar	 com	 pequenos	

grupos	 de	 até	 quatro	 crianças	 de	 8	 a	 10	 anos	 de	 idade,	 de	 níveis	 de	 desenvolvimento	

vocal	aproximado,	três	vezes	por	semana,	durante	dez	minutos.	E	Cruz	(2003)	defende	a	

ideia	 de	 que	 as	 intervenções	 aconteçam	 de	 ambas	 as	 formas,	 tanto	 individual	 quanto	

junto	 ao	 coro.	 Além	 disso,	 a	 autora	 afirma	 que,	 ao	 receber	 essas	 intervenções,	 em	

situações	 normais	 de	 saúde,	 num	 prazo	 de	 três	 meses,	 uma	 criança	 pode	 começar	 a	

afinar.	 Contudo,	 se	 nesse	 período	 não	 apresentar	 melhoria,	 ela	 orienta	 encaminhar	 a	

criança	a	profissionais	de	saúde,	como	otorrinolaringologista	e	fonoaudiólogo.	

A	 literatura	 coral	 infantil	 nos	 apresenta	 alguns	 procedimentos	 a	 serem	

utilizados	para	intervir	no	processo	de	afinação	vocal	infantil,	que	estão	relacionados	ao	

fornecimento	de	modelo	vocal	apropriado,	de	feedback	verbal	e	visual,	fazendo	distinção	

entre	 as	 diferentes	 maneiras	 de	 se	 utilizar	 a	 voz,	 ensinando	 a	 correta	 maneira	 de	 se	

utilizar	a	respiração	diafragmática,	selecionando	repertório	adequado,	dentre	outros.	

A	princípio,	 não	 podemos	 ignorar	 o	 fato	 de	que	 o	modelo	 vocal	 de	 referência	

afeta	 diretamente	 a	 percepção	 e	 a	 forma	 de	 produção	 vocal	 da	 criança.	 Green	 (1987,	

1990	 apud	 SHAW,	 2013)	 e	 Phillips	 (2014)	 afirmam	 que	 a	 criança	 responde	melhor	 a	

outro	modelo	vocal	 infantil.	Na	sequência,	compreende	melhor	a	voz	feminina,	seguida	

da	voz	masculina,	em	falsete,	e,	por	último,	a	voz	masculina,	que	soa	uma	oitava	abaixo	

da	infantil.		

Nesse	 sentido,	 embora	Shaw	 (2013)	nos	apresente	uma	 longa	 lista	de	autores	

que	orientam	o	regente	masculino	a	utilizar	sua	voz	em	falsete,	no	lugar	da	voz	natural,	

no	 trabalho	 com	 crianças,	 sobretudo	 com	 pouca	 experiência	 de	 canto,	 Cruz	 (2003)	

desaconselha	 a	 utilização	 da	 voz	 em	 falsete,	 porque	 embora	 ele	 “soe	 como	 registro	

feminino,	 ele	 não	 possui	 a	 expressividade	 e	 a	 riqueza	 de	 nuances	 da	 voz	 natural.	 Seu	

timbre	não	é	pleno	e	aparenta	tensão	na	emissão”	(CRUZ,	2003,	p.	20).	

Além	 disso,	 é	 importante	 dizer	 que,	 ao	 trabalhar	 com	 crianças	 que	 possuem	

dificuldade	 em	 afinar,	 a	 voz	 do	 regente	 deveria	 ser	 livre	 de	 vibrato	 (SHAW,	 2013;	
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VAILLANCOURT,	 2012),	 sendo	 aconselhável	 a	 elaboração	 de	 uma	playlist	de	 canções	 a	

serem	apreciadas	pelos	coristas,	 em	casa,	 selecionando	repertório	cuja	 tonalidade	seja	

compatível	com	a	extensão	vocal	da	criança	e	cujo	modelo	vocal	seja	o	ideal.	

Também	 é	 aconselhável	 a	 utilização	 de	 feedback	 verbal	 e/ou	 visual.	 A	

combinação	dos	dois	é	mais	efetiva	do	que	a	utilização	do	feedback	verbal	apenas.	Como	

feedback	 visual,	 podem-se	 sugerir	 as	 seguintes	 imagens:	 lançar	 na	 cesta	 uma	 bola	 de	

basquete	para	notas	agudas	e	mover	as	mãos	do	estudante	em	direção	à	altura	desejada,	

dentre	outros.	A	respeito	do	feedback	verbal,	Runfola	e	Rutkowski	(2010)	nos	orientam	a	

seguir	esses	passos,	que	transcrevemos,	na	íntegra:		

	
1.	 Faça	 um	 comentário	 honesto,	 positivo;	 2.	 Diga	 à	 criança	 o	 que	 ela	 precisa	
trabalhar;	3.	Forneça	um	modelo	de	como	o	som	deveria	ser;	4.	Peça	a	todas	as	
crianças	 para	 imitar;	 5.	 Forneça	 o	 modelo	 novamente;	 6.	 Peça	 aos	 [coristas]	
para	 imitar	 individualmente,	ou	se	você	estiver	corrigindo	um	pequeno	grupo	
de	 crianças,	 peça	 ao	 pequeno	 grupo	 para	 repetir;	 7.	 Forneça	 verdadeiro,	mas	
encorajador,	comentário	em	resposta	(RUNFOLA;	RUTKOWSKI,	2010,	posições	
302	e	307,	tradução	nossa).	
	

	
Recomenda-se,	também,	que	o	regente	peça	para	a	criança	lhe	dar	um	feedback	

de	 sua	 sensação	 física	 ao	 fornecer	 a	 resposta	 sonora.	 Dessa	 forma,	 o	 regente	 pode	

intervir	fazendo-a	distinguir	entre	as	sensações	corporais	relacionadas	e	a	utilização	dos	

registros	de	peito	e	de	cabeça.	

Embora	nenhuma	pesquisa	ainda	tenha	comprovado	a	eficácia	dessa	ferramenta	

para	a	melhoria	da	afinação	vocal,	Phillips	(2014)	recomenda	a	utilização	do	manossolfa	

(Figura	1),	como	um	auxílio	de	memória	para	a	aprendizagem	e	lembrança	dos	padrões	

tonais,	por	ser	um	recurso	que	desenha	no	ar	subidas	e	descidas	sonoras.	E	para	ilustrar	

essa	 proposta,	 sugerimos,	 de	 acordo	 com	Miller	 e	McKenna	 (2013)	 e	Wieblitz	 (2011),	

que	o	regente	cante	padrões	melódicos	como	“Dó	Dó	Dó”,	“Dó	Ré	Mi”,	“Dó	Mi	Mi”,	“Mi	Ré	

Dó”	 e	 outros	 semelhantes,	 várias	 vezes,	 utilizado	 os	 sinais	 de	 mão	 e	 solicitando	 aos	

coristas	que	eles	o	imitem.	
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Figura	1:	Manossolfa		(LECK	e	JORDAN,	2009,	p.	165)	

De	acordo	com	Wieblitz	(2011),	a		
apresentação	 visual	 de	 intervalos	 e	 de	 mudança	 de	 altura	 com	 a	 mão	 é	
provavelmente	o	caminho	mais	fácil	de	tornar	o	conceito	imaginário	de	‘altura’	
não	 apenas	 visível,	 mas	 também	 tangível	 e	 compreensível.	 Não	 são	 apenas	
elementos	espaciais	que	estão	 sendo	mostrados,	pois	 isto	é	 combinado	com	a	
expressão	 física	 da	maior	 ou	menor	 tensão	 de	 um	 intervalo,	 do	 arco	 de	 uma	
melodia	(WIEBLITZ,	2011,	p.	157,	tradução	nossa).	

	
	

Nesse	sentido,	a	autora	sugere	como	auxílio	para	a	aquisição	do	senso	da	altura	

e	da	entonação,	além	do	manossolfa	acima,	a	“mão	de	cinco	notas”	(Figura	2),	que	é	uma	

variação	da	“mão	Guidoniana”,	na	qual	o	dedo	médio	desempenha	a	função	de	mostrar	

onde	 na	 melodia	 ocorrerá	 o	 intervalo	 de	 um	 semitom.	 Uma	 vez	 que	 as	 notas	 são	

contadas	no	sentido	de	baixo	para	cima,	quando	o	dedo	médio	se	junta	ao	dedo	anelar,	

indica	que	há	semitom	entre	a	segunda	e	a	terceira	nota	do	trecho	melódico.	Da	mesma	

forma,	quando	o	dedo	médio	se	junta	ao	dedo	indicador,	indica	que	há	semitom	entre	a	

terceira	e	a	quarta	nota.	

	
Figura	2:	Mão	de	cinco	notas	(WIEBLITZ,	2011,	p.	161)	
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Lara	 (2004)	 e	 Runfola	 e	 Rutkowski	 (2010)	 nos	 orientam	 criar	 atividades	 que	

ensinem	a	criança	a	distinção	entre	voz	falada,	voz	gritada,	voz	sussurrada	e	voz	cantada,	

pois	o	que	pode	parecer	uma	distinção	óbvia	para	adultos	não	o	é	para	as	crianças.	E,	

nesse	mesmo	sentido,	Rao	(1993)	sugere	a	utilização	do	que	ela	nomeia	como	padrões	

diários	de	fala,	como	bocejos,	risadas,	choros	e	suspiros.	

Com	relação	à	escolha	do	repertório,	é	importante	oferecer	às	crianças	padrões	

melódicos	 e	 canções	 cuja	 tonalidade	 contemple	 a	 tessitura	 vocal	 das	 crianças.	 Nesse	

sentido,	Bartle	 (2003)	 afirma	que	 as	 tonalidades	de	Ré,	Mi	Bemol	 e	Mi,	 tanto	maiores	

quanto	menores,	são	as	melhores	opções	para	contemplar	a	tessitura1	das	crianças,	que	

é	apresentada	por	Phillips	(2014),	juntamente	com	a	extensão	vocal	infantil	(Figura	3),	

na	tabela	a	seguir:	

	

	
	 6/7	anos	 7/8	anos	 8/9	anos	 9/10	anos	 10/11	

anos	
11/12	anos	

Extensão	 Dó3	ao	Dó4	 Si2	ao	Ré4	 Sib2	ao	Mib4	 Lá2	ao	Mi4	 Láb2	ao	Fá4	 Sol2	ao	Sol4	

Tessitura	 Ré3	ao	Lá3	 Ré3	ao	Si3	 Ré3	ao	Dó4	 Ré3	 ao	
Ré4	

Ré3	ao	Ré4	 Ré3	ao	Ré4	

	
Figura	3:	Referência	de	extensão	e	tessitura	vocal	de	diferentes	idades	(PHILLIPS,	2014,	p.	100	–	101)	

	

Outra	estratégia	que	pode	ajudar	 imensamente	o	processo	de	afinação	vocal	é	

ensinar	 à	 criança	 a	 respirar	 corretamente,	 uma	 vez	 que	 o	 ar	 expelido	 dos	 pulmões	 é	

responsável	 pela	 vibração	 das	 pregas	 vocais.	 A	 falta	 de	 coordenação	 do	 suporte	

respiratório	 pode	 produzir	 tanto	 uma	 voz	 gutural,	 pressionada,	 quanto	 um	 “canto	

desafinado,	difuso,	como	resultado	da	baixa	pressão	de	ar	e	da	falta	de	compensação	do	

mecanismo	laríngeo”	(PHILLIPS,	2014,	p.	38,	tradução	nossa).	

Para	 finalizar	 essa	 seção,	 Lara	 (2004)	 nos	 orienta	 a	 ensinar	 muitas	 canções	

curtas	 e	 repetitivas	 para	 o	 chamado	 “cantor	 direcional”,	 apresentando-lhe,	 também,	

jogos	 de	 imitação	 vocal	 (ecos).	 Para	 o	 de	 extensão	 curta,	 devem-se	 apresentar	 jogos	

vocais	que	explorem	tanto	o	registro	grave,	quanto	o	agudo,	estimulando-o	a	gravar	as	

diferentes	 sensações	 físicas.	 Com	 relação	 ao	 “organum”,	 deve-se	 lhe	 oferecer	

oportunidades	 para	 que	 ele	 experimente	 o	 canto	 em	 uníssono.	 Inicialmente,	 deve-se	
                                                
1 Extensão “refere-se ao limite de sons emitidos por uma voz, do grave ao agudo, mesmo além dos limites 

naturais de sua tessitura [e tessitura] é o conjunto de notas (...)  onde o cantor emite a voz com total 
homogeneidade” (MARSOLA, BAÊ, 2000, p. 33). 
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solicitar	que	cante	sozinho,	selecionando,	em	seguida,	algumas	crianças	para	se	juntar	a	

ele,	a	partir	de	sua	nota	musical	escolhida.	

	

4.	Considerações	finais	

	

Esta	 revisão	 bibliográfica	 nos	 dá	 base	 para	 fazer	 as	 seguintes	 afirmações:	 1	

crianças	 consideradas	 “desafinadas”	podem	aprender	 a	 cantar	 afinado,	 uma	vez	que	 a	

desafinação	 vocal	 pode	 ser	 considerada	 uma	 das	 etapas	 do	 desenvolvimento	músico-

vocal	infantil;	2	é		necessário	que	os	regentes	de	coros	infantis	investiguem	as	causas	da	

desafinação	 vocal	 de	 seus	 coristas,	 a	 fim	 de	 realizar	 interferências	 pedagógicas	

adequadas;	 3	 a	 revisão	 bibliográfica	 enfraquece	 o	 argumento	 da	 importância	 de	 se	

praticar	a	seleção	vocal,	firmados	na	crença	do	talento.	

Para	 a	 nossa	 pesquisa	 de	 doutorado,	 compreender	 como	 se	 dá	 o	

desenvolvimento	músicovocal	infantil	é	importante,	pois	nos	permite	levantar	questões	

como:	 1	 Como	 os	 regentes	 de	 coros	 infantis	 escolares	 têm	 acolhido	 musicalmente	 a	

criança	 considerada	 “desafinada”?;	2	Eles	 têm	 tido	acesso	a	essas	 informações?;	3	Sua	

prática	 pedagógico-musical	 revela	 outras	 estratégias	 de	 intervenção	 ainda	 não	

apontadas	pela	literatura	coral	infantil?	

Defendemos	a	prática	do	canto	coral	como	importante	ferramenta	de	educação	

musical	 nas	 escolas	 públicas	 brasileiras,	 dada	 a	 aparente	 facilidade	 de	 se	 formar	 um	

coral	 –	 muito	 devida	 às	 poucas	 necessidades	 materiais	 para	 que	 a	 atividade	 ocorra.	

Dizemos	 “aparente”,	 pois	 observamos	 uma	 série	 de	 dificuldades,	 principalmente	 do	

ponto	 de	 vista	 pedagógico,	 que	 podem	 ser	 determinantes	 no	 relacionamento	 com	

música	das	crianças	sob	nossa	responsabilidade.	

Para	 tanto,	 é	 possível	 conceber	 a	 hipótese	 de	 que	 o	 conceito	 de	 “criança	

desafinada”,	 em	 seu	 uso	 cotidiano,	 pode	 revelar-se	 como	 uma	máscara.	Machado	 Pais	

(2008,	p.	8)	afirma	que,	não	sem	razão	Nietzsche	(1980,	p.	46)	dizia	que	“todo	o	conceito	

deriva	de	 igualarmos	o	que	 é	desigual”.	Nessa	 esteira,	 a	 revisão	bibliográfica	 efetuada	

mostrou	 que	 há	 diferentes	 questões	 ocultas	 sob	 a	 máscara	 da	 expressão	 “criança	

desafinada”.	 Utilizada	 a	 partir	 do	 senso	 comum,	 a	 expressão	 torna-se	 uma	 abstração	

arbitrária	 de	 diferenças	 individuais,	 que	 acaba	 por	 encobrir	 a	 necessidade	 de	 ações	

pedagógicas	 específicas.	 Quando	 associada	 à	 prática	 de	 seleção	 vocal,	 a	 concepção	 do	

canto	coral	como	ferramenta	de	educação	musical	se	desfaz.	
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A	 intenção,	 na	 pesquisa	 de	 doutorado	 em	 andamento,	 é	 observar	 como	 esta	

“máscara”	é	utilizada	nas	escolas	de	educação	básica	numa	região	específica	do	estado	

de	Minas	Gerais.	Como	afirma	Machado	Pais	(2008,	p.	7):	

	
Um	 dos	 desafios	 da	 sociologia	 é	 desmascarar	 as	 actuações	 cotidianas,	
procurando	 descobrir	 o	 que	 elas	 revelam	 a	 partir	 do	 que	 ocultam.	 Se	 a	
realidade	 nos	 aparece	 mascarada	 é	 sensato	 não	 desprezar	 suas	 máscaras,	
embora	 seja	 certo	 que	 elas,	 como	 os	mitos,	 não	 podem	 explicar-se	 por	 si	 só,	
como	 nos	 ensinou	 Lévi-Strauss	 (1979).	 Para	 desvendar	 o	 que	 as	 máscaras	
ocultam	 é	 necessário	 decifrar	 os	 seus	 enigmas	 (Pais,	 2003).	 De	 que	 forma?	
Pesquisando	 os	 usos	 que	 se	 fazem	 das	máscaras.	 É	 esse	 o	 desafio	 que	 lanço,	
tomando	 como	 referenciais	 empíricos	 diferentes	 cenários	 de	 actuação	 das	
máscaras,	 a	 começar	 pelos	 actos	 de	 nomeação	 que	 mascaram	 a	 realidade	 a	
partir	do	momento	em	que	a	nomeiam.				

	

A	seleção	vocal	acaba	tornando-se,	de	certa	forma,	outra	máscara	arbitrária	que	

não	somente	pode	ocultar	um	desconhecimento	sobre	os	processos	de	desenvolvimento	

da	 voz	 cantada	 nas	 crianças,	mas	 cujos	 efeitos	 acabam	por	 afetar	 seriamente	 a	 oferta	

democrática	de	educação	musical	para	todos.	

A	 proposta	 é,	 pois,	 compreender	 os	 usos,	 as	 “atuações	 cotidianas”	 dessas	

máscaras	 nas	 práticas	 corais	 de	 escolas	 de	 educação	 básica,	 procurando	 descobrir	 “o	

que	 elas	 revelam	 a	 partir	 do	 que	 ocultam”.	Dessa	 forma,	 esperamos	 contribuir	 para	 a	

desmistificação	em	torno	da	prática	musical,	que	pode	–	e	deve	–	ser	acessível	a	todos.	
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A	voz	do	cantor	transmasculino	na	terapia	hormonal	com	testosterona	
durante	o	processo	de	transição	de	gênero:	Uma	análise	de	vídeos	do	

Youtube	
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Resumo:	 Este	 trabalho	 buscou	 entender	 os	 efeitos	 causados	 pela	 terapia	 hormonal	 com	 testosterona,	
realizada	 durante	 o	 processo	 de	 transição	 de	 gênero	 masculino	 para	 feminino,	 na	 voz	 e	 no	 aparelho	
fonador	 de	 cantores	 transmasculinos.	 Utilizando	 vídeos	 do	Youtube	 como	 fonte	 de	 pesquisa,	 a	 voz	 dos	
cantores	 transmasculinos	 Julian	 Morris	 (cantor	 popular)	 e	 Holden	 Madagame	 (cantor	 erudito)	 foi	
analisada	durante	e	após	o	processo	de	transição	de	gênero.	A	partir	da	literatura	e	das	fontes	de	pesquisa	
foi	possível	perceber	os	efeitos	do	espessamento	das	pregas	vocais	na	voz	desses	cantores.		
		
Palavras-chave:	Cantor	transmasculino.	Transição	de	gênero.	Terapia	hormonal	com	testosterona.	Canto.	
Adaptação	vocal.		

		

	

Introdução		

		
Esta	 pesquisa	 é	 resultado	 de	 um	 Trabalho	 de	 Conclusão	 de	 Curso	 (TCC)	

realizado	 no	 Curso	 de	 Graduação	 em	 Música	 (Canto),	 da	 Universidade	 Federal	 de	

Uberlândia	 (UFU),	 que	 teve	 como	objetivo	 entender	de	que	 forma	 a	 terapia	 hormonal	

com	testosterona,	durante	o	processo	de	transição	do	gênero	feminino	para	o	masculino	

(processo	enfrentado	por	homens	trans),	afeta	a	voz	e,	consequentemente,	a	voz	cantada	

de	 cantores	 transmasculinos	 durante	 e	 após	 a	 sua	 transição.	 Buscou-se,	 ainda,	 olhar	

para	os	medos	e	dilemas	advindos	da	incerteza	dos	efeitos	desse	tipo	de	terapia	na	voz	

cantada	 e	 contemplar	 diferentes	 processos	 de	 adaptação	 vocal	 no	 âmbito	 da	 música	

popular	e	no	campo	da	música	erudita.		

Acredita-se	 que	 a	 importância	 deste	 trabalho	 para	 educação	 musical	 e	 para	

professores	 de	 canto	 reside	 justamente	 na	 tentativa	 de	 entender	 as	 relações	

estabelecidas	pelo	cantor	transmasculino	com	a	sua	voz	cantada	e	com	a	música	em	seu	

processo	de	transição	de	gênero	e	terapia	hormonal	com	testosterona.	

Ora,	se	a	música	é	“uma	comunicação	sensorial,	simbólica	e	afetiva,	e	portanto	

social”	 (SOUZA,	2004,	p.	9),	o	 campo	da	educação	musical	deve	olhar	para	as	 relações	

estabelecidas	 entre	 os	 sujeitos	 e	 a	música	 que	produzem.	 Compreender	 de	 que	 forma	

cantores	transgênero	interagem	com	a	sua	voz	–	instrumento	produtor	de	sua	atividade	
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musical	–	e	de	que	modo	inserem	a	música	em	seu	cotidiano	e	que	significações	ela	tem	

em	suas	vidas	permitem	ao	professor	de	música/canto	aproximar-se	dessa	parcela	da	

população	ainda	marginalizada	e	esquecida	por	grande	parte	sociedade	e	também	pelo	

campo	da	educação	musical.	

Ademais,	este	trabalho	é,	também,	uma	forma	de	dar	visibilidade	à	comunidade	

trans	e	aos	cantores	transmasculinos.	

A	fim	de	compreender	melhor	o	universo	da	pessoa	transgênero	foi	necessário	

visitar	a	literatura	para	apresentar	aspectos	e	questões	consideradas	fundamentais	para	

se	entender	relações	que	pessoas	transgênero	estabelecem	om	a	música.		

É	 importante	 mencionar	 que	 para	 aceitar	 e	 validar	 a	 existência	 de	 pessoas	

transgênero	é	necessário	que	 se	olhe	para	o	 gênero	 como	uma	construção	 social.	 Isso	

porque		

	
o	sexo	não	causa	o	gênero;	e	o	gênero	não	pode	ser	entendido	como	expressão	
ou	reflexo	do	sexo;	[...]	o	gênero	é	a	construção	cultural	variável	do	sexo,	uma	
miríade	 de	 possibilidades	 abertas	 de	 significados	 culturais	 ocasionados	 pelo	
corpo	sexuado	(BUTLER,	2003,	p.	163).	
	

Nesse	 contexto,	 é	 possível	 afirmar	 que	 o	 gênero	 caracteriza-se	 como	 uma	

“tecnologia	 de	 identificação	 de	 um	 indivíduo	 pela	 sociedade”	 a	 partir	 de	 seus	

comportamentos	 e	 do	 modo	 como	 exerce	 seu	 papel	 social.	 Apesar	 da	 construção	

sociocultural	e	heranças	históricas	que	apontam	para	uma	ligação	imprescindível	entre	

gênero	e	sexo	biológico,	o	gênero	é,	na	verdade,	uma	construção	sociocultural	e	não	um	

fator	biológico.	

Questionando	os	padrões	impostos	à	sociedade	pelo	binarismo	homem-mulher,	

ou	 seja,	 as	 regras	 de	 performance	 de	 gênero	 que	 têm	 como	 base	 os	 modelos	

heteronormativos,	a	teoria	queer	ajuda	a	pensar	no	gênero	como	uma	construção	social.	

Para	Gieseking	(2008),	

	
enquanto	 a	 heteronormatividade	 assume	 que	 a	 heterossexualidade	 e	 as	
relações	dos	gêneros	masculino	e	feminino	binários	esperados	dentro	dele	são	
seguros	e	constantes,	a	teoria	queer	é	um	modelo	de	discurso	que	desestabiliza	
os	pressupostos	e	privilégios	de	modelos	heteronormativos	do	estudo	e	da	vida	
cotidiana	 e	 politiza	 e	 reconhece	 a	 fluidez	 e	 instabilidade	 das	 identidades	
(GIESEKING,	2008,	p.	737)	(Tradução	minha)1.	

                                                
1	 	 “No	 original:	 “While	 heteronormativity	 assumes	 that	 heterosexuality	 and	 the	 relations	 of	 the	 binary	
masculine	and	feminine	genders	expected	within	it	are	secure	and	constant,	queer	theory	is	a	discourse	
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Hall	 (2006)	 confirma	 a	 dinâmica	 citada	 por	 Gieseking	 no	 que	 diz	 respeito	 à	

instabilidade	das	identidades.	De	acordo	com	esse	autor,		

	
o	 sujeito	assume	 identidades	diferentes	em	diferentes	momentos,	 identidades	
que	 não	 são	 unificadas	 ao	 redor	 de	 um	 "eu"	 coerente.	 Dentro	 de	 nós	 há	
identidades	 contraditórias,	 empurrando	 em	 diferentes	 direções,	 de	 tal	 modo	
que	nossas	identificações	estão	sendo	continuamente	deslocadas	(HALL,	2006,	
p.	13).	
	

De	 posse	 desses	 conceitos,	 já	 é	 possível	 pensar	 sobre	 identidade	 de	 gênero	 e	

transexualidade.		

A	transexualidade	é	uma	questão	de	identidade	gênero	e	se	manifesta	quando	a	

pessoa	sente	que	seu	corpo	não	representa	a	imagem	de	gênero	que	tem	de	si,	mesmo	

que	 essa	 imagem/identidade	 seja	diferente	do	 seu	 sexo	biológico	 (JESUS,	 2012,	 p.	 14-

15).	

Deixando	 mais	 claro:	 a	 pessoa	 transgênero	 não	 identifica	 seu	 gênero	 tendo	

como	 base	 o	 sexo	 biológico	 com	 o	 qual	 nasceu.	 Descobrir-se	 transgênero	 e	 conseguir	

externar	 as	 características	 da	 sua	 identidade	 de	 gênero	 da	 forma	 que	 melhor	 o	

contemple	 é	 de	 extrema	 importância	 para	 que	 o	 indivíduo	 que	 sofre	 com	 a	

incongruência	de	gênero	consiga	entender	seu	papel	e	seu	lugar	no	mundo.	

Em	se	tratando	da	voz	como	uma	ferramenta	de	identificação	de	um	indivíduo,	

ela	desempenha	funções	no	exercício	dos	papéis	sociais	de	gênero.	Isso	porque	ter	uma	

voz	que	corresponda	ao	seu	sexo	biológico	é	uma	espécie	de	padrão	estabelecido	para	se	

exercer	um	papel	social	de	gênero.	Nesse	caso,	ter	voz	grave	por	ser	homem	ou	ter	voz	

aguda	por	ser	mulher.	

Entretanto,	há	uma	problemática	em	se	pensar	assim,	afinal	nem	toda	“voz	de	

homem”	é	grave	e	nem	toda	“voz	de	mulher”	é	aguda.	Para	além	disso,	há	que	se	pensar	

nas	 vozes	 de	 pessoas	 que	 não	 se	 identificam	 com	 os	 gêneros	 do	 binarismo	 homem-

mulher	como:	travestis,	transexuais,	dentre	outros.	

Para	 Jacobs	 (2017)	 “a	 aproximação	 entre	 fisiologia,	 psicologia	 e	 sociologia,	

aliada	à	filosofia	contemporânea,	como	é	o	caso	das	Teorias	de	Gênero,	redimensiona	a	

                                                                                                                                                   
 

model	that	destabilizes	the	assumptions	and	privileges	of	secure	heteronormative	models	of	study	and	
everyday	life	and	politicizes	and	acknowledges	the	fluidity	and	instability	of	identities”.	
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interpretação	da	produção	vocal	e	os	discursos	de	preparação	vocal”	(JACOBS,	2017,	p.	

374).	

Sendo	assim,	pode-se	afirmar	que,	se	o	gênero	é	uma	construção	sociocultural,	o	

resultado	vocal	que	se	espera	de	uma	pessoa	baseada	em	seu	sexo	biológico	também	o	

será.	

Trazendo	 essas	 questões	 para	 o	 contexto	 da	 música,	 considera-se	 que	 ela	 é	

epistêmica	 e,	 portanto,	 reproduz	 realidades	 sociais.	Mais	 que	 isso,	 a	música	 contribui	

para	a	construção	social	da	realidade	(MARTÍ,	1999,	p.	30-31).	Dessa	maneira,	a	música	

também	tem	sua	parcela	de	participação	na	construção	da	identidade	do	indivíduo	e	dos	

desmembramentos	dessa	identidade,	tais	como	identidade	de	gênero	e	identidade	vocal.	

Sabendo	 do	 foco,	 objetivo	 e	 conhecendo	 as	 bases	 teóricas	 deste	 trabalho	 de	

pesquisa,	passa-se	para	a	descrição	de	sua	estrutura.	Essa	comunicação	está	dividida	em	

4	 partes:	 a	 primeira,	 constituída	 por	 essa	 introdução,	 contextualiza	 o	 objeto,	 expõe	 o	

objetivo	 e	 evidencia	 os	 referenciais	 teóricos	 utilizados	 na	 realização	 do	 trabalho;	 a	

segunda	apresenta	a	metodologia	empregada;	a	terceira	discute	o	resultado	das	análises	

realizadas;	e	a	quarta	traz	as	considerações	finais.	

	

2.		Metodologia	

		 	

Por	 se	 tratar	de	uma	pesquisa	 sobre	cantores	 transmasculinos,	 era	necessário	

que	se	encontrassem	participantes	com	essas	duas	particularidades:	que	fossem	homens	

transgênero	e	que	fossem	cantores.	Entretanto,	esse	campo	empírico	não	foi	encontrado	

em	Uberlândia	–	cidade	na	qual	esta	pesquisa	foi	realizada	–	ou	região.	

Em	razão	disso,	recorreu-se	ao	vídeo,	mais	especificamente	vídeos	do	Youtube,	

como	fonte	de	coleta	de	dados	para	este	trabalho.	Essa	decisão	foi	tomada	sabendo	que	

vários	 campos	 de	 pesquisa,	 inclusive	 a	 música	 e	 a	 educação	 musical,	 já	 utilizam	 o	

Youtube	como	uma	ferramenta	e	fonte	de	pesquisa	(ROCHA,	FURTADO	e	ROCHA,	2015,	

p.	47).		

Para	além	disso,	buscou-se	olhar	para	o	vídeo	como	“uma	amálgama	complexa	

de	sentidos,	imagens,	técnicas,	composição	de	cenas,	sequências	de	cenas	e	muito	mais”	

(ROSE,	 2002,	 p.	 343),	 considerando	 seu	 grande	 número	 de	 informações	 e	 dados	

disponíveis	 no	 vídeo,	 e	 que	 o	 “traslado”	 da	 linguagem	visual	 para	 a	 linguagem	escrita	
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envolve	a	tomada	de	decisões	de	quais	pontos	se	quer	destacar	durante	a	descrição	do	

conteúdo	audiovisual	(ROSE,	2002,	p.	343-344).	

Posto	 isso,	 deve-se	 destacar	 que	 os	 participantes	 da	 pesquisa	 –	 Julian	Morris	

(cantor	 popular)	 e	Holden	Madagame	 (cantor	 erudito)	 –	 não	 sabem	que	 participaram	

desse	estudo.	

A	escolha	dos	vídeos	que	abordam	a	história	de	transição	de	gênero	e	focam	na	

questão	 vocal	 dos	 participantes	 foi	 escolhida	 por	 uma	 pesquisa	 realizada	 no	Youtube,	

utilizando	a	palavra	chave	de	busca	“trans	singer”2.	A	escolha	de	Julian	Morris	e	Holden	

Madagame	deu-se	 justamente	pelo	 fato	de	os	vídeos	sobre	eles	 focarem	na	história	de	

suas	transições	e	o	modo	como	eles,	enquanto	cantores,	lidaram	com	isso:	que	medos	e	

dilemas	enfrentaram,	como	a	voz	reagiu	etc.	

Foram	escolhidos	5	vídeos	contando	a	história	de	transição	de	gênero	e	vocal	de	

Julian	Morris	e	3	vídeos	que	discorrem	sobre	Holden	Madagme,	perfazendo	um	total	de	

8	vídeos,	que,	somados,	têm	a	duração	de	44	minutos	e	44	segundos.3	

		 	

3.	 Transição	 vocal:	 A	 voz	 de	 Julian	Morris	 e	Holden	Madagame	 após	 o	 início	 da	

terapia	hormonal		

	

Constansis	 (2008,	p.	4)	 chama	atenção	para	o	 fato	de	que	assim	que	a	 terapia	

hormonal	 se	 inicia	 e	 os	 níveis	 de	 testosterona	 aumentam	 no	 corpo	 de	 quem	 está	

                                                
2Resultados	 encontrados	 no	 Youtube	 a	 partir	 da	 chave	 de	 pesquisa	 “Trans	 singer”:	
<https://www.youtube.com/results?search_query=trans+singer	>.	Acesso	em	14	abr.	2019.		

3	Vídeos	utilizados	como	fonte	de	pesquisa	para	realização	desta	pesquisa:	7	MONTHS	on	testosterone	-	
singing	 update.	 Holden	 Madagame,	 2015.	 (12	 minutos	 e	 33	 segundos).	 Disponível	 em:	 <	
https://www.youtube.com/watch?v=mbJk746OF1s&t=67s	>	Acesso	em:	15	abr.	2019;	16	MONTHS	on	T	
-	 singing	 update.	 Holden	 Madagame,	 2016.	 (9	 minutos	 e	 16	 segundos).	 Disponível	 em:	 <	
https://www.youtube.com/watch?v=BqaO196y9M8	>	Acesso	em:	15	abr.	2019;	CALL	me	out	aviary.	IN	
Close,	 2016	 (3	 minutos	 e	 35	 segundos).	 Disponível	 em:	
<https://www.youtube.com/watch?v=gnHWGQH81Gg>	 Acesso	 em:	 14	 abr.	 2019;	 HOME	 video.	 IN	
Close,	 2016	 (1	 minuto	 e	 39	 segundos).	 Disponível	 em:	 <	
https://www.youtube.com/watch?v=rtde0hyPtEc	>	Acesso	em:	14	abr.	2019;	HUNGRY	ghost.	 IN	close,	
2016	(3	minutos	e	54	segundos).	Disponível	em:	<https://www.youtube.com/watch?v=K8lluN91mUg	>	
Acesso	em:	14	abr.	2019;	THE	TRANS	opera	singer	who	went	from	soprano	to	tenor.	The	Independent,	
2017	 (3	 minutos	 e	 19	 segundos).	 Disponível	 em:	 <https://www.youtube.com/watch?v=PTtk-
DlJ22c&t=74s>	Acesso	em:	15	abr.	2019;	VOICE:	a	 trans	singer's	story.IN	Close,	2016	(8	minutos	e	13	
segundos).	 Disponível	 em:	 <https://www.youtube.com/watch?v=3LGCkUjWkDQ&t=354s>	 Acesso	 em:	
14	 abr.	 2019;	 VOICE	 lessons.	 IN	 Close,	 2016	 (2	 minutos	 e	 8	 segundos).	 Disponível	 em:		
https://www.youtube.com/watch?v=3uDGKJkhBtU&t=35s>	Acesso	em:	14	abr.	2019.	
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transicionando	do	gênero	feminino	para	o	masculino,	a	laringe	e,	consequentemente,	as	

pregas	vocais	começam	a	perder	as	características	biologicamente	“femininas”.		

Segundo	Romano	 (2018,	 p.	 26),	 a	 terapia	 hormonal	 pode	 ser	 vista	 como	uma	

segunda	puberdade,	já	que	as	mudanças	promovidas	pela	introdução	de	testosterona	no	

corpo	durante	o	processo	de	transição	de	gênero	são	similares	àquelas	que	acontecem	

com	a	voz	de	meninos	que	entram	na	adolescência.	A	autora	alerta	que	na	puberdade	

essas	transformações	levarão	por	volta	de	três	anos	para	se	concretizar.	Desse	modo,	o	

alargamento	da	laringe	e	o	crescimento	das	pregas	vocais	se	dará	dentro	do	período	de	

um	ano	e	meio,	enquanto	que	na	transição	de	gênero	feminino	para	o	masculino,	com	o	

uso	da	terapia	de	hormônio,	o	engrossamento	das	pregas	vocais	ocorre	em	três	meses.		

Ao	 entrar	no	processo	de	 transição	 e	decidir	 realizar	 a	 terapia	hormonal	 com	

testosterona	 a	 fim	 de	 adquirir	 “características	 masculinas”,	 o	 cantor	 transmasculino	

deve	 estar	 ciente	 das	 consequências	 que	 os	 altos	 níveis	 de	 testosterona	 que	 serão	

introduzidos	em	seu	corpo	trarão	para	o	seu	aparelho	fonador.	Por	isso	mesmo,	Romano	

(2018),	em	sua	tese	de	doutorado,	defende	que	os	profissionais	da	voz	cantada	(mas	isso	

também	deve	 se	 aplicar	 a	 cantores	 amadores,	 estudantes	 de	 canto	 etc.)	 considerem	 a	

possibilidade	 de	 conduzir	 o	 tratamento	 com	 testosterona	 iniciando	 com	 uma	 baixa	

dosagem	do	hormônio,	administrado	a	uma	taxa	constante.	O	aumento	da	dosagem	de	

testosterona	 deve	 ser	 gradual	 e	 levar	 em	 conta	 a	 confortabilidade	 vocal,	 chegando	 ao	

nível	médio	de	testosterona	que	um	adolescente	do	sexo	masculino	na	puberdade	teria	

em	 seu	 corpo,	 em	 vez	 de	 já	 começar	 com	 doses	 de	 300	 a	 1000	miligramas	 por	 dia	 –	

quantidade	 de	 hormônios	 que	 a	 maioria	 dos	 homens	 trans	 aplicam	 em	 seu	 corpo	

diariamente	(ROMANO,	2018,	p.	27).	

Não	foi	fácil	para	Julian	Morris	ou	Holden	Madagame	tomar	a	difícil	decisão	de	

se	 submeter	 à	 terapia	 hormonal	 com	 testosterona.	 Ao	mesmo	 tempo	 em	 que	 havia	 a	

enorme	 vontade	 de	 adquirir	 “características	 masculinas”	 para	 melhor	 performar	 o	

gênero	 com	 o	 qual	 eles	 interiormente	 se	 identificavam,	 o	 medo	 de	 perder	 a	 voz	 que	

construíram	durante	toda	uma	vida	estava	presente.	

Julian	arriscou-se	colocando	em	cheque	sua	voz,	seu	instrumento	mais	querido	e	

forma	preferida	de	ser	identificado	pelas	pessoas.	Já	Holden	foi	contra	todos	os	padrões	

que	 lhe	diziam	que	não	 se	podia	 ser	um	cantor	de	ópera	 transmasculino,	 enfrentando	

um	mundo	em	que	suas	características	vocais	têm	que	ser,	na	grande	maioria	dos	casos,	
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definidas	de	acordo	com	seu	sexo	biológico	e	no	qual,	até	pouco	tempo,	não	havia	espaço	

para	diversidade.	

No	 âmbito	 do	 canto	 popular,	 é	 comum	 que	 as	 mulheres	 cantem	 em	 uma	

tessitura	 que	 explora	 a	 região	 médio-grave	 de	 suas	 vozes,	 enquanto	 que	 os	 homens	

usam	sua	região	médio-aguda,	criando	uma	espécie	de	“equivalência”	de	tessitura	entre	

as	 vozes.	 No	 caso	 de	 Julian,	 a	 grande	 mudança	 sonora	 ocorreu	 em	 função	 do	

espessamento	 das	 pregas	 vocais	 que,	 consequentemente,	 acarretou	 uma	mudança	 de	

qualidade	 vocal	 (timbre)	 do	 cantor.	 Embora	 usando	 uma	 tessitura	 muito	 próxima	

daquela	já	utilizada	antes	da	transição,	as	mudanças	de	timbre,	pelas	quais	a	voz	passou,	

não	permitem	que	ela	soe	como	soava	antes	da	terapia	hormonal.	

Ao	 contrário	 de	 Julian	 que,	 no	 canto	 popular,	 pôde	 manter	 uma	 tessitura	

aproximada	àquela	que	usava	antes	de	sua	transição,	a	dinâmica	do	canto	para	Holden	

mudou	completamente.	Além	disso,	no	canto	 lírico	não	há	a	possibilidade	de	mudança	

de	 tonalidade	 para	 uma	 região	 mais	 confortável	 para	 o	 cantor	 (no	 caso	 das	 árias	 de	

ópera).	Sendo	assim,	pode-se	dizer	que,	no	caso	de	Holden,	a	adaptação	de	sua	voz	e	seu	

processo	 de	 reeducação	 vocal	 foi	 conduzido	 tendo	 por	 base	 o	 tipo	 de	música	 que	 ele	

canta	e	não	a	adaptação	das	músicas	para	que	melhor	se	encaixem	em	sua	voz.	

Holden,	 apesar	 das	 dificuldades,	 vem	 conseguindo	 trabalhar	 sua	 voz	 como	

tenor,	demonstrando	que,	mesmo	em	um	processo	em	que	a	voz	do	cantor	transgênero	

tenha	que	ser	adaptada	ao	estilo	de	música	que	ele	canta,	é	possível	que	essa	adaptação	

seja	feita	e,	que	sim,	um	cantor	transmasculino	tem	lugar	no	canto	lírico.	

Ademais,	com	base	no	que	se	viu	dos	vídeos-fonte	desta	pesquisa,	os	cantores	

transmasculinos	 têm	medo	 de	 realizar	 a	 terapia	 hormonal	 com	 testosterona	 por	 não	

saberem	 e/ou	 não	 terem	 ideia	 do	 que	 acontecerá	 durante	 e	 após	 esse	 tratamento.	

Perder	a	voz	é	uma	possibilidade.		

“Perder	uma	voz”	que	levou	anos	para	ser	construída	é	um	dos	motivos	para	o	

surgimento	do	medo	em	passar	pelo	processo	de	transição,	pois	a	identidade	vocal	é	um	

fator	de	suma	importância	na	conexão	de	um	indivíduo	consigo	mesmo,	“a	voz	é	uma	das	

extensões	 mais	 fortes	 de	 nossa	 personalidade”	 (BEHLAU	 e	 ZIEMER,	 1988,	 p.	 71).	

Identidade	vocal	e	identidade	pessoal	(ou	personalidade)	estão	intrinsecamente	ligadas	

e	não	é	possível	detectar	quando	uma	começa	e	a	outra	termina.	De	acordo	com	Barros	

(2012),	“cada	indivíduo	tem	sua	identidade	vocal,	tem	seu	timbre,	que	é	reconhecido	por	

ele	e	pelos	outros	 indivíduos,	revelando	o	que	tem	de	 inato	e	o	que	tem	de	cultural.	A	
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identidade	vocal	é	um	elemento	muito	forte	no	auto	reconhecimento”	(BARROS,	2012,	p.	

48).	

Sendo	 assim,	 “perder	 a	 voz”	 implica	 na	 perda	 de	 uma	 parte	 da	 identidade	

enquanto	 indivíduo.	 O	 processo	 de	 aquisição	 de	 uma	 nova	 voz	 pode	 deixar	 o	 cantor	

transmasculino	confuso	quanto	à	pessoa	que	ele	é,	não	só	enquanto	cantor,	mas	também	

como	indivíduo.	Após	o	agravamento	da	voz,	o	cantor,	provavelmente,	terá	de	passar	por	

um	processo	em	que	terá	de	se	acostumar	com	a	nova	voz	e	essa	nova	voz,	por	sua	vez,	

desencadeará	 um	processo	 de	 construção	 de	 uma	 nova	 identidade,	 ou	 de	 pelo	menos	

parte	da	identidade	do	cantor	transgênero,	uma	vez	que	as	pessoas	são	constituídas	de	

várias	identidades	que	se	deslocam	continuamente.	

	 	 	

4.	Considerações	finais	

	 	

A	 existência,	 resistência	 e	 evidência	 das	 histórias	 de	 sucesso	 tanto	 de	 Julian	

quanto	 de	 Holden	 podem	 ajudar	 a	 trazer	 esperança,	 podem	 constituir	 uma	 tábua	 de	

salvação	em	que	outros	cantores	transmasculinos	podem	se	agarrar.	Afinal,	se	os	dois	e	

vários	 outros	 cantores	 transmasculinos	 já	 passaram	 pelo	 processo	 de	 transição	 e	

conseguiram	prosseguir	cantando,	outros	também	podem	fazê-lo.	

É	necessário	agora	que	mais	pesquisas	e	trabalhos	sejam	desenvolvidos	com	o	

intuito	 de	 conhecer	 melhor	 e	 entender	 como,	 de	 fato,	 funciona	 a	 voz	 do	 cantor	

transmasculino	durante	a	transição	de	gênero,	os	efeitos	causados	pela	testosterona	no	

aparelho	fonador	desses	cantores	e	quais	são	as	melhores	ferramentas	para	se	lidar	com	

as	vozes	durante	esse	período.	

A	voz	do	cantor	transmasculino	jamais	se	igualará	a	voz	de	um	cantor	cisgênero	

masculino	em	função	das	peculiaridades	do	aparelho	fonador	desse	tipo	de	cantor.	Mas	

essas	 vozes	 não	 precisam	 de	 forma	 alguma	 se	 igualar.	 Muito	 pelo	 contrário,	 elas	

precisam	 ser	 únicas,	 transluzentes	 e	 servirem	 de	 lembrete	 de	 que	 sempre	 é	 possível	

mudar,	que	é	possível,	sim,	ser	e	ter	a	voz	da	pessoa	que	se	deseja	ser.		
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Resumo:	 O	 presente	 artigo	 é	 parte	 da	 pesquisa	 de	 Mestrado	 que	 tem	 os	 jogos	 de	 improvisação	
desenvolvidos	por	Stenio	Mendes	e	Fernando	Barba	como	ponto	de	partida	para	a	voz	em	processos	de	
criação,	 improvisação	 e	 experimentação.	 As	 reflexões	 acerca	 da	música	 como	 jogo	 serão	 baseadas	 nos	
autores	 HUIZINGA	 (1971)	 e	 DELALANDE	 (1995).	 Através	 de	 entrevistas	 feitas	 a	 Stenio	Mendes	 (2017;	
2019)	é	possível	extrair	conceitos	que	norteiam	o	trabalho	vocal	em	estado	de	improvisação	coletiva.		
		
Palavras-chave:	Improvisação.	Voz.	Jogo	Musical.	Música	Corporal.	Música	Espontânea.			

		

		

1.	A	música	como	jogo		

	

Unir	 voz	 e	 percussão	 corporal	 em	 um	 tipo	 de	música	 improvisada	 possibilita	

uma	vivência,	 uma	presença	 lúdica	 e	 ritualística.	O	 lúdico	 se	 faz	presente	 em	 tempo	e	

espaço	e	contempla	o	prazer	próprio	que	o	caracteriza	como	jogo.		

Para	o	professor	e	historiador	holandês,	Johan	Huizinga	(1872	-	1945)	a	espécie	

humana,	que	em	seu	processo	evolutivo	foi	chamada	de	Homo	sapiens	e,	após	o	século	

XVIII	e	o	culto	da	razão,	 recebeu	também	o	nome	de	Homo	 faber,	poderia	ser	 também	

definida	com	uma	outra	expressão:		Homo	Ludens.	(HUIZINGA,	1971,	p.3)	

Para	 o	 autor	 (HUIZINGA,	 1971),	 é	 possível	 ver	 toda	 e	 qualquer	 atividade	

humana	sob	o	aspecto	do	 jogo.	O	homem	é	um	ser	 lúdico.	E	sob	este	aspecto	encontra	

uma	função	significante:	

	(...)	ao	nível	animal,	o	jogo	é	mais	do	que	um	fenômeno	fisiológico	ou	um	reflexo	

psicológico.	 (...)	É	uma	 função	significante,	 isto	é,	encerra	um	determinado	sentido.	No	

jogo	existe	alguma	coisa	"em	jogo"	que	transcende	as	necessidades	imediatas	da	vida	e	

confere	um	sentido	à	ação.	Todo	jogo	significa	alguma	coisa.	(HUIZINGA,	1971,	p.	05)		

Em	 sua	 obra,	 Huizinga	 (1971)	 discorre	 sobre	 as	 definições	 e	 justificativas	

científicas,	com	base	no	desenvolvimento	psíquico	e	biológico,	para	a	existência	do	jogo	

na	vida	dos	animais,	das	 crianças	e	dos	adultos.		De	 fato,	na	 tentativa	de	 se	explicar	o	

fenômeno	 do	 jogo,	 define-se	 como	 sendo	 uma	 preparação	 para	 a	 vida	 adulta	 ou	 um	
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instinto	 de	 imitação	 ou	 uma	 descarga	 de	 impulsos	 psíquicos.	 Cada	 uma	 dessas	

justificativas,	 porém,	 englobam	 uma	 unidade,	 um	 conjunto	maior	 de	 sentido:	 o	 que	 o	

jogo	é	em	si	e	o	que	significa	para	os	jogadores?	O	que	significa	como	fenômeno	estético	

e	 de	 prazer	 para	 quem	 dele	 participa?	 Para	 isso,	 o	 autor	 descreveu	 as	 principais	

características	que,	segundo	ele,	definem	o	jogo.	

O	jogo	é	uma	atividade	voluntária,	está	implícita	a	liberdade	no	ato	de	jogar.	A	

liberdade	é	uma	primeira	característica	do	jogo.	

A	 segunda	 característica	 é	que	não	 faz	parte	da	 "vida	 real",	mas	nem	por	 isso	

não	é	 "sério",	pelo	 contrário,	para	os	 jogadores	 tudo	é	 levado	com	seriedade	e	muitas	

vezes	 o	 jogo	 conquista	 mais	 beleza	 e	 perfeição	 do	 que	 atos	 considerados	 sérios	 e	

obrigatórios.	O	 jogo	tem	uma	finalidade	autônoma,	 tendo	em	vista	uma	satisfação,	não	

obedece	um	fim.	

A	 terceira	 de	 suas	 características	 é	 o	 isolamento,	 a	 limitação	 no	 tempo	 e	 no	

espaço.	O	 jogo	 começa,	 acaba	e	 acontece	num	determinado	 lugar.	Por	 isso	 seu	 lugar	é	

delimitado,	ganha	importância	e	mesmo	tendo	chegado	ao	fim,	ele	é	de	novo	vivenciado,	

merece	ser	lembrado,	tem	na	repetição	um	elemento	estruturante.	

A	 quarta	 característica	 é	 que	 o	 jogo	 cria	 “ordem”.	 Huizinga	 (1971)	 associa	

“ordem”	aos	aspectos	da	estética	e	do	“belo”.	(HUIZINGA,	1971,	p.	11-12)	

Para	Huizinga	 (1971),	 a	música	 é	 vista	 enquanto	 jogo	 no	 sentido	 de	 situar-se	

fora	da	sensatez	da	vida	prática;	ela	é	fruição	e	prazer	e	os	valores	transcendem	as	ideias	

lógicas	 e	 nossas	 ideias	 sobre	 o	 visível	 e	 o	 tangível.	 Os	 próprios	 valores	 musicais	 só	

podem	ser	compreendidos	através	das	designações	que	a	eles	aplicamos,	como	termos	

específicos	de	ritmo	e	harmonia,	por	exemplo.		

Enquanto	 atividade	 lúdica,	 de	 prazer,	 de	 suspensão	 do	 tempo	 e	 de	 ritual,	 a	

música	se	define	como	jogo,	no	sentido	de	ser	um	campo	próprio	de	relações	dispostas,	

de	 momentos	 e	 espaços	 temporais	 que	 se	 alteram	 e	 exigem	 presença	 e	 escuta	 dos	

participantes.		 Trata-se	 de	 “reconhecer	 o	 círculo	 mágico”,	 um	 certo“estado	 de	

arrebatamento”.	(HUIZINGA,	p.	12	e16)		 O	compositor,	educador	e	pesquisador	francês	

François	Delalande	 (1941	 -)	 também	nos	 convida	 a	 olhar	 a	música	 como	um	 jogo	 em	

seus	aspectos	cognitivos,	simbólicos,	estéticos	e	estruturais.	Para	Delalande,	a	música	é	

sobretudo	 uma	 atividade	 para	 ser	 vivenciada,	 assimilada,	 descoberta,	 uma	 atividade	

prazerosa	por	si	só,	algo	que	possa	ser	construído,	criado,	revelado,	cheio	de	conexões	

internas	e	significações.	(DELALANDE,	1995).	
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Em	 sua	 pesquisa,	 Delalande	 (1995)	 encontrou	 parâmetros	 lúdicos,	 de	

experimentação,	 de	 estruturação,	 de	 construção	musical	 correspondentes	 aos	 estágios	

de	desenvolvimento	 infantil	 descritos	 pelo	psicólogo	 e	 epistemólogo	 suíço	 Jean	Piaget	

(1896	 -	 1980).	 	 Para	 o	 autor	 francês,	 fazer	música	 é	 jogar	 no	 sentido	mais	 amplo	 do	

termo:	

A	música	como	um	jogo	sensório	motor	–	a	exploração	das	fontes	e	as	pesquisas	

sonoras	 que	 na	 criança	 se	 dão	 especialmente	 antes	 dos	 2	 anos	 de	 idade.	 Aqui	 a	

experimentação	do	som,	o	gesto	e	o	prazer	de	tocar	seriam	as	atividades	preferenciais.	O	

aprimoramento	 técnico	 e	 o	 prazer	 na	 repetição	 como	 conduta	 experimental	 também	

estariam	ligados	a	esta	etapa.	(DELALANDE,	1995)	

A	música	como	jogo	simbólico	-	a	expressão	da	vida	afetiva	e	a	representação	na	

criança,	uma	etapa	vivenciada	na	idade	do	jardim	da	infância	(assim	chamado	pelo	autor	

o	 que,	 no	Brasil,	 corresponde	 à	 Educação	 Infantil).		 Esta	 etapa	 na	música	 refere-se	 ao	

sentido	 simbólico,	 à	 imitação	 do	 real	 e	 ao	 sentimento.	 Para	 Delalande	 (1995),	

descobrimos	no	interior	da	música	um	“certo	número	de	esquemas,	de	organizações	que	a	

matéria	 sonora	 tem	 em	 comum	 com	 um	 movimento,	 que	 podemos	 encontrar	 numa	

vivência.	(Pode-se)	dizer	que	o	viver	extra-musical	está	presente	na	música"	(DELALANDE,	

1995,	 p.	 12).	 A	 vivência	 do	 simbólico	 e	 dos	 sentimentos	 estão	 associados	 à	 própria	

experiência	com	os	movimentos	e	a	respiração	-	a	voz	também,	que	é	um	som	expirado.	

A	música	 como	 jogo	 de	 regra	 -	 a	 organização	 das	 ideias,	 a	 forma,	 a	 execução	

refinada,	as	 regras	que	se	dão	no	 início	do	ensino	primário	e	alfabetização	da	criança,	

onde	aparece	a	necessidade	de	organizar	a	música,	lhe	dar	uma	forma.	Leitura	e	escrita	

musical,	 regras	de	harmonia	e	composição,	estruturação	musical	 são	vinculadas	a	esta	

fase.		(DELALANDE,	1995).	

A	respeito	das	formas	repetitivas	presentes	na	música	contemporânea,	o	autor	

analisa	 que,	 sem	 querer	 esquematizar,	 porém	 notando	 uma	 maior	 frequência	 de	

elementos	e	formas	de	execução,	nota-se	uma	tendência	ao	sensorial	e	ao	corporal,	em	

alguns	 casos,	 também	 ao	 simbólico.	 Um	 exemplo	 é	 um	 bom	 número	 de	 músicas	

concretas	que	têm	mais	ou	menos	em	seus	esquemas	o	repetitivo	das	reações	circulares.	

E	os	movimentos	repetitivos	seriam	característicos	do	período	sensório-motor:	

	
Todas	 as	 mães	 já	 observaram	 uma	 criança	 de	 alguns	 meses	 que	 repete	
incansavelmente	 	 	 	 	 a	mesma	ação.	Ela	 (a	 criança)	 encontrou	por	 casualidade	
um	gesto	que	provoca	uma	 sensação	 interessante	 ou	nova	 e	 volta	 a	 começar.	
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Por	exemplo,	toca	por	casualidade	a	alça	do	seu	chocalho,	nota	um	ruído	que	a	
atrai	e	 tem	vontade	de	repetir	o	gesto	para	renovar	a	sensação.	De	modo	que	
finalmente,	essa	reação	circular	é	essencialmente	uma	repetição	com	variação.	
Porque	o	refinamento,	efetivamente,	varia	de	modo	a	variar	os	efeitos.	E	 isso,	
uma	 centena	 de	 vezes,	 em	 certos	 casos.	 Piaget	 chama	 a	 isso	 uma	 “conduta	
experimental”,	 porque	 a	 encara	 deste	 ângulo,	 da	 formação	 da	 inteligência.	
Porém,	de	outro	ponto	de	vista,	se	a	variação	se	aplica	ao	som,	é	uma	conduta	
tipicamente	musical.	(DELALANDE,	1995,	p.	15,	tradução	nossa1)		
	

Assim	como	a	criança	que	no	 jogo	de	repetição	refina	e	varia	os	efeitos	em	sua	

“conduta	 experimental”,	 assim	 acontece	 com	 a	 voz	 em	 ambientes	 de	 jogo.	 É	 o	 que	

notamos	ao	adentrar-nos	em	algumas	práticas	de	improvisação	vocal.	

	No	 âmbito	 das	 experimentações	 e	 da	 educação	 musical	 nos	 últimos	 anos	

percebe-se	na	 cidade	 de	 São	Paulo,	 um	 florescimento	 de	 uma	 cena	 de	música	 coletiva	

improvisada	 a	 partir	 de	 jogos	 e	 conceitos	 de	 Stenio	 Mendes	 e	 Fernando	 Barba.	 O	

encontro	destes	dois	expoentes	músicos	e	educadores	deu-se	a	partir	do	ano	de	1995	e	

marcou	 o	 início	 de	 uma	 fértil	 colaboração	 na	 criação	 de	 jogos	 para	 improvisação,	 um	

repertório	que	combinou	exploração	timbrística,	rítmica	e	melódica	nas	possibilidades	

do	corpo-voz.	

Os	jogos	de	improvisação	criados	por	Stenio	Mendes	e	Fernando	Barba	já	foram	

abordados	 em	 pesquisas	 e	 dissertações	 de	mestrado,	 tais	 como	 as	 de	 SIMÃO	 (2013),	

FORTE	(2018),	MAAS	(2018).	Na	presente	pesquisa,	é	abordada	como	escuta	principal	a	

voz	em	processos	de	criação,	experimentação	e	improvisação.	A	voz	em	movimento	que	

favorece	processos	coletivos,	como	aponta	a	pesquisadora	em	voz	e	performance	Wania	

Storolli,	ao	falar	da	ação	da	voz-corpo	em	contextos	de	criação	artística:		

	
Os	sons	que	podemos	produzir	com	o	corpo,	incluindo	aqui	a	voz,	também	são	
movimentos.	 […]	 os	 processos	 de	 experimentação,	 criação	 e	 improvisação	
envolvendo	 a	 voz	 e	movimento	 são	 fundamentais,	 pois	 além	de	permitirem	o	
conhecimento	do	som,	inclusive	antes	de	qualquer	sistema	ou	código	específico,	
ocorrem	 a	 partir	 da	 atuação	 do	 corpo.	 Essas	 estratégias	 têm	 ainda	 como	
vantagem	 o	 fato	 de	 poderem	 eventualmente	 se	 realizar	 como	 um	 processo	
coletivo,	o	que	é	enriquecedor	por	permitir	uma	constante	 interação	entre	os	
participantes	(STOROLLI,	2011,	p.	139)	

                                                
1	 Do	 original,	 em	 espanhol:	 “(...)	 todas	 las	madres	 han	 observado	 al	 niño	 de	 algunos	meses	 que	 repite	
incansablemente	 la	 misma	 acción.	 El	 encontrõ	 por	 casualidad	 un	 gesto	 que	 provoca	 una	 sensación	
interesante	o	nueva	y	vuelve	a	empezar.	Por	ejemplo,	toca	por	casualidad	el	mango	de	su	sonajero,	nota	un	
ruido	que	lo	atrae	y	tiene	ganas	de	repetir	el	gesto	para	renovar	la	sensación.	De	modo	que	finalmente	esa	
reacción	 circular	 es	 esencialmente	 una	 repetición	 con	 variación.	 Porque	 el	 refinamiento,	 en	 ese	 gesto	
consiste	en	que	el	niño	no	se	contenta	con	repetirlo	sino	que,	efectivamente,	lo	varía	de	modo	de	variar	lo	
efectos.	Y	eso	una	centena	de	veces,	en	ciertos	casos.	Piaget	llama	a	eso	una	<<conduela	experimental>>,	
porque	la	encara	desde	el	ángulo	de	la	formación	de	la	inteligencia.	Pero,	desde	otro	punto	de	vista,	si	la	
variación	se	aplica	al	sonido,	es	una	conducta	típicamente	musical”.	(DELALANDE,	1995,	p.	15)	
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Trazemos	 aqui	 alguns	 dos	 principais	 conceitos	 e	 reflexões	 para	 a	 voz	 em	

processos	criativos,	encontrados	a	partir	de	jogos	criados	por	Stenio	Mendes	e	Fernando	

Barba.	Os	conceitos	para	a	voz	neste	contexto	são	de	Stenio	Mendes	(2017;	2019)	que,	

junto	 com	 Fernando	 Barba,	 alimenta	 e	 contribui	 na	 formação	 de	 músicos,	 incluindo	

cantores,	em	ambientes	de	improvisação	coletiva.	

	

2.	Música	corporal	espontânea	e	alguns	conceitos	para	a	Voz	na	improvisação	

	

	
Vejo	a	voz	como	a	fonte	de	vibração	contagiante	mais	imediata	para	expressar	
nosso	 universo	 subjetivo,	 estados	 interiores,	 emoções,	 humores.	 Sua	 onda	
portadora	 denuncia	 intenções,	 um	 espectro	 amplo	 de	 toda	 a	 verticalidade	
humana,	 desde	 náufrago	 dos	 infernos	 aos	 alados	 dos	 céus.	 A	 voz	 desde	
Sócrates,	 ao	 dizer	 “Fala	 para	 que	 eu	 te	 veja”,	 além	 do	 aspecto	 sinestésico,	
podemos	 atribuir	 como	 sendo	 um	 dado	 “concreto”	 tanto	 em	 um	 diagnóstico	
psicológico	 como	 no	 campo	 das	 artes,	 a	 revelação	 de	 estados	 iluminados	 de	
consciência,	de	força	empática,	de	contágio,	de	humanidade	entre	tantas	outras	
presenças.	(STENIO	MENDES,	2019)	
	
	

Em	 1983,	 Stenio	 Mendes	 teve	 contato	 com	 o	 cantor	 tenor	 alemão	 Theophil	

Maier	e	passou	a	organizar	sons	fonéticos	e	ruídos	orgânicos	produzidos	pela	voz.	Maier	

tinha	uma	forte	 influência	do	dadaísmo,	da	poesia	concreta,	da	música	contemporânea	

pós	anos	50,	de	novas	estéticas	e	cultivava	conceitos	sobre	o	fazer	musical,	também	com	

jogos	de	improvisação	vocal.	Em	entrevista	concedida	para	esta	pesquisa,	Stenio	Mendes	

comenta:	
	

Foi	 em	 um	 curso	 de	 “Efeitos	 Vocais”	 em	 um	 Seminário	 de	 Música	 em	 Porto	
Alegre,	no	início	dos	anos	80,	quando	ouvi	do	professor	alemão	Theophil	Maier	
a	 frase	 que	 norteia	 a	 minha	 pesquisa	 em	 grupo	 com	 a	 música	 corporal	 e	
harmonização:	“ouvir	o	outro,	sentir	o	outro	e	manter	o	outro”.	Interpreto	esta	
diretriz	 como	 uma	 frase	 guia,	 propõe	 um	 desvio	 radical,	 proposital	 da	 nossa	
atenção	habitual	sobre	nós	mesmos	como	foco	principal	e	a	atenção	periférica,	
à	 nossa	 volta,	 em	 segundo	 plano,	 menos	 importante,	 representado	 aqui	 pelo	
“outro”,	o	teu	próximo.	Vejo	como	uma	chave	de	equilíbrio	para	a	harmonização	
individual	 com	 o	 grupo,	 um	 princípio	 para	 comungar	 da	 atenção	 plena,	
integrada,	 focal	 e	 periférica,	 do	 sentir	 juntos	 e	 então	 acessarmos	 “estado	
artístico”,	o	essencial.	(MENDES,	2019)	
	

Stenio	Mendes	(2017),	comenta	que	o	conceito	de	“ouvir	o	outro,	sentir	o	outro	

e	manter	o	outro”	diz	 respeito	à	 sensibilidade	humana	de	reconhecer-se	enquanto	ser	

coletivo,	 como	 “nós”	 que,	 de	 certa	 forma,	 nos	 liberta	 do	 “eu”,	 da	 racionalidade	 e	 das	

preocupações	 individuais.	Nos	 faz	 entrar	no	 campo	da	empatia	que	é	o	que	nos	 torna	
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possível	 a	harmonização,	por	 exemplo,	 em	um	contexto	de	 jogo	musical.	 Para	Mendes	

(2017),	 esta	 empatia	 nos	 dá	 a	 possibilidade	 de	 se	 renovar,	 de	 se	 desafiar,	 aceitar	

provocações	 e	 sair	 de	 zonas	 de	 conforto	 na	 performance	 e	 criação	 musicais	 e,	 como	

consequência,	no	próprio	desenvolvimento	humano:	“o	trabalho	musical	(...)	não	julga	de	

uma	 maneira	 racional,	 ele	 entra	 num	 campo	 de	 afetividade,	 de	 semelhanças,	 de	

necessidades,	que	sai	fora	do	campo	da	personalidade,	do	‘eu’,	da	auto-imagem”	(MENDES,	

2017)	

Ao	criar	e	utilizar	 jogos	de	 improvisação	que	privilegiam	o	campo	da	empatia,	

das	 relações	 e	das	provocações,	 segundo	Stenio	Mendes,	 um	outro	 campo	entra	 como	

sistema	 de	 retroalimentação,	 em	 uma	 busca	 pela	 libertação	 de	 alguns	 conceitos	 e	 a	

criação	de	outros	novos:		
creio	 sim	 que	 a	 busca	 conceitual	 é	 como	 buscar	 chaves	 para	 novos	 portais,	
novos	 insights.	 Os	 estranhamentos	 na	 recepção	 dos	 novos	 sons	 fazem	 parte	
desta	estrada.	Então	desenvolvemos	exercícios	específicos	para	trabalhar	sons	
estranhos.	Aí	já	podem	aparecer	sons	étnicos,	por	exemplo.	Mas	tem	uma	outra	
linha	que	me	guia,	que	não	é	muito	musical	não,	que	é	campo	da	digestão	e	da	
indigestão.	(MENDES,	2017)	

	

Stenio	Mendes	(2017)	fala	a	respeito	destes	dois	conceitos	que	o	guiam	em	sua	

pesquisa	 sonora:	digestão	e	 indigestão.	 Como	digestão	 ele	 conceitua	os	 sons	 “bonitos”,	

sons	que	reconhecemos	mais	facilmente	como	musicais,	mais	digeríveis.	Como	indigestão	

ele	 conceitua	 sons	 que	 a	 princípio	 são	 estranhos,	 que	não	 têm	uma	digestão	 imediata	

como	os	 sons	 das	 culturas	 orientais	 que	 possuem	quartos	 de	 tons	 e	 ruídos.	 Estes	 são	

provocações	 para	 ampliar	 o	 nível	 de	 apreciação,	 na	 tentativa	 de	 diferir	 estes	 sons	 e	

recebê-los	como	música.		

O	 conceito	 de	 indigestão	 sonora	 para	 Stenio	 Mendes	 está	 conectado	 à	

capacidade	 de	 lidar	 com	 o	 incômodo	 inicial	 e	 à	 disponibilidade	 para	 o	 exercício	 da	

empatia	que,	por	sua	vez,	leva	a	transformações	sociais	e	à	escuta:	

	
John	 Cage	 foi	 o	 grande	 precursor	 desta	 recepção	 harmônica.	 (...)	 o	 improviso	
também	é	 interessante,	porque	a	pessoa	vem	com	sons	que	no	 começo	 criam	
desconforto,	porque	você	não	tem	aquela	resposta	já	harmônica,	às	vezes	tem,	
às	vezes	não	tem.	Ou	você	não	está	preparado	para	aquilo…	então	(...)	você	tem	
que	 digerir	 o	 seu	 próprio	 desconforto,	 a	 sua	 própria	 inibição,	 as	 suas	 crises	
diante	da	situação.	(MENDES,	2017)		
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Ao	relacionar	improvisação,	voz	e	empatia,	Stenio	Mendes	abre	caminhos	para	

ambientes	 de	 inclusão	para	 os	 cantores	 em	 fases	 de	 experimentação,	 o	 que	 amplia	 as	

possibilidades	artísticas	e	configura	ambientes	de	criação	e	renovação.		

Alguns	dos	principais	exercícios	e	 jogos	explorados	e	que	apresentamos	nesta	

pesquisa	 com	 foco	 e	 escuta	 em	 especial	 para	 a	 criação	 vocal	 são:	 Flecha,	 Eco,	

Refrão/Improviso,	Sequência	Minimal,	Sequência	Minimal	Mutante,	Carrossel,	Contágio	

Livre,	 Semelhança/Variação/Diversidade,	 Manossolfa,	 Regência	 de	 sinais	 para	

improvisação.	 Junto	 a	 Fernando	 Barba,	 em	 grupos	 que	 coordena	 e	 em	 cursos	 que	

ministra	Stenio	Mendes	elabora	a	própria	metodologia	que	combina	dois	conceitos	e	que	

ele	chama	de	música	corporal	espontânea.	Esta	abordagem	tem	atenção	especial	para	as	

singularidades	poéticas	dos	participantes	e	ao	coletivo.	Organizou	pedagogicamente	as	

propostas	de	exploração	de	sons,	de	criação	de	estéticas	e	de	harmonização:	
	

Um	 aspecto	 que	 posso	 destacar	 como	 recorrente	 no	 trabalho	 de	 música	
corporal	 espontânea,	 é	 um	 comportamento	 natural	 no	 princípio	 dos	 jogos,	 a	
busca	 de	 atender	 ao	 senso	 comum	 de	 beleza,	 da	 harmonia,	 das	 convenções	
estéticas	 consagradas,	 identificados	 aos	 paradigmas	 conhecidos.	 Acredito	 que	
seja	 uma	 etapa	 necessária	 e	 talvez	 deva	 ser	 incentivada	 até	 que	 surja	 a	 nova	
fase	 de	 apreciação,	 de	 incluir	 os	 nossos	 sons	 estranhos.	 Novas	 sensações,	
estranhamentos,	 quando	 o	 campo	 fica	 provocado	 para	 às	 singularidades	
poéticas	 inéditas	 dos	 participantes	 e	 daí	 começa	 o	 novo	 jogo.	 Outro	 aspecto	
recorrente,	já	nesta	segunda	fase,	uma	relação	mais	essencial	junto	ao	coletivo,	
vai	 permitir	 a	 introdução	 de	 jogos	 mais	 intuitivos,	 onde	 os	 participantes	
percebem	 a	 sua	 oportunidade	 de	 serem	 mais	 propositivos,	 mais	 livres	 para	
ocupar	outros	papéis,	de	regência	ou	solista	por	exemplo.	(MENDES,	2019)	

	

O	 campo	da	empatia	e	do	 “nós”,	da	escuta	e	de	digestão	e	 indigestão	 sonora	 -	

sentido	de	provocação	e	de	sair	da	zona	de	conforto	para	estar	com	o	outro	-	e	os	de	um	

ambiente	 de	 confiança	 e	 ludicidade	 trazido	 por	 Fernando	 Barba,	 estão	 presentes	 nos	

jogos	 de	 improvisação	 adaptados	 ou	 desenvolvidos	 por	 eles	 e	 que	 proporcionam	 um	

laboratório	para	a	exploração	da	voz	e	sons	do	corpo.	Sobretudo,	permitem	entrar	em	

estado	de	jogo,	prontidão,	relação	e	escuta,	componentes	fundamentais	para	a	criação	e	

o	estado	de	fluxo	e	experimentação.	

Os	exercícios	e	 jogos	são	 feitos	em	círculo,	 com	ou	sem	regência,	ou	ainda	em	

regência	 compartilhada.	 Em	 círculo,	 a	 condição	 é	 menos	 hierárquica,	 explorando	 a	

autonomia	dos	participantes	e	o	sentido	de	comunidade.	Trabalha-se,	em	geral,	a	partir	

de	motes	que	se	repetem,	explorando	texturas	rítmicas,	melódicas,	harmônicas	com	sons	

corporais-vocais.	 Se	 refletirmos	 a	 partir	 dos	 conceitos	 trazidos	 por	 Delalande	 (1995),	

nos	 experimentos	 e	 no	 prazer	 da	 repetição	 podemos	 dizer	 que	 estamos	 no	 campo	do	
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jogo	 sensório-motor.	 Na	 vivência	 de	 valores	 e	 sentido	 de	 autonomia,	 é	 possível	

experimentar	ser	parte	de	um	jogo	simbólico.	

Ao	 trabalhar	 com	 consignas	 bem	definidas	 de	 jogos	 como	 Sequência	Minimal,	

Semelhança/Variação/Diversidade,	 Contágio	 ou	 Sinais	 de	 regência	 para	 improvisação,	

se	 vivencia	 a	 música	 como	 jogo	 de	 regras	 que	 como	 campo	 improvisacional	 abre	

caminhos	para	um	refinamento	nas	explorações	timbrísticas	da	voz	e	repertório	de	sons	

para	a	improvisação.		

O	 material	 sonoro	 improvisado	 vem	 dos	 próprios	 participantes	 do	 círculo,	

criadas	 a	 partir	 de	 experimentações	 espontâneas	 ou	 estimuladas	 pelo	 facilitador.	 Tal	

qual	 a	 experiência	 de	 “arrebatamento”	 descrita	 por	 HUIZINGA	 (1971),	 é	 possível	

vivenciar	 o	 prazer	 lúdico	 e	 certa	 suspensão	 do	 tempo	 durante	 as	 práticas	 de	

improvisação.		

Para	Stenio	Mendes	(2017)	a	música	e	os	jogos	são	um	lugar	privilegiado	para	a	

intuição	e	vivência	do	coletivo:		

	
A	arte	funciona	como	um	campo	de	intuição.	(...)	A	arte	está	ligada	a	este	campo	
da	intuição,	da	relação	humana,	da	empatia.	A	capacidade	de	você	se	colocar	no	
lugar	do	outro,	é	um	campo	expandido	da	sensibilidade	humana,	você	entrar	e	
sentir	um	campo	periférico,	não	ficar	tão	centrado	no	seu	próprio	eu.	Porque	é	
este	 o	 desafio	 do	 artista	 é	 o	 ‘eu’,	 quando	 este	 toma	 um	 espaço	 de	 prioridade	
diante	do	‘nós’.	(...)	Eu	acredito	na	arte	dentro	dessa	realidade	de	se	aproximar	
do	‘nós’,	desta	força	do	coletivo,	e	este	‘eu’	em	função	do	‘nós’.	(MENDES,	2017).		

	

		Percebemos	que	os	conceitos	de	jogo	enunciados	por	Johan	Huizinga	(1971)	e	

François	Delalande	(1995)	são	aqui	revisitados	nos	jogos	de	improvisação	propostos	por	

Stenio	 Mendes	 e	 Fernando	 Barba.	 Os	 conceitos	 trazidos	 para	 a	 voz	 segundo	 Stenio	

Mendes	(2017;	2019)	apontam	para	a	atenção	às	necessidades	humanas	de	se	relacionar	

com	o	prazer	musical	e	da	música	como	fonte	de	desenvolvimento	humano	e	de	fruição	

experimental.	Tendo	em	si	uma	finalidade	autônoma,	esta	experiência	musical	obedece	

ao	fim	de	ser	jogo,	de	relacionar	sons,	intuição,	experimentação	e	escuta.	

	

Conclusão	

	 		 	

O	presente	artigo	buscou	relacionar	os	aspectos	que	definem	o	jogo	musical	na	

experiência	 humana	 aos	 conceitos	 trazidos	 por	 Stenio	Mendes	 no	 contexto	 da	música	

corporal	espontânea,	uma	abordagem	que	desenvolve	juntamente	com	Fernando	Barba.	
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Os	 jogos	 de	 improvisação	 coletiva	 pesquisados	 oferecem	 um	 ambiente	 lúdico,	 que	

envolve	o	prazer	e	a	experimentação	como	forma	de	exploração	de	sons	e	efeitos	vocais.	

Estas	experiências	abrem	caminhos	de	autonomia,	pesquisa	sonora,	práticas	criativas	e	

improvisação	 na	 voz	 e	 no	 canto,	 contribuindo	 para	 um	 diálogo	 entre	 as	 áreas	 da	

Pedagogia	Vocal	e	Educação	Musical	contemporânea.	
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Resumo:	 A	 exposição	 objetiva	 apresentar	 e	 discutir	 alguns	 resultados	 de	 uma	 pesquisa	 realizada	 com	
professoras	unidocentes.	A	investigação	teve	como	temas	a	pesquisa-formação	e	a	educação	musical	vocal	
de	 um	 grupo	 de	 professoras	 da	 Educação	 Infantil,	 orientando-se	 teórica	 e	 metodologicamente	 na	
pesquisa-formação	(JOSSO,	2010a,	2010b).	Como	resultados,	destacamos	as	tomadas	de	consciência	com	
relação	 à	 educação	musical	 e	 aos	 usos	 da	 voz	 com	 cuidados	 necessários	 às	 professoras	 e	 delas	 com	 as	
vozes	das	crianças.		
		
Palavras-chave:	Educação	Musical;	Voz;	Unidocência;	Educação	Infantil;	Pesquisa-formação.		

		
	

1.	Abertura		

		
A	 escrita	deste	 artigo	parte	do	 interesse	das	 autoras	 em	apresentar	 e	discutir	

alguns	 resultados	 de	 uma	pesquisa	 de	mestrado	 concluída,	 vinculada	 ao	 Programa	de	

Pós-Graduação	em	Educação,	Linha	de	Pesquisa	4	 -	Educação	e	Artes,	da	Universidade	

Federal	de	Santa	Maria	(UFSM).	Esta	foi	desenvolvida	junto	às	professoras	atuantes	na	

Educação	 Infantil,	 do	 município	 de	 Nova	 Palma,	 localizado	 na	 Quarta	 Colônia	 de	

Imigração	Italiana,	próximo	ao	município	de	Santa	Maria,	região	central	do	estado	do	Rio	

Grande	do	Sul	(RS).	

A	 investigação	 fundamentou-se	 teórica	 e	 metodologicamente	 na	 pesquisa-

formação,	a	partir	da	autora	Marie-Christine	Josso	(2010a,	2010b).	Para	esta	autora,	os	

participantes	da	pesquisa-formação	são	compreendidos	como	sujeitos	conscienciais,	que	

ressignificam	seus	modos	de	ser	e	estar	na	docência,	através	de	experiências	formativas	

singulares,	 que	 considerem	suas	narrativas,	 seu	desenvolvimento	profissional	 docente	

(VAILLANT;	 MARCELO,	 2012)	 e	 as	 tomadas	 de	 consciência	 que	 possam	 emergir	 do	

processo	formativo	experienciado.		

Durante	 a	 realização	 da	 pesquisa-formação	 percebemos	 algumas	

ressignificações	 produzidas	 pelas	 professoras	 atuantes	 na	 Educação	 Infantil,	 as	 quais	
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estiveram	 vinculadas	 às	 práticas	 musicais	 e	 pedagógico-musicais	 que	 foram	

experienciadas	 junto	 a	 elas.	 Destacamos	 que	 ao	 propormos	 uma	 formação	 para	

professoras	 que	 atuam	 na	 Educação	 Infantil	 ou	 nos	 Anos	 Iniciais	 do	 Ensino	

Fundamental,	 entendemos	 que	 os	 conhecimentos	 que	 compõem	 as	 práticas	 docentes	

destas	 profissionais,	 delineiam-se,	 a	 partir	 de	 Bellochio	 e	 Figueiredo	 (2009),	 em	 duas	

dimensões	formativas	–	formação	musical	e	formação	pedagógico-musical.		

	
Formação	musical	implica	estabelecer	relações	diretas	com	música,	através	de	
experiências	 musicais:	 cantar,	 tocar,	 percutir,	 dentre	 outras.	 Formação	
pedagógico-musical	 significa	 estabelecer	 relações	 entre	 o	 conhecimento	
musical	 e	 as	 possibilidades	 e	 maneiras	 de	 ser	 ensinado	 e	 aprendido	
(BELLOCHIO;	FIGUEIREDO,	2009,	p.40).	

	

Também	 entendemos	 ser	 necessário	 destacar	 que	 a	 essas	 profissionais,	

atuantes	na	Educação	Infantil	e	nos	Anos	Iniciais	do	Ensino	Fundamental,	chamamos	de	

professoras	referência,	cuja	"[...]	natureza	do	trabalho	[...]	é	construída	pela	unidocência,	

a	qual	é	complexa	e	agrega	diferentes	áreas	para	a	potencialização	do	desenvolvimento	

dos	estudantes"	(BELLOCHIO;	WEBER;	SOUZA,	2017,	p.205).	O/A	professor/a	referência	

tem	sido	compreendido/a	pelo	grupo	de	pesquisas	FAPEM:	Formação,	Ação	e	Pesquisa	

em	Educação	Musical,	 como	"[...]	um	docente	que	mantém	elo	entre	a	vida	escolar	e	a	

possibilidade	de	o	aluno	que	chega	na	escola	ter	alguém	que	o	conhecerá,	de	modo	mais	

intenso,	 no	 processo	 de	 escolarização	 [...]"	 (BELLOCHIO;	 SOUZA,	 	 2017,	 p.14).	 É	 uma	

referência	humana	para	seus	alunos,	possibilitando	a	essas	crianças	o	desenvolvimento	

de	suas	potencialidades,	enquanto	seres	únicos	e	singulares.	

Bellochio	e	Souza	(2017,	p.23-24)	defendem	que	

	
A	unidocência	combina-se	ao	fazer	cotidiano	em	sala	de	aula	do	professor	que	
tem	sua	docência	caracterizada	pelo	compromisso	profissional	de	potencializar	
as	 formas	 de	 organização	 de	 conhecer	 das	 crianças,	 o	 que	 confere	 a	 esse	
profissional	 uma	 importância	 ímpar	no	 contexto	da	 educação	básica,	 pois	 é	 o	
professor	 que	 mais	 tempo	 permanece	 em	 docência	 com	 seus	 alunos	 e	 que,	
assim,	 melhor	 conhece	 os	 processos	 de	 construção	 de	 conhecimentos	 da	
infância,	 o	 que	 é	 base	 para	 estruturação	 das	 áreas	 que	 movimentam	 as	
atividades	curriculares	nesses	níveis,	dentre	elas	a	Música.	
	

Com	 relação	 ao	 exposto	 na	 abertura,	 passamos	 a	 apresentar	 e	 discutir	 alguns	

resultados	produzidos	pela	pesquisa-formação	que	teve	como	foco	a	voz	cantada/falada	

de	 professoras	 atuantes	 na	 Educação	 Infantil	 e	 a	 pesquisa-formação	 (JOSSO,	 2010a,	

2010b).	
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2.	A	pesquisa-formação	em	educação	musical		

	

Na	 intenção	 de	 desenvolver	 uma	 pesquisa	 que	 pudesse	 estar	 próxima	 do	

contexto	 de	 trabalho	 de	 professoras	 atuantes	 na	 Educação	 Infantil,	 do	 município	 de	

Nova	 Palma,	 vislumbramos	 a	 possibilidade	 de	 construir	 processos	 de	 formação	

continuada	 em	 música	 que	 estivessem	 voltados	 às	 práticas	 musicais	 vocais.	

Compreendemos	 que	 pensar	 o	 fazer	 musical	 e	 pedagógico-musical	 de	 professoras	

referência,	 através	 do	 uso	 da	 voz	 cantada/falada,	 seria	 um	 importante	 diferencial,	

considerando	 algumas	 pesquisas	 produzidas	 em	 programas	 de	 pós-graduação	 em	

Educação	e	Música,	dentre	elas,	teses	e	dissertações	voltadas	à	unidocência	e	à	Educação	

Infantil	 (ARAÚJO,	 2012;	 TIAGO,	 2007;	 PACHECO,	 2005;	 BELLOCHIO,	 2000)	 ou	 à	

formação	continuada	em	música	(OLIVEIRA,	2016;	MANZKE,	2016;	dentre	outros).	

A	pesquisa-formação,	a	partir	de	Josso	(2010a,	2010b),	inicialmente,	foi	tomada	

como	um	processo	metodológico,	voltado	à	formação	permanente	de	adultos,	através	da	

pesquisa	 e	 da	 prática	 (JOSSO,	 2010a).	 Contudo,	 passou	 a	 ser	 compreendida	 por	 nós,	

também	 como	 um	 referencial	 teórico-metodológico	 à	 medida	 que	 considerávamos	 as	

participantes	da	pesquisa	como	sujeitos	conscienciais,	que	são	formadas	nas	interações	

grupais	 e	 por	 reflexões	 críticas	 pessoais	 que	 decorrem	 das	 relações	 com	 o	 outro	 –	

pesquisadora-formadora	e	professoras	participantes	–	 como	um	movimento	 formativo	

que	privilegia	o	fato	de	estar	junto,	de	formar	e	formar-se	com	o	outro.	

Josso	(2010b)	entende	que		

	
É	a	presença	consciente	que	nos	permite	falar	de	um	sujeito	de	formação.	O	ser	
em	formação	só	se	torna	sujeito	no	momento	em	que	a	sua	intencionalidade	é	
explicitada	no	ato	de	aprender	e	em	que	é	capaz	de	intervir	no	seu	processo	de	
aprendizagem	 e	 de	 formação	 para	 favorecê-lo	 e	 para	 reorientá-lo.	 (JOSSO,	
2010b,	p.	78-79).	

	

Assim,	 a	 pesquisa-formação	 passou	 a	 se	 constituir	 em	 um	 importante	

referencial	para	pensar	 e	 construir	uma	pesquisa	 em	educação	musical,	 vislumbrando	

uma	formação	que	potencializasse	a	prática	musical	e	pedagógico-musical,	voltada	para	

a	voz	cantada/falada	de	professoras	referência,	atuantes	na	Educação	Infantil.	

Nesse	 contexto,	 o	 grupo	 de	 formação,	 enquanto	 dispositivo	 formativo	 teve	

importante	 relação	 no	 fortalecimento	 da	 pesquisa-formação,	 considerando	 que	 as	
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professoras	participantes	da	pesquisa	eram	colegas	de	trabalho	entre	si	e	 tinham	suas	

práticas	pedagógicas	pensadas	coletivamente	na	escola,	fato	que	foi	fortalecido,	também,	

pela	pesquisa-formação	realizada.	

Entendemos	que	

	
Existe	grupo	quando	os	indivíduos	têm	objetivos	comuns	e	interagem	uns	com	
os	outros.	Essa	definição	situa	o	grupo	na	rede	das	relações	inter-individuais	e	
da	organização	institucional.	Por	um	lado,	o	grupo	é	uma	totalidade	que	não	se	
reduz	 a	 soma	 de	 seus	 elementos:	 tem	 uma	 duração,	 uma	 função,	 uma	 vida	
própria	que	não	se	confundem	com	a	de	seus	membros.	Por	outro	lado,	não	se	
reduz	 a	 funcionalidade	que	 lhe	designa	 a	 instituição	que	 o	 inclui.	 Possui	 uma	
singularidade	que	lhe	outorgam	as	personalidades	que	o	compõe	(FERRY,	2004,	
p.35,	tradução	nossa)1.	
	

Com	 base	 nessa	 compreensão	 de	 grupo,	 destacada	 por	 Ferry	 (2004)	 as	

professoras	referência,	participantes	da	pesquisa	foram	se	constituindo,	cada	vez	mais,	

como	um	grupo	de	formação.	

Outro	 destaque	 refere-se	 aos	modos	 pelos	 quais	 os	 dados	 da	 pesquisa	 foram	

produzidos,	 a	 partir	 de	 Josso	 (2010a,	 2010b).	 A	 pesquisa-formação	 foi	 potencializada	

pelas	narrativas	de	formação	–	orais	e	escritas	–	inspiradas	em	Adèle	Chiené	(2010),	nas	

fases	 da	 narrativa	 de	 Josso	 (2010b)	 e	 nos	 diários	 da	 experiência	 de	 Andrisa	 Zanella	

(2013).	A	partir	 de	questões	 e	momentos	problematizadores,	 as	 professoras	puderam	

discutir	 sobre	suas	percepções	acerca	da	voz	em	suas	práticas	musicais	e	pedagógico-

musicais	em	sala	de	aula,	tomando	consciência	da	relevância	dos	cuidados	vocais,	como	

também	da	importância	com	a	preparação	e	exploração	vocal	no	trabalho	diário	com	as	

crianças.	

	

3.	Do	cantar	ao	falar:	práticas	e	narrativas	de	professoras	referência		

	

A	 pesquisa-formação	 em	 educação	 musical	 foi	 realizada	 com	 um	 grupo	

constituído	 por	 dezessete	 participantes,	 dentre	 elas,	 doze	 professoras	 da	 Educação	

Infantil	 (berçário,	maternal	e	pré-escola),	duas	auxiliares,	a	pesquisadora-formadora	e,	

por	vezes,	a	participação	da	coordenadora	pedagógica	e	da	diretora	da	escola.	
                                                
1	 Existe	 grupo	 cuando	 los	 individuos	 tienen	 objetivos	 comunes	 e	 interactúan	 unos	 con	 otros.	 Esta	
definición	sitúa	al	grupo	en	la	red	de	las	relaciones	inter-individuales	y	la	organización	institucional.	Por	
un	lado,	el	grupo	es	una	totalidad	que	no	se	reduce	a	la	suma	de	sus	elementos:	tiene	una	duración,	una	
función,	 una	vida	propia	que	no	 se	 confunden	 con	 la	 de	 sus	miembros.	 Por	 el	 otro,	 no	 se	 reduce	 a	 la	
funcionalidad	 que	 le	 asigna	 la	 institución	 que	 lo	 incluye.	 Posee	 una	 singularidad	 que	 le	 otorgan	 las	
personalidades	que	lo	componen	(FERRY,	2004,	p.35).	
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Foram	 realizados	 oito	 encontros	 de	 pesquisa-formação,	 no	 local	 de	 trabalho	

destas	professoras,	 das	17	horas	 e	30	minutos	 às	19	horas	 e	30	minutos,	 durante	um	

período	 de	 cinco	 meses.	 Nesses	 encontros,	 realizamos	 exercícios	 de	 relaxamento	

corporal	e	facial	(rosto,	pescoço,	ombros,	braços,	tronco,	cintura,	pernas),	de	respiração	

(inspiração	e	expiração	com	"s"	 longo,	staccato),	de	 técnica	vocal	 (boca	chiusa;	escalas	

ascendentes	e	descendentes	do	primeiro	ao	quinto	grau;	saltos;	notas	longas;	vocalizes	

com	sílabas	e	vogais,	dentre	outros),	na	intenção	de	conscientizar	as	professoras	sobre	a	

importância	 da	 preparação	 e	 da	 exploração	 vocal	 anteriormente	 à	 entrada	 destas	

profissionais	em	sala	de	aula	e	durante	a	docência	 com	as	 crianças.	Além	das	práticas	

descritas,	cada	encontro	teve	um	tema	central,	articulado	ao	objetivo	geral	da	pesquisa	

de	 mestrado,	 o	 qual	 se	 delineou	 em	 compreender	 como	 um	 processo	 de	 pesquisa-

formação,	 mobilizado	 pelo	 uso	 da	 voz	 cantada/falada	 de	 professoras	 da	 Educação	

Infantil,	pode	potencializar	suas	práticas	musicais	em	sala	de	aula.	

Com	relação	às	músicas	trabalhadas,	escolhemos	algumas	canções	em	uníssono,	

cânones	e	canções	a	duas	vozes,	que	pudessem	dar	a	dimensão	do	canto	em	grupo	para	

essas	profissionais,	considerando	que	muitas	delas	não	vivenciaram	a	Educação	Musical	

em	 suas	 formações	 durante	 a	 graduação	 em	 Pedagogia,	 nas	 instituições	 de	 ensino	

superior.	Junto	às	canções,	também	investimos	em	práticas	que	pudessem	ser	realizadas	

com	as	crianças	na	Educação	Infantil,	não	com	o	intuito	de	instrumentalizá-las,	mas	de	

repensar	as	práticas	que	já	eram	realizadas.	
	
No	primeiro	encontro,	a	formação	voltou-se	mais	ao	uso	e	cuidados	vocais,	tais	
como	hidratação,	técnica	vocal,	o	cantar	e	ao	conhecimento	da	constituição	do	
aparelho	 fonador,	 a	 partir	 da	 apreciação	 do	 vídeo	 Fabrica	 de	 Voz.	 O	 segundo	
visou	 a	 voz	 e	 os	 acalantos	 ou	 canções	 de	 ninar.	 No	 terceiro,	 houve	 uma	
retomada	 dos	 acalantos	 e	 acréscimo	 dos	 brincos,	 melodias	 simples	 e	 com	
poucas	 notas,	 empregando,	 geralmente,	 saltos	 melódicos	 de	 terça	 menor	 ou,	
também	conhecida	como	terça	materna,	alternância	melódica	entre	primeiro	e	
terceiro	 graus	 da	 escala,	 e	 parlendas,	 que	 congrega	 texto	 e	 ritmo.	 O	 quarto	 e	
quinto	 encontros	 voltaram-se	 à	 voz	 cantada	 e	 às	 canções	 de	 roda.	 Nesses	
momentos,	 a	 pesquisadora-formadora	 sugeriu	 que	 as	 professoras	
apresentassem	ao	grupo,	alguma	canção	desenvolvida	por	elas	em	sala	de	aula.	
Na	 sexta,	 sétima	 e	 oitava	 formações,	 o	 foco	 voltou-se	 mais	 propriamente	 ao	
cantar	pelo	cantar,	numa	proposta	de	tornar	a	voz	das	professoras	ainda	mais	
presente	nas	formações	(REINICKE;	TOMAZI;	BELLOCHIO,	2019,	p.6).	

	

A	 pesquisa-formação	 desenvolvida	 foi	 fundamental,	 também,	 para	 que	 as	

próprias	 professoras	 passassem	 a	 pensar	 mais	 nas	 práticas	 musicais	 e	 pedagógico-

musicais	 que	 eram	 realizadas	 junto	 das	 crianças.	 Durante	 a	 realização	 da	 pesquisa-

formação	propusemos	algumas	questões	e	momentos	problematizadores	com	o	intuito	
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de	 pensar	 a	 voz	 cantada/falada	 junto	 das	 professoras.	 Frente	 ao	 exposto,	 destacamos	

algumas	das	questões:	Quais	os	cuidados	que	vocês	 têm	com	o	uso	da	voz?	Para	 falar,	

para	cantar?	Vocês	procuraram	fazer	algum	aquecimento	vocal	antes	de	iniciar	a	rotina	

de	trabalho?	Desenvolveram	alguma	canção	ou	exercício	vocal?	Vocês	já	percebem	outra	

relação	com	os	cuidados	vocais,	com	o	canto?	O	que	você	poderia	me	contar	sobre	a	sua	

voz	e	a	produção	musical	em	sala	de	aula,	sobretudo	após	o	início	das	formações?	O	que	

mudou	com	a	formação?	

Estas	 e	 outras	 questões	 e	 momentos	 problematizadores	 foram	 destaques	 em	

nossos	 encontros	 e	 mobilizaram	 as	 narrativas	 orais	 e	 escritas	 destas	 profissionais,	

conforme	destacado	na	 figura	1,	 esquema	produzido	pela	professora	 Isabela,	 uma	das	

participantes	da	pesquisa,	abordando	alguns	elementos	da	formação.	

	

	
Figura	1	-	Esquema	produzido	pela	professora	Isabela	(2019).	

	

Percebemos	que	houve	uma	ressignificação	do	vivido	por	esta	profissional,	 ao	

construir	este	esquema.	Para	a	professora	Eduarda,	outra	participante	da	pesquisa,	na	

escola,	 as	 professoras	 já	 cantavam	 com	 as	 crianças,	 mas	 "não	 tinha	 essa	 parte	 mais	

técnica,	 esses	 outros	 suportes	do	 cuidado,	 das	 formas	de	 cantar,	 de	diferentes	 formas	de	

cantar.	Então	isso	enriqueceu	um	monte,	[...]	tudo	veio	a	somar,	a	dar	qualidade	para	esse	

cantar,	[...]"	(8ª	formação,	linhas	134-141).	

Com	relação	ao	destaque	feito	por	Eduarda,	a	pesquisadora	Ana	Cláudia	Specht	

(2007),	em	sua	dissertação	de	mestrado,	aponta	que		
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O	 trabalho	 de	 técnica	 da	 voz	 cantada	 visa	 ao	 uso	 adequado	 de	 todo	 aparato	
vocal,	 à	higiene	vocal	 e	 aos	 seus	 cuidados,	 ao	 conhecimento	dos	 limites	 e	das	
possibilidades	 vocais.	 Dessa	 forma,	 também	 estaremos	 promovendo	 a	 saúde	
vocal	desse	profissional	e	possibilitando	uma	atenção	maior	para	a	orientação	
de	seus	alunos	[...]	(SPECHT,	2007,	p.19).	

	

Esse	 importante	 apontamento	 de	 Specht	 (2007)	 também	 nos	 leva	 a	 entender	

que	as	professoras	referência	ao	estarem	mais	familiarizadas	com	a	voz,	também	terão	

melhores	 condições	 para	 desenvolverem	 práticas	 musicais	 vocais	 mais	 conscientes	 e	

orientadoras,	possibilitando	experiências	cada	vez	mais	ricas	e	significativas	na	infância.	

	

4.	Coda	

	

Nessa	 exposição	 foi	 possível	 perceber	 que	 a	 partir	 da	 pesquisa	 realizada,	 as	

professoras	 ressignificaram	as	práticas	musicais	vocais	experienciadas,	 ao	produzirem	

esquemas	sobre	as	formações,	bem	como	por	conscientizarem-se	das	possibilidades	de	

pensar	a	voz	e	sua	produção	com	a	infância,	em	sala	de	aula.	

Durante	as	formações	realizadas	na	escola,	as	professoras	narraram	as	práticas	

desenvolvidas	com	as	crianças,	dentre	elas,	as	canções	de	roda,	os	brincos	e	parlendas,	

os	acalantos	que	despertaram	a	sensibilidade	de	algumas	crianças,	seja	pelas	melodias	

em	modo	 menor	 seja	 pela	 letra	 que	 emocionava;	 os	 alongamentos,	 a	 preparação	 e	 a	

exploração	vocal,	realizadas	durante	as	aulas.	As	professoras	participantes	perceberam	

que	 também	 poderiam	 desenvolver	 práticas	 musicais	 e	 pedagógico-musicais	 mais	

significativas,	 não	 somente	 como	 um	 recurso	 pedagógico,	 mas	 para	 pensar	 a	 voz	

cantada,	 a	 melodia	 a	 ser	 ensinada	 e	 as	 diversas	 possibilidades	 de	 exploração	 desta	

melodia,	seja	com	vogais	seja	com	boca	chiusa.	

Destacamos	 também	 as	 tomadas	 de	 consciência	 quanto	 aos	 cuidados,	 à	

preparação	e	 à	 exploração	vocal	das	professoras	 junto	 às	 crianças.	Acreditamos	que	a	

pesquisa-formação	 realizada	 foi	 importante	 para	 pensar	 as	 práticas	 musicais	 e	

pedagógico-musicais	 desenvolvidas	 por	 estas	 profissionais,	 no	 entanto,	 ainda	 há	 um	

longo	 caminho	 a	 ser	 percorrido,	 em	 termos	 de	 formação	 continuada	 em	 música,	 de	

pensar	 e	 explorar	 outras	 possibilidades	 de	 produção	 vocal,	 de	 modo	 criativo	

considerando	a	descoberta	e	exploração	de	recursos	vocais	não	usuais	e/ou	que	não	são	

percebidos	 como	 musicais	 em	 sala	 de	 aula,	 como	 os	 estalos	 de	 língua	 e	 as	 demais	

imitações	 propostas	 pelas	 crianças,	 em	 suas	 brincadeiras,	 com	 os	 pares.	 Assim,	
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ressaltamos	que	a	comunicação	apresentada,	mesmo	diante	das	inúmeras	possibilidades	

que	 ainda	 podem	 ser	 desenvolvidas,	 contribuiu	 com	 o	 fazer	 musical	 e	 pedagógico-

musical	 destas	 profissionais,	 tendo	 como	 disparador	 a	 realização	 desta	 pesquisa-

formação.	
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Resumo:	Esta	pesquisa	investigou	a	relação	entre	a	utilização	do	gestual	da	manossolfa	e	a	afinação	vocal	
de	16	crianças	de	07	e	08	anos.	Após	duas	produções	de	dados,	uma	análise	perceptivo-auditiva,	baseada	
na	 teoria	 de	 Densevolvimento	 Músico-vocal	 infantil	 (WELCH,	 2002,	 1986)	 foi	 realizada	 e	 o	 resultado	
demonstrou	 que	 a	 utilização	 da	 manossolfa	 não	 garantiu	 a	 precisão	 da	 afinação	 das	 crianças,	 mas	 as	
auxiliou	ao	fornecer	uma	imagem	de	direção	sonora.	
		
Palavras-chave:	Manossolfa.	Afinação.	Coral	infantil.	Análise	perceptivo-auditiva.	Extensão	universitária.	
			
		

1.	Introdução	

		

De	 acordo	 com	 o	 educador	 musical	 e	 neurocientista	 Graham	 Welch	 (2002,	

1986),	é	possível	que	a	habilidade	de	cantar	seja	adquirida	por	um	processo	contínuo	de	

desenvolvimento	músico-vocal,	partindo	de	uma	total	inabilidade	de	cantar	afinado	até	

etapas	 do	 desenvolvimento	 nas	 quais	 um	 indivíduo	 não	 cometa	 desvios	 na	 afinação,	

podendo	atingir	uma	excelência	artística.	

Quando	 falamos	de	afinação,	 estamos	nos	 referindo	ao	 “acordo	 tácito”	que	diz	

respeito	 ao	 limite	 de	 desvios	 que	 uma	 pessoa	 comete”	 (SOBREIRA,	 2016,	 p.	 133)	 no	

contexto	da	música	tonal	da	cultura	ocidental,	podendo	ser	considerada	como	“o	ajuste	

do	 tom	 de	 uma	 nota	 em	 relação	 à	 outra,	 de	 modo	 que	 o	 número	 de	 vibrações	

corresponde	às	exigências	da	acústica”	(BEHLAU	e	REHDER,	1997,	p.	37).	

Portanto,	neste	trabalho,	definimos	como	“afinação”	o	processo	de	produzir	sons	

equivalentes	a	outros.	E,	nesse	contexto,	Joyner	(1968)	afirma	que	a	criança,	para	cantar	

afinado,	deve	 ser	 capaz	de	passar	pelas	notas,	 tendo	um	conceito	mental	de	 subidas	e	

descidas	da	melodia,	além	de	relembrar	os	padrões	melódicos	a	fim	de	estar	consciente	

do	que	vem	a	seguir	e	 ter	um	 instrumento	vocal	para	que	seja	capaz	de	reproduzir	as	

notas	 da	 linha	 melódica	 (JOYNER,	 1968	 apud	 SOBREIRA,	 2003).	 Em	 crianças,	 a	

desafinação	 vocal	 pode	 estar	 relacionada	 à	 inibição,	 a	 tensões	 musculares,	 à	 falta	 de	
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concentração,	a	modelos	vocais	inapropriados,	dentre	outros	fatores.	Poucas	pesquisas	a	

têm	apontado	como	resultado	de	um	fator	hereditário	(SOBREIRA,	2003)	.	

Considerando	 que	 “cantar	 (...)	 envolve	 a	 integração	 de	 sistemas	 do	 cérebro,	

relacionadas	 à	música,	 à	 fala,	 à	 visão,	 ao	motor	 e	 ao	 emocional”	 (WELCH,	 2002,	 p.36,	

tradução	 nossa),	 investigamos,	 por	 meio	 de	 um	 projeto	 de	 Iniciação	 Científica,	 a	

influência	de	um	recurso	visual	na	melhoria	da	afinação	vocal	de	crianças	pertencentes	a	

um	 coro	 infantil	 iniciante	 de	 um	programa	 extensionista	 universitário,	 que	 atuava	 em	

uma	escola	municipal	do	interior	de	Minas	Gerais.	A	importância	desta	pesquisa	está	na	

investigação	de	 ferramentas	pedagógicas	que	auxiliem	regentes	e	educadores	musicais	

no	ensino	de	canto	para	crianças.	

Para	viabilizar	tal	investigação,	recorremos	à	utilização	do	manossolfa,	por	dois	

motivos:	1	 -	por	 fornecer	um	gráfico	espacial	de	subidas	e	descidas	sonoras,	pois	cada	

nota	um	gesto	específico	e	2	-	pelos	bons	resultados	adquiridos	na	sua	utilização	junto	a	

adultos,	na	experiência	pessoal.	

	
A	manossolfa	é	uma	sequência	de	gestos	manuais,	utilizada	na	aprendizagem	de	
alturas.	 (...)	 [Sendo	 assim,]	 independente	da	partitura	musical,	 torna	o	 solfejo	
visualmente	concreto,	um	 fator	 importante	na	aprendizagem	de	 iniciantes	em	
música.	 Ela	 reforça	 a	 sensação	 intervalar,	 auxilia	 na	 visualização	 espacial	 da	
direção	 sonora	 (agudo-grave/grave-agudo)	 e	 na	 relação	 das	 alturas	 cantadas.	
Colabora	 ainda	 no	 desenvolvimento	 da	 memória	 musical	 e	 no	 treinamento	
auditivo.	Pode-se	dizer	que	a	manossolfa	é	um	“solfejo	gestual”	 (SILVA,	2011,	
p.75).	

	

	Figura	1:	Manossolfa	(LECK;	JORDAN,	2009,	p.165,	DILWORTH,	2006,	p.	171)	

	

Essa	ideia	tem	consonância	com	a	pedagogia	de	Martenot	(1970,	1979	[1957]),	

que	 “destaca	 a	 utilização	 de	 exercícios	 de	 imitação	 com	 auxílio	 de	gestos	 que	 possam	
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contribuir	 para	 a	 visualização	 e	 o	 entendimento	 dos	 diferentes	 contornos	 melódicos,	

além	de	aproximar	som	e	movimento”	(FIALHO;	ARALDI,	2011,	p.	172).	 Wieblitz	

(2011),	por	sua	vez,	afirma	que		

	
a	 apresentação	 visual	 de	 intervalos	 e	 mudanças	 de	 altura	 com	 a	 mão	 é	
provavelmente	 o	 caminho	 mais	 fácil	 de	 tornar	 um	 conceito	 imaginário	 de	
“altura”	 não	 apenas	 visível,	 mas	 também	 tangível	 e	 compreensível.	 Não	 são	
apenas	 os	 elementos	 espaciais	 que	 estão	 sendo	 mostrados,	 pois	 são	
combinados	 com	a	 expressão	 facial	 que	 revela	maior	ou	menor	 tensão	de	um	
intervalo	 que	 compõe	 o	 arco	 da	 melodia	 (WIEBLITZ,	 2011,	 p.	 157,	 tradução	
nossa).	
	

O	manossolfa	é	utilizada	por	muitos	educadores	musicais	que	trabalham	com	a	

voz,	e	que	consideram	o	recurso	útil	no	ensino	do	canto	para	crianças.	Porém,	segundo	

Phillips	(2014)	existem	três	estudos	que	não	demonstram	isso.		No	primeiro,	Yarbrough,	

Green,	Benson	e	Bowers,	pesquisaram	crianças	desafinadas	do	jardim	de	infância,	3°,	7°	

e	8°	anos.	Após	8	semanas	de	utilização	do	manossolfa,	constataram	que	não	cantaram	

mais	afinado	do	que	aqueles	que	cantaram	com	solfejo	ou	sílabas	neutras.		

Na	 segunda	pesquisa	 citada	por	Phillips	 (2014),	Martin	 (1991)	 investigou	 sua	

utilização	 junto	 a	 crianças	 do	 primeiro	 ano,	 encontrando	 diferença	 significante	 na	

precisão	 da	 performance	 vocal	 dessas	 crianças.	 Semelhantemente,	 ao	 investigar	 dois	

grupos	de	estudantes	 (os	que	usaram	a	manossolfa	 e	os	que	não	usaram	esse	 recurso	

visual),	Youngson	e	Persellin	(2001)não	identificaram	diferença	na	performance	vocal	de	

ambos,	ressaltando,	nesse	caso,	que	o	número	de	indivíduos	investigados	e	o	tempo	de	

instrução	musical	foram	insuficientes	para	se	obterem	resultados	diferentes.	

Embora	nenhuma	dessas	três	pesquisas	tenham	encontrado	uma	relação	entre	a	

utilização	do	manossolfa	e	a	afinação	dos	sujeitos	investigados,	Phillips	recomenda	-	até	

que	novas	pesquisas	sejam	realizadas	-	a	contínua	utilização	desses	sinais	de	mão	como	

um	auxílio	para	a	aprendizagem	e	para	a	lembrança	de	padrões	tonais	(PHILLIPS,	2014).	

Ao	contrário	dessas	pesquisas,	no	Brasil,	Lima	e	Santos	Júnior	(2015)	afirmam	a	

importância	 da	 sua	 utilização	 ou	 de	 outro	 gestual	 durante	 as	 vocalizações	 com	 coral	

infantil.	Os	referidos	autores	utilizaram	este	e	outros	recursos	junto	a	crianças	de	9	e	10	

anos	 na	 tentativa	 de	 melhorar	 sua	 afinação.	 Concluíram	 que	 a	 prática	 do	manossolfa	

torna	a	melodia	mais	visual	e	concreta,	melhorando	a	percepção	musical	dos	coralistas	e,	

consequentemente,	a	afinação	das	crianças.	Porém,	essa	afinação	não	esteve	relacionada	
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apenas	ao	manossolfa,	e	sim	a	um	conjunto	de	fatores	que	incluía	o	gestual	como	parte	

do	processo.		

Joyner	 (1968),	 apud	 Sobreira	 (2003),	 também	 afirma	 que	 os	 sinais	 de	 mão	

reforçam	ainda	mais	a	produção	segura	de	altura	vocal.	É	um	método	que	demanda	um	

tempo	pequeno	com	variadas	formas	que	promove	a	aprendizagem	e	ainda	não	possui	

nenhuma	despesa	material.	É	uma	 ferramenta	de	muito	valor	para	a	aprendizagem	do	

canto	em	geral,	que	inclui	uma	entonação	segura,	manutenção	de	uma	parte	vocal,	escuta	

intervalar,	transposição,	dentre	outros.	

		

2.	Metodologia		

		

Esta	é	uma	pesquisa	de	natureza	aplicada,	exploratória	e	comparativa	(SANTOS;	

MOLINA;	 DIAS,	 2007).	 Escolhemos,	 para	 participar	 desta	 pesquisa,	 crianças	 de	 7	 e	 8	

anos,	pertencentes	a	uma	Escola	Municipal	do	interior	de	Minas	Gerais.	A	elas	ensinamos	

a	canção	“Da	Maré”	(Figura	4),	composta	por	Ricardo	Breim	e	Luiz	Tatit	(FRANÇA,	2009,	

p.	93).	A	escolha	desta	música	se	deu	por	ser	uma	canção	tonal,	composta	sobre	as	cinco	

primeiras	 notas	 de	 uma	 escala	 musical,	 do	 modo	 maior,	 e	 em	 grau	 conjunto,	

características	que	acreditamos	ajudar	na	memorização	da	melodia.	

A	 canção	 foi	 ensinada	 na	 tonalidade	 de	 Ré	 maior	 porque	 abarca	 notas	

confortáveis	 da	 extensão	 vocal	 infantil	 (CRUZ,	 2003,	 p.	 58);	 (BARTLE,	 1993,	 p.9);	

(PHILLIPS,	2014,	p.100);	(BOECHAT;	SOBREIRA,	2017,	p.103	e	123),	mas	sem	o	auxílio	

de	 instrumentos	 melódicos	 ou	 harmônicos,	 a	 fim	 de	 que	 estes	 não	 interferissem	 na	

acuidade	vocal	das	crianças.	

	

Figura	2:	Da	Maré	(Ricardo	Breim	/	Luiza	Tatit)	
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Os	 dados	 foram	 coletados	 em	 dois	 momentos,	 via	 gravação	 de	 áudio:	 na	

primeira	vez,	após	o	aprendizado	da	canção	e,	na	segunda	vez,	após	o	ensino	da	canção	

com	 a	 utilização	 da	 manossolfa.	 Os	 áudios	 foram	 submetidos	 às	 análises	 perceptivo	

auditivas	 das	 autoras,	 tendo	 como	 referência	 a	 teoria	 das	 Etapas	 do	Desenvolvimento	

Músico	Vocal	Infantil	de	Welch	(2002,	p.15),	que	organiza	as	habilidades	relacionadas	à	

afinação	do	canto	em	cinco	etapas.	

Na	 primeira,	 a	 criança	 tende	 a	 reproduzir	 apenas	 o	 texto	 da	 canção,	 sem	 se	

preocupar	 com	 a	 altura.	 Ela	 pode	 achar	 difícil	 prestar	 atenção	 em	 dois	 parâmetros,	

simultaneamente,	dando	preferência	às	palavras,	por	estar	mais	acostumada	com	a	fala	

do	que	com	o	canto.	Na	segunda,	pode	aparecer	alguma	variação	melódica,	coincidindo	

com	a	altura	de	referência.	Na	terceira,	a	criança	apresenta	tentativas	mais	conscientes	

de	atingir	 as	alturas	 corretamente,	pois	 a	 linha	melódica	apresenta	 sinais	de	 contorno	

semelhantes	ao	modelo	proposto.		

Em	seguida,	na	quarta	fase,	a	criança	já	demonstra	maior	controle	na	afinação,	

podendo	 perder	 a	 estabilidade	 tonal	 se	 as	 notas	 exigidas	 estiverem	 fora	 de	 sua	

capacidade	vocal.	Na	quinta	fase,	já	não	ocorrem	erros	graves	e	o	nível	de	afinação	é	bem	

maior,	conseguindo	cantar	em	uma	extensão	vocal	maior.	

	Foram	 avaliadas	 nessa	 pesquisa	 16	 crianças,	 sendo	 elas	 9	 do	 sexo	 biológico	

masculino	 e	 7	 do	 feminino.	 Para	 que	 se	 preservasse	 a	 identidade	 das	 crianças	

atribuímos-lhes	nomes	de	compositoras,	 independentemente	de	seu	sexo	biológico.	No	

momento	da	gravação,	elas	foram	convocadas	individual	e	aleatoriamente,	em	um	local	

reservado,	enquanto	as	demais	permaneceram	em	sala	de	aula,	 com	as	professoras	de	

música,	realizando	outras	atividades	musicais.	A	opção	pela	chamada	aleatória	se	deu	a	

fim	de	que	não	fossem	criadas	expectativas	e	tensões	(RUNFOLA;	RUTKOWSKI,	2010).		

A	 primeira	 análise	 de	 dados	 da	 pesquisa	 serviu	 para	 localizar	 as	 crianças	 em	

suas	 respectivas	 fases	 do	 desenvolvimento	 músicovocal,	 para	 depois,	 na	 segunda,	

identificar	 se	 houve	 uma	 melhoria	 na	 afinação	 vocal,	 como	 resposta	 à	 utilização	 do	

manossolfa.		

Antes	 da	 primeira	 coleta	 de	 dados,	 a	 música	 “Da	 maré”	 foi	 ensinada	 pela	

professora	 de	 música	 e	 vivenciada	 pelas	 crianças	 durante	 um	 mês,	 em	 aulas	 que	

ocorriam	uma	vez	na	semana,	 com	duração	de	50	minutos	cada.	Durante	essas	quatro	

aulas,	a	vivência	da	referida	canção	aconteceu	sem	a	utilização	do	manossolfa,	e	sem	o	

auxílio	 de	 um	 instrumento	 acompanhador.	 Depois	 da	 primeira	 coleta,	 as	 crianças	
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tiveram	mais	duas	aulas,	também	de	50	minutos	cada	uma,	para	vivenciar	a	canção	com	

o	auxílio	do	manossolfa.		

	

	3.	Resultados	

	
Os	 dados	 dessa	 investigação	 demonstraram	 que	 nenhuma	 criança	 apresentou	

piora	 na	 afinação,	 quando	 comparamos	 os	 resultados	 sonoros	 das	 duas	 coletas	

realizadas.	Pelo	contrário,	a	afinação	das	crianças	permaneceu	a	mesma	ou	melhorou	em	

até	três	níveis	da	Tabela	de	Desenvolvimento	Músico-Vocal,	elaborada	por	Welch	(2002).	

Assim,	os	dados	mostram	que	seis	crianças	permaneceram	no	mesmo	nível	de	

afinação,	 sete	 subiram	apenas	um	nível,	 duas	 subiram	dois	níveis	 e	 apenas	uma	 subiu	

três.	

Pudemos	perceber	que,	na	primeira	coleta	de	dados,	as	crianças	se	preocuparam	

demasiadamente	com	o	texto	da	canção,	e	acreditamos	que	a	memória	textual	possa	ter	

prejudicado	a	fluência	da	performance,	comprometendo	a	afinação,	conforme	nos	alerta	

Levitin	 (1999)	apud	Sobreira	 (2003).	O	 referido	autor	divide	a	desafinação	em	quatro	

áreas	de	deficiência,	sendo	uma	delas	a	memória.		

Outro	aspecto,	que	pode	ter	comprometido	a	melhoria	da	afinação	vocal,	é	a	não	

compreensão	do	contexto	da	letra	cantada.	Nunes	(2002)	apud	Sobreira	(2003)	diz	que	

o	que	torna	uma	canção	fácil	ou	difícil	não	é	o	seu	tamanho,	seu	desenho	melódico	ou	as	

palavras	do	seu	texto,	mas	sim	a	consciência	daquilo	que	é	dito.	Em	uma	análise,	após	a	

coleta	de	dados,	percebemos	que	a	música	escolhida,	“Da	Maré”,	possui	uma	letra	muito	

abstrata,	o	que	torna	mais	difícil	a	memorização	para	as	crianças.		

Nesse	sentido,	Chen-Hafteck	 (1999)	acredita	que,	 ao	 relembrar	e	 reproduzir	o	

que	 ouviram,	 as	 crianças	 preferem	 as	 palavras,	 pois	 as	 atraem	 mais.	 Já	 Levinowitz	

(1989)	 observou	 que	 as	 crianças	 de	 4	 e	 5	 anos	 podiam	 cantar	 com	 mais	 eficácia	 as	

canções	 que	 foram	 aprendidas	 sem	 a	 letra.	 Assim	 como	 Welch,	 Seagent	 e	 White	

(1995/1996),	em	um	estudo	com	crianças	de	5	a	7	anos,	observaram	que	o	texto	pode	

distraí-las,	tendo	tido	melhores	resultados	com	canções	aprendidas	sem	o	texto.	Assim,	

notou-se	 que	 o	 alcance	 das	 alturas	 não	 era	 tão	 grande	 como	 a	 precisão	 das	 palavras	

(SOBREIRA,	2003).	

Considerando	 que	 10	 crianças	 mudaram	 de	 fase	 e	 6	 permaneceram,	 não	 é	

possível	 afirmar	 que	 a	 utilização	 do	manossolfa,	 durante	 a	 performance	 de	 canções,	
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influenciou	a	afinação	vocal	precisa	dos	indivíduos	investigados,	ou	seja,	as	crianças	não	

conseguiram	atingir	as	frequências	sonoras	esperadas.	A	evolução	dessas	crianças	para	o	

nível	 de	 desenvolvimento	 músico	 vocal	 superior	 pode	 estar	 relacionada	 ao	 tempo	 de	

vivência	 da	 canção	 entre	 uma	 coleta	 de	 dados	 e	 outra,	 e	 não,	 necessariamente,	

relacionada	à	utilização	do	manossolfa.		

Por	 outro	 lado,	 durante	 a	 segunda	 coleta	 de	 dados,	 observamos	 que	 três	

crianças	reagiram	vocalmente	à	utilização	do	manossolfa,	ao	entoar	a	 frase	“algo	há	de	

bom	no	ar”,	sendo	elas	a	Amy	Beach,	a	Carolina	Maria	de	Jesus	e	a	Ivone	Lara.	A	frase	não	

foi	 entoada	 afinadamente,	mas	 o	 desenho	melódico	 realizado	 pelas	mãos	 forneceu	 às	

crianças	a	sensação	de	subida	e	descida	melódica.	Um	exemplo	disso	é	que	na	frase	“há	

de	bom	no	ar”,	 representada	pelo	movimento	ascendente	 “Dó	–	Ré	–	Mi	–	Fá	–	Sol”,	 as	

crianças	sobem	para	o	agudo	além	da	frequência	“Sol”.		

	

4.	Considerações	finais	

	
Além	 dos	 dados	 que	 a	 pesquisa	 previa,	 outros	 resultados	 foram	 observados.	

Cinco	crianças,	por	exemplo,	conseguiram,	na	segunda	coleta,	cantar	a	canção	no	tom	de	

referência.	Nem	todas	permaneceram	no	tom	de	referência,	tendo	a	tonalidade	alterada	

na	parte	 final	da	 canção	ou	 saindo	da	 tonalidade	e,	depois,	 retornando	à	original.	 Isso	

pode	ser	reflexo	de	uma	ansiedade	para	concluir	a	performance	vocal.	

Algumas	 crianças,	 também	 na	 segunda	 coleta,	 inventaram	 um	 final	 para	 a	

canção,	 tentando	 resolver	 na	 tônica	 ao	 invés	 de	 concluir	 na	 dominante.	 Não	 sabemos	

exatamente	 o	 porquê.	 Cremos	 que	 isso	 se	 dá	 pelo	 fato	 de	 a	 maioria	 das	 canções	

folclóricas	 brasileiras	 e	 canções	 de	 roda	 terminarem	na	 tônica	 e	 das	 crianças	 estarem	

imersas	cotidianamente	num	sistema	tonal	da	música	ocidental.		

Embora	 a	 utilização	 do	 manossolfa	 não	 tenha	 ajudado	 algumas	 crianças	 na	

melhoria	 de	 sua	 afinação,	 durante	 a	 performance	 da	 canção	 “Da	 Maré”,	 pudemos	

observar	que	o	gesto	realizado	pela	mão	(movimentos	de	subidas	e	descidas	na	vertical)	

auxiliou	na	sensação	de	movimentação	sonora.		

Para	 algumas	 crianças,	 notamos	 que	 essa	 utilização	 comprometeu	 a	

performance	vocal,	pois	 tinham	a	atenção	dividida	entre	duas	 tarefas,	a	de	cantar	e	de	

realizar	o	gestual.	Além	disso,	suspeitamos	que	o	tempo	investido	na	vivência	da	canção,	

em	 parceria	 com	 o	 manossolfa,	 entre	 a	 primeira	 e	 segunda	 coleta	 de	 dados,	 foi	
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insuficiente	 para	 estabelecer	 a	 relação	musical	 entre	 o	 gestual	 e	 a	 performance	 vocal.	

Assim	 como	 nas	 referidas	 pesquisas	 mencionadas	 por	 Phillips	 (2014),	 nas	 quais	 a	

utilização	 do	manossolfa	 não	 teve	 relação	 com	 a	 afinação	 vocal	 infantil,	 consideramos	

importante	que	haja	mais	investigações	nesta	área.		

Finalmente,	 este	 trabalho	 demonstrou	 que	 o	 gestual	 do	 manossolfa	 pode	

conferir	 às	 crianças	 a	 sensação	 de	 movimentação	 sonora,	 ascendente	 e	 descendente,	

durante	 a	 performance	 das	 canções.	 Nesse	 sentido,	 o	 manossolfa	 pode	 ser	 uma	

ferramenta	 eficaz	 para	 que	 o	 educador	 musical	 possa	 utilizá-la	 em	 processos	 de	

musicalização,	como	foi	sugerido	por	Phillips	(2014)	e	Wieblitz	(2010).	
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Formação	vocal	e	profissionalização	de	cantores	sertanejos:	um	
estudo	de	caso	com	duplas	do	Triângulo	Mineiro	
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Resumo:	 O	 presente	 trabalho	 discute	 a	 formação	 vocal	 de	 cantores	 por	 meio	 dos	 processos	 de	
socialização	 musical	 e	 profissional	 através	 dos	 quais	 duplas	 sertanejas	 passaram	 a	 se	 constituir	 como	
profissionais	da	música.	Dentro	da	abordagem	qualitativa	a	pesquisa	adota	como	metodologia	o	estudo	de	
caso,	 utilizando	 como	 técnica	 de	 coleta	 de	 dados	 a	 entrevista	 semi-estruturada.	 Foram	 realizadas	
entrevistas	com	oito	duplas	sertanejas	da	região	do	Triângulo	Mineiro/MG.	Compreender	a	socialização	
musical	e	a	profissionalização	de	duplas	sertanejas,	além	de	contribuir	para	a	área	de	educação	musical,	
pode	 incentivar	 outras	 reflexões	 sobre	 as	 possibilidades	 do	 ensino/aprendizagem	 do	 canto	 popular	 e,	
também,	sobre	aprendizagens	que	se	dão	nas	experiências	e	vivências	com	práticas	musicais	sertanejas.	
	
Palavras-chave:	 Sociologia	 da	 educação	musical.	 Canto	 popular.	 Canto	 sertanejo.	 Profissionalização	 de	
músicos.	Socialização	musical.		
	
	
	
1.	Introdução			

	

Atualmente	na	música	popular	brasileira	há	uma	grande	presença	da	chamada	

música	sertaneja	produzida	e	consumida	na	área	central	do	país	englobando	sul	e	oeste	

de	Minas,	interior	de	São	Paulo	e	Paraná,	bem	como	dos	estados	de	Goiás	e	Mato	Grosso.	

Produzida	no	início,	"para	um	consumo	urbano"	a	música	sertaneja	foi	sendo	consumida	

pelo	público	rural	através	do	rádio	e	de	apresentações	ao	vivo	feitas	nos	circos	(ULHÔA,	

2004,	 p.	 59).	 O	 termo	 sertanejo,	 segundo	Ulhôa	 (2004),	 diz	 respeito	 ao	 “habitante	 do	

sertão	nordestino,	 isto	é,	a	região	seca	que	corre	do	Norte	de	Minas	Gerais	e	partes	de	

Goiás	 através	do	 interior	da	Bahia	 e	outros	 estados	até	o	 Sul	do	Ceará	 e	Piauí”.	Outro	

significado	 da	 palavra	 sertanejo	 é	 também	 “habitante	 do	 interior,	 isto	 é,	 de	 longe	 da	

cidade”	(p.	59).		

A	popularidade	da	música	sertaneja	no	Brasil,	de	acordo	com	Santos	(2000)	está	

associada	ao	crescimento	do	agrobusiness,	a	partir	da	década	de	1990,	que	fomenta	uma	

"rede	 de	 ruralidade-sertanejo-country",	 analisada	 pelo	 sociólogo	 João	 Marcos	 Alem.	

Nesse	 cenário	 cresce,	 consideravelmente,	 o	 número	 de	 rodeios	 no	 país,	 nos	 quais	

"ocorre	 uma	 associação	 de	 eventos,	 sendo	 os	 shows	musicais	 um	 importante	 atrativo	

para	 a	 garantia	 da	 presença	 de	 públicos	 maciços."	 Embora	 as	 atrações	 desses	 shows	
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sejam	 "artistas	 populares	 de	 gêneros	 musicais	 variados",	 serão	 "principalmente	

cantores	e	duplas	sertanejas”	que	ganharão	destaque	(SANTOS,	2000,	p.	322-333).			

Se	por	um	lado	a	música	sertaneja	sofre	transformações	em	sua	trajetória,	"com	

a	inserção	de	práticas	musicais	populares	no	formato	comercial,	refletindo	e	mediando	a	

trajetória	cultural	e	migrante	do	sertão	para	a	cidade",	como	escreve	Ulhôa	(2004),	por	

outro,	do	ponto	de	vista	musical,	"esse	gênero	permanece	com	a	utilização	e	valorização	

de	um	estilo	vocal	característico,	com	demandas	técnicas	específicas"	como	o	canto	em	

duplas	e	o	uso	da	primeira	e	segunda	voz	(ULHÔA,	2004,	p.	64).	

Este	 texto	discute	processos	de	 socialização	musical	 e	profissional	que	duplas	

sertanejas	 passaram	 para	 se	 constituírem	 como	 profissionais	 da	 música.	 Trata-se	 de	

parte	de	um	estudo1	feito	com	oito	duplas	sertanejas	localizadas	na	região	do	Triângulo	

Mineiro,	Minas	Gerais	que	tem	uma	forte	ligação	com	a	“cultura	do	mundo	sertanejo”	e	

isso	 faz	 com	que	 haja	 a	 “onipresença	 da	música	 sertaneja”	 nas	 cidades	 que	 compõem	

essa	região	(ULHOA,	2004).		

As	 questões	 centrais	 abordadas	 pelo	 estudo	 foram:	 Por	 que	 essas	 pessoas	

quiseram	 cantar	 sertanejo?	 Como	 se	 formaram?	 E	 como	 atuam	 ou	 atuaram?	 Que	

experiências	 tiveram	com	o	universo	 sertanejo	e	o	que	 fazem	com	que	esses	 cantores	

cantem	dessa	maneira	hoje?	Como	essas	 experiências	músico-profissionais	 podem	ser	

compreendidas	sob	o	ponto	de	vista	da	educação	musical?		

Dentro	da	abordagem	qualitativa,	a	pesquisa	adotou	como	metodologia	o	estudo	

de	 caso,	 utilizando	 como	 técnica	 de	 coleta	 de	 dados	 a	 entrevista	 semi-estruturada	 e	

contando	também	com	o	auxílio	de	documentos	audiovisuais	produzidos	pelas	e	sobre	

as	duplas	sertanejas,	disponíveis	em	redes	sociais.		

A	 realização	 das	 entrevistas	 em	 dupla	 e	 como	 conduzir	 esse	 tipo	 singular	 de	

entrevista,	 apresentou	 alguns	 desafios	 metodológicos.	 A	 entrevista	 com	 duplas	

sertanejas	 implicou	em	duas	pessoas	 falarem	da	unidade,	 a	dupla.	Assim,	o	 roteiro	de	

questões	 foi	 pensado	 e	 elaborado	 para	 a	 unidade,	 mesmo	 tendo	 duas	 pessoas	 sendo	

entrevistadas	ao	mesmo	tempo.	Em	alguns	momentos	as	perguntas	foram	direcionadas	

para	 o	 primeira	 ou	 para	 o	 segunda	 voz,	 mas,	 ainda	 sim,	 se	 referia	 à	 unidade,	 para		

                                                
1	 Trata-se	 da	 tese	 de	 doutorado	 intitulada	 Socialização	 músico-profissional	 nas	 experiências	 de	
profissionalização	 de	 duplas	 sertanejas:	 Um	 estudo	 de	 caso	 com	 cantores	 da	 região	 do	 Triângulo	
Mineiro/Minas	Gerais,	defendida	no	Programa	de	Pós	graduação	em	Música	subárea	Educação	Musical	
da	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul,	sob	orientação	da	Profa	Dra.	Jusamara	Souza.	
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compreender	os	processos	de	socialização	musical	e	profissionalização	das	duplas.	Para	

a	 análise	 dos	 dados	 foram	 utilizados	 os	 conceitos	 de	 socialização	 primária	 (SETTON,	

2008,	 BERGER;	 LUCKMAN,	 1999),	 socialização	 profissional	 (DUBAR,	 2005)	 e	

socialização	 musical	 (MÜLLER,	 1992).	 Esses	 conceitos	 puderam	 colaborar	 com	 o	

entendimento	de	onde	poderia	ter	vindo	o	interesse	em	cantar,	cantar	música	sertaneja	

e	 cantar	 em	 dupla	 considerando	 as	 experiências	 musicais	 que	 os	 entrevistados	

vivenciaram	a	partir	das	instâncias	de	socialização	como	a	família,	o	grupo	de	amigos,	as	

mídias	e	a	escola.		

Várias	pesquisas	têm	se	dedicado	à	questão	da	música	sertaneja	no	Brasil2,	no	

entanto,	ao	descrever	e	analisar	as	experiências	de	socialização	musical	e	profissional	de	

músicos	sertanejos	sob	o	ponto	de	vista	da	educação	musical	espero	contribuir	para	o	

entrelaçamento	dos	campos	da	música	e	do	canto	popular	e	educação	musical.	

	

2.	Socialização	e	aprendizagens	musicais		

	

Segundo	 Setton	 (2008),	 o	 processo	 de	 socialização	 “agrega	 ações	 difusas,	

assistemáticas,	não	intencionais	e	inconscientes,	adquiridas	de	maneira	homeopática,	na	

família,	na	escola,	na	religião,	no	trabalho	ou	em	grupos	de	amigos”	(p.	2).	Nessa	direção,	

“a	 família	 pode	 também	 ser	 considerada	 como	 responsável	 pela	 transmissão	 de	 um	

patrimônio	econômico	e	cultural”.	Sendo	assim,	para	compreender	essas	aprendizagens	

no	 ambiente	 familiar	 faz-se	 necessário	 “observar	 as	 maneiras	 de	 usar	 a	 cultura	 e	 de	

relacionar-se	 com	 ela,	 ou	 seja,	 as	 oportunidades	 de	 um	 trabalho	 pedagógico	 de	

transmissão	cultural,	moral	e	ético	de	cada	ambiente	familiar”	(SETTON,	2002,	p.	111).	

As	 primeiras	 socializações	 musicais	 dos	 cantores	 entrevistados	 estavam	

presentes	 no	 ambiente	 familiar,	 bem	 como	 para	 a	 convivência	 com	 os	 amigos	 e	 as	

experiências	com	professores	de	música,	além	das	mídias	que	estavam	presentes	nessas	

situações.	 Todas	 as	 duplas	 tinham	 alguma	 história	 sobre	 o	 interesse	 em	 cantar	

relacionado	com	a	família.	Felipe	(VFeF)	relembra:	“o	pai	sempre	influenciou	a	gente	na	

música...	 Dando	 instrumentos...	 com	 dez	 anos	 de	 idade	 o	 Vitor	 [irmão]	 ganhou	 uma	

bateria,	 eu	 ganhei	 um	 baixo”.	 Não	 havia	 músicos	 na	 família,	 mas	 seus	 pais	 sempre	

gostaram	muito	de	música	e	apoiaram	o	envolvimento	deles	com	a	música.		

                                                
2	Ver:	ALONSO,	2011;	PEREIRA,	2011;	PINTO,	2008.	
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Para	Wellington	(WeN)		o	interesse	em	cantar	tem	a	ver	com	as	referências	de	

escuta	musical	de	sua		família,	pois	sua	família	“consome	sertanejo”.	Nilo	(WeN)	lembra	

que	nas	festas	e	reuniões	de	família,	a	música	estava	sempre	presente.	Seu	avô	tinha	um	

hábito	de	 ficar	assobiando	e	cantarolando,	e	 	ele	reflete:	 “foi	por	aí	que	 [	a	 família]	 foi	

implantando	isso	[a	música]	na	gente,	sabe..	sem	a	gente	perceber	já	estava	aprendendo	

um	 Milionário	 e	 José	 Rico,	 e	 a	 gente	 passou	 a	 gostar	 daquilo	 que	 eles	 escutavam	

também...”	 Thácio	 (LReT)	 afirma	 que	 o	 que	 fez	 eles	 gostarem	 “de	 sertanejo	 foi	 ter	

nascido	 no	 meio	 sertanejo"	 e	 ter	 famílias	 que	 são	 do	 "meio	 sertanejo".	 Assim,	 eles	

cresceram	escutando	"todos	os	sertanejos”.		

Outro	exemplo	de	como	acontecia	essa	socialização	musical	em	família	é	trazido	

por		Lucas	Reis	(LReT):	

	
Meu	avô	sempre	gostou	de	cantar,	 então	na	verdade	ele	não	mostrou	 [a	viola	
caipira]...	eu	que	vi,	nós	que	vimos.	Ele	mostrou	assim,	 involuntariamente.	Ele	
não	 chegou	 em	 mim	 e	 falou	 :	 “Óh	 meu	 filho	 essa	 daqui	 é	 a	 viola	 caipira”	
[gesticulando,	 risos].	 Não...	 nós	 que	 vimos	 aquilo.	 Porque	 antes	 eu	
acompanhava	 ele	 no	 violão,	 nas	 festas	 que	 ele	 ia	 tocar,	 nas	 folias,	 eu	
acompanhava	no	violão	e	 ia	ele	na	viola.	Ai	eu	 falei:	 “Ah,	vou	 tentar	aprender	
esse	negócio”.	Aí	ele	me	passou	o	primeiro	passo,	que	nós	sempre	tocávamos	as	
músicas	do	Tião	Carreiro,	de	outras	duplas	na	época.	Aí	daí	 fui	 crescendo,	 fui	
ouvindo	outras	duplas,	fui	tendo	inspiração	de	outros	violeiros.	
	
	

Levar	em	consideração	as	aprendizagens	que	se	dão	nos	ambientes	 familiares	

auxilia	 na	 reflexão	de	 algumas	 expressões	que	 as	duplas	 entrevistadas	utilizam	 como:	

“ah,	a	música	sertaneja	vem	de	berço”,	ou	ainda	 “essa	música	que	está	enraizada”.	Essas	

expressões	 denotam	 aprendizagens	 que	 acontecem	 tanto	 em	 “momentos	 de	

ensino/aprendizagem	em	família,	descritos	como	regulares”,	quanto	em	“momentos	em	

que	 ‘não	 se	 sabia	 que	 estava	 aprendendo’,	 revelando	 a	 existência	 de	 uma	 maneira	

‘difusa’	 de	 aprendizagem”	 conforme	 analisadas	 por	 Gomes	 (2009,	 p.188)	 ao	 dissertar	

sobre	as	lógicas	de	uma	educação	musical	que	se	faz	em	uma	família	de	músicos.	

Setton	 (2005)	 reflete	 sobre	 as	 particularidades	 do	 processo	 de	 socialização	

contemporâneo	 e,	 dialogando	 com	 Lahire,	 diz	 que	 “aquilo	 que	 vivemos	 com	 nossa	

família,	na	escola,	com	amigos	ou	no	trabalho,	não	é	sinteticamente	somado	de	maneira	

simples”	 às	 nossas	 experiências	 socializadoras.	 Para	 a	 autora,	 pode-se	 pensar	 essas	

experiências	“como	não	sendo	sistematicamente	coerentes,	homogêneas	e	compatíveis”	

já	 que	 “cada	 vez	 mais	 o	 contato	 precoce	 com	 outros	 universos	 além	 da	 família	 está	

presente	em	nossas	vidas”	(p.	344).		
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No	 caso	 das	 duplas	 sertanejas	 entrevistadas,	 além	 da	 família,	 as	 primeiras	

socializações	musicais	puderam	ser	compreendidas	também	a	partir	da	convivência	com	

os	 amigos.	 Victor	 Freitas	 e	 Felipe	 conviviam	 com	 amigos	 que	 escutavam	 música	

sertaneja.	E,	a	partir	desse	convívio	com	os	amigos	Felipe	afirma	que	pegou	“um	amor	no	

sertanejo!”	tanto	que	decidiu:	“cara,	eu	quero	cantar	é	isso,	eu	acho	bonito	demais	isso	ai”.	

Das	duplas	entrevistadas,	Carol	 e	Ariane,	 e	 Igor	e	Camila	 foram	as	duplas	que	

tiveram	a	experiência	de	estudar	em	conservatórios,	e	com	professores	particulares	de	

música.	Ariane	é	 também	professora	em	uma	escola	de	música	e	depois	que	montou	a	

dupla,	muitas	pessoas	passaram	a	procurar	sua	aula	para	aprender	a	cantar	sertanejo.		

Esse	 estudo	 musical	 mais	 sistematizado,	 em	 especial	 nos	 conservatórios	 que	

ambas	 as	 duplas	 vivenciaram,	 parece	 ter	 sido	 de	 grande	 importância,	 porém,	 como	

afirma	 Setton	 (2002),	 “a	 escola	 não	 mais	 se	 apresenta	 como	 eixo	 organizador	 de	

experiências;	 reflete,	 em	 seu	 interior,	 uma	 complexidade	 de	 interesses	 intra	 e	 extra-

escolares”	 (p.	 112).	 Essa	 questão	 leva	 a	 refletir	 sobre	 o	 quanto	 de	música	 popular	 se	

aprende	em	espaços	formalizados,	sobre	o	que	deve	haver	especificamente	em	uma	aula	

de	sertanejo,	e	numa	aula	de	canto	sertanejo.		

	 	

3.	Aprender	a	cantar,	cantando:	especificidades	das	duplas	sertanejas	

	

O	aprendizado	do	canto	das	duplas	sertanejas	envolve:	como	foram	aprendendo	

a	cantar	juntos,	como	foram	descobrindo	suas	vozes,	o	jeito	de	cantar,	o	que	envolveu	o	

aprendizado	 do	 canto	 e	 do	 canto	 sertanejo.	 Cantar	 em	 duplas	 solicitou	 dos	 cantores	

aprender	aspectos	músico-vocais	para	cantarem	e	soarem	como	dupla.	Exigiu	que	eles	

pensassem	 recursos	 para	 solucionar	 questões	 como:	 descobrir	 o	melhor	 tom	 para	 os	

dois	cantarem,	como	fazer	a	condução	melódica	das	vozes,	pensar	o	timbre,	as	dinâmicas	

vocais.		

Nas	 duplas	 sertanejas	 há	 o	 cantor	 que	 é/faz	 a	 primeira	 voz	 e	 o	 que	 é/faz	 a	

segunda	voz.	Utilizamos	os	dois	verbos	ser	e	fazer,	pois	essas	funções	na	dupla	têm	a	ver	

com	o	ser	um	cantor	“de	primeira”,	ou	ser	um	“segundeiro”.	Ou	seja,	fazer	a	primeira	voz,	

“a	voz	mestre”,	ou	fazer	a	“segunda	voz”.		

A	 escolha	 de	 quem	 faz	 primeira	 e	 quem	 faz	 segunda	 voz	 passa	 também	 por	

questões	 de	 técnica	 vocal,	 como	 a	 extensão	 vocal	 de	 cada	 cantor	 da	 dupla.	 Os	 que	
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conseguem	 notas	 mais	 graves	 costumam	 fazer	 segunda	 voz	 e	 os	 que	 alcançam	 notas	

mais	agudas	fazem	a	primeira	voz,	porém	isso	não	é	uma	regra.	

Para	 as	 duplas	 femininas	 e	 mistas,	 combinar	 as	 vozes	 tem	 algumas	

particularidades.	 Igor	e	Camila	dizem	que	precisam	“adaptar	as	músicas”.	 	Quando	são	

músicas	 que	 o	 refrão	 fica	 em	 um	 tom	 desconfortável	 para	 Igor	 cantar	 ele	 começa	

cantando	 a	 música	 como	 primeira	 voz	 e	 no	 momento	 do	 refrão	 Camila	 canta	 como	

primeira	e	Igor	como	segunda		

A	 definição	 das	 vozes	 também	 tem	 a	 ver	 com	 o	 desejo	 que	 alguns	 cantores	

tinham	de	ser	o	segundeiro,	mesmo	antes	de	constituírem	suas	duplas,	como	é	o	caso	de	

Ariane.	Quando	ela	tem	que	fazer	alguma	parte	da	música	“de	primeira	voz	não	fica	tão	à	

vontade	 como	 quando	 [faz]	 segunda	 voz”.	 Além	 dessa	 escolha	 de	 Ariane,	 a	 dupla	

também	vivenciou	a	questão	de	gênero	para	essa	definição	de	cantar	primeira	e	segunda	

voz.	Nos	anos	1980	e	1990	surgiram	algumas	duplas	e	cantoras	sertanejas,	como	“Irmãs	

Galvão”,	 “As	marcianas”,	 “As	mineirinhas”3,	 “Roberta	Miranda”,	 “Nalva	Aguiar”,	 “Inezita	

Barroso”,	 porém,	 do	 final	 dos	 anos	 1990	 até	 2010,	 as	 duplas	 e	 cantoras	 estavam	 sem	

representantes	de	expressão	no	meio	da	música	sertaneja.	Elas	acreditam	que	as	duplas	

femininas	 perderam	o	 espaço	 no	mercado	 sertanejo,	 principalmente	 pela	 forma	 como	

cantavam:	 “tremendo	demais	a	voz”	e	utilizando	uma	 impostação	de	voz	que	 “foge	do	

natural”	(Carol,	CeA).	

Carol	e	Ariane	buscavam	uma	maneira	de	cantar	inspirado	na	nova	geração	de	

cantoras	 e	 duplas	 sertanejas,	 como	 Maiara	 e	 Maraisa,	 Simone	 e	 Simaria,	 Marília	

Mendonça,	 Paula	 Fernandes.	 Essa	 geração	 traz	 um	 cantar	 que	 não	 tem	 uma	 tessitura	

vocal	tão	aguda,	possibilitando	que	as	segundas	vozes	façam	a	segunda	voz	e	utilizando	

tanto	o	intervalo	em	terça	maior	como	em	sexta	menor.	Esses	aspectos	trazem	uma	nova	

sonoridade	para	a	voz	 feminina,	diferente	da	utilizada	pelas	cantoras	dos	anos	1980	e	

1990,	 que	 cantavam	 em	 regiões	 muito	 agudas	 e	 a	 segunda	 voz	 era	 feita	 em	 terças	

paralelas,	o	que	gerava	um	desconforto	quando	ouvida	por	muito	tempo.		

A	segunda	voz	cantada	tem	uma	 importância	para	o	gênero	musical	sertanejo,	

porém	não	é	somente	pela	questão	estética	que	se	canta	em	dupla.	A	segunda	voz	tem	

vários	 sentidos	 para	 aqueles	 que	 vivenciam	 o	 cantar	 enquanto	 dupla,	 tanto	 para	 o	

primeira	 voz	 como	 para	 o	 segunda.	 A	 segunda	 voz	 é	 uma	 ponte	 entre	 o	 estético	 e	 o	

                                                
3	Duplas	citadas	pelas	entrevistadas.	
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significativo	para	quem	canta,	e	é	pela/o	segunda	voz	que	se	caracteriza	o	cantar	e	o	ser	

dupla.	

Ralf	(NeR)	não	consegue	cantar	“se	não	tiver	um	segunda	voz”,	pois	entende	que	

“sua	voz	depende	muito	de	um	segunda	voz”	já	que	“a	vida	inteira	cantou	assim”.,	Para	

ele,	 “a	 segunda	 voz	 é	 um	 suporte.	 Suporte	 porque	 vai	 modulando	 o	 que	 eu	 [estou]	

fazendo,	vai	completando”.		

Para	Neto	(NeR)	“a	segunda	[voz]	no	sertanejo	é	essencial	porque	é	ela	que	dá	a	

harmonização	do	dueto”.	Segundo	ele,	é	“a	segunda	que	dá	a	vida	da	música	totalmente.	

O	dueto	se	destaca	com	a	segunda	voz,	porque,	cantar	sozinho	é	 legal,	mas	o	sertanejo	

ele	é	característico	por	causa	disso”.	

Os	 segundeiros	 aprenderam	 a	 cantar	 a	 segunda	 voz	 pelo	 ouvir	 gravações	 e	

shows	de	outros	segundeiros	como	Lucas	Reis	(LReT)	procura	explicar:	“Cantando	junto	

com	eles	[...]	e	escutando	a	gente	 ia	tentando	e	até	que	você	pegava	a	 linha,	aí	na	hora	

que	você	pegava	a	linha	e	entendesse	você	cantava	junto...”	

Cada	dupla	foi	elaborando	suas	estratégias	de	apropriação	do	canto	sertanejo.	O	

processo	desses	cantores	para	aprenderem	a	cantar	em	dupla	é	algo	que	é	contínuo	e	

demanda	 tempo	 de	 convivência,	 e	 experimentação	 para	 que	 possam	 construir	 e	

aprender	como	cantar	sertanejo	em	dupla.	

	

4.	Socialização	profissional	das	duplas	sertanejas	

	

Durante	as	entrevistas	os	entrevistados	se	utilizavam	das	palavras:	profissional,	

profissão.	 O	 sentido	 para	 o	 uso	 dessas	 palavras	 era	 de	 que,	 todo	 o	 trabalho,	 o	

investimento	de	constituir	uma	dupla	tinha	uma	relação	direta	com	o	“viver	de	música”:	

“Vamos	montar	uma	dupla	porque	gostamos	de	cantar”,	mas	formar	a	dupla	para	chegar	

à	profissionalização	da	dupla.	

Ao	serem	entrevistadas,	as	duplas	revelaram	como	foi	o	 início	da	carreira	e	os	

motivos	pelos	quais	resolveram	formar	uma	dupla,	como	passaram	a	trilhar	os	caminhos	

da	profissão	coletivamente.	Contaram	sobre	as	estratégias	que	tiveram	que	aprender	a	

utilizar	 para	 conseguirem	 locais	 para	 se	 apresentarem,	 afinal,	 além	 das	 motivações	

pessoais,	o	fato	de	quererem	cantar	juntos	é	levar	esse	canto	sertanejo	em	dupla	como	

profissão.	Nesse	sentido	algumas	duplas	têm	gestores	de	carreira	e	empresários,	outras,	

vão	 conseguindo	 os	 espaços	 para	 se	 apresentar	 por	 meio	 de	 rede	 de	 contatos	 de	
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contratantes	de	shows,	de	donos	de	bares	e	casas	noturnas,	que	conseguem	construir	ao	

longo	da	carreira.	

Ao	 adentrar	 nas	 socializações	 musicais	 e	 profissionais	 das	 duplas	 pode-se	

identificar	 os	momentos	 pelo	 quais	 eles	 se	 profissionalizavam	 já	 atuando	 como	 dupla	

sertaneja.	 As	 instâncias	 mencionadas	 foram:	 os	 palcos,	 os	 estúdios	 de	 gravação,	 os	

ensaios,	e	o	aprendizado	do	canto	e	do	cantar	em	dupla.	

O	palco	enquanto	uma	instância	de	socialização	músico-profissional	se	mostrou	

como	 um	 espaço	 no	 qual,	 muitas	 aprendizagens	 tornaram-se	 possíveis.	 A	 preparação	

para	estar	nele	-	a	organização	do	repertório	-,	as	interações	que	acontecem	no	palco	–	

cantores,	banda,	técnicos	de	som,	roadies	–,	a	relação	com	o	público,	o	uso	de	tecnologias	

que	são	necessárias	para	amplificar	o	som,	entre	outras.	São	aprendizagens	que	se	dão	a	

partir	da	experiência	de	palco	de	quem	a	vive,	são	aprendizagens	que	só	são	possíveis	

que	aconteçam	pelo	ser	e	estar	no	show.	

O	 estúdio	 de	 gravação	 também	 foi	 um	 espaço	 no	 qual	 as	 duplas	 viveram	

experiências	profissionalizantes.	A	voz	que	sai	do	palco	e	vai	para	o	estúdio	passa	por	

modificações	 e	 para	 ser	 gravada	 ela	 requer	 aprendizados	 peculiares	 daquele	 lugar.	

Pensar	 o	 aprendizado	 do	 canto	 em	 situações	 de	 gravação	 de	 voz	 é	 pensar	 num	

aprendizado	que	se	dá	em	várias	camadas,	desde	a	preparação	do	que	gravar,	à	escolha	

da	 técnica	 de	 gravação,	 que	 será	 intermediada	 pela	 figura	 do	 produtor	 musical.	 O	

produtor	musical	 é	o	 grande	mediador	das	 aprendizagens	que	 se	dão	neste	 ambiente.	

Além	da	produção	musical	os	entrevistados	 tomaram	o	produtor	 como	um	orientador	

vocal.	

Os	ensaios	ocorreram	com	as	bandas	que	os	acompanham	ou	entre	os	cantores	

da	 dupla.	 Nos	 ensaios	 com	 as	 bandas	 tinham	 um	 planejamento	 e	 sistematização	 para	

conseguirem	trabalhar	repertório	para	os	shows	e	também	para	se	sentirem	entrosados	

–	banda	e	cantores	-	para	o	momento	das	apresentações.	

Quando	 iniciaram	a	 carreira	 todas	 as	duplas	 tinham	e	 ainda	 têm	perspectivas	

quanto	aos	 rumos	que	a	dupla	 seguiria.	Umas	buscam	manter	 com	a	agenda	de	 shows	

com	a	média	de	oito	a	dez	apresentações	por	mês,	outras	desejam	deixar	seus	empregos	

atuais	e	viverem	somente	de	cantar,	outros	querem	o	reconhecimento	das	músicas	que	

gravam,	outras	ainda	têm	o	sonho	de	“estourar”,	fazer	sucesso	e	ter	visibilidade.	

A	 carreira	 das	 duplas	 é	 um	 processo	 contínuo	 de	 transformações	 e	

aprendizagens.	 Uma	 busca	 por	 irem	 se	 tornando	 profissionais	 no	mercado	 da	música	
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sertaneja,	 do	 viver	 de	 cantar	 em	 dupla.	 Cada	 um	 da	 dupla,	 e,	 cada	 dupla	 teve	 seus	

motivos	 pelo	 quais	 iniciaram	 essa	 caminhada	 e	 têm	 seus	 motivos	 também	 para	

descontinuar	ou	continuar	nessa	carreira.	

	

5.	Reflexões	para	o	ensino	de	música	e	canto	popular	a	partir	do	caso	“de	duplas	

sertanejas”	

	

O	campo	empírico	dessa	pesquisa	trazido	neste	texto	revela	apenas	uma	parte	

sobre	 como	 cantores	 populares	 da	música	 sertaneja	 no	 Brasil	 aprendem	 cantar	 e	 por	

onde	 passa	 a	 formação	músico-vocal	 deles.	 Olhando	 para	 essas	 experiências	musicais	

socializadoras	 percebe-se	 que	 o	 aprender	música	 não	 se	 dá	 apenas	 num	 processo	 de	

aprendizagem	“formal”,	 intencional,	mas	também	de	uma	maneira	difusa,	no	cotidiano,	

onde	se	aprende	sem	ter	a	consciência	de	que	se	está	aprendendo	como	tem	discutido	

Setton	(2008,	2005)	e	Souza	(2008).		

Ao	analisar	também	outras	possibilidades	de	se	pensar	o	aprender	música	além	

das	escolas,	dos	conservatórios,	dos	cursos	superiores	a	pesquisa	desvela	um	aprender	

música	 de	 duplas	 sertanejas	 que	 se	 dá	 nos	 processos	 de	 socialização	 musical	 e	

profissional.	 As	 duplas	 entrevistadas	 se	 socializaram	musicalmente	 com	 suas	 famílias,	

amigos,	com	as	mídias.	Posteriormente	socializaram-se	profissionalmente,	e	passaram	a	

ver	 a	 música	 por	 outra	 perspectiva	 -	 como	 profissão.	 Para	 viverem	 a	 música	 como	

profissão	foram	descobrindo	caminhos	para	se	profissionalizar,	e	isso	se	deu	nos	palcos,	

nas	gravações,	nos	ensaios	espontâneos,	no	aprender	a	cantar	e	a	cantar	em	dupla.	

Müller	 (1992)	chama	a	atenção	para	um	problema	 teórico	quando	se	aprende	

pelas	 experiências	 de	 socialização	musical,	 que	 é	 a	 ausência	 de	 uma	 teoria	 didática	 e,	

dessa	 forma,	os	processos	de	aprendizagem	que	se	dão	nesse	nível,	não	são	didáticos.	

Talvez	por	isso	tantos	músicos	e	cantores	populares	clamem	da	dificuldade	da	profissão,	

não	apenas	pelas	questões	financeiras,	e	do	reconhecimento	da	profissão,	mas	pelo	fato	

de	que,	aprender	na	experiência	seja	mais	árduo	pela	ausência	de	didática,	o	que	os	leva	

a	ter	sempre	que	estarem	em	busca,	estarem	se	formando,	no	sentido	de	estar	sempre	

em	processo	de	descoberta	e	de	consequente	formação.	

Essas	discussões	presentes	na	área	de	educação	musical	podem	contribuir	com	

a	 área	 de	 música	 popular	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 aprendizado	 da	 música	 e	 do	 canto	

popular	quando	auxilia	nas	respostas	a	perguntas	como:	Quem	ensina/aprende	música	
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popular	hoje	e	de	que	maneira	a	música	popular	está	sendo	aprendida	e	ensinada?	Com	

que	finalidades	se	aprende	música	popular	e	com	que	perspectivas	profissionais?	

Todas	 as	 duplas	 entrevistadas	 têm	 consciência	 de	 onde	 almejam	 chegar	

profissionalmente,	cada	uma	com	seus	objetivos,	e	dentro	desses	anseios	têm	também	a	

consciência	das	suas	capacidades,	e	das	realidades	que	envolvem	o	mercado	de	trabalho	

ligado	 à	 música	 sertaneja	 que	 farão	 com	 que	 esses	 sonhos	 de	 carreira	 possam	 vir	 a	

tornar-se	realizados	ou	não.	
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Resumo:	 Trata-se	 de	 um	 estudo	 de	 caso	 que	 descreve	 e	 analisa	 os	 processos	 de	 ensino-aprendizagem	
musical	como	fator	de	desenvolvimento	integral	humano,	realizados	no	Colégio	Marupiara,	Zona	Leste	de	
São	 Paulo,	 de	 2002	 a	 2017.	 Tem	 como	 objetivo	 elaborar	 uma	 proposta	 curricular	 voltada	 para	 o	
desenvolvimento	integral	do	estudante.	Apoia-se	na	análise	e	convergência	do	“Relatório	Delors”	(1996),	
da	“Carta	da	Transdisciplinaridade”	(1994),	e		nas	ações	pedagógicas	relatadas	pelos	educadores	musicais,	
H.	J.	Koellreutter	e	Murray	Schafer.	Constatei,	ao	final	da	pesquisa,	a	relevância	em	construir	o	currículo	de	
música	 para	 além	 de	 um	 ensino	 voltado	 exclusivamente	 ao	 aprendizado	 da	 linguagem	 musical,	 mas	
investindo	no	exercício	da	sensorialidade;	da	percepção	sobre	si,	do	mundo	e	do	outro;	da	autonomia	e	da	
criticidade.	

		
Palavras-chave:	 Ensino	musical.	 Desenvolvimento	 integral	 humano.	 Processo	 de	 ensino-aprendizagem	
musical.	

		
	

Introdução		

	

A	realização	desta	pesquisa,	que	percorre	o	período	de	2002	até	2017,	se	deve		à	

minha	atuação	como	docente	no	Colégio	Marupiara,	zona	leste	de	São	Paulo,	desde	2002,	

lecionando	música	na	Educação	Infantil	e	no	Ensino	Fundamental	nos	“anos	iniciais”	(1º	

ano	ao	5º	ano)	e	nos	“anos	finais”	(6º	ano	ao	9º	ano).	A	pesquisa	realizada	é	um	estudo	

de	caso,	com	a	utilização	da	observação	participante,	pois	analisa	o	ensino	musical	que	

desenvolvi	 no	 Colégio	Marupiara,	 no	 período	mencionado,	 com	 objetivo	 de	 ampliar	 o	

conhecimento	sobre	a	problemática,	narrando	suas	possibilidades	e	alcance	em	contexto	

real.	

Como	fui	a	única	docente	de	ensino	musical	deste	Colégio,	pude	criar	o	currículo	

da	 disciplina	 e	 acompanhar	 o	 desenvolvimento	musical,	 cultural,	 físico,	 psicossocial	 e	

cognitivo	dos	estudantes	que	ingressaram	na	educação	infantil	por	volta	dos	dois	anos	e	

seis	meses,	e	que	permaneceram	sob	minha	orientação	até	os	quatorze	anos	ou	mais,	ou	

seja,	9º	ano	da	Educação	Fundamental.		

Durante	esses	anos,	foram	muitas	as	minhas	inquietações	sobre	a	relevância	do	

ensino	musical	e	da	prática	docente	no	contexto	educacional	desta	instituição,	o	que	me	
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fez	 utilizar,	 experimentar	 e	 aplicar	 diferentes	 abordagens	 pedagógicas,	 gerando	

contínuas	adequações	curriculares	nesta	área	

O	 Colégio	 Marupiara	 segue	 princípios	 humanistas,	 propiciando	 situações	 de	

ensino-aprendizagem	onde	o	estudante	figura	como	protagonista	do	processo	educativo,	

valorizando	 a	 aprendizagem	 ativa	 sob	 abordagem	 interacionista.	 Dessa	 maneira,	 a	

instituição	 de	 ensino	 valoriza	 a	 interação	 entre	 os	 sujeitos;	 o	 sujeito	 e	 o	 objeto	 de	

conhecimento	 e	 o	 sujeito	 e	 seu	 meio.	 Sua	 missão	 pedagógica	 é	 contribuir	 para	 a	

formação	 integral	do	estudante	 (físico,	 emocional,	 intelectual	 e	 ético),	 apoiando-se	em	

quatro	pilares:	SER	–	SENTIR	–	PENSAR	–	FAZER	(MARUPIARA,	2017).		

Nesses	anos,	alinhada	à	filosofia	deste	colégio,	construí	um	currículo	em	que	a	

música	 prevalece	 como	 componente	 curricular	 obrigatório,	 com	 aulas	 semanais	 de	

cinquenta	minutos,	configurando-a	como	uma	das	áreas	de	conhecimento	na	formação	

do	estudante.	Nesse	sentido,	adotei	metodologias	que	possibilitariam	o	desenvolvimento	

musical	dos	estudantes,	imbricado	ao	desenvolvimento	da	autonomia,	da	comunicação,	

do	 pensamento	 crítico,	 da	 criatividade,	 da	 investigação,	 da	 execução	 de	 planos	 e	

resolução	de	problemas,	conforme	descrito	no	Projeto	Pedagógico:	

	
Construir	 uma	 escola	 de	 qualidade,	 que	 visa	 o	 pleno	 desenvolvimento	 da	
criança	e	do	ser	humano	em	geral,	não	apenas	para	integrá-lo	à	sociedade,	mas	
para	 que	 seja	 capaz	 de	 aperfeiçoá-la	 e	 transformá-la	 numa	 coletividade	mais	
justa,	 equilibrada,	 saudável	 e	 efetivamente	 humanitária.	 Acreditando	 que	 a	
educação	 seja	 o	 grande	 responsável	 pelo	 nível	 de	 vida	 de	 uma	 sociedade,	 e	
mobilizados	com	a	discrepância	entre	o	desenvolvimento	econômico	e	social	do	
país,	a	má	qualidade	do	ensino	público,	os	representantes	do	Colégio	Marupiara	
se	propõem	a	contribuir	para	a	melhoria	da	qualidade	da	educação,	através	da	
valorização	 do	 ensino	 básico	 e	 sua	 peça	 fundamental,	 o	 professor.	 A	 meta	
principal	do	grupo	é	formar	líderes:	pessoas	portadoras	de	ideais,	conscientes	
de	 sua	 responsabilidade	 social,	 atuante	 no	 seu	 universo	 de	 relacionamentos	
(familiar,	profissional,	cultural	ou	religioso)	e	capazes	de	promover	discussões	
e	 reflexões	 sobre	 a	 organização	 social,	 proporcionando	 a	 formação	 de	 outras	
pessoas	com	mentalidades	críticas	e	reflexivas.	 (HADDAD	&	MACHADO,	1998,	
p.2).	

	

Na	educação	básica,	 as	 leis	atuais	brasileiras	preconizam	o	ensino	de	arte	 sob	

uma	 perspectiva	 polivalente	 e	 interdisciplinar,	 fazendo	 com	 que	 artes	 visuais,	 dança,	

música	 e	 teatro	 constituam	o	 componente	 curricular	Arte	 (BRASIL,	 2016).	No	 Colégio	

Marupiara	 essas	 linguagens	 são	 ensinadas	 separadamente,	 por	 um	 professor	 com	

habilitação	específica	em	cada	uma	das	artes	elencadas.	Cada	uma	delas,	 à	vista	disso,	

constitui	um	componente	curricular	distinto	nesse	projeto	educacional.		
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Diante	desta	realidade,	procurei	delinear	todo	o	currículo	de	música	do	Colégio	

ao	longo	dos	anos,	buscando:	

	

• desenvolver	 o	 conhecimento	 da	 linguagem	 musical	 em	 projetos	

pedagógicos;		

• 	trabalhar	 o	 mais	 integrado	 possível	 com	 as	 demais	 disciplinas	 do	

currículo;		

• 	atender	aos	princípios,	diretrizes	e	objetivos,	 tanto	educacionais	como	

pedagógicos	previstos	no	Projeto	Pedagógico	do	Colégio.	

	

Essa	 conduta	 me	 motivou	 a	 buscar	 caminhos	 pedagógicos	 com	 perfil	

semelhante,	 que	 dialogassem	 com	 uma	 aprendizagem	 ativa	 e	 reflexiva.	 Para	 tanto,	

instrumentalizei	minha	prática	docente	a	partir	dos	métodos	ativos	de	Émile	 Jacques-

Dalcroze,	Zoltán	Kodály,	Carl	Orff,	Keith	Swanwick	e	Murray	Schafer.		

Conforme	 exposto	 por	 Marisa	 Fonterrada	 (2008),	 os	 métodos	 ativos	 nem	

sempre	 são	métodos,	mas	 abordagens	 ou	 propostas	 que	 oferecem	 condições	 para	 um	

desenvolvimento	 musical	 contextualizado,	 reflexivo	 e	 ativo	 em	 dinâmicas	 onde	

prevalece	 a	 sensibilização,	 a	 escuta	 ativa,	 a	 criação	 e	 a	 interação	 do	 estudante	 com	 o	

outro	e	o	material	sonoro.		

Sendo	assim,	durante	minha	docência	no	trabalho	de	expressão	corporal,	tive	a	

influência	 da	 metodologia	 de	 Dalcroze	 (1865-1950),	 educador	 austríaco,	 radicado	 na	

Suíça,	que	me	foi	repassada	pelo	Prof.	Iramar	Rodrigues1	no	I	Curso	Internacional	Orff-

Schulwerk,	em	2005.		

Para	o	desenvolvimento	da	escrita	e	do	solfejo	adotei	algumas	das	abordagens	

de	Kodály	(1882-1967),	educador	e	compositor	húngaro,	que	me	foi	ensinada	nos	cursos	

realizados	 na	 Sociedade	 Kodály	 em	 2001	 e	 2002,	 na	 Pós-Graduação	 (lato	 sensu)	 em	

“Capacitação	 de	 Docentes	 em	 Música	 Brasileira”,	 em	 2006,	 durante	 a	 disciplina	 de	

Pedagogia	Musical	e	nos	cursos	da	Associação	Orff	Brasil	(Abraorff)	realizados	em	2001,	

2003,	 2005	 e	 2006.	 O	 contato	 com	 a	 abordagem	 ORFF	 influenciou-me	 também	 na	

integração	das	linguagens,	em	dinâmicas	para	a	criação	musical	e	improvisação.			

                                                
1	Educador	Brasileiro,	desde	1975	atua	como	professor	do	Instituto	Dalcroze,	Genebra	–	Suíça.	
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Meus	conhecimentos	acerca	da	Educação	Sonora	 fundamentaram-se	na	 leitura	

dos	livros	“O	Ouvido	Pensante”	(1991)	e	“A	Afinação	do	Mundo”	(2001),	e	com	o	próprio	

Murray	 Schafer,	 educador	 musical	 e	 compositor	 canadense,	 em	 um	 curso	 de	 curta	

duração	realizado	no	Brasil	no	ano	de	2011.	Em	2016	pude	complementar	esses	estudos	

sob	 a	 perspectiva	 da	 Prof.	 Dr.	Marisa	 T.	 de	 O.	 Fonterrada,	 em	 disciplina	 oferecida	 no	

Programa	de	Pós-Graduação	em	Música	do	IA-UNESP.		

Nessa	 trajetória,	 também	me	 aproximei	 da	 metodologia	 em	 espiral2	 de	 Keith	

Swanwick,	 exposta	na	publicação	 “Ensinando	Música	Musicalmente”	 (2003).	Nela	 está	

previsto	 três	 princípios	 para	 a	 educação	musical:	 considerar	 a	música	 como	discurso;	

considerar	 o	 discurso	musical	 dos	 estudantes,	 enfatizando	 a	 sua	 fluência	 do	 início	 ao	

final,	pois	ele	precede	a	leitura	e	a	escrita	musical.	A	partir	desses	princípios,	ele	incita	a	

pensar	no	processo	à	frente	do	conteúdo.	O	livro	ainda	retrata	o	valor	estético	e	artístico	

da	 música;	 a	 música	 e	 a	 diversidade	 cultural	 e	 seu	 importante	 papel	 na	 formação	

cultural	 da	 sociedade,	 e	 traz	 a	 discussão	 sobre	 os	 critérios	 de	 avaliação	 do	 trabalho	

musical	do	estudante,	do	currículo	e	sua	apreciação.		

Ainda	 assim,	 esses	 ensinamentos	 não	 foram	 suficientes	 para	 atender	 a	 um	

currículo	 que	necessitava	de	 constantes	 adaptações	 e	 flexibilidade,	 visando	 responder	

aos	 interesses	dos	estudantes	e	suas	demandas	 interpessoais,	sociais	e	cognitivas.	Não	

bastava	introduzir	um	aprendizado	dirigido	ao	ensino	da	linguagem	musical,	mas	estar	

atento	aos	anseios	humanistas	previstos	no	Projeto	Pedagógico,	com	a	possibilidade	de	

que	 a	 Música	 pudesse	 efetivamente	 contribuir	 para	 a	 formação	 e	 o	 desenvolvimento	

integral	dos	estudantes	em	diferentes	dimensões.	

Sabendo	 que	 o	 ensino	 musical	 era	 uma	 disciplina	 obrigatória	 na	 matriz	

curricular,	 a	 instituição	 incentivava	 a	 criação	 de	 Projetos	 Pedagógicos	 destinados	 à	

articulação	da	Música	com	as	demais	disciplinas,	o	que	possibilitava	a	sua	interação	com	

as	 diversas	 áreas	 de	 conhecimento	 presentes	 no	 currículo,	 ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	

influenciava	 a	 epistemologia	 do	 ensino	 musical.	 Dessa	 forma,	 as	 parcerias	 eram	

estabelecidas	 e	 cada	 educador	 devia	 alinhavar	 os	 assuntos	 a	 serem	 abordados,	

estabelecendo-se,	desta	maneira,	uma	rede	de	conhecimento	multidisciplinar.	Portanto,	

nesses	 anos	 tive	 que	 realizar	 um	 ensino	 musical	 construído	 a	 partir	 de	 um	 diálogo	

contínuo	 do	 educador	 com	 o	 educando,	 na	 conjunção	 de	 conhecimentos	 trazidos	 por	

                                                
2	Essa	metodologia	é	conhecida	no	Brasil	pela	sigla	T.E.C.L.A.	(Técnica,	Execução,	Composição,	Literatura	e	
Apreciação).	
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ambos.	Meu	perfil	docente	 foi	delineado	pelo	ambiente	pedagógico	com	o	qual	convivi	

nesses	anos,	pelo	projeto	pedagógico	que	abracei	e	pelas	pessoas	e	ideias	que	me	dispus	

a	escutar	e	atender.	

Hoje,	ao	reavaliar	a	minha	docência	neste	colégio,	penso	que	as	metodologias	e	

abordagens	 devem	 ser	 utilizadas	 para	 que	 o	 ensino	 musical	 cumpra	 o	 papel	

preponderante	 no	 desenvolvimento	 integral	 do	 estudante	 na	 Educação	 Básica.	 Para	

tanto,	 sugere-se	 estabelecer	 o	 modo	 de	 interação	 do	 docente	 junto	 ao	 programa	 e	 o	

cuidado	 a	 respeito	 do	papel	 da	 relação	 interpessoal	 entre	 educador	 e	 educando	neste	

perfil	de	ensino-aprendizagem	musical.		

Esses	aspectos	compõem	a	hipótese	desse	estudo	de	caso,	que	me	motivaram	a	

refletir	a	respeito	de	minha	atuação	continuadamente,	seja	nos	projetos	em	que	atuei,	na	

minha	conduta	em	sala	de	aula,	em	minhas	relações	com	os	estudantes,	ou	no	processo	

de	 ensino	 em	 geral.	 Essa	 reflexão	 foi	 relevante	 para	 que	 o	 ensino	 musical	 se	

transformasse	em	um	espaço	de	construção	de	conhecimento	humanista.		

Essas	 ponderações	 também	 foram	 alimentadas	 nas	 leituras	 de	 publicações,	

documentos	 e	 ordenamentos	 relativos	 à	 temática.	 Foram	 esses	 questionamentos	 e	

leituras	correlatas	que	propiciaram	a	realização	desta	pesquisa,	sendo	fundamental	para	

sua	 execução	 o	 estudo	 de	 dois	 documentos:	 1-	 O	 relatório	 internacional	 da	 UNESCO	

(Organização	 das	 Nações	 Unidas	 para	 a	 Educação,	 Ciência	 e	 Cultura),	 “Educação:	 um	

tesouro	a	descobrir”,	coordenado	por	Jacques	Delors;	2-	A	“Carta	Transdisciplinaridade”	

escrita	por	Basarab	Nicolescu,	Edgar	Morin	e	Lima	de	Freitas,	em	1994.		

O	 primeiro	 documento	 oferece	 um	 amplo	 debate	 e	 diferentes	 perspectivas	 de	

análise	social,	política,	econômica	e	cultural	para	o	século	XXI.	O	segundo	propõe	uma	

atitude	 transdisciplinar,	 em	 contraposição	 à	 proliferação	 de	 disciplinas	 que	 elevam	 o	

saber	 científico,	 mas	 não	 favorecem	 o	 ser	 humano	 integralmente,	 propondo	 uma	

reavaliação	 do	 papel	 da	 escola,	 do	 imaginário,	 da	 sensibilidade	 e	 do	 corpo	 para	 a	

construção	 do	 conhecimento,	 ou	 seja,	 considerando	 outras	 dimensões	 cognitivas	

humanas.	

A	 partir	 dessas	 leituras,	 novos	 questionamentos	 surgiram:	Que	 espaço	 estaria	

reservado	 ao	 ensino	 musical	 na	 educação	 do	 século	 XXI?	 Será	 que	 o	 ensino	 musical	

realizado	 no	 Colégio	 Marupiara	 contribuia,	 sob	 alguma	 perspectiva,	 para	 o	

desenvolvimento	integral	dos	estudantes?		
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Na	 educação	 brasileira,	 dialogando	 diretamente	 com	 o	 modelo	 de	 Educação	

Básica	proposto	no	Relatório	Delors,	temos	a	Base	Nacional	Comum	Curricular	(BNCC),	

homologado	 em	 20	 de	 dezembro	 de	 2017	 pela	 portaria	 nº	 1.570	 (com	 implantação	

prevista	 para	 2019,	 pelo	 parecer	 CNE/CP	 nº	 15/2017),	 que	 hoje	 é	 um	 documento	

obrigatório,	apoiado	pelas	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	da	Educação	Básica	(DCN),	

escritas	 por	 uma	 Comissão	 de	 especialistas	 de	 diferentes	 áreas	 do	 conhecimento.	 O	

documento	 define	 as	 aprendizagens	 básicas	 essenciais	 para	 o	 indivíduo,	 a	 fim	 de	

estabelecer	uma	educação	pautada	em	princípios	éticos,	políticos	e	estéticos,	capazes	de	

proporcionar	 a	 formação	 humana	 integral	 e	 a	 construção	 de	 uma	 sociedade	 justa,	

democrática	e	 inclusiva,	em	que	a	 igualdade,	a	diversidade	e	a	equidade	caminham	na	

mesma	direção	das	diretrizes	educacionais	(BRASIL,	2017,	p.07).	

Muito	 embora	minha	docência	não	 tenha	 se	 apoiado	pelas	determinações	que	

hoje	estão	previstas	na	BNCC,	ainda	assim,	o	documento	endossa	a	formação	integral	do	

indivíduo	como	finalidade	da	educação,	justificando	a	relevância	da	incorporação	desse	

aspecto	no	ensino	musical	a	se	realizar	na	educação	básica.	

Da	mesma	 forma,	 pesquisadores	 e	 professores	 da	 área	musical,	 como	 BRITO,	

2003;	 FONTERRADA,	 2008;	 LIMA,	 2016	 e	 ZAMPRONHA,	 2007,	 reconhecem	 que	 um	

ensino	musical	pensado	sob	essa	perspectiva,	oferece	vivências	 capazes	de	valorizar	a	

subjetividade,	 o	 imaginário	 e	 a	 sensibilidade	 dos	 estudantes.	 A	 prática	 docente	 aqui	

relatada	 se	 preocupa	 em	 garantir	 um	 conhecimento	 musical	 com	 esta	 finalidade,	

descartando	 a	 ideia	 de	 um	 ensino	 voltado	 exclusivamente	 para	 o	 aprendizado	 da	

linguagem	musical.	

	

1.	Procedimentos	metodológicos		

	

Foram	utilizados	os	seguintes	procedimentos	metodológicos:		

	

• Ponderações	 sobre	 o	 Relatório	 Delors	 (1996)	 e	 a	 Carta	 de	

Transdisciplinaridade	 (1994),	 com	 o	 propósito	 de	 formular	 e	

fundamentar	a	visão	do	desenvolvimento	integral	que	aqui	se	defende;		

• Discussão	sobre	o	pensamento	de	H.J.	Koellreutter	e	M.	Schafer;	
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• Levantamento	 bibliográfico	 de	 artigos	 publicados	 em	 Anais	 e	 revistas	

científicas,	dissertações	e	teses,	textos	científicos	voltados	para	a	temática	

desenvolvida;	

• Análise	 dos	 seguintes	 documentos	 institucionais:	 Projeto	 Pedagógico,	

Planejamentos	semestrais	e	anuais	arquivados	na	 Instituição,	Relatórios	

trimestrais	realizados	por	mim;	

• Leitura	 e	 análise	 do	 meu	 diário	 de	 bordo	 contendo	 as	 anotações	 e	

observações	 pessoais	 no	 período	 mencionado,	 como	 docente	 da	

disciplina.	

	

2.	Estrutura	do	Trabalho	

	

O	relatório	da	pesquisa	está	dividido	em	quatro	capítulos.	No	primeiro	capítulo	

consta	 a	 análise	 dos	 documentos	 que	 fundamentam	 e	 delimitam	 o	 conceito	 de	

desenvolvimento	 integral	 em	 que	 se	 baseia	 o	 estudo	 de	 caso,	 trazendo	 uma	 síntese	 e	

análise	do	Relatório	Delors	(1996)	e	da	Carta	de	Transdisciplinaridade	(1994),	nos	quais	

se	 destacam	 os	 aspectos	 voltados	 para	 este	 fim.	 Na	 análise	 da	 Carta	 da	

Transdisciplinaridade	reporto-me	à	visão	transdisciplinar	de	Basarab	Nicolescu,	um	dos	

autores	 da	 carta,	 embasando	 a	 atitude	 transdisciplinar	 que	 permeia	 o	 objeto	 de	

pesquisa.	 Ao	 final	 deste	 capítulo	 inter-relaciono	 os	 dois	 documentos	 para	 demonstrar	

sua	relevância	ao	compor	os	três	princípios	da	ação	pedagógico-musical:	contextualizar,	

integrar	e	aprender	a	ser,	complementando,	dessa	forma,	a	hipótese	da	pesquisa.		

O	 segundo	 capítulo,	 inicialmente	 traz	 a	 fundamentação	 teórica	 da	 pesquisa,	 ou	

seja,	 o	 desenvolvimento	 integral	 do	 indivíduo	 a	 partir	 do	 ensino	musical	 na	 educação	

básica,	 focando	 as	 publicações	 de	 Zampronha,	 2007;	 Lima,	 2016;	 Fonterrada,	 2008,	

Brito,	2003.		

Posteriormente,	dou	 início	 ao	 levantamento	bibliográfico	pautado	em	 trabalhos	

nacionais	voltados	para	o	ensino	musical	na	Educação	Básica	com	o	objetivo	de	auxiliar	

o	 desenvolvimento	 integral	 do	 indivíduo.	 Dessa	 forma,	 foram	 lidos	 os	 Resumos	 que	

continham	 as	 temáticas	 de	 música	 na	 educação	 básica,	 juntamente	 com	 as	 palavras-

chave	 desenvolvimento	 integral	 e	 formação	 integral	 em	 trabalhos	 sobre	 música	 na	

educação	básica.,	o	que		motivou	a	leitura	integral	desses	artigos	e	textos	publicados.				
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O	terceiro	capítulo	traz	a	fundamentação	teórica	do	ensino	musical,	baseada	nos	

relatos	 e	 ações	 do	 compositor	 e	 educador	 musical	 Hans-Joachim	 Koellreutter	 e	 do	

músico	 canadense	 Murray	 Schafer,	 como	 norteadores	 do	 ensino	 musical	 do	 Colégio	

Marupiara.	Essa	fundamentação	dialoga	com	a	epistemologia	musical	trazida	no	capítulo	

seguinte,	 demonstrando	 sua	 importância	 na	 definição	 da	 ação	 pedagógica	 que	

desenvolvi	nesses	anos	à	frente	dessa	instituição	de	ensino.	

O	quarto	capítulo	foi	destinado	ao	estudo	de	caso	propriamente	dito,	descreve	o	

Colégio	 Marupiara	 desde	 sua	 infraestrutura	 até	 seu	 Projeto	 Pedagógico;	 relata	 a	

organização	 do	 currículo	 do	 ensino	 musical;	 descreve	 as	 transformações	 mais	

significativas	do	currículo	de	música,	 a	ação	pedagógico-musical	 e	as	epistemologias	e	

suas	 interlocuções	 com	 a	 fundamentação	 relatada.	 Este	 capítulo	 faz	 referências	 e	

sínteses	dos	diferentes	projetos	e	trabalhos	realizados	durante	os	anos	de	2002	a	2017,	

inseridos	nos	apêndices	da	pesquisa.		

Nas	 considerações	 finais	 exponho	 de	 forma	 sintética	 os	 preceitos	 discutidos	 e	

analisados	 neste	 estudo	 de	 caso	 e	 realizo	 algumas	 reflexões	 acerca	 da	 temática,	

subjugadas	a	minha	hipótese	de	pesquisa.		

Segue	o	fluxograma	da	pesquisa	desenvolvida:	

	
Figura	1:	Fonte		-MORAIS	(2019)	

	

O	 texto	 do	 item	 a	 seguir	 traz	 um	 recorte	 do	 estudo	 de	 caso	 descrito	

anteriormente.	
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3.	Uma	abordagem	transdisciplinar	na	Prática	Coral	em	prol	do	desenvolvimento	

humano	

	

Na	 prática	 coral,	 uma	 abordagem	 transdisciplinar	 pode	 emergir	 tanto	 do	

desejo	 em	 transformar	 a	 prática	 docente,	 redimensionando-a	 para	 acolher	 às	

demandas	 interpessoais	 ou	 intrapessoais	 que	 entremeiam	 a	 relação	

educador/educando,	como	da	necessidade	em	posicionar	o	ensino	musical	como	agente	

de	transformação	humana.		

A	atitude	 transdisciplinar,	defendida	por	Nicolescu	(1999),	é	a	composição	de	

três	 importantes	 traços:	 rigor,	 abertura	 e	 tolerância.	 O	 rigor	 caracteriza-se	 pelo	

aprofundamento	do	rigor	científico,	dada	a	relevância	que	se	dá	ao	ser	humano	e	sua	

relação	 com	 o	 objeto.	 A	 abertura	 é	 admissão	 do	 desconhecido,	 do	 inesperado	 e	 do	

imprevisível	no	espaço	ensino-aprendizagem,	sendo	a	tolerância	a	consideração	de	que	

as	verdades	não	serão	absolutas,	tampouco	as	ideias	consensuais.	

Toma-se	como	exemplo,	a	partir	dessa	experiência,	um	grupo	de	estudantes,	na	

faixa	etária	de	7	a	8	anos,	do	3°ano	do	ensino	fundamental	1,	onde	foi	desenvolvida	a	

prática	 coral	 como	 conteúdo	 do	 ensino	 musical	 curricular	 nessa	 instituição,	 sendo	

ministrado	uma	vez	por	semana	por	50	minutos,	no	período	de	4	meses,	com	o	objetivo	

de	atingir	as	dimensões	aqui	propostas.		

O	 grupo	 contou	 com	 26	 estudantes,	 sendo	 três,	 estudantes	 de	 inclusão,	

diagnosticados	 com	TDAH	 (transtorno	do	déficit	 de	 atenção	 com	hiperatividade)	 sob	

uso	de	medicação	controlada,	sendo	um	deles	em	estado	de	deficiência	mental	em	grau	

leve	 (borderline).	 Apesar	 disso,	 os	 estudantes	 de	 inclusão	 não	 ofereceram	 grandes	

desafios;	 o	 desafio	 maior	 era	 o	 atitudinal	 de	 todo	 o	 grupo,	 centrado	 nas	 relações	

interpessoais	 e	 na	 percepção	 do	 espaço	 de	 ensino-aprendizagem,	 refletindo-se	 na	

afinação	vocal	dos	estudantes.	

Neste	contexto	é	que	se	revelou	a	prática	coral	como	veículo	de	superação	dos	

desafios	 descritos	 acima,	 garantindo	 satisfação	 na	 prática	 musical	 escolar,	

reposicionando	 os	 indivíduos	 em	 seus	 espaços	 em	 favor	 do	 todo,	 dando-lhes	 a	

proporção	de	suas	ações	e	de	sua	importância	na	edificação	desse	processo.	

A	 construção	 desse	 trabalho	 se	 estabeleceu	 à	 medida	 que	 foram	 exigidas	

mudanças	 na	 orientação	 pedagógico-musical	 diante	 das	 tentativas	 de	 desenvolver	 a	

prática	coral	de	maneira	convencional,	com	os	aquecimentos	vocais,	explicações	sobre	
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o	 funcionamento	 do	 aparelho	 vocal,	 exercícios	 de	 relaxamento,	 ensaio	 de	 repertório,	

entre	outros	que	foram	ressignificados	durante	esse	curso.	

Os	 aquecimentos	 vocais	 tornaram-se	 o	 ponto	 de	 partida	 não	 só	 para	 as	

explicações	 sobre	 fisiologia,	 desenvolvimento	 e	 afinação	 vocal,	 além	do	momento	 em	

que	 se	 estabelecia	 a	 escuta,	 a	 concentração,	 a	 interação	 e	 a	 percepção	 inter	 e	

intrapessoal.	Exercícios	vocais	em	graus	conjuntos	até	a	terça	ou	quinta	nota	da	escala	

ou	arpejos	eram	feitos	em	bocca	chiusa,	com	vibração	 lingual	ou	 labial,	com	a	vogal	u	

trazendo	também	o	uso	indiscriminado	de	textos,	que	eram	sugeridos	pelos	estudantes,	

motivando-os	para	esse	tipo	de	atividade	e	estabelecendo	a	oportunidade	de	parceria	

no	processo.	O	reposicionamento	dos	estudantes	segundo	o	timbre	de	cada	um,	como	

técnica	 de	 timbragem	 vocal	 para	 melhor	 afinação,	 também	 era	 realizado	 neste	

momento	e	o	canto	em	uníssono,	foi	privilegiado	antes	da	introdução	de	peças	a	duas	

ou	três	(SILANTIEN,	1999,	p.91).		

Devido	às	aulas	serem	logo	após	o	horário	de	lanche,	variavelmente,	foi	preciso	

criar	alguns	jogos	de	concentração	e	sensibilização	da	escuta	no	espaço	da	sala	de	aula	

antes	que	se	começasse	qualquer	atividade.	Muitos	dos	jogos	propostos	tiveram	como	

fundamento	os	exercícios	que	Schafer	(1991)	desenvolveu	em	seu	trabalho	descrito	no	

capítulo	O	compositor	em	sala	de	aula,	de	seu	livro	O	ouvido	pensante	e	no	trabalho	de	

Koellreutter	(2001),	como	pode-se	ver	a	seguir:	

1. Com	os	olhos	fechados	um	aluno	de	cada	vez	era	guiado	pelo	som	da	voz	de	um	

outro	aluno.	O	grupo	deveria	ficar	em	pé,	espalhado	pela	sala	e	em	silêncio,	apenas	uma	

pessoa	poderia	falar,	o	condutor.	

2. 	Andar	 pelo	 espaço	 no	 andamento	 que	 a	 professor	 cantar	 e	mudar	 de	 direção	

conforme	mudança	de	tom	da	melodia	cantada.	

3. 	Ouvir	todos	os	sons	que	conseguir	perceber,	em	silêncio,	ao	final	de	um	minute.	

4. 	Em	roda	um	de	cada	vez	entoa	um	som	e	 ‘entrega’,	 simbolicamente,	 ao	outro,	

que	seguirá	cantando	a	mesma	coisa	e	depois	‘entregará’	ao	próximo.	

Posteriormente	 a	 estes	 exercícios,	 seguia-se	 a	 atividade	 vocal,	 que,	 nos	 dois	

primeiros	meses,	 ocupou	 grande	 parte	 das	 aulas,	 sendo	 substituído	 aos	 poucos	 pela	

construção	do	repertório	com	peças	em	uníssono,	cânones	e	quodlibet.	

As	 atividades	 de	 aquecimento	 e	 concentração	 representaram	 um	 campo	

potencial	de	desenvolvimento	para	uma	demanda	aflitiva	no	grupo:	sua	falta	de	escuta,	

determinante	para	o	diálogo	em	um	trabalho	com	este	tipo	de	abordagem.		
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Conforme	 o	 repertório	 foi	 apresentado,	 o	 grupo,	mais	 seguro	 de	 sua	 voz,	 foi	

ganhando	 cuidado	 e	 comprometimento,	 refletindo-se	 em	 sua	 escuta,	 na	 consciência	

corporal	e	relacionando-se	de	maneira	mais	respeitosa	com	o	outro	e	com	o	espaço	de	

ensino–aprendizagem.		

Cabe	ressaltar	que	todo	grupo	se	dispunha	para	a	prática	coral,	tinha	satisfação	

nas	atividades	propostas	e	que,	tendo	como	desafios	a	emissão	da	voz	e	a	escuta	entre	

eles,	 se	 tornou	 essencial	 a	 vivência	 das	 atividades	 descritas,	 em	 detrimento	 da	

construção	 e	 elaboração	 artística	 do	 repertório	 e	 da	 elaboração	 mais	 refinada	 da	

sonoridade	do	grupo.		

Dessa	forma,	os	desafios	relacionados	à	emissão	e,	por	consequência,	afinação	

vocal,	 tinham	 ligação	 direta	 com	 os	 desafios	 inter	 e	 intrapessoais,	 se	 tornando	

parâmetro	para	desenvolvimento	de	todas	as	outras	dimensões	propostas.	O	Prof.	Dr.	

Fabio	 Miguel,	 em	 sua	 tese	 sobre	 a	 voz	 como	 símbolo	 sonoro,	 exemplifica	 bem	 essa	

situação,	quando	discorre	sobre	os	gritos	de	uma	determinada	 tribo	como	arma	para	

suas	lutas	por	terras	ou	liberdade:	

Têm-se,	 nesse	 âmbito,	 representações	 sociais	 da	 voz	 relacionadas	 à	 dor,	 à	
batalha,	 ao	 pesar,	 à	 tristeza.	 Certamente	 os	 significados	 da	 voz	 não	 estão	
relacionados	à	doçura,	ternura,	delicadeza,	mas	sim	ao	medo,	à	raiva,	à	morte,	
aos	 sentimentos,	 às	 sensações	 e	 emoções	 que	 foram	 despertadas	 por	 uma	
situação	que	buscava	na	voz	um	meio	de	expressão,	uma	forma	de	manifestar	
os	pensamentos,	as	ideias	acerca	do	momento	de	luta	e	conflitos	vivido.	Ou	seja,	
os	 aspectos	 simbólicos	 e	 as	 representações	 sociais	 da	 voz	 são	 dinâmicos	 e	
diferem	de	uma	cultura	para	a	outra;	modificam-se	de	acordo	com	a	s	relações	
sociais,	 econômicas,	 culturais,	 psicológicas	 específicas	 do	 lugar	 em	 que	 são	
criados	e	disseminados	(MIGUEL,	2012,	p.	127).	

Ouvir	o	outro	durante	todos	os	exercícios	realizados	fez	emergir	uma	reflexão	

sobre	 a	multidimensionalidade	 da	 escuta,	 confirmando	 que	 o	 ensino	musical	 precisa	

oferecer	 abertura,	 mantendo	 o	 rigor	 para	 a	 efetividade	 da	 comunicação	 entre	 os	

indivíduos	 e	 as	 áreas	 de	 conhecimento	 e	 tolerância,	 para	 convivência	 entre	 as	

diferentes	realidades	que	serão	encontradas.		

A	construção	da	escuta	no	grupo	para	resolução	dos	desafios	atitudinais,	inter	

e	 intrapessoais,	 definiu	 o	 diálogo	 no	 espaço	 pedagógico,	 delineado	 através	 da	 sua	

relação	com	a	música	polifônica.	Diálogo	e	polifonia	foram	postos	lado	a	lado,	salvo	sua	

efetividade	na	comunicação	verbal.	Assim,	diante	do	entendimento	da	emissão	da	voz	e	

do	que	ela	é	capaz	de	oferecer;	diante	da	observação	da	estrutura	de	uma	peça	a	duas	

vozes,	 como	um	quodlibet;	 diante	da	 contundente	necessidade	de	 escutar	o	outro	na	
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prática	coral;	diante	do	espelhamento	proposto	entre	a	música	coral	e	diálogo,	é	que	se	

deu	uma	prática	musical	transdisciplinar.	

Em	 resumo,	 foram	 trabalhadas	 as	 seguintes	 dimensões:	 técnica,	 estética,	

cultural	e	educacional.	Dessa	forma,	na	dimensão	técnica	destaca-se	o	desenvolvimento	

vocal,	a	partir	dos	vocalizes	e	aquecimentos	vocais;	a	consciência	corporal,	que	oferecerá	

a	oportunidade	de	uma	aprendizagem	significativa	sobre	a	fisiologia	vocal,	bem	como	da	

postura	e	 relaxamento	do	corpo	e	a	 compreensão	da	 linguagem	musical.	Na	dimensão	

estética,	ressalta-se	a	percepção	dos	aspectos	interpretativos,	em	fraseados	e	dinâmicas,	

explorando	 também	 o	 estilo.	 Na	 dimensão	 cultural,	 apresentam-se	 repertórios	 de	

diversas	culturas,	podendo-se	nutrir	o	espaço	multi	e	intercultural,	que	é	relevante	para	

o	exercício	de	todas	as	outras	dimensões,	aproximando-se	realidades	diferentes,	ou	até	

mesmo	 opostas;	 desenvolvendo-se	 mecanismos	 cognitivos	 a	 respeito	 da	 fala	 e	 da	

acuidade	 sonora	 e	 ampliando-se	 o	 conhecimento	 sócio	 histórico.	 Na	 dimensão	

educacional,	conta-se	com	a	predisposição	do	educador	musical	no	exercício	da	escuta,	

da	alteridade	e	com	o	espaço	dado	para	atendimento	às	demandas	que	se	observam	em	

sala	de	aula.		

A	 partir	 das	 dimensões	 propostas,	 configura-se	 a	 abrangência	 de	 atuação	 da	

Prática	Coral	na	educação	básica	em	prol	do	desenvolvimento,	como	mostra	a	Figura	2:	

	

	
Figura	2:	Fonte	-	MORAIS	(2017)	
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Considerações	finais	

	

Considero	que,	à	medida	que	a	prática	coral	é	incluída	como	um	dos	recursos	

facilitadores	 para	 o	 ensino	musical	 na	 educação	 básica,	 observa-se	 o	 atendimento	 às	

necessidades	 multidimensionais	 do	 desenvolvimento	 humano:	 técnica,	 estética,	

cultural,	 educacional,	 e	 outras	 tantas,	 diante	 da	 aliança	 entre	 o	 espaço	 de	 ensino-

aprendizagem,	a	escuta	e	o	partilhamento	da	vivência	musical.	

O	processo	 experimentado	 e	descrito	 aqui,	 além	de	modificar	 a	 identidade	do	

grupo,	 remodelando	suas	relações	e	 revelando	a	 identidade	dos	estudantes	através	da	

voz,	 que	pouco	eram	ouvidos,	 refletiu	 também	em	 transformações	da	prática	docente,	

devido	a	recorrida	necessidade	de	adaptação	a	uma	realidade,	que	urgia	por	uma	escuta	

crítica.	 O	 educador	 esteve	 em	muitas	 fases	 desse	 processo	 como	 educando,	 a	 fim	 de	

compreender	o	que,	por	que,	como	e	onde	alcançar	o	que	não	estava	ainda	posto,	o	que	

estava	 além	 ou	 entre,	 atravessado	 no	 caminho,	 e	 que	 precisava	 ser	 partilhado	 e	

descoberto:	a	voz	e	a	escuta	dos	estudantes.	

Essa	perspectiva	que	 se	dá	à	prática	 coral	 é	 inerente	em	uma	abordagem	que	

valorize	o	desenvolvimento	 integral	humano	no	ensino	musical.	FONTERRADA	(2008),	

educadora	que	desenvolve	um	importante	trabalho	com	o	uso	da	voz	e	do	corpo	e	em	

seu	 livro	 De	 tramas	 e	 fios:	 um	 ensaio	 sobre	 música	 e	 educação,	 tem	 posicionamento	

semelhante	a	respeito:		

	
(…)	 a	 educação	 musical	 não	 é	 apenas	 uma	 atividade	 destinada	 a	 divertir	 e	
entreter	as	pessoas,	 tampouco	um	conjunto	de	 técnicas,	métodos	e	atividades	
com	 o	 propósito	 de	 desenvolver	 habilidades	 de	 criar	 competências,	 embora	
essa	seja	uma	importante	parte	de	sua	tarefa.	O	mais	significativo	na	educação	
musical	é	que	ela	pode	ser	o	espaço	de	inserção	da	arte	na	vida	do	ser	humano,	
dando-lhe	 a	 possibilidade	 de	 atingir	 outras	 dimensões	 de	 si	 mesmo	 e	 de	
ampliar	 e	 aprofundar	 seus	modos	 de	 relação	 consigo	 próprio,	 com	 o	 outro	 e	
com	 o	 mundo.	 Essa	 é	 a	 real	 função	 da	 arte	 e	 deveria	 estar	 na	 base	 de	 toda	
proposta	de	educação	musical	(FONTERRADA,	2008,	p.	117).	

	

Dessa	 forma,	 mesmo	 que	 o	 ensino	 musical	 na	 educação	 básica	 não	 seja	 uma	

disciplina	 obrigatória	 e	 que	 a	 prática	 coral,	 uma	 ferramenta	 democrática,	 com	 livre	

acesso	 em	 diferentes	 meios,	 ainda	 seja	 refutada	 como	 tal,	 é	 preciso	 persistir	 em	 sua	

permanência	 na	 educação	 básica	 preponderando	 sua	 relevância	 no	 desenvolvimento	

humano.	
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Resumo:	Esse	artigo	trata	da	pesquisa	etnográfica	que	realizei	na	oficina	de	canto	popular	ministrada	pela	
cantora	 e	 compositora	 Fátima	 Guedes	 (6/5/1958)	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 tendo	 a	 observação	 participante	
como	 principal	 ferramenta	 para	 produção	 de	 dados.	 O	 objetivo	 foi	 analisar	 sua	 abordagem	 pedagógica	
para	o	ensino	de	canto	popular	envolvendo	técnica	vocal,	performance	e	produção	artística,	com	base	na	
sua	vivência	artística	e	na	experiência	de	ministrar	oficinas	há	20	anos.	Observei	sua	intenção	de	imprimir	
nos	alunos	sua	ideologia	de	valorização	da	MPB	e	de	orientá-los	a	identificarem	e	praticarem	padrões	de	
estilo	vocal	que,	segundo	sua	visão	de	mundo,	caracterizam	o	gênero.	Partindo	do	panorama	colonial	dos	
cursos	 de	 graduação	 em	 música	 do	 Brasil	 esboçado	 por	 Queiroz	 (2017),	 e	 considerando	 princípios	
orientadores	 elencados	 por	 Moore	 (2017),	 para	 a	 discussão	 entre	 educadores	 musicais	 sobre	 a	
necessidade	de	mudanças	curriculares	nas	universidades	de	música	norte-americanas,	avalio	que	práticas	
de	 ensino	 baseadas	 no	 conhecimento	 empírico	 de	 artistas	 veteranos	 poderiam	 representar	 um	modelo	
inovador	 no	 contexto	 do	 ensino	 de	 canto	 popular	 nas	 universidades	 brasileiras.	 Sugiro,	 entretanto,	 a	
necessidade	de	investigação	de	abordagens	pedagógicas	que	permitam	contemplar	estilos	vocais	diversos	
que	representem	a	pluralidade	de	gêneros	musicais	presentes	na	sociedade	brasileira.	
		
Palavras-chave:	 Ensino	 de	 canto	 popular.	 Música	 popular	 brasileira.	 Canto	 popular.	 Fátima	 Guedes.	
Música	–	currículo.	

	
	

1.	Introdução	

		

Os	 dados	 e	 análises	 constantes	 deste	 trabalho	 fazem	 parte	 da	 pesquisa	

etnográfica	que	venho	realizando	para	a	elaboração	de	minha	tese	de	doutorado	sobre	

práticas	pedagógicas	para	o	ensino	de	canto	popular	na	cidade	do	Rio	de	 Janeiro.	Este	

estudo	trata	da	pesquisa	que	realizei	na	oficina	de	canto	popular	ministrada	pela	cantora	

e	 compositora	 Fátima	 Guedes	 (6/5/1958)	 entre	março	 e	 junho	 de	 2019,	 onde	 estive	

presente	 realizando	 trabalho	 de	 campo	 em	 dez	 encontros,	 utilizando	 a	 observação	

participante	como	principal	 ferramenta	para	a	produção	de	dados,	 tendo	como	base	o	

referencial	teórico	de	Rubio	(2018).	Outros	recursos	utilizados	foram	o	uso	de	diário	de	

campo,	 a	 realização	 de	 uma	 entrevista,	 a	 análise	 da	 apostila	 e	 gravações	 em	 áudio	 e	

vídeo.		

                                                
1	 Cantora,	 violonista,	 compositora,	 professora	de	 canto	 e	 violão,	 licenciada	 em	Educação	Musical	 com	o	
TCC	“O	violão	na	escola	do	choro:	uma	análise	dos	processos	não-formais	de	aprendizagem”	(UNIRIO,	
1998),		Mestre	em	música	com	a	dissertação	“Almirante	e	o	pessoal	da	velha	guarda:	memória,	história	e	
identidade”	UNIRIO	 (2012).	Doutoranda	em	música	pela	UFRJ	 com	projeto	na	 linha	de	etnografia	das	
práticas	musicais	sobre	pedagogia	vocal	do	canto	popular	urbano.	
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2.	Sobre	a	produção	de	conhecimento	na	etnografia	de	práticas	musicais	

	

Rubio	apresenta	a	observação	participante	como	uma	técnica	que	permite	que	

antropólogos	conheçam	as	práticas	de	agentes	sociais	e	reconstruam	os	processos	socio-

culturais	 que	 constituem	 o	 centro	 das	 investigações	 etnográficas.	 A	 observação	

participante	 difere	 da	 observação	 comum	 porque	 está	 envolvida	 no	 que	 se	

convencionou	chamar	o	“olhar	antropológico”,	que	pressupõe	o	“estranhamento”,	onde	o	

investigador	 procura	 desnaturalizar	 o	 que	 observa.	 O	 fato	 de	 minha	 prática	 como	

professsora	de	música	envolver	o	ensino	de	canto	com	foco	na	música	popular	brasileira	

em	aulas	coletivas,	e	conter	semelhanças	à	prática	da	professora	da	oficina	onde	realizei	

a	 investigação	 poderia	 dificultar	 o	 exercício	 desse	 “olhar”.	 	 Procurei,	 entretanto,	

desdobrar	 essa	 experiência	 em	 um	 processo	 gerador	 de	 problematização	 e	 diálogo	

crítico,	e	estar	atenta	às	pautas	de	Rubio	para	observar	e	registrar	as	práticas	sociais	no	

trabalho	de	campo	buscando	não	projetar	a	minha	própria	perspectiva	na	perspectiva	

atribuída	 aos	 agentes	 sociais,	 de	 forma	 a	 não	 correr	 o	 risco	 de	 acreditar	 que	 estaria	

analisando	 e	 dando	 sentido	 à	 prática	 quando	na	 realidade	 estaria	 analisando	 e	 dando	

sentido	ao	meu	modo	particular	de	classificar	a	realidade	(RUBIO,	2018).	

	

3.	Histórico	da	atuação	de	Fátima	Guedes	como	professora	de	canto	popular	em	

oficinas	de	música	e	a	tradição	colonial	no	ensino	de	música	no	Brasil	

	

A	 professora	 da	 oficina	 é	 uma	 artista	 veterana	 no	 cenário	 da	música	 popular	

brasileira	 e	o	 conteúdo	ensinado	nas	 aulas	 –	 envolvendo	 técnica	 e	performance	vocal,	

postura	 cênica	 e	 produção	 artística	 –	 foi	 em	 grande	 parte	 adquirido	 a	 partir	 da	 sua	

vivência	artística,	das	aulas	de	canto	com	três	professoras,	além	da	própria	experiência	

de	realizar	oficinas	de	canto	popular	há	cerca	de	20	anos.		

Fátima	começou	a	dar	aulas	de	canto	popular	em	1998,	dentro	da	programação	

da	Oficina	de	Música	de	Curitiba.	Criada	em	1983	por	iniciativa	da	Prefeitura	da	cidade,	

foi	inicialmente	uma	oficina	dedicada	exclusivamente	à	música	erudita.	A	partir	de	1993	

passou	a	oferecer	também	a	modalidade	dedicada	à	música	popular,	sob	a	coordenação	

do	 professor	 e	 maestro	 carioca	 Roberto	 Gnattali.	 O	 corpo	 docente	 era	 composto	 por	

instrumentistas,	 compositores,	 regentes	 e	 cantores	 profissionais	 com	 reconhecimento	
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artístico	no	cenário	da	música	popular,	mas	que	não	necessariamente	tinham	formação	

pedagógica	ou	experiência	como	professores.	Após	a	experiência	de	Curitiba,	em	2004,	

Fátima	Guedes	passou	a	ministrar	a	oficina	de	canto	popular,	na	programação	do	Curso	

Internacional	de	Verão	de	Brasília,	sediado	na	Escola	de	Música	de	Brasília	gerida	pela	

Secretaria	 do	 Estado	 de	 Educação	 do	 Distrito	 Federal.	 Da	 mesma	 forma	 como	 em	

Curitiba,	inicialmente	os	cursos	só	focalizavam	a	música	erudita	e	mais	tarde	passaram	a	

oferecer	música	popular	com	um	corpo	docente	de	“artistas-professores”.		

Essas	 oficinas	 anuais	 representaram	 uma	 iniciativa	 de	 inovação	 dentro	 do	

contexto	da	tradição	colonial	do	ensino	de	música	no	Brasil,	calcado	na	música	erudita	

ocidental,	e	em	oposição	à	ideia	de	que	música	popular	só	se	desenvolve	em	contextos	

informais	 de	 aprendizagem.	 Queiroz	 define	 o	 conceito	 de	 colonialidade	 como	 “a	

hegemonia	 de	 conhecimentos,	 saberes,	 comportamentos,	 valores	 e	 modos	 de	 agir	 de	

determinadas	culturas,	que	ao	serem	impostos	a	outras	exercem	um	profundo	poder	de	

dominação”	 (QUEIROZ,	 2017,	 p.	 136).	 Em	 sua	pesquisa	 evidenciou	 fortes	 traços	dessa	

hegemonia	 nos	 cursos	 de	 graduação	 em	 música	 do	 Brasil,	 tendo	 em	 vista	 o	 amplo	

domínio	 da	 música	 erudita	 ocidental	 nesse	 nível	 de	 ensino.	 O	 verso	 de	 Noel	 Rosa:	

Batuque	é	um	privilégio	/	ninguém	aprende	samba	no	colégio,	do	samba	em	parceria	com	

Vadico,	 do	 início	 dos	 anos	 1930	 é	 um	 exemplo	 da	mitificação	 do	 talento	musical.	 Ao	

analisar	 discursos	 de	músicos,	 críticos	 e	 até	 educadores	 que	 acreditam	 na	 concepção	

estereotipada	 do	 músico	 como	 um	 ser	 humano	 especial	 com	 atributos	 natos	 que	 o	

diferencia	das	pessoas	comuns,	Schroeder	avalia	que	teses	inatistas	de	musicalidade	não	

contribuem	para	uma	maior	possibilidade	de	acesso	à	música	(SCHROEDER,	2004).	

O	período	do	surgimento	das	oficinas	de	música	popular	coincide	com	a	criação	

do	primeiro	 curso	universitário	de	música	popular	no	Brasil	que	 seria	 inaugurado	em	

1989:	 o	 curso	 de	 Bacharelado	 em	MPB	 na	 UNICAMP.	 Embora	 o	 campo	 de	 ensino	 de	

música	popular	nas	universidades	públicas	brasileiras	seja	emergente,	ainda	é	incipiente	

o	número	de	cursos,	consideradas	as	dimensões	do	país.	Dentro	desse	contexto,	o	ensino	

de	canto	popular	vem	crescendo	mas	ainda	enfrenta	lutas	para	conquistar	um	espaço	de	

legitimidade	institucional	(SANDRONI,	2017).		

A	 pesquisa	 do	 etnomusicólogo	 norte-americano	Robin	Moore	 expõe	 realidade	

similar	à	brasileira	nos	programas	de	música	dos	conservatórios	e	instituições	de	ensino	

superior	nos	EUA,	calcados	primordialmente	na	tradição	musical	europeia,	com	algumas	

exceções	 como	 a	 pioneira	 Berklee	 College	 of	Music,	 fundada	 nos	 anos	 1940	 (MOORE,	
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2017).	Esse	modelo	se	perpetuou	e	 tem	se	mostrado	surpreendentemente	resistente	à	

mudanças	que	são	necessárias,	segundo	ele,	pois	“as	artes	de	performance	precisam	se	

engajar	 em	 um	 espectro	 mais	 amplo	 de	 experiência	 musical	 contemporânea	 para	

tornarem-se	socialmente	relevantes”	(MOORE,	2017,	p.	4).	 Indo	além	da	mera	crítica	à	

necessidade	de	reforma	curricular,	o	estudo	de	Moore	examina	currículos	de	programas	

nacionais	e	internacionais	inovadores,	e	os	utiliza	como	ponto	de	partida	para	a	análise	

sobre	quais	novos	conceitos	poderiam	ser	usados	para	repensar	a	educação	musical	de	

forma	prática	(MOORE,	2017).	

	

4.	 Trajetória	 profissional	 de	 Fátima	 Guedes	 como	 compositora	 e	 cantora	 e	 a	

construção	de	sua	ideologia	estética	musical	

	

	Profissional	 da	 música	 há	 41	 anos,	 com	 13	 discos	 gravados,	 a	 cantora	 e	

compositora	carioca	Fátima	Guedes,	61	anos	de	idade,	foi	criada	entre	a	Zona	Norte	e	o	

subúrbio	 do	Rio	 de	 Janeiro.	Despertou	 o	 interesse	 pela	música	 por	 influência	 da	mãe,	

que	 era	 professora,	 e	 instigava	nas	 quatro	 filhas	 o	 gosto	 pela	 literatura	 e	 pela	música	

popular	 brasileira.	 Perguntada	 sobre	 as	 suas	 influências	 musicais	 nesse	 período	 de	

formação,	 Fátima	 respondeu	 que	 ouvia	 bossa	 nova	 e	 a	 pré-bossa	 nova,	 destacando	

primeiramente	 o	 nome	 de	Dolores	 Duran	 (1930	 –	 1959).	 Sua	 irmã,	 quatro	 anos	mais	

velha,	levava	pra	casa	discos	de	Chico	Buarque,	Milton	Nascimento,	Alceu	Valença,	MPB-

4.	Nos	anos	1970	e	1980,	destaca	o	“poder	das	gravadoras”,	permitindo	que	os	artistas	

nacionais	 tivessem	 uma	 “grande	 alta”	 com	 a	 publicidade	 feita	 em	 larga	 escala,	 o	 que	

também	 facilitava	 o	 acesso	 de	 sua	 família	 a	 um	 grande	 acervo.	 Ouvia	 um	 pouco	 de	

música	 erudita	 porque	 seu	 padrasto	 gostava.	 Embora	 apreciasse	 a	 música	 pop	

internacional	 dos	 Beatles,	 James	 Taylor,	 Carole	 King,	 não	 se	 envolvia	 tanto	 com	 o	

repertório	 pela	 dificuldade	 de	 entender	 a	 língua.	 Conta	 que,	 como	 sua	 mãe	 era	

professora,	desde	os	15	anos	 lia	muito	e	o	 texto	passou	a	 ter	uma	grande	 importância	

para	ela.	Considera	que	o	texto	está	presente	na	essência	da	“melhor	e	mais	séria	música	

popular	 brasileira”.	 O	 posicionamento	 de	 influenciar	 os	 alunos	 esteticamente	 para	

aprenderem	a	identificar	e	valorizar	a	“melhor	MPB”	esteve	presente	ao	longo	de	toda	a	

oficina.	

Fátima	Guedes	começou	a	compor	na	adolescência	e	iniciou	a	carreira	artística	

em	1978,	aos	20	anos,	quando	convidada	por	Elis	Regina	(1945	–	1982)	a	participar	do	
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seu	especial	de	fim	de	ano	na	TV	Bandeirantes.	O	aval	de	uma	das	principais	cantoras	do	

país,	 transmitido	 em	 rede	 nacional,	 representou	 uma	 oportunidade	 fundamental	 para	

que	a	 jovem	estreante	pudesse	 ter	o	 seu	 talento	 reconhecido	e	as	portas	abertas	para	

integrar-se	ao	“poderoso	mercado	fonográfico”,	conferindo-lhe	um	status	social	artístico	

elevado.	 No	 ano	 seguinte	gravou	 seu	 primeiro	 disco	 autoral	 pela	 gravadora	

multinacional	 EMI-Odeon.	 O	 álbum	 incluía	 duas	 músicas	 (“Onze	 fitas”	e	 “Meninas	 da	

cidade”)	 que	 já	 constavam	 do	 repertório	 de	Elis	 Regina	 no	 show	 “Transversal	 do	

Tempo”,	 de	 1977,	 músicas	 essas	 que	 já	 traziam	 um	 teor	 crítico	 social	 que	 a	

acompanhariam	 ao	 longo	 de	 sua	 produção	 autoral.	 Embora	 a	 crítica	 social	 esteja	

presente	 no	 seu	 fazer	 artístico,	 Fátima	 afirma	 que	 escolhe	 não	 expor	 o	 seu	

posicionamento	político	no	 relacionamento	 com	os	alunos,	por	 razões	éticas	e	prefere	

enfatizar	a	ideologia	de	que	a	MPB	tem	um	propósito	de	compromisso	com	a	qualidade,	

e	que	o	seu	papel	e	o	dos	alunos	deve	ser	o	de	“trabalhar	voz	e	corpo	para	servir	a	MPB”.	

Nos	 anos	 1980	 o	 reconhecimento	 artístico	 da	 compositora	 foi	 se	 consolidando,	 com	

músicas	gravadas	por	grandes	nomes	da	cena	artística	da	música	popular	brasileira.	A	

partir	de	1989,	paralelamente	à	sua	produção	autoral,	passa	a	desenvolver	a	sua	carreira	

como	intérprete	da	obra	de	outros	compositores.		

	

5.	A	observação	participativa	na	Oficina	de	Canto	Popular	de	Fátima	Guedes	
	

A	oficina	de	canto	popular	ministrada	por	Fátima	Guedes	teve	duração	de	dois	

meses	e	meio,	realizada	na	Angelus	Escola	de	Música,	no	Largo	do	Machado,	Zona	Sul	do	

Rio	de	Janeiro,	espaço	alugado	especificamente	para	essa	finalidade.	A	carga	horária	foi	

de	30	horas	em	10	encontros	 (um	por	semana,	aos	sábados),	 com	duração	de	3	horas	

cada	 um.	 Foi	 feito	 um	 grupo	 de	 WhatsApp	 com	 a	 finalidade	 de	 criar	 um	 meio	 de	

comunicação	entre	todos	os	participantes.	Isso	contribuiu	para	promover	a	socialização	

com	frequência	diária	de	troca	de	mensagens	e	a	possibilidade	de	compartilhamento	de	

áudios,	 vídeos	 e	 fotos,	 produzidos	 ao	 longo	 da	 oficina.	 O	 grupo	 contou	 com	 a	

participação	ativa	da	professora.	Além	de	comunicar	as	diretrizes	do	trabalho,	observei	

sua	intenção	de	cativar	os	alunos,	expressando	o	seu	entusiasmo	com	as	manifestações	

de	interesse	pela	oficina.	

Não	houve	teste	de	musicalidade	e	exigência	de	conhecimento	teórico	como	pré-

requisito.	 Fátima	 Guedes	 justifica:	 “porque	 isso	 traduz	 a	 nossa	 realidade.	 Os	 cantores	
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[populares]	brasileiros	não	têm	o	hábito	da	leitura”.	A	turma	de	24	alunos	era	bastante	

heterogênea,	 composta,	na	grande	maioria,	por	adultos	 (entre	20	e	70	anos	de	 idade),	

brasileiros,	profissionais	de	outras	áreas	que	não	a	música,	embora	alguns	tivessem	tido	

vivências	artísticas	amadoras	ou	semi-profissionais.	Havia	predominância	de	mulheres,	

com	15	participantes,	representando	62,5%	do	total,	e	9	homens,	representando	37,5%	

do	 total.	 Entre	 os	 alunos	 inscritos	 havia	 jornalistas,	 advogados,	 funcionários	 públicos,	

professoras	 da	 rede	 de	 ensino	 público	 e	 particular,	 duas	 professoras	 de	 música	

(incluindo	 a	 mim),	 aposentados,	 uma	 psico-pedagoga,	 um	 engenheiro	 de	

telecomunicações,	 uma	 designer,	 um	 violonista	 e	 compositor	 profissional,	 uma	

produtora	cultural,	uma	criança	de	11	anos	(filha	da	produtora),	e	um	adolescente	de	15	

anos	com	vivência	artística	no	Coro	de	Crianças	da	Orquestra	Sinfônica	Brasileira	e	em	

aulas	 de	 piano	 erudito.	 Havia	 ainda	 quatro	 compositores	 diletantes,	 que	 tiveram	 a	

oportunidade	de	apresentar	suas	produções	nas	aulas	ou	na	apresentação,	e	a	exceção	

de	um	aluno	japonês,	funcionário	da	Embaixada	do	Japão,	mas	perfeitamente	fluente	em	

português.	 Foi	 possível	 perceber	 que	 a	 turma,	 de	 uma	 maneira	 geral,	 conhecia	 a	

trajetória	artística	de	Fátima	Guedes	e	admirava	profundamente	seu	trabalho.		

No	 primeiro	 encontro	 Fátima	 Guedes	 deu	 as	 boas	 vindas	 aos	 alunos	 e	

apresentou	a	proposta	de	trabalho	da	oficina	de	canto	popular,	dividida	em	três	etapas:	

a	primeira	dedicada	à	prática	dos	exercícios	de	técnica	vocal;	a	segunda	dedicada	ao	que	

chamou	de	“construção	da	performance	ideal”;	e	a	terceira	dedicada	ao	teste,	que	seria	a	

performance	voluntária,	como	cantor	solista,	de	uma	canção	de	livre	escolha	no	show	de	

encerramento	 da	 oficina.	 Fez	 um	 breve	 relato	 pessoal,	 falando	 do	 prazer	 que	 sempre	

sentiu	em	cantar,	mas	que,	num	determinado	momento,	passou	a	tornar-se	mais	crítica,	

chegando	à	conclusão	de	que	o	que	ouvia	na	sua	voz	não	era	exatamente	o	que	queria.	

Passou	 a	 estudar	 canto	 em	 busca	 de	 uma	 voz	 que	 lhe	 agradasse,	 através	 do	

planejamento,	 estabelecendo	 metas,	 como	 por	 exemplo:	 cantar	 em	 tons	 mais	 graves,	

“excluir	um	certo	anasalado”	e	controlar	o	volume	dos	agudos.	Afirmou	que,	da	mesma	

forma,	cabia	a	cada	um	descobrir,	a	partir	das	características	singulares	da	própria	voz,	

onde	 precisaria	melhorar	 para	 que	metas	 fossem	 estabelecidas	 e	 que	 assim	 tivessem	

consciência	do	que	procuravam	desenvolver	nas	aulas	de	canto.	Percebi	no	discurso	de	

Fátima	 Guedes	 uma	 postura	 assertiva	 e	 autoconfiante	 e	 uma	 intenção	 de	 demonstrar	

segurança	aos	alunos.	Nesse	primeiro	encontro	afirmou:	“a	voz	de	vocês	comigo	está	em	

boas	mãos”.	
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Fátima	Guedes	disse	aos	alunos	que	a	MPB	tem	como	principal	característica	o	

compromisso	com	a	mais	alta	qualidade.	Afirmou:	“A	MPB	é	top!	O	buraco	aqui	é	mais	

em	cima.	Top	de	letra,	de	melodia	e	harmonia”.	Traçou	um	histórico	sobre	o	surgimento	

do	 gênero	 nos	 anos	 1960,	 na	 época	 dos	 festivais	 da	 canção,	 para	 justificar	 sua	 fala.	

Segundo	ela,	o	artista	para	vencer	esse	concurso	precisava	demonstrar	muita	qualidade,	

pois	 havia	mais	 de	 20.000	 inscritos	mas	 apenas	 20	 artistas	 eram	 selecionados	 para	 a	

final.		

	“Oferecer	 médios	 e	 graves	 com	 qualidade	 é	 o	 grande	 babado	 dessa	 oficina!	

Nada	 de	 The	 Voice!”,	 disse	 ela	 aos	 alunos,	 reforçando	 o	 discurso	 nacionalista	 e	

declarando	sua	preferência	estética	pelo	que	chama	de	“canto	natural”,	com	timbre	de	

voz	médio-grave	e	pouco	volume,	em	oposição	à	estética	vocal	característica	da	música	

pop	comercial	norte-americana	(com	o	uso	de	vários	registros,	vibrato	e	técnicas	como	o	

belting),	encontrada	no	 talent	 show	produzido	pela	Rede	Globo.	Fátima	acredita	que	o	

cantor	ganha	comunicabilidade	cantando	na	região	médio-grave.		

Sendo	a	oficina	de	canto	voltada	para	o	repertório	da	música	popular	brasileira,	

e	sendo	a	própria	professora	uma	cantora	representante	desse	estilo,	era	de	se	esperar	

que	declarasse	a	opção	estética	por	algumas	das	características	próprias	a	essa	música.	

Regina	Machado	localiza	a	origem	histórica	do	uso	do	registro	correspondente	à	voz	de	

fala	(na	região	médio-grave),	na	música	popular	brasileira,	concomitante	à	consolidação	

do	samba:	

	
Com	a	sedimentação	do	samba	como	gênero	musical,	fato	que	ocorreu	entre	os	
anos	 20	 e	 30	 do	 século	 passado,	 pudemos	 verificar	 que	 a	 referência	 estética	
para	a	 realização	vocal	passou	a	utilizar	mais	 acentuadamente	os	parâmetros	
da	 fala,	produzindo	uma	emissão	vocal	mais	coloquial	e	com	menos	utilização	
de	vibrato,	valorizando	a	articulação	rítmica	e	a	execução	do	fraseado	musical	
em	detrimento	da	potência	e	da	dramaticidade,	características	da	seresta	e	em	
que	se	observavam	mais	claramente	as	 influências	do	belcanto	sobre	a	canção	
popular.	(MACHADO,	2007,	p.	21)	
	

Após	 sua	 apresentação	 cada	um	dos	 alunos	 foi	 chamado	para	 se	 apresentar	 à	

turma	 contando	 um	 pouco	 da	 sua	 história	 e	 cantando	 uma	 canção	 de	 livre	 escolha.	

Dentre	 os	 relatos	 pessoais	 dos	 alunos,	 um	 deles,	 o	 do	 adolescente	 de	 15	 anos,	 me	

chamou	 a	 atenção	 por	 demonstrar	 uma	maturidade	 artística	 precoce	 e	 por	 reforçar	 o	

discurso	de	valorização	da	“música	de	boa	qualidade”	de	Fátima	Guedes.	O	adolescente	

disse	à	 turma	que,	diante	de	um	mercado	musical	com	música	de	 tão	baixa	qualidade,	

teve	a	sorte	de	crescer	ouvindo	música	boa,	porque	mora	com	os	avós,	então	pôde	ouvir	
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as	 referências	 musicais	 deles,	 citando	 como	 exemplo	 o	 nome	 da	 cantora	 Dalva	 de	

Oliveira	(1917	–	1972).		

Na	primeira	etapa	do	 trabalho,	dedicada	à	prática	de	 técnica	vocal,	Fátima	 fez	

uso	 de	 20	 exercícios	 da	 apostila	 compilados	 a	 partir	 das	 aulas	 de	 canto	 com	 três	

professoras	 com	 vivências	 em	 canto	 lírico	 e	 popular	 (Graziela	 de	 Salerno,	 Leila	

Guimarães	e	Vera	do	Canto	e	Mello),	em	períodos	curtos	e	pontuais	da	sua	vida.	Embora	

estivessem	escritos	no	pentagrama,	como	a	turma	era	composta	por	alunos	não-leitores,	

sugeriu	que	a	prática	dos	exercícios	 fosse	gravada	para	que	pudessem	ser	trabalhados	

em	casa.	Para	cada	exercício	havia	um	texto	descrevendo	suas	características,	a	maneira	

como	 devia	 ser	 feito,	 o	 objetivo	 a	 ser	 alcançado	 e	 a	 indicação	 de	 andamento.	 Fátima	

manifestou	a	preferência	por	 trabalhar	 subindo	em	 tons	 inteiros,	 e	não	em	semi-tons,	

como	 é	 mais	 comum.	 Acredita	 que	 dessa	 maneira	 os	 alunos	 ganham	 um	 “senso	 de	

afinação	mais	 preciso	 porque	 têm	menos	 oportunidade	 de	 empurrar	 a	 nota	 pro	 lugar	

correto”	 e	 ela	 também	 ganha	 tempo	 para	 a	 prática	 da	 performance.	 Com	 a	 turma	

cantando	 junto,	 formada	 em	 círculo,	 ia	 passando	 perto	 dos	 alunos,	 posicionando	 o	

ouvido	 na	 direção	 do	 som	 da	 voz	 de	 cada	 um,	 fazendo	 recomendações	 sobre	 como	

melhorar	a	execução.	

Fátima	acredita	que	a	busca	do	timbre	é	o	primordial	dos	exercícios,	“pois	é	aí	

que	 mora	 a	 identidade	 de	 um	 cantor”.	 Uma	 das	 recomendações	 que	 fazia	 ao	 ouvir	 a	

emissão	das	vozes	com	a	turma	em	círculo,	“mais	ar	e	menos	volume”,	refere-se	a	uma	

qualidade	de	timbre,	com	uma	certa	textura	na	voz.	Na	sua	visão,	quando	a	proposta	é	

encontrar	 o	 melhor	 timbre,	 cantar	 com	 maior	 volume	 pode	 atrapalhar.	 “A	 MPB	

prescinde	de	volume.	Isso	é	uma	segunda	preocupação”,	disse.	Citou	João	Gilberto	como	

exemplo,	 que	 “tinha	 um	 vozeirão”	 (referindo-se	 à	 estética	 vocal	 da	 fase	 inicial	 de	 sua	

carreira)	mas	preferiu	imprimir	a	sua	marca	com	uma	voz	com	pouco	volume.	

Um	 fenômeno	 problematizado	 por	 Joana	 Mariz	 –	 a	 falta	 de	 consenso	

terminológico	 entre	 professores	 de	 canto,	 até	 mesmo	 entre	 os	 que	 compartilham	 da	

mesma	 tendência	 teórico-metodológica	 (MARIZ,	 2013)	 –	 e	 constatado	 por	 mim	 em	

experiências	 de	 ensino-aprendizagem,	 me	 fez	 buscar	 uma	 explicação	 de	 Fátima	 para	

certas	 terminologias	 e	 expressões	 particulares	 utilizadas	 na	 prática	 dos	 exercícios	 de	

técnica	 vocal.	 Por	 exemplo:	 para	 o	 acabamento	 dos	 exercícios	 nos	 finais	 das	 frases,	

recomendava	aos	alunos:	“corta	com	a	barriga!”,	referindo-se	ao	controle	da	respiração,	

para	 que	 a	 nota	 fosse	 emitida	 sem	 vibratos.	 Para	 a	 emissão	 de	 notas	 agudas	



Comunicações	
	

130	

recomendava:	 “abra	 mais	 a	 boca	 e	 abaixe	 o	 queixo!”,	 esclarecendo	 que	 essa	 técnica	

contribui	para	que	“o	som	do	palato	cubra	anasalados	indesejáveis”.	Para	o	aumento	de	

espaço	na	boca	recomendava,	“arqueie	as	sobrancelhas	e	abra	bem	os	olhos”.	

A	 “construção	 da	 performance	 ideal”	 envolve	 a	 aprendizagem	 das	 canções,	

partindo	 da	 escuta.	 Fátima	 chama	 a	 atenção	 para	 a	 importância	 de	 saber	 ouvir	 para	

aprender	as	notas	sem	erros:	“Você	sabe	ouvir?	Você	conferiu	as	notas	duvidosas	uma	a	

uma,	ou	saiu	cantando	junto	sem	antes	fazer	uma	acurada	audição?”.	Segundo	ela,	deve	

se	usar	a	referência	de	uma	gravação	para	“decorar	nota	por	nota	a	melodia	e	repeti-la	

com	o	seu	toque	pessoal”.	Um	recurso	que	utilizou	como	ferramenta	de	aprendizagem	

foi	 o	uso	da	 letra	da	 canção	 impressa	 em	um	papel	 ou	manuscrita,	 como	um	 lugar	de	

anotações	 orientadoras,	 como	 a	 escolha	 da	 tonalidade,	 forma	 do	 arranjo,	 respirações,	

passagens	que	exigem	maior	cuidado	e	até	a	interpretação.	

Essa	 construção	 também	 envolve	 a	 escolha	 de	 tonalidades	 adequadas.	 Na	

audição	à	capela	das	performances	dos	alunos,	Fátima	fez	as	orientações	para	a	escolha	

do	tom	ideal	(sempre	priorizando	a	predominância	do	registro-médio	grave,	consciente	

da	 sua	 interferência	 estética),	 através	 da	 prática	 de	 um	 exercício	 de	 percepção	 das	

tonalidades	com	o	uso	do	diapasão	de	sopro	cromático.	Ao	ser	perguntada	sobre	a	razão	

de	trabalhar	as	vozes	à	capela,	Fátima	respondeu:	“por	que	a	gente	trabalhando	à	capela	

trabalha	com	a	voz	mais	pura.	A	gente	trabalha	como	vai	estudar	em	casa,	né?	O	apoio	

vem	 da	 memória	 mesmo,	 e	 não	 da	 harmonia”.	 Explicou	 que	 o	 desenvolvimento	 da	

habilidade	de	escolher	o	 tom	 irá	 se	 refletir	na	 construção	da	autonomia	do	cantor	em	

relação	ao	músico	que	o	acompanha,	porque	essa	relação,	segundo	ela,	pode	 tornar-se	

“desequilibrada”.	 Falou	 aos	 alunos	 da	 importância	 de	 se	 colocarem	 em	 posição	 de	

ascendência	em	relação	aos	músicos,	seja	estudando	para	que	eles	próprios	soubessem	

informar	a	tonalidade	em	que	desejavam	cantar,	ou	mesmo	através	do	estabelecimento	

de	uma	relação	profissional,	em	que	se	pudesse	cobrar,	e	não	pedir	um	favor,	para	que	o	

músico	 executasse	 o	 acompanhamento	 desejado.	 Observei	 que	 sua	 fala	 reflete	 noções	

hierárquicas	de	poder,	existentes	nas	relações	de	trabalho	entre	músicos	e	cantores.	

A	 interpretação	 é	 parte	 fundamental	 da	 “construção	 da	 performance	 ideal”,	

segundo	ela.	Fátima	entende	que	o	ofício	do	cantor	de	MPB	pressupõe	um	envolvimento	

com	a	literatura	contida	nas	letras	das	canções.	A	compreensão	dos	significados	diversos	

desses	 textos	 é	 que	 proporcionará	 a	 oportunidade	 de	 trabalhar	 a	 interpretação	 das	

canções,	através	do	trabalho	de	“teatro	no	corpo”,	que	se	constrói	individualmente	e	de	
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forma	 gradual.	 Para	 cada	 personagem	 trazido	 na	 canção	 “cria-se	 uma	 máscara,	 uma	

postura	 de	 corpo,	 um	 gestual	 específico”	 utilizado	 na	 performance	 com	 o	 objetivo	 de	

estabelecer	 maior	 comunicação	 com	 a	 plateia,	 transmitindo	 uma	 atitude	 de	 firmeza.	

Durante	 a	 audição	 das	 performances	 em	 sala,	 foi	 demonstrando	 possibilidades	

diferentes	 de	 gestos	 e	 posturas	 corporais.	 Recomendou,	 por	 exemplo,	 que	 os	 braços	

ficassem	 ligeiramente	 flexionados	 e	 nunca	 posicionados	 ao	 longo	 do	 corpo,	 pois	 isso	

traria	uma	“figura	feia	e	inexpressiva”.	Chamou	atenção	para	o	posicionamento	do	olhar	

comunicando	 com	 a	 plateia,	 principalmente	 para	 aqueles	 que	 insistiam	 em	 cantar	 de	

olhos	fechados.		

Fátima	entende	que	as	letras	das	canções	em	um	show	formam	um	conjunto	que	

deve	de	alguma	forma	traduzir	o	pensamento	do	cantor	solista.	Uma	atividade	sugerida	

para	a	compreensão	desse	conceito	foi	a	elaboração	de	um	roteiro	de	show	hipotético,	

com	uma	 temática	 de	 livre	 escolha,	 definida	 por	 cada	 aluno.	 Apresentou	 aos	 alunos	 a	

técnica	 de	 escrever	 os	 títulos	 das	 músicas	 em	 um	 papel,	 recortando-os	 para	 que	

pudessem	 ser	 re-ordenados	 de	 diversas	 maneiras	 até	 a	 conclusão	 da	 ordem	 final.	 A	

atividade	permitiu	que	a	professora	estabelecesse	uma	relação	mais	individualizada	com	

os	alunos,	na	medida	em	que	devolvia	os	roteiros	com	suas	observações	escritas.	Mais	

do	 que	 oferecer	 a	 possibilidade	 de	 desenvolvimento	 técnico,	 Fátima	 acredita	 que	 o	

professor	de	canto	deve	estabelecer	uma	relação	de	empatia	com	o	aluno,	demonstrando	

respeito	e	carinho.		

“Premeditar	é	tudo!”,	dizia	aos	alunos.	Ou	seja,	acredita	que	prever	tudo	o	que	

envolve	a	apresentação	artística	é	fundamental	para	garantir	uma	performance	relaxada	

e	segura.	Entre	as	recomendações	feitas,	falou	da	importância	de	escolher	o	que	vestir,	

fazer	o	 teste	de	 figurino,	vestir	a	 roupa	e	 ficar	 com	ela	durante	meia-hora	para	ver	 se	

algum	detalhe	pode	atrapalhar.	Afirma	que	é	preciso	prever	não	só	o	próprio	 figurino	

mas	 também	 o	 figurino	 dos	 músicos	 acompanhadores,	 reforçando	 a	 postura	 de	

ascendência	 observada	 anteriormente.	 Quanto	 à	 postura	 cênica	 recomendou	 prever	 o	

que	fazer	a	cada	canção,	se	vai	segurar	ou	não	o	microfone,	se	vai	ficar	fixo	em	um	ponto,	

ou	se	vai	se	movimentar.	Para	a	prática	dessa	habilidade	marcou	quatro	pontos	(A,	B,	C	e	

D)	no	chão	com	fita	crepe	e	pediu	que	os	alunos	experimentassem	a	sensação	de	cantar	

parados	 ou	 se	 movimentando	 entre	 os	 pontos.	 Explicou	 que	 a	 definição	 dessa	

movimentação	deveria	estar	representada	no	mapa	de	palco	(cuja	elaboração	 também	

foi	tarefa	de	casa)	e	no	roteiro	do	iluminador.	Segundo	Fátima,	o	cantor	solista	deve	ter	
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consciência	 de	 que	 está	 comandando	 a	 equipe	 e	 que,	 portanto,	 deve	 se	 munir	 de	

autoridade	 para	 instruir	 a	 cada	 um	 o	 que	 fazer,	 de	 acordo	 com	 o	 seu	 desejo	

premeditado.	 No	 seu	 entender,	 o	 bom	 planejamento	 da	 produção	 artística	 permitirá	

maior	concentração	ao	trabalho	técnico	vocal.	

Entre	a	sétima	e	a	oitava	aula	da	oficina,	os	alunos	assistiram	à	performance	da	

professora	 no	 show	 “Diploma”,	 em	 duo	 com	 o	 pianista	 Cristovão	Bastos,	 realizado	 no	

Teatro	Rival	e	puderam	verificar	de	que	forma	colocava	em	prática	o	conteúdo	ensinado.	

Convocados	 para	 fazer	 uma	 surpresa	 para	 a	 cantora	 veterana	 Leny	 Andrade	

(26/01/1943)	–	amiga	de	Fátima	Guedes,	que	estava	presente	na	plateia	–	cantando	em	

uníssono,	 da	 plateia,	 a	 canção	 “Eu	 e	 a	 brisa”,	 de	 Johnny	 Alf,	 gravada	 por	 ela,	 essa	

participação	gerou	maior	integração	da	turma	e	representou	um	grande	estímulo	para	o	

show	de	encerramento.	Na	entrevista	que	realizei	com	Fátima	Guedes	perguntei	como	

ela	imaginava	que	a	sua	trajetória	artística	poderia	influenciar	a	relação	com	os	alunos.	

Fátima	 respondeu	 que	 sua	 experiência	 artística	 é	 importante	 apenas	 para	 que	 possa	

contar	 aos	 alunos	 como	 se	 cerca	 de	 segurança	 para	 estar	 no	 palco	 e	 preferia	 evitar	

atitudes	de	bajulação.	Apesar	disso,	essas	manifestações	estiveram	bastante	presentes,	

principalmente	 após	 esse	 show,	 evidenciadas	 em	mensagens	 no	 grupo	 de	WhatsApp,	

referindo-se	à	professora	como	“nossa	Mestra,	nossa	Diva”.		

Para	o	show	de	encerramento,	ocorrido	no	dia	4	de	junho	no	Centro	da	Música	

Carioca	Artur	 da	Távola,	 na	Tijuca,	 às	 19h,	 foram	 feitos	 apenas	dois	 ensaios	 com	dois	

músicos	profissionais,	o	pianista	Itamar	Assiére	e	o	violonista	Jean	Charnaux,	indicados	

por	Fátima	Guedes,	de	forma	a	garantir	a	qualidade	artística	do	evento,	contratados	com	

uma	cota	adicional	despendida	pelos	alunos.	Durante	o	evento	os	gêneros	apresentados	

foram	canção,	toada,	valsa,	samba	e	rock.	Observei	que	um	dos	critérios	para	a	escolha	

da	ordem	das	músicas	foi,	não	só	o	contraste	entre	os	gêneros,	mas	também	o	nível	de	

segurança	apresentado	pelo	aluno,	escolhendo	os	alunos	mais	seguros	para	iniciarem	e	

encerrarem	os	sets.	Durante	todo	o	show	Fátima	esteve	no	palco	como	apresentadora,	

em	uma	atitude	de	demonstração	da	sua	autoridade	sobre	o	grupo.	Além	dos	familiares	

e	 amigos,	 a	 cantora	Leny	Andrade	estava	na	plateia	 fazendo	 comentários	de	 incentivo	

aos	 alunos,	 que	manifestaram	 estar	muito	 honrados	 com	 a	 sua	 presença.	 Ao	 final	 do	

show,	 Leny	 cantou	 da	 plateia	 a	 canção	 “Eu	 e	 a	 brisa”,	 de	 Johnny	 Alf,	 e	 parabenizou	 a	

todos	 pela	 realização	 do	 espetáculo.	 Nos	 dias	 que	 se	 seguiram	 houve	 por	 parte	 dos	
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alunos	 e	 da	 professora,	 muitas	 manifestações	 de	 carinho,	 satisfação,	 emoção	 e	

agradecimento	pelos	momentos	vividos	durante	a	oficina.	

Nos	 dez	 encontros	 em	 que	 estive	 presente	 pude	 estabelecer	 comparações	 e	

verificar	alguns	aspectos,	como	o	grau	crescente	de	engajamento	dos	participantes	com	

o	projeto	e	com	a	professora.	Pude	comparar	o	estado	emocional	dos	alunos	e	verifiquei	

um	 processo	 de	 desinibição,	 com	 	 demonstrações	 de	 auto-confiança.	 Para	 a	 minha	

participação	 no	 show	 de	 encerramento,	 precisei	 me	 adequar	 à	 proposta	 de	 me	

apresentar	 sem	 me	 acompanhar	 (na	 minha	 vivência	 artística	 normalmente	 atuo	

cantando	e	me	acompanhando	ao	violão),	 o	que	me	 “obrigou”	 a	 colocar	 em	prática	os	

exercícios	 de	 postura	 cênica,	 com	 gestos	 e	 movimentação	 ensaiados.	 Fátima	 não	

permitiu	 que	 os	 alunos	 que	 já	 tinham	 experiência	 em	 cantar	 se	 acompanhando	 se	

apresentassem	 dessa	maneira,	 para	 que	 pudessem	 ter	 um	melhor	 aproveitamento	 do	

conteúdo	sobre	postura	 cênica.	Depois	da	 sexta	aula	da	oficina	me	apresentei	na	Casa	

Museu	 Eva	 Klabin,	 em	 um	 show	 com	 a	 participação	 do	 compositor	 Guinga.	 Fiz	 a	

experiência	de	 entregar	 o	 roteiro	para	o	 engenheiro	de	 som	e	para	o	 iluminador	 com	

orientações,	na	tentativa	de	experimentar	a	sensação	de	“comando”	da	equipe,	advogada	

por	Fátima	Guedes.	Só	me	acompanhei	ao	violão	nas	primeiras	músicas	e	depois	cantei	

em	pé,	experimentando	variar	minha	postura	cênica.		

Com	 relação	 à	 minha	 prática	 pedagógica,	 experimentei	 mudanças	

metodológicas,	que	favorecessem	a	valorização	de	habilidades	interpretativas.	Ao	invés	

de	 trabalhar	 duas	 canções	 diferentes	 a	 cada	 semana,	 pedi	 que	 os	 alunos	 escolhessem	

duas	canções	para	trabalhar	ao	longo	de	dois	meses,	de	forma	a	aprofundar	o	trabalho	

de	 “construção	 da	 performance”	 para	 a	 apresentação.	 Orientei	 os	 alunos	 a	 tomarem	

consciência	 do	 significado	 das	 letras	 a	 partir	 da	 comunicação	 da	 sua	 análise	

interpretativa	 para	 a	 turma.	 Sugeri	 que	 estudassem	 o	 gestual	 que	 valorizasse	 o	

significado	da	letra	e	fiz	orientações	para	que	buscassem	uma	postura	comunicativa	no	

posicionamento	do	corpo,	do	olhar	e	da	expressão	do	rosto.		

	

6.	Considerações	finais	

	

Nesse	artigo	procurei	problematizar	o	ensino	formal	de	canto	popular	voltado	à	

performance	 	 por	 meio	 de	 estudo	 de	 caso	 da	 oficina	 de	 canto	 popular	 da	 cantora	 e	
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compositora	 Fátima	 Guedes,	 lançando	 mão	 da	 estratégia	 etnográfica,	 envolvendo	

pesquisa	de	campo	e	observação	participante.		

Relatei	o	histórico	da	atuação	de	Fátima	Guedes	como	professora	em	oficinas	de	

canto	popular	que	representaram	uma	iniciativa	de	inovação	no	início	dos	anos	1990,	no	

contexto	da	tradição	colonial	do	ensino	de	música	no	Brasil,	e	em	oposição	à	ideia	de	que	

música	popular	só	se	desenvolve	em	contextos	informais	de	aprendizagem.	Descrevi	sua	

trajetória	 profissional	 e	 a	 construção	 de	 sua	 ideologia	 estética	musical	 voltada	 para	 a	

valorização	da	MPB.		

Relatei	a	organização	da	montagem	da	oficina	com	o	estabelecimento	de	local	de	

trabalho	(no	Largo	do	Machado,	bairro	da	Zona	Sul	do	Rio	de	Janeiro),	carga	horária	(30	

horas	em	10	encontros)	e	a	criação	de	um	grupo	de	WhatsApp,	que	além	de	facilitar	a	

comunicação,	 contribuiu	 para	 promover	 a	 socialização	 entre	 os	 participantes	 e	 a	

professora.	Descrevi	o	perfil	heterogêneo	da	turma,	na	maioria	de	não	profissionais	da	

música,	e	a	apresentação	da	sua	proposta	de	trabalho	dividida	em	três	etapas:	a	primeira	

dedicada	à	técnica	vocal,	a	segunda	dedicada	à	construção	da	performance	e	a	terceira	

dedicada	à	performance	propriamente	dita.	Destaquei	sua	postura	atenciosa,	assertiva	e	

autoconfiante	 diante	 dos	 alunos	 e	 sua	 intenção	 de	 influenciá-los	 a	 incorporarem	 a	

ideologia	de	que	a	MPB	“tem	um	propósito	de	compromisso	com	a	qualidade”.		

Descrevi	e	analisei	seu	procedimento	para	a	prática	de	técnica	vocal	tendo	como	

base	 os	 exercícios	 aprendidos	 com	 três	 professoras	 de	 canto	 com	 formação	 lírica	 e	

popular,	e	sua	preferência	por	trabalhar	subindo	em	tons	 inteiros,	e	não	em	semi-tons	

por	acreditar	que	dessa	maneira	os	alunos	ganham	um	“senso	de	afinação	mais	preciso”.	

Destaquei	o	quanto	considera	a	busca	do	timbre	primordial	na	prática	da	técnica	vocal	

por	acreditar	que	esta	qualidade	vocal	caracteriza	a	identidade	do	cantor.	Problematizei	

o	uso	de	terminologias	e	expressões	particulares	nas	orientações	sobre	a	emissão	vocal.	

Na	 etapa	 de	 construção	 da	 performance	 relatei	 a	 valorização	 da	 escuta	 no	

processo	 de	 aprendizagem	 de	 melodias	 e	 a	 utilização	 de	 recursos	 de	 aprendizagem	

como	 ter	 a	 letra	 impressa	 para	 ser	 rasurada	 pelo	 cantor.	 Observei	 sua	 intenção	 de	

destacar	 aspectos	 de	 estilo	 vocal	 que	 identifica	 como	 característicos	 da	 MPB,	

valorizando	 o	 timbre,	 o	 registro	 médio-grave	 e	 a	 emissão	 com	 pouco	 volume.	

Demonstrei	sua	intenção	de	interferir	esteticamente	na	escolha	do	“tom	ideal”,	através	

da	prática	de	um	exercício	de	percepção	das	tonalidades	com	o	uso	do	diapasão	de	sopro	

cromático.	Analisei	sua	concepção	de	que	o	desenvolvimento	da	habilidade	de	escolher	o	
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tom	irá	se	refletir	na	construção	da	autonomia	do	cantor	em	relação	ao	músico	que	lhe	

acompanha	como	um	reflexo	de	noções	hierárquicas	de	poder	existentes	nas	relações	de	

trabalho	 entre	 músicos	 e	 cantores.	 Relatei	 sua	 preferência	 por	 trabalhar	 as	 vozes	 à	

capela	por	considerar	que	a	voz	fica	mais	“pura”	e	que	o	cantor	deve	trabalhar	“como	vai	

estudar	em	casa”.		

Relatei	 sua	 concepção	 de	 que	 o	 ofício	 do	 cantor	 de	 MPB	 pressupõe	 um	

envolvimento	com	a	literatura	contida	nas	letras	das	canções	e	que	a	compreensão	dos	

significados	diversos	desses	 textos	é	que	proporcionará	a	oportunidade	de	trabalhar	a	

interpretação,	 através	do	 trabalho	de	 “teatro	no	 corpo”.	Descrevi	 atividades	 sugeridas	

para	o	desenvolvimento	da	postura	cênica,	da	elaboração	de	um	roteiro	que	refletirá	o	

pensamento	 do	 cantor	 e	 analisei	 o	 quanto	 isso	 favoreceu	 o	 estabelecimento	 de	 uma	

relação	individualizada	da	professora	com	os	alunos.	

Demonstrei	 o	 quanto	 Fátima	 Guedes	 considera	 o	 planejamento	 da	 produção	

artística	 peça	 chave	 para	 uma	 performance	 segura.	 No	 seu	 entender,	 dessa	 forma	 o	

cantor	 poderá	 se	 concentrar	 no	 trabalho	 técnico	 vocal	 no	 momento	 do	 espetáculo.	

Alguns	exemplos	de	planejamento	foram	a	recomendação	de	fazer	o	teste	de	figurino,	a	

definição	 da	movimentação	 em	pontos	 fixados	 no	 palco	 a	 cada	 canção	 e	 a	 entrega	 de	

roteiros	com	essas	definições	para	a	equipe	técnica,	em	uma	atitude	de	comando.		

Fiz	um	relato	do	show	de	encerramento	que	aconteceu	em	um	teatro	municipal	

do	 Rio	 de	 Janeiro,	 com	 a	 contratação	 de	 músicos	 acompanhadores	 profissionais	 e	 a	

presença	 de	 Fátima	 Guedes	 no	 palco	 como	 apresentadora,	 convocando	 cada	 um	 dos	

alunos	que	se	revezaram	nas	suas	performances.	A	presença	de	familiares	e	amigos	e	da	

cantora	Leny	Andrade,	amiga	de	Fátima	Guedes,	 fazendo	comentários	de	 incentivo	 fez	

com	que	os	alunos	se	sentissem	honrados.	Verifiquei	nos	alunos	um	grau	crescente	de	

engajamento	com	o	projeto	e	o	desenvolvimento	de	autoconfiança	na	performance.		

Percebi	 que	 a	 abordagem	de	 engajamento	 prático	 realizada	 nessa	 experiência	

etnográfica	 foi	 uma	 estratégia	 que	 permitiu	 uma	 aproximação	 e	 integração	 à	 situação	

pesquisada,	 me	 conduzindo	 a	 uma	 reflexão	 sobre	 minha	 própria	 postura	 enquanto	

professora	e	artista.	Experimentei	mudanças	de	atitude	na	minha	performance	artística	

como	por	exemplo	me	apresentar	em	pé,	sem	me	acompanhar	ao	violão,	experimentei	

gestos	 e	 expressões	 interpretativas,	 e	 estive	 atenta	 para	me	 comunicar	 com	 a	 equipe	

técnica	 de	 forma	 mais	 clara.	 Na	 minha	 prática	 pedagógica	 experimentei	 mudanças	

metodológicas	que	também	favorecessem	a	valorização	de	habilidades	interpretativas.	
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Partindo	 do	 panorama	 colonial	 dos	 cursos	 de	 graduação	 em	música	 do	Brasil	

esboçado	 por	 Queiroz	 (2017)	 e	 considerando	 princípios	 orientadores	 elencados	 por	

Moore	 (2017)	 para	 a	 discussão	 entre	 educadores	 musicais	 sobre	 a	 necessidade	 de	

mudanças	 curriculares	 nas	 universidades	 de	 música	 norte-americanas,	 avalio	 que	

práticas	de	ensino	como	essa,	baseadas	no	conhecimento	empírico	de	artistas	veteranos,	

poderiam	representar	um	modelo	inovador	no	contexto	do	ensino	de	canto	popular	nas	

universidades	 brasileiras.	 Sendo	 a	 universidade	 pública,	 por	 princípio,	 um	 espaço	 de	

ensino	 democrático,	 sugeriria	 a	 necessidade	 de	 investigação	 de	 outras	 abordagens	

pedagógicas	 que	 permitam	 contemplar	 estilos	 vocais	 diversos	 que	 representam	 a	

pluralidade	de	gêneros	musicais	presentes	na	sociedade	brasileira.	
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Per	Cantum:	uma	ferramenta	digital	
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Resumo:	Este	trabalho	apresenta	uma	ferramenta	digital	para	a	prática	vocal	coletiva	que	pode	atender	à	
demanda	da	Educação	a	distância	ou	ao	ambiente	de	 lazer.	Este	estudo	apresenta	o	primeiro	estágio	do	
desenvolvimento	de	tal	ferramenta	a	partir	das	tecnologias	disponíveis	no	Brasil.	Este	produto,	batizado	
de	 Per	 Cantum,	 sugere	 simular	 um	 ambiente	 virtual	 de	 canto	 coral	 de	 maneira	 a	 proporcionar	 uma	
experiência	 de	 cantar	 junto	 a	 distância,	 como	 feito	 desde	 os	 primórdios.	 Esta	 ferramenta,	 além	 de	
estimular	 a	 prática	 vocal	 coletiva	 no	 âmbito	 do	 lazer	 e	 no	 ensino	 dos	 seus	 conteúdos	 na	 Educação	 a	
distância,	 poderá	 contribuir	 na	 formação	 de	 professores	 de	música	 na	modalidade	 de	 regência	 e	 canto	
coral.		
		
Palavras-chave:	Ambiente	Virtual;	Coral	Virtual;	Canto	Coletivo;	Educação	a	Distância.		

		
	

1.Introdução		

		 	

A	 revolução	 do	 comportamento	 humano	 proporcionada	 pelas	 Tecnologias	 de	

Informação	 e	 Comunicação	 (TIC)	 pode	 ser	 percebida	 devido	 à	 conexão	 entre	 os	

indivíduos	por	meio	da	rede	mundial	de	computadores	e,	assim,	tornam	disponíveis	os	

mais	 diversos	 assuntos	 nos	 mais	 remotos	 cantos	 do	 planeta,	 em	 uma	 velocidade	

instantânea	 (MORAN;	MASETTO;	 BEHRENS,	 2003).	 Essa	mudança	 pode	 ser	mais	 bem	

percebida	naqueles	 indivíduos	nascidos	na	 era	de	 tecnologias	digitais,	 conhecidos	por	

nativos	 digitais	 (PRENSKY,	 2012).	 Essa	 conexão	 permanente	 entre	 os	 indivíduos	

apresenta	impactos	na	cognição	destes	quando	se	constata	aspectos	como	o			

	
[...]	processamento	de	informações	em	uma	velocidade	mais	alta;	facilidade	de	
realizar	 várias	 atividades	 em	 paralelo;	 preferência	 por	 gráficos	 a	 textos;	
preferência	 por	 acesso	 aleatório	 e	 não	 sequencial;	 além	 de	 serem	
extremamente	conectados,	ativos	e	fluentes	em	diversas	tecnologias	(BORDINI	
ET	AL,	2014,	p.	04).			
	
	

Considerando	 que	 o	 ensino	musical	 preconiza,	 em	 grande	 parte,	 uma	 prática	

musical,	o	 resultado	esperado	das	TDIC	nesta	área	é	a	possibilidade	da	 formatação	de	

práticas	novas.		

Os	 jogos	que	 são	propostos	para	o	aprendizado	e	aprimoramento	musical	 são	

estratégias	 eficazes,	 tanto	 na	 Educação	 Presencial	 como	 também	 na	 Educação	 a	
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Distância	(EaD).	A	etimologia	da	palavra	jogo	tem	derivação	de	jocus,	do	latim,	contudo	

ela	 é	 usualmente	 entendida	 por	 outra	 palavra	 ludos1¸	 também	 do	 latim.	 	 Jogo	 pode	

remeter	à	disputa,	no	sentido	que	o	esporte	se	apropria	para,	em	substituição	à	guerra.	

Além	 disso,	 associa-se	 o	 sentido	 de	 lúdico,	 imaginário,	 de	 prazer	 e	 de	 representação	

teatral	(CABRAL,	1990).	O	jogo,	em	sua	essência,	preconiza	regras	que	farão	uma	parte	

superar	 a	 outra,	 diante	 da	 disputa	 que,	 mesmo	 tendendo	 a	 uma	 brincadeira,	 pouco	

significará	para	o	propósito	de	prática	vocal,	como	se	pretende	aqui.	Deve-se	entender	

que	 o	 jogo	 tem	 grande	 valia	 na	 Educação	Musical,	 por	 estimular	 seus	 participantes	 a	

empreenderem	 esforços	 para	 superarem	 seus	 limites,	 enquanto	 buscam	 supremacia,	

mesmo	 que	 cooperativa,	 diante	 dos	 demais	 participantes.	 No	 caso	 do	 Canto	 Coral,	 é	

formada	apenas	uma	equipe,	com	um	líder,	de	maneira	que	todos	se	integrem	em	torno	

de	 um	 mesmo	 objetivo:	 Cantar	 juntos.	 Para	 esse	 intento,	 julga-se	 necessária	 outra	

estratégia,	 que	permita	 ao	 aluno	 gozar	 a	 experiência	 dessa	 atividade	 e	 que	possibilite	

que	 ele	 seja	 avaliado	 pelo	 professor/tutor	 e	 também	 auto	 avaliado,	 promovendo	 seu	

desenvolvimento	musical.	Assim,	 essa	 ferramenta	deve	 ser	 concebida	na	 forma	de	um	

simulador	de	Canto	Coral.		

Sobre	o	ensino	dos	conteúdos	de	prática	vocais,	Amato,	Solti	e	Deutsch	(2017)	

apresentam	um	estudo	que	revela	o	baixo	oferecimento	de	disciplinas	de	práticas	vocais	

nos	cursos	de	licenciatura	em	música	na	modalidade	de	Educação	a	distância	(EaD)	em	

relação	à	Educação	Presencial	(EP).	Uma	das	hipóteses	é	a	ausência	de	uma	ferramenta	

digital	 dedicada	 para	 essa	 finalidade.	 Diante	 disso,	 está	 sendo	 desenvolvida	 uma	

ferramenta	digital	para	a	prática	de	canto	coral,	intitulada	PER	CANTUM2.		

Como	ponto	de	partida,	tomou-se	a	experiência	do	Maestro	Eric	Whitacre	(EUA)	

(YOUTUBE,	 2010a)	 e	 seu	 Coral	 Virtual.	 Cayari	 (2016)	 descreve	 essa	 experiência	 e	 dá	

uma	definição	para	esta	contemporânea	formação	musical:		
O	 termo	 Coral	 Virtual	 é	 definido	 como	 um	 conjunto	 cujas	 apresentações	 são	
constituídas	por	gravações	multipista.	Multipista	é	um	termo	vernáculo	usado	
para	 descrever	 uma	 gravação	 criada	 por	 camadas	 audiovisuais	 em	 camadas.	
Muitas	 vezes	 o	 Coral	 Virtual	 contém	 várias	 faixas	 audiovisuais	 em	 camadas	
para	 criar	 uma	 performance	 [...]	 o	 termo	 Coral	 Virtual	 pode	 ser	 usado	 para	
descrever	 todos	 os	 tipos	 de	 interpretações	 vocais	 mediadas,	 incluindo	 coros	
virtuais,	 quartetos	 de	 ópera,	 grupos	 vocais	 virtuais	 a	 cappella	 e	 outros	

                                                
1	Ludos	e	Jocus:	Embora	ambos	os	termos	possam	ter	ligação	intrínseca	com	a	palavra	‘jogo’,	do	português,	
elas	indicam	sentidos	muito	distintos.	A	primeira	indica	diversão	e	a	segunda	competição.	Na	Educação,	
usualmente	estabelece-se	com	ludos	e	ideia	de	brincadeira,	na	forma	de	jogo	cooperativo	na	preparação	
do	indivíduo	para	a	vida	em	sociedade	(CABRAL,	1990).		

2	PER	CANTUM:	Do	latim,	Canto	para	todos.		
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conjuntos	de	vários	tamanhos	que	podem	não	encontrar	qualquer	equivalente	
na	performance	musical	tradicional	(Tradução	nossa)	(CAYARI,	2016,	p.	04).		
	

Deve-se	considerar	que	“O	fato	do	Coral	Virtual	se	posicionar	na	fronteira	entre	

o	 oferecimento	 de	 uma	 experiência	 gratificante	 de	 identidade	 coletiva,	 e	 a	 atividade	

remota,	em	tempo	diferenciado	–	indo	do	preparo	à	performance	de	cada	participante”	

(AMATO,	 FORNARI,	 SCHWARTZ,	 2017,	 p.	 02),	 ainda	 não	 atende	 integralmente	 às	

necessidades	do	ensino	dos	conteúdos	previstos	na	formação	de	professores	de	música	

para	atuarem	em	salas	presenciais.	Deve-se	considerar	de	que	se	tratar	de	um	assunto,	

em	que,			

		
No	 entanto,	 a	 evolução	 das	 atividades	 relativas	 ao	 desenvolvimento	 do	 canto	
coral	 no	 ambiente	 virtual	 ainda	 não	 foi	 completamente	 compreendida	 e	
explorada,	 tanto	 na	 literatura	 acadêmica	 como	 entre	 os	 praticantes	 dessa	
modalidade	musical	(AMATO,	FORNARI,	SCHWARTZ,	2017,	p.	03).		

		
A	adaptação	no	exemplo	de	Whitacre	é	necessária	para	usar	a	ferramenta	com	

objetivos	de	ensino,	pois	é	necessária	a	avaliação	e	o	registro	das	atividades.		

Apesar	 de	 a	 ferramenta	 digital	 proposta	 procurar	 ocasionar	 uma	 experiência	

vocal	coletiva,	deve-se	considerar	que		
[...]	 a	 inovação	não	está	 restrita	 ao	uso	da	 tecnologia,	mas	 também	à	maneira	
como	 o	 professor	 vai	 se	 apropriar	 desses	 recursos	 para	 criar	 projetos	
metodológicos	que	superem	a	reprodução	do	conhecimento	e	levem	à	produção	
do	conhecimento	(MORAN;	MASETTO;	BEHRENS,	2000,	p.	75).	

	

De	fato,	“as	tecnologias	da	informação	estão	dispostas	à	nossa	frente,	cabe-nos	

dar	forma	a	esse	meio”	(ONOFRIO,	2011,	p.29).		

	

2.	Sobre	a	elaboração	da	ferramenta			

	

A	experiência	do	autor	como	regente	coral	e	o	levantamento	bibliográfico	foram	

base	 do	 roteiro	 da	 estratégia	 para	 a	 configuração	 dessa	 ferramenta	 digital.	 Ela	 está	

apoiada	 em	 plataformas	 bastante	 difundidas,	 como	 o	 YouTube3	 e	 o	Moodle4,	 além	 de	

correio	eletrônico	(E-mail).		

                                                
3	YouTube:	É	um	site	de	compartilhamento	de	vídeos	enviados	pelos	usuários	através	da	internet.	O	termo	
vem	do	Inglês	“you”	que	significa	“você”	e	“tube”	que	significa	“tubo”	ou	“canal”,	mas	também	é	usado	na	
gíria	para	designar	“televisão”.		

4	Moodle:	É	a	sigla	para	Modular	Object-Oriented	Dynamic	Learning	Environment.	Trata-se	de	um	software	
livre	 de	 apoio	 à	 aprendizagem,	 pode	 ser	 instalado	 em	 várias	 plataformas	 que	 consigam	 executar	 a	
linguagem	PHP	tais	como	Unix,	Linux,	Windows	e	MAC	OS.			
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Esse	 roteiro	 da	 estratégia	 adotada	 foi	 elaborado	 	 para	 que	 fosse	 usado	 pela	

ferramenta	digital,	conforme	as	seguintes	necessidades,	de	maneira	que:		

1. Possibilitasse	o	envio	e	recebimento	de	textos;		

2. Possibilitasse	 que	 os	 alunos	 acessassem	 e	 postassem	 vídeos	 e	

áudios	(link);		

3. Comportasse	 em	 seu	 design,	 um	 Coral	 Virtual	 de	 maneira	 que	 o	

aluno	pudesse	manipular	a	independência	de	cada	áudio	dos	naipes	dos	arranjos	

corais;		

4. Pudesse	 culminar	 em	 um	 Coral	 Virtual,	 como	 resultado	 final	 da	

disciplina.		

A	 plataforma	 YouTube,	 além	 de	 servir	 de	 depositário	 dos	 vídeos	 dos	 alunos,	

também	servirá	como	feedback	do	resultado	final	aos	alunos	e,	em	alguns	casos,	para	a	

sociedade,	apresentando	os	takes	individuais	em	formato	de	Coral	Virtual	elaborado	por	

Whitacre	(YOUTUBE,	2011).		

Nesses	vídeos	de	naipes	separados,	os	cantores	serão	guiados	por	 imitação	na	

interpretação	 da	música,	 na	 busca	 de	 um	 resultado	 final	 dentro	 da	mesma	 concepção	

artística	 adotada,	 da	 mesma	 maneira	 que	 no	 Coral	 Presencial,	 além	 de	 possibilitar	 a	

avaliação	 da	 afinação	 e	 da	 dinâmica.	 	 Em	 tempo,	 vale	 ressaltar	 as	 possibilidades	 do	

aluno:		

1. Enviar	os	 trabalhos	escritos,	 imagens	e	 vídeos,	digitalmente,	 sem	

ter	que	enviá-los	por	e-mail,	postando-os	na	própria	plataforma;		

2. Verificar	 o	 resultado	 final	 do	 coral	 com	 a	 configuração	 do	 Coral	

Virtual,	feita	de	maneira	intuitiva,	pelo	professor/tutor.		

Para	 a	 para	 adequação	 da	 ferramenta	 para	 o	 âmbito	 da	 Educação	 é	 necessário	

que	o	aluno:		

1. Seja	avaliado	pelas	atividades	que	executar;		

2. Não	seja	excluído	da	atividade,	independentemente	dos	resultados	

de	suas	atividades	entregues;		

3. Possa	desenvolver-se	a	partir	do	nível	musical	em	que	se	encontra;		

4. Possa	ser	motivado	a	integrar	os	conteúdos	de	Canto	Coral	no	seu	

repertório	de	atividades	quando	estiver	no	exercício	da	docência,	quer	seja	a	

distância	ou	presencial.		
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Para	conceber	essa	ferramenta,	como	proposta	inicial	em	desenvolvimento,	ela	

foi	 elaborada	 no	 formato	 de	 uma	 página	 online,	 sendo	 acessada	 por	 um	 link,	

disponibilizado	 na	 página	 do	 curso;	 foi	 utilizado	 o	 HTML5	 junto	 com	 CCS3	 para	

estilização	 e	 o	 JavaScript	 com	 JQuery	 para	 a	 parte	dos	 eventos	nas	páginas.	 Por	 fim,	 a	

finalização	foi	feita	pelo	WordPress.	Os	áudios	foram	gravados	em	Wave	e	transformados	

em	mp3,	 enquanto	 os	 vídeos	 podem	 ser	 captados	 pelos	 alunos	 em	diversos	 formatos,	

mas	 podem	 ser	 transformados	 para	 o	 formato	 mp4	 (H264),	 preparando-os	 para	

postagens	no	site	Youtube.com,	na	proporção	recomendada	para	os	vídeos	16:9	nos	seus	

diversos	formatos5.	Os	textos	podem	ser	postados	pelo	professor	e	alunos	podem	ser	em	

doc,	.docx,	.odf,	.odt	ou	.pdf.			

		

3.	O	Funcionamento		

	

Quando	o	aluno	confirma	sua	matrícula	no	curso,	ele	recebe	em	seu	e-mail	um	

login	e	senha	provisória.	Portando	essas	informações,	ele	acessa	a	página	da	licenciatura	

que	está	no	formato	Moodle.	Nesse	momento,	ele	‘loga6’	e	assim	poderá	acessar	o	curso	

de	Coral	Virtual,	através	de	um	link.	Esse	link	o	levará	a	uma	página	online	dos	conteúdos	

da	disciplina.		

Há	uma	aba	de	tutoriais	para	os	alunos	que	não	possuam	conhecimentos	básicos	

para	o	curso	on	line.	Caso	o	aluno	não	necessite	de	tais	informações	básicas,	ele	poderá	

iniciar	o	curso	clicando	na	primeira	aba	à	esquerda	(Consciência	Corporal)	e	ter	acesso	

aos	conteúdos	e	às	atividades.		

Na	 segunda	 aba,	 o	 aluno	 terá	 contato	 com	os	 conteúdos	de	 respiração	básica.	

Nessa	aba,	são	apresentados	vídeos	de	respiração	visando	o	controle	de	saída	do	ar	pelo	

apoio	diafragmático,	voltado	para	a	atividade	de	canto	e	 fala.	As	atividades	devem	ser	

registradas	no	relatório	de	atividades	cotidianas.		

A	 terceira	 aba	 refere-se	 ao	 aquecimento	 vocal.	 Essa	 opção	 não	 reflete	

necessariamente	o	gênero	do	aluno,	mas,	tão	somente,	qual	voz	ele	pretende	exercitar.	

                                                
5	Formatos	de	vídeo	para	upload	aceitos	pelo	site	youtube.com:	.MOV,	.MPEG4,	MP4,	.AVI,	.WMV,	.MPEGPS,	
FLV,	3GPP,	WebM.			

6	Loga:	Do	verbo	Logar,	de	origem	da	língua	inglesa	ao	que	se	refere	ao	ato	de	inserir	Login	e	senha	para	
ser	recebido	no	sistema	para	poder	acessar	os	conteúdos.		
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Para	isso,	é	necessária	a	autoclassificação	vocal.	Posteriormente,	o	professor	especialista	

indicará	o	naipe	mais	adequado	ao	aluno,	para	evitar	qualquer	prejuízo	vocal.		

Na	quarta	 aba,	 o	 curso	 está	no	 estágio	 intermediário	 e	 apresenta	uma	música	

nova.	O	aluno	deverá	fazer	o	download	da	partitura	a	ser	aprendida.	Depois	de	baixá-la,	

ele	 deve	 se	 familiarizar	 com	a	 letra.	Depois,	 aparecem	nessa	 aba	diversos	botões,	 que	

acionam	ou	desligam	os	áudios	dos	naipes.	O	aluno	poderá	aprender	a	sua	voz	de	naipe,	

desligando	os	demais	botões	para	ouvir	apenas	o	seu	naipe.	Com	a	partitura	em	mãos	e	

acompanhando	o	vídeo	do	maestro	regendo,	ele	poderá	aprender	a	cantar	ancorado	no	

áudio	 guia.	 Posteriormente,	 a	 experiência	 do	 fazer	 musical	 coletivo	 poderá	 ser	

aumentada	quando	forem	ligados	os	demais	botões,	enquanto	o	aluno	segue	cantando	a	

voz	do	 seu	naipe.	Recomenda-se	o	 exercício	de	ouvir	 as	demais	vozes	desligando-se	a	

sua	 própria.	 Ao	 final	 de	 cada	 estudo,	 é	 altamente	 recomendável	 que	 se	 faça	 o	

desaquecimento.		

Na	 sexta	 aba,	 são	 solicitadas	 as	 atividades	 de	 avaliação	 dos	 conteúdos	

aprendidos	 pelos	 alunos.	 A	 entrega	 do	 relatório	 de	 atividades	 cotidianas	 é	 parte	

intrínseca	 no	 aprendizado	 do	 fazer	 musical	 na	 EaD	 e	 deverá	 ser	 entregue	 na	 data	

solicitada,	assim	como	as	demais	atividades.				

As	dúvidas	poderão	ser	compartilhadas	com	os	demais	colegas	e	esclarecidas	no	

fórum	aberto	na	sala	virtual	do	Moodle.	Os	resultados	dos	vídeos	postados	dos	alunos	

serão	avaliados	pelo	professor,	podendo	ser	solicitados	novos	vídeos	para	configurar	o	

Coral	Virtual,	a	ser	apresentado	no	fechamento	do	curso.			

		 As	impressões	dos	alunos	diante	dos	conteúdos	e	estratégias	apresentadas	

poderão	servir	como	argumento	para	as	mudanças	no	desenvolvimento	da	ferramenta.		

	

4.	Conclusões		

	

		 Essa	 ferramenta	 digital,	 ainda	 em	 aprimoramento,	 demonstra	 grande	

potencial	e	versatilidade	para	uso	de	no	ensino	dos	conteúdos	de	Canto	Coral,	auxiliando	

na	 formação	de	professores	de	música.	No	âmbito	do	Lazer,	ela	poderá	potencializar	a	

experiência	de	canto	coral	no	ambiente	virtual,	entusiasmando	a	formação	de	diversos	

grupos	 virtuais	 como	 Accent	 (YOUTUBE,	 2015),	 Os	 Mórmons	 (YOUTUBE,	 2016b),	 as	

Irmãs	 Carmelitas	 (YOUTUBE,	 2014)	 ou	 apenas	 um	 homem	 só	 se	 multiplicando	 em	
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tracks7	 (YOUTUBE,	 2013),	 confirmando	 que	 este	 fenômeno	 de	 entretenimento	 e	

expressão	 artística	 é	 mundial,	 mas	 também	 pode	 ser	 muito	 útil	 para	 formação	 de	

professores	na	EaD.		

	

5.	Considerações	Finais		

	

		 Ao	 longo	do	texto,	discorreu-se	a	respeito	da	construção	dos	pilares	e	de	

características	 para	 a	 elaboração	 de	 uma	 ferramenta	 digital	 que	 se	 encontra	 em	

desenvolvimento,	 para	 o	 ensino	 dos	 conteúdos	 necessários	 para	 o	 Canto	 Coral,	 na	

modalidade	 EaD.	 Nesse	 intento,	 diversas	 observações	 e	 recomendações	 foram	 feitas,	

mas	 nenhuma	 foi	 tão	 importante	 quanto	 o	 parâmetro	motivação	 para	 o	 aprendizado.	

Essa	 estratégia	 pedagógica,	 mediada	 pelas	 TDIC,	 tem	 como	 pano	 de	 fundo	motivar	 o	

aluno	a	incluir	em	suas	práticas	os	conteúdos	de	Canto	Coral	para	ministração	em	sala	

de	aula	ou	em	atividades	de	lazer,	como	já	praticam	diversos	grupos	citados	em	todo	o	

mundo.			

Embora	existam	diversos	aplicativos	que	auxiliem	o	indivíduo	a	cantar,	ainda	é	

precária	a	situação	de	oferecimento	das	disciplinas	de	canto	coral	nas	licenciaturas	em	

música,	 cuja	 hipótese	 seja	 a	 indisponibilidade	 de	 ferramentas	 digitais	 voltadas	 para	 o	

ensino	 destes	 conteúdos	 (AMATO,	 SOLTI,	 DEUTSCH,	 2017).	 Cantar,	 como	 consta	 no	

ditado	 popular	 e	 nos	 recentes	 estudos	 de	 neurociência,	 só	 faz	 bem,	 pois	 quem	 canta,	

seus	males,	espanta!	
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Glossolalia	Intensiva:	abordagem	articulatória	em	processos	criativos	
da	vocalidade	
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IA-	UNESP	–	rodrigoreisr@gmail.com	
		

	
		

Resumo:	 A	 comunicação	 traça	 um	 panorama	 sobre	 a	 glossolalia	 para,	 em	 seguida,	 problematizar	 as	
qualidades	 extensivas	 e	 intensivas	 da	 glossolalia	 aplicada	 às	 artes	 performativas,	 cênicas	 e	musicais.	 A	
abordagem	 é	 a	 da	 fonética	 articulatória	 conforme	 definida	 por	Mattos.	 Por	 fim,	 será	 apresentada	 uma	
cartografia	 dos	 laboratórios	 de	 pesquisa	 que	 aconteceram	 durante	 oito	 encontros	 para	 três	 grupos	
distintos	 –	 no	 IA-UNESP	 em	 2016,	 no	 IA-UNESP	 em	 2018	 e	 no	 Espaço	 Viver	 de	 Dança	 em	 2019	 –,	
sugerindo	um	caminho	para	a	glossolalia	intensiva.	
	
Palavras-chave:	 Glossolalia.	 Abordagem	 articulatória.	 Processos	 Criativos.	 Performance	 vocal	
contemporânea.		
	
		

1.	Glossolalia		

	

A	etimologia	da	palavra	glossolalia	advém	de	glossa:	língua,	idioma,	linguagem;	

e	lalia:	lalação,	tagarelice,	balbucio,	loquacidade,	uma	repetição	de	língua	(ou	de	línguas).	

Não	 se	 trata	 de	 um	 idioma,	 mas	 de	 um	 ato	 de	 vocalizar,	 composto	 por	 neologismos,	

onomatopeias,	 ruídos,	e	que	não	porta	valor	de	significação.	 “Na	glossolalia,	 importa	o	

ato	de	dizer	–	a	enunciação	–	que	se	anuncia	singularmente	a	cada	instante,	e	não	o	que	é	

dito,	até	porque	o	dito,	em	geral,	na	glossolalia,	não	comunica	nada”.	(MALISKA,	2010,	p.	

252)	

Em	 seu	 artigo	Utopies	 Vocales:	 glossolalies,	Michel	 de	 Certeau	 (1980)	 define	 a	

glossolalia	como	o	ato	de	falar	em	línguas,	língua	estranha,	língua	bárbara,	falar	extático,	

neolíngua,	o	ato	de	forjar	uma	língua	como	se	ela	fosse	nova	ou	desconhecida.	

Seja	na	forma	de	dom	de	línguas	–	como	descrita	no	novo	testamento	e	presente	

em	cultos	neopentecostais	–,	seja	associada	aos	cultos	religiosos	oriundos	das	diásporas	

negras	da	África	e	da	indígena	sul-americana,	seja	como	fenômeno	patológico	presente	

em	 alguns	 distúrbios	 psiquiátricos,	 ou	 exercida	 de	 forma	 lúdica	 quando	 crianças	 ou	

adultos	brincam	com	os	 sons	da	 língua,	 “o	 conjunto	de	sons	articulados	dentro	de	um	

determinado	 ritmo	 e	 cadência	 é	 capaz	 de	 provocar	 nos	 seus	 praticantes	 transes	 de	

diversas	 ordens”	 (MALISKA,	 2010	 p.	 249).	 Tais	 efeitos	 “faz	 com	 que	 os	 sujeitos	 se	
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entreguem	 a	 sonoridade	 e	 a	 musicalidade	 dessa	 língua	 de	 uma	 forma	 a	 serem	

conduzidos	por	ela”	(MALISKA,	2010	p.	249).	

Em	qualquer	contexto,	a	glossolalia	relaciona-se	com	uma	instabilidade,	seja	do	

discurso,	 seja	 da	 vocalidade,	 seja	 do	 texto	 escrito,	 sempre	 como	 transbordamento	 e	

excesso	de	um	código,	norma	ou	de	uma	estrutura:	

	
Uma	 enunciação	 glossolálica	 é,	 antes	 de	 tudo,	 fazer	 vibrar	 pelo	 som,	
movimentar	 um	 corpo,	 tornando-o	 presente	 pela	 voz	 enquanto	 fenômeno	 da	
matéria,	 tornando	 a	 experiência	 uma	 singularidade	 vocal,	 pois	 um	 corpo	 que	
fala	 é	 um	 corpo	 que	 vibra,	 (...)	 reencontro	 com	 uma	 fala	 ancestral,	 primeva.	
(ALMEIDA,	2015,	p.	42)	

	

Maurício	 Eugênio	Maliska	 entende	 como	 “um	 fenômeno	 vocal	 constituinte	 da	

subjetividade,	 na	 medida	 em	 que	 ela	 é	 uma	 manifestação	 da	 própria	 voz,	 enquanto	

articulação	entre	som	e	ritmo”	(MALISKA,	2010	p.	248).	E	detém-se	sobre	a	polifonia	e	a	

polirritmia	presentes	na	glossolalia:	

	
A	 glossolalia	 é	 polifônica	 por	 produzir	 vocalizações	 que	 demonstram	 uma	
diversidade	 sonora,	 uma	 diversidade	 de	 vozes;	 também	 é	 polirrítmica,	 por	
produzir	 ritmos	 cadenciados	em	suas	vocalizações,	não	 se	 tratando,	portanto,	
nem	de	um	único	som,	tampouco	de	um	único	ritmo.	(Maliska,	2010,	p.	250)	
	
	

2.	O	Som	sem	Sentido	

	

Questão	 recorrente	 entre	 os	 estudiosos	 da	 glossolalia	 é	 a	 sua	 relação	 com	 o	

sentido	ou	significado.	Pertinente	a	esta	questão,	é	comum	aos	pensadores	estruturais	

da	pós-modernidade	tomarem	a	glossolalia	como	um	‘regime	de	exceção’	referente	a	um	

‘regime	 de	 signos’.	 Já	 os	 pensadores	 da	 diferença,	 pós-estruturais	 (com	 quem	 faço	

aliança),	na	medida	em	que	ampliam	seus	interesses	para	além	dos	sistemas	redutivos	

(psicanalíticos)	 e	 totalizantes	 (estruturais),	 tomam	 a	 glossolalia	 como	 acontecimento	

inerente	ao	viver.	Nesta	prática	enxergam	um	campo	de	potencialidades	para	a	criação	

estética,	os	processos	de	ressingularização,	a	produção	de	subjetividade	e	diferença,	e	a	

reinvenção	do	viver,	como	proposto	no	As	Três	Ecologias,	de	Félix	Guattari	(1990).	

A	filosofia	da	diferença	rompe	com	a	tradição	filosófica	platônica	e	irrompe	um	

pensamento	transversal	e	múltiplo	de	fazer	mundo	através	da	criação	de	conceitos:	ação	

mais	conectada	à	vida	do	que	às	ideias.	A	diferença	implica	uma	afirmação	ética-política-

estética	 que	 marulha	 a	 existência	 na	 experimentação	 por	 espaços	 e	 territórios	
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contemporâneos,	 por	 isso	 critica	 enunciados	 históricos,	 identitários	 e	 representativos.	

Coccia,	Massumi,	Lapoujade,	Butler,	Derrida,	Deleuze,	Guattari,	Foucault	e	Nietzsche	são	

filósofos	da	diferença.	

Para	 Maliska	 (2010),	 “a	 voz	 é	 glossolálica;	 o	 sujeito,	 no	 seu	 balbucio	 vocal,	

emana	uma	enunciação	sem	enunciado,	vocaliza	na	sua	fala	algo	que	não	é	discurso,	algo	

que	não	está	atrelado	ao	sentido	e	sim	ao	puro	som	e	ritmo”	(Maliska,	2010,	p.	248).	E	

acrescenta	que	“A	glossolalia	não	veicula	a	palavra,	esta	que	se	situa	do	lado	simbólico	

da	língua;	mas,	veicula	a	voz,	enquanto	manifestação	sonora	desvinculada	do	sentido	e	

atrelada	ao	ritmo	e	à	musicalidade”	(Maliska,	2010,	p.	250).	

“A	glossolalia	é	a	quebra	do	sentido	para	a	emergência	da	voz	enquanto	corpo,	

ou	melhor,	um	pedaço	de	 corpo	que	dele	 se	desprende	para	ganhar	o	 sem	sentido	do	

som”,	afirma	Maliska	(2010,	p.	248),	onde	“há	uma	relevância	da	voz	em	relação	à	fala,	

em	que	importa	mais	o	som	do	dizer	do	que	o	próprio	dizer”	(2010,	p.	250).	Vocalises	

rítmicos	que	perfila	 “um	 jogo	de	 forças	cuja	potência	 se	mostra	não	por	aquilo	que	se	

pode	comunicar,	mas	por	aquilo	que	se	pode	transmitir,	em	algo	que	está	para	além	do	

sentido	e	que	toca	na	voz	como	portadora	dessa	transmissão”	(2010,	p.	251).	

Michel	 de	Certeau	 (1980,	 p.	 30)	 aponta	que,	 ao	 longo	da	história,	 existiu	uma	

tentativa	 de	 “ramener	 cette	 délinquance	 vocale	 à	 un	 ordre	 de	 signifiés”,	 onde	 para	 dar	

sentido	 ao	 sem	 sentido,	 buscou-se	 formas	 de	 interpretação,	 de	 exegese	 e	 mesmo	

hermenêuticas	psiquiátricas,	religiosas,	pedagógicas	e	filosóficas.	O	que	foi	demonstrado	

até	aqui,	coloca	a	glossolalia	num	território	distinto	do	que	propõe	Jakobson	(1977),	que	

articula	 o	 som	e	o	 sentido,	 ou	mesmo	Saussure	 (2002),	 que	 articula	 o	 significante	 e	 o	

significado.	 Portanto,	 ao	 afastarmos	 a	 glossolalia	 das	 interpretações	 lingüísticas	

estruturais,	 podemos	 aproximá-la,	 mas	 não	 fixá-la,	 a	 alguns	 conceitos	 psicanalíticos,	

referente	aos	processos	pré-linguísticos	da	voz.	

	

3.	Do	Balbucio	à	Fala	

	

Lacan	 (1998),	 em	 seu	 aforismo	 O	 inconsciente	 é	 estruturado	 como	 uma	

linguagem	anuncia	a	lalangue	(alíngua).	Destaque	para	o	artigo	indefinido	uma:	trata-se	

de	uma	língua	singular,	que	é	inscrita	no	sujeito	como	tatuagem	vocal	e	que,	ao	mesmo	

tempo	 em	 que	 o	marca,	 é	 marcada	 por	 ele;	 marca	 que	 o	 inscreve	 e	 o	 convoca	 como	

sujeito.	A	ordem	da	lalangue	não	é	o	sonoro	ou	o	som,	mas	o	que	desse	som	há	enquanto	



VII	Semana	de	Educação	Musical	–	Passaredo:	Voz	na	Educação	Musical	I		–	São	Paulo	–	2019	
 

149	

invocação,	enquanto	voz	que	procede	a	um	chamado,	ecos	da	lalação	materna	(e	não	do	

idioma	materno);	 algo	 capaz	de	despertar	o	 sujeito	 e	de	 colocar	 em	movimento	o	 seu	

desejo.	

A	 glossolalia	 também	 pode	 ser	 entendida	 como	 uma	 pré-linguagem,	 uma	

espécie	 de	 balbucio	 que	 posteriormente	 se	manifesta	 no	 sujeito	 como	 um	 resto	 vocal	

daquilo	 que	 permaneceu	 nele	 desse	 momento	 mítico	 que	 antecede	 a	 linguagem.	 Um	

resto	 que	 retorna	 na	 voz,	 não	 como	um	 resquício,	mas	 como	 aquilo	 que	 caracteriza	 a	

própria	 voz,	 o	 resto	 como	 aquilo	 que	 permanece.	 (MALISKA,	 2010,	 p.	 255).	 Segundo	

Certeau,	 a	 glossolalia	 “[...]	 ‘répète’	 les	 phonations	 enfantines,	 c’est-à-dire	 les	

commencements	 du	 parler,	 mais	 en	 vue	 d’instaurer	 un	 théâtre	 pour	 des	 opérations	

linguistiques	 à	 venir.”	 (CERTEAU,	 1980,	 p.	 34).	 Peter	 Pal	 Pelbart	 (1989),	 ao	 discorrer	

sobre	a	glossolalia	e	as	críticas	de	Artaud	sobre	a	linguagem,	também	menciona	a	visão	

psicanalítica:	

	
Trata-se	aí	do	prazer	fonatório,	da	experimentação	da	materialidade	verbal,	das	
pulsões	 libidinais	 investidas	 na	 linguagem.	 Como	 na	 criança,	 que	 em	 seus	
primeiros	 balbucios	 mobiliza	 todo	 o	 corpo	 numa	 gesticulação	 global:	 a	
linguagem	 é	 então	 vivida	 como	 puro	 dispêndio	 gestual,	 jubilação	 muscular,	
polifônica	 e	 rítmica.	 O	 sentido	 advém	 secundariamente,	 como	 diferenciação	
interna	 dessa	 atividade	 e	 como	 recalque	 progressivo	 de	 seus	 componentes	
somáticos	 e	 libidinais.	 Sabe-se	 que	 as	 crianças,	 (...)	 primeiro	 "falam"	 por	
intermédio	da	gestualidade	pulmonar,	glótica	e	labial,	produzindo	uma	espécie	
de	simulacro,	para	depois	precisar	e	diferenciar	os	sentidos	correspondentes	à	
sua	 língua.	 "A	 lógica	 gestual	 do	 sistema	 fonemático	 prevalece	 sobre	 seu	 uso	
comunicativo",	 explica	 Michel	 Thévoz,	 acrescentando	 que	 mesmo	 depois	 de	
adquirida	 a	 linguagem	 materna,	 as	 crianças	 fazem	 constantemente	 a	
experiência	libidinal	do	funcionamento	vazio	da	linguagem.	"Elas	discorrem	por	
discorrer,	 por	 pura	 euforia	 elocutória."	 Só	 com	 o	 tempo	 essa	 gestualidade,	
dinamismo	e	corporeidade	da	matéria	sonora	deve	transladar-se	para	além	da	
barra	 que	 em	 nossa	 cultura	 separa	 o	 significante	 do	 corpo	 fisiológico	 (...)”	
(PELBART,	1989,	p.	148).	

	

A	 partir	 destas	 observações,	 fica	 clara	 a	 diferença	 entre	 a	 expressão	 fonética	

como	 sentido	 e	 a	 expressão	 fonética	 como	 significado.	 Na	 filosofia	 da	 diferença,	 o	

sentido	está	ligado	à	imanência	do	acontecimento	e	não	colado	ao	significado;	este	paira	

sobre	o	acontecimento	em	ato,	sendo	apenas	uma	das	linhas	de	expressão	fonética.	

	

4.	Performance	Vocal	e	Laboratórios	Práticos	

	

Após	 sucintas	 considerações	 sobre	 como	 a	 glossolalia	 é	 comumente	 estudada	

pela	 religião,	 a	 psiquiatria,	 a	 lingüística	 e	 a	 psicanálise,	 pretendo	 refletir	 sobre	 a	
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glossolalia	no	 território	da	arte,	especialmente	no	âmbito	da	performance	vocal.	Deste	

modo,	 pretendo	 apresentar	 a	 prática	 glossolálica	 como	 uma	 possibilidade	 técnica	 de	

investigação,	criação	e	expressão	artística	na	intersecção	entre	o	corpo	e	a	voz.	

Existe	uma	Glossolalia	Extensiva?	Restrito	ao	âmbito	musical,	 sim.	Trata-se	da	

língua	 falada	 e	 das	 vocalidades	 propostas	 pelos	 futuristas	 e	 pelos	 compositores	 da	

música	 concreta.	 Um	 exemplo	 de	 glossolalia	 extensiva	 é	 a	 obra	 Ursonate,	 de	 Kurt	

Schwitters,	 cujos	parâmetros	 e	 rigores	 estruturais	 já	 foram	 fartamente	 analisados	por	

musicólogos.		

Quanto	à	Glossolalia	Intensiva,	trata-se	de	uma	vocalização	cujo	excesso,	o	resto	

e	 a	 desmedida	 agregam	 valores	 ruidosos,	 amorais,	 ininteligíveis	 e	 evoca	 as	

singularidades	 do	 desconhecido.	 A	 glossolalia,	 enquanto	 um	 conjunto	 de	 práticas	

enunciativas,	e	ao	desenredar	uma	voz	dos	estratos	da	língua,	confere	potências	a	esta	

voz	 de	 modo	 a	 suplantar	 os	 territórios	 estabelecidos	 da	 prática	 vocal	 –	 bel	 canto,	

recitação,	 Sprechgesang,	 belting,	 canto	 popular	 e	 mesmo	 a	 voz	 empregada	 na	 música	

futurista	e	concreta.			

Aqui,	faz-se	necessário	delinear	uma	noção	de	técnica,	conforme	Gil	Roberto	de	

Almeida	(2015):	

	
Do	grego	tekhnè,	ela	supõe	uma	habilidade	prática,	um	fazer,	que	se	relaciona	a	
regras	para	execução	bem	sucedida	de	algo.	Relaciona-se	também	à	repetição,	à	
recorrência	da	prática,	 à	uma	ação	 contínua,	que	é	 esmerada	 com	o	 tempo.	A	
técnica	 parece	 agenciar	 uma	 intenção	 aliada	 a	 um	 saber	 fazer,	 almejando	um	
bem	 fazer.	 Ao	 mesmo	 tempo	 a	 técnica	 do	 performer	 guarda	 potencialidades	
alimentadas	pela	experiência,	de	forma	que	a	própria	prática	conflui	para	uma	
noção	 de	 técnica.	 Isso	 faz	 projetar	 uma	 experiência	 técnica,	 suscitando	 uma	
noção	 de	 tal	 como	 devir.	 Dessa	 forma,	 técnica	 também	 pode	 ser	 entendida	
como	 criação,	 recriar-se,	 suscitando	 potências	 virtuais	 num	 conjunto	 de	
práticas	 complexas	 e	 multiperspectivadas	 experimentadas	 pelo	 performer.	 O	
intuito	 é	 provocar	 reflexões	 sobre	 o	 que	 procura	 agenciar	 a	 prática	 do	
performer,	destacando	a	experiência	como	um	valor	intrínseco	à	sua	práxis,	no	
sentido	de	 agregar	 valores	para	uma	possível	 prática	 vocal.	 (ALMEIDA,	 2015,	
p.38-40)	

	

Buscando	 o	 fazer	 glossolálico,	 alguns	 princípios	 devem	 ser	 referenciados	 e	

problematizados.	 Não	 cabe	 a	 este	 trabalho	 definir	 ou	 aprofundar	 tais	 princípios	 e	

conceitos,	no	entanto	é	importante	anunciá-los:	devir	e	ritornello,	em	Deleuze-Guattari,	

e	seus	desdobramentos	em	forças	molares	e	moleculares,	territórios	marginais,	híbridos,	

fronteiriços,	 indiscerníveis;	devir	como	possibilidade	vocal	que	se	abre	para	potenciais	

ruídos	e	sonoridades	que	fazem	estranhar	algumas	fronteiras:	entre	o	animal/selvagem	
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e	o	homem	e	sua	linguagem,	entre	esta	e	o	silêncio,	entre	a	linguagem	e	o	corpo,	o	grito	e	

a	música,	 entre	o	 significado	e	o	 sentido;	 a	desestabilização	de	 contextos	vinculados	a	

enunciações	disciplinares	e	de	controle,	a	ininteligibilidade	e	a	desrazão,	em	Foucault;	a	

vontade	de	potência	 e	 a	 transmutação	de	 valores,	 em	Nietzsche;	 o	 Corpo-sem-Órgãos,	

em	 Artaud;	 abarcando	 diversos	 campos	 do	 conhecimento	 como,	 práticas	 xamânicas,	

antropologia,	estudos	de	linguagem,	arte	e	cultura.	

	
É	justamente	no	sentido	da	instabilidade	e	da	obscuridade	dessas	práticas	que	
se	apoiará	uma	noção	de	voz	cujo	excesso	 faz	 transbordar	várias	 fissuras	que	
situam-se	 entre	 estratos	 mais	 estáveis	 da	 produção	 vocal,	 pois	 seu	 caráter	
marginal	 a	 coloca	na	 convergência	de	práticas	que,	durante	 toda	 sua	história,	
ou	 melhor,	 suas	 histórias,	 investiram	 no	 nomadismo	 para	 além	 dos	 limites	
institucionais,	 desestabilizando	 o	 logos	 de	 uma	 visão	 de	 mundo,	 que	 têm	 no	
controle,	 na	 oficialidade	 e	 normatização,	 princípios	 que	 regulam	 as	 relações.	
(ALMEIDA,	2015,	p.	41)	

	

A	abordagem	articulatória	foi	padrão	referencial	da	pronúncia	que	sustentou	a	

prática	 glossolálica	 nos	 laboratórios	 de	 pesquisa,	 que	 tiveram	 como	 suporte	

exploratório	o	IPA	-	Alfabeto	Fonético	Internacional.	

	

	
IPA:	Símbolos	em	verde	são	os	usados	na	língua	portuguesa.	

	

Historicamente,	 os	 processos	 artísticos	 e	 científicos	 relacionados	 à	 produção	

vocal	 são	 agrupados	 em	 três	 categorias:	 respiração,	 fonação	 e	 articulação.	 De	 acordo	

com	Mattos:	
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Dentre	 as	 três	 categorias,	 os	 processos	 funcionais	 desenvolvidos	 pela	
respiração	 e	 fonação	 estão	 relacionados	 a	 resultados	 relativamente	 mais	
objetivos	 e	 integrais	 do	 que	 os	 processos	 desenvolvidos	 pela	 articulação.	 Ou	
seja,	 enquanto	 os	 dois	 primeiros	 parâmetros	 se	 relacionam	 grosso	 modo	 à	
geração	do	fluxo	expiratório	(respiração)	e	produção	da	fonte	sonora	(fonação),	
o	 parâmetro	 da	 articulação	 engloba	 um	 conjunto	 de	 processos	 cuja	
compreensão	 justifica	 a	 proposição	 de	 uma	 representação	 distinta:	 [a	
ressonância	e	a	dicção].	(MATTOS,	2014,	p.	29)	

	

O	 âmbito	 da	 dicção	 se	 posiciona	 em	 um	 território	 transdisciplinar,	 no	 qual	

interagem	 aspectos	 relacionados	 aos	 campos	 das	 ciência/pedagogias	 da	 voz,	 da	

teoria/interpretação	 musical,	 da	 vocalidade,	 da	 oralidade	 e	 dos	 estudos	 linguísticos,	

entre	outros.	

	
A	 compreensão	 da	 dicção	 como	 um	 parâmetro	 específico	 da	 produção	 vocal	
consiste	um	amplo	objeto	de	investigação.	À	medida	que	ampliamos	o	foco	dos	
estudos	sobre	a	dicção,	no	âmbito	da	ciência	da	voz,	das	pedagogias	do	canto	e	
da	 musicologia,	 note-se	 a	 importância	 dos	 conhecimentos	 sobre	 a	 dicção	 na	
síntese	 dos	 processos	 de	 composição,	 performance	 e	 interpretação	 musical,	
conhecimentos	 por	 cujo	 interesse	 é	 crescente	 na	 produção	 musical	 pós-
moderna	(fundamental	para	os	estudos	de	aspectos	técnicos,	estéticos,	sociais,	
entre	outros	aspectos	de	interesse	musicológicos).	Note-se	também	o	crescente	
interesse	dos	pesquisadores	sobre	a	questão	da	articulação	vocal	nos	contextos	
das	 práticas	 interpretativas	 que	 envolvam	 propostas	 experimentais	 ou	
informações	históricas,	tais	como	em	algumas	práticas	[teatrais,	performativas]	
e	da	música	pós-moderna	e	antiga.	(MATTOS,	2014,	p.	47-48)	

	

De	 modo	 prático,	 o	 quadro	 fonético	 foi	 utilizado	 como	 suporte	 e	 roteiro	 de	

desenvolvimento	 para	 uma	 investigação	 e	 exploração	 articulatória,	 e	 a	 consequente	

produção	 de	 glossolalias.	 Empresto	 aqui	 o	 termo	 suporte	 das	 artes	 plásticas,	 me	

referindo	a	uma	estrutura	ou	base,	onde	os	materiais	plásticos	são	colocados	e	fixados.	

Quanto	ao	 termo	roteiro,	me	 refiro	a	um	 trajeto	determinado.	No	caso	deste	 trabalho,	

percorrer	 as	 linhas	 horizontais	 do	 quadro	 permite	 a	 investigação	 e	 exploração	 dos	

pontos	 de	 articulação,	 que	 indicam	 o	 lugar	 do	 trato	 vocal	 onde	 as	 consoantes	 são	

produzidas;	percorrer	as	linhas	verticais	do	quadro	permite	a	investigação	e	exploração	

dos	modos	de	articulação,	indicando	como	as	consoantes	são	produzidas.	

A	perspectiva	empregada	é	a	da	Fonética	Articulatória	que	parte	da	análise	dos	

aspectos	 fisiológicos	 e	 articulatórios	 da	 produção	 da	 fala.	 De	 acordo	 com	 a	 fonética	

articulatória,	 os	 sons	 produzidos	 na	 linguagem	 humana	 são	 chamados	 fones	 ou	

segmentos.	 Esses	 sons	 podem	 ser	 divididos	 basicamente	 em	 três	 grupos:	 consoantes,	

vogais	e	semivogais	(ou	glides).	
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O	 site	 Fonética	 e	 Fonologia	 –	 Sonoridade	 em	 Artes,	 Saúde	 e	 Tecnologia	

desenvolvido	pela	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	–	UFMG,	amplamente	utilizado	

como	fonte	de	pesquisa	para	este	trabalho,	sugere	que:	

	
As	 consoantes,	 ou	 segmentos	 consonantais,	 são	 sons	 produzidos	 com	 algum	
tipo	de	obstrução	no	trato	vocal,	de	forma	que	há	impedimento	total	ou	parcial	
da	 passagem	 de	 ar.	 Esses	 sons	 são	 classificados	 de	 acordo	 com	 os	 seguintes	
critérios:	 1.	 Modo	 de	 articulação;	 2.	 Lugar	 de	 articulação;	 3.	 Vozeamento;	 4.	
Nasalidade	/	Oralidade.	As	vogais,	ou	segmentos	vocálicos,	são	sons	produzidos	
sem	 obstrução	 no	 trato	 vocal,	 de	 forma	 que	 a	 passagem	 de	 ar	 não	 é	
interrompida.	Esses	sons	são	classificados	de	acordo	com	os	seguintes	critérios:	
1.	 Altura	 da	 língua;	 2.	 Anterioridade	 /	 Posterioridade	 da	 língua;	 3.	
Arredondamento	 dos	 lábios;	 4.	 Nasalidade	 /	 Oralidade.	 (CRISTÓFARO-SILVA;	
YEHIA,	2009).	

	

Em	relação	ao	uso	do	alfabeto	 fonético	neste	trabalho,	o	recorte	compreendeu	

as	vogais	e	as	consoantes	da	 língua	portuguesa,	articuladas	no	Brasil.	A	sequência	das	

vogais	foi	grafada	deste	modo:	a	ɛ	e	i	ɔ	o	u;	a	sequência	das	consoantes	foi	grafada	deste	

modo:	b	ʙ	d	ɾ	ɾˇ	f	g	ʒ	k	ɫ	l	ʎ	m	n	ɲ	p	x	ɣ	h	ɦ	ɹ	s	t	v	ʃ	z.	

Através	 da	 experimentação	 em	 grupo	 e	 da	 cartografia	 de	 um	 conjunto	 de	

técnicas,	 tomando	 como	 suporte	 o	 IPA,	 a	 proposta	 dos	 Laboratórios	 é	 pesquisar	 o	

sistema	 fono-articulatório.	 Na	 indissociação	 voz-corpo,	 tal	 processo	 de	 subjetivação	

acontece	por	meio	de	um	plano	de	exploração	motor,	perceptivo,	afectivo	e	conceitual,	

com	 objetivo	 de	 ampliar	 e	 assimilar	 um	 repertório	 vocálico	 e	 gestual	 voltado	 para	 as	

artes	performativas	 –	 cênicas,	musicais,	 visuais	 e	híbridas	 –	que	denomino	Glossolalia	

Intensiva.	

	

5.	Processos	Criativos	

	

Os	 laboratórios	 aconteceram	 com	 três	 grupos	 heterogêneos	 distintos,	 ambos	

compostos	 por	 atores,	 cantores,	 dançarinos,	 artistas	 do	 corpo,	 fonoaudiólogos	 e	

terapeutas	corporais.	Todos	os	processos	foram	registrados,	e	o	material	audiovisual	e	

escrito	será	analisado	e	apresentado	em	dissertação	de	mestrado.	

O	primeiro	 laboratório	ocorreu	entre	maio	e	outubro	de	2016,	no	 Instituto	de	

Artes	da	Unesp,	por	ocasião	da	composição,	montagem	e	apresentação	do	concerto	ECO*	

de	 minha	 autoria.	 Em	 relação	 à	 pesquisa	 e	 criação	 dos	 motivos	 glossolálicos	 que	

serviram	de	material	para	compor	a	sessão	coral	do	concerto	ECO,	a	 linha	temática	foi	
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proposta	pelo	compositor.	 Já	a	criação	propriamente	dita,	 foi	 feita	por	cada	um	dos	18	

participantes	do	processo,	por	meio	da	exploração	das	técnicas	glossolálicas	que	foram	

anteriormente	assimiladas.		

O	objetivo	foi	extrair	dos	participantes,	solos	vocais	motívicos	com	parâmetros	

definidos:	 duração	 com	 cerca	 de	 10	 segundos,	 intensidade	 forte,	 tensão	 nos	 gestos	

vocais	 e	 corporais,	 ausência	 de	 alturas	 e	 seqüências	melódicas	 definidas,	 ausência	 de	

palavras	em	qualquer	língua	e	outros.	

Em	 seguida,	 foi	 gravado	 o	 primeiro	 resultado	 vocal	 individual.	 Ao	 mesmo	

tempo,	cada	performer	recebeu	 feedback	e	orientação	do	compositor	sobre	o	material	

produzido,	no	sentido	de	ampliar	e	potencializar	as	criações	no	contexto	da	obra.	Este	

procedimento	 foi	 repetido	 algumas	 vezes	 até	 que	 os	motivos	 criados	 resultassem	 em	

materiais	fortes,	singulares	e	elaborados.		

A	partir	da	gravação	final	de	cada	motivo	que	serviu	de	material	composicional	

para	a	sessão	coral,	o	compositor	arranja	o	material,	trabalhando	a	textura	segundo	os	

critérios	estruturais	da	obra.	No	caso,	a	partitura	iniciou	com	uma	exposição	sequencial	

de	solos,	para	em	seguida	sobrepô-los	um	a	um,	de	modo	a	adensar	e	rarefazer	a	textura	

vocal.	

O	segundo	laboratório	ocorreu	entre	outubro	e	novembro	de	2018	no	Instituto	

de	 Artes	 da	 Unesp,	 no	 âmbito	 da	 disciplina	 Entre	 a	 Fala	 e	 o	 Canto	 proposta	 pelo	

professor	Wladimir	de	Mattos.	Este	processo	se	voltou	aos	pesquisadores	que	cursaram	

a	disciplina	e	aconteceu	em	torno	de	práticas	de	exploração	articulatória	e	investigação	

sobre	a	vocalidade,	o	que,	de	acordo	 com	entrevistas	 colhidas,	 certamente	 irá	 compor	

com	os	processos	criativos	relativos	às	suas	pesquisas	acadêmicas.		

O	 terceiro	 laboratório	 ocorreu	 entre	 maio	 e	 junho	 de	 2019,	 a	 convite	 do	

dançarino	José	Maria	de	Carvalho	no	Espaço	Viver	de	Dança,	em	processo	de	formação	e	

pesquisa	para	dançarinos,	contemplado	pelo	PROAC.	O	grupo	ainda	está	em	processo	de	

pesquisa	e	criação,	num	projeto	que	se	relaciona	à	cidade	e	à	acessibilidade.	 Inserir	os	

laboratórios	 de	 glossolalia	 no	 processo	 se	 relaciona	 com	 a	 assimilação	 de	 técnicas	 e	

ferramentas	 para	 criação	 de	 uma	 performance	 vocal-corporal	 expressiva	 e	 a	 uma	

comunicação	 em	 cena	 que	 não	 dependa	 de	 uma	 língua	 comum,	 da	 fala,	 da	 escuta	 ou	

mesmo	da	visão.		

	

6.	Considerações	
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Por	 fim,	 no	 âmbito	 dos	 processos	 criativos	 na	 performance	 vocal,	 musical	 e	

corporal,	a	prática	glossolálica	transforma	terrenos	inóspitos,	 ininteligíveis,	borrados	e	

indiscerníveis	 em	 territórios	 sonoros	 prenhes	 de	 potencialidades.	 Nesta	 experiência,	

saber	desafinar	é	tão	necessário	quanto	saber	afinar;	a	voz	estridente,	instável	ou	fraca	

em	 projeção	 não	 é	 menos	 importante	 que	 a	 voz	 limpa,	 controlada	 e	 projetada;	 a	

incomunicabilidade	 torna-se	mais	 potente	 que	 a	 comunicabilidade;	 um	 grito,	 sujeiras,	

impropérios	e	obscuridades	vocais	não	são	menos	cativantes	que	melodias	tonais	claras	

e	 palatáveis.	 Antes	 disso,	 reflete-se	 sobre	 contextos	 e	 territórios	 de	 enunciação,	 que	

importam	 paletas	 vocais	 e	 elevam	 ao	 infinito	 as	 múltiplas	 possibilidades	 de	

experimentação	que	possam	dar	conta	de	uma	cena	performática	contemporânea.		
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Resumo:	O	artigo	discute	a	atuação	da	 Juventude	Musical	de	São	Paulo	e	 sua	 relação	com	o	movimento	
coral	 paulista	 das	 décadas	 de	 1960	 e	 1970,	 com	 o	 objetivo	 de	 contribuir	 para	 maior	 compreensão	 de	
transformações	no	ensino	e	na	prática	coral	do	período.	Para	tanto,	utiliza	pesquisa	documental	do	Acervo	
O	 Estado	 de	 S.	 Paulo,	 com	 referencial	 de	 Lawson	&	 Stowell	 (2012),	Marques	 de	Melo	&	 Assis	 (2010)	 e	
Certeau	 (2002).	 Foi	 possível	 identificar	 a	 relação	 da	 Juventude	 com	 políticas	 públicas	 em	 educação	
musical	e	o	impacto	de	ações	da	JMSP	de	estímulo	à	prática	coral.		
	
Palavras-chave:	Juventude	Musical	de	São	Paulo.	História	do	Canto	Coral.	Educação	Musical.	São	Paulo.		
	
	

1.	Introdução	

	

Durante	 a	 permanência	 do	 canto	 orfeônico	 como	 disciplina	 na	 escola	 de	

educação	básica,	e	especialmente	durante	o	governo	do	Estado	Novo	(1937-1945),	em	

que	o	projeto	do	canto	orfeônico	nacionalizou-se	sob	a	liderança	do	compositor	Heitor	

Villa-Lobos,	 o	 canto	 coral	 floresceu	 nos	 principais	 centros	 urbanos	 brasileiros.	 Essa	

expansão	das	atividades	corais	no	país	ocorreu	não	apenas	no	âmbito	das	escolas,	como	

também	 dos	 orfeões	 artísticos,	 dos	 coros	 profissionais	 e	 amadores	 de	 instituições	

públicas	 e	 privadas.	 Esse	 ambiente	 de	 intensa	 atividade	 coral	 estimulou	 a	 criação	 de	

conjuntos	 corais,	 cursos	 de	 formação	 de	 professores,	 material	 didático	 e	 repertório,	

além	de	 políticas	 públicas	 específicas.	 Em	 São	Paulo,	 destaca-se	 a	 criação	 na	 primeira	

metade	do	século	XX	de	instituições	e	grupos	artísticos	como	o	Conservatório	Estadual	

de	Canto	Orfeônico,	do	Conservatório	Dramático	e	Musical	de	São	Paulo	e	seu	respectivo	

Orfeão,	do	Coral	Paulistano	Mario	de	Andrade,	entre	outros.		

Entretanto,	após	a	morte	de	Villa-Lobos	em	1959,	o	canto	orfeônico	entrou	em	

um	 processo	 gradual	 de	 dissolução,	 e	 a	 música	 permaneceu	 como	 disciplina	 escolar	

obrigatória	até	1971,	com	a	promulgação	da	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	para	a	Educação	

(LDB)	nº	5692.	A	 lei	substituiu	as	aulas	de	música	do	currículo	escolar	pelo	ensino	de	

Educação	 Artística	 polivalente,	 com	 impacto	 significativo	 não	 apenas	 no	 âmbito	 do	

ensino	e	prática	da	música	coral,	como	do	campo	musical	como	um	todo.		
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Com	 essas	 transformações	 profundas	 tanto	 na	 educação	 musical	 no	 ensino	

básico	 quanto	 na	 atividade	 coral,	 instituições	 de	 promoção	 da	 prática	 coral	 e	 de	

formação	 de	 professores	 e	 regentes,	 bem	 como	 programas	 de	 estímulo	 e	 fomento	 à	

prática	 coral	 tiveram	 que	 se	 reestruturar	 e	 conquistar	 novos	 espaços	 de	 ensino	 e	

performance.	 Nesse	 contexto,	 a	 Juventude	 Musical	 de	 São	 Paulo	 (JMSP)	 foi	 uma	

organização	 artística	 independente	 e	 sem	 fins	 lucrativos	 fundada	 em	 1965	 que	

participou	 ativamente	 desse	 processo	 de	 reestruturação	 no	 âmbito	 do	 canto	 coral	

paulista	 das	 décadas	 de	 1960	 e	 1970.	 Durante	 sua	 existência,	 compreendida	 entre	 os	

anos	de	1965	a	1973,	promoveu	diversas	iniciativas	de	fomento	ao	canto	coral	tanto	no	

ambiente	artístico	quanto	no	ensino	escolar.		

O	 presente	 artigo	 pretende	 discutir	 as	 ações	 pedagógicas	 e	 artísticas	 da	

Juventude	 Musical	 de	 São	 Paulo	 e	 sua	 relação	 com	 o	 movimento	 coral	 paulista	 das	

décadas	de	1960	e	1970,	a	partir	de	pesquisa	documental	feita	no	Acervo	de	O	Estado	de	

S.	 Paulo,	 jornal	 que	 apoiou	 a	 JMSP	 desde	 sua	 fundação	 e	 estabeleceu-se	 enquanto	

principal	 veículo	 de	 divulgação	 das	 atividades	 da	 Juventude.	 Interessa-nos	 sobretudo	

contribuir	para	uma	maior	compreensão	a	respeito	de	como	as	estruturas	de	abrigo	ao	

ensino	e	à	prática	de	canto	coral	se	reorganizaram	de	acordo	com	o	novo	

O	 trabalho	 apresenta	 conclusões	 parciais	 de	 pesquisa	 de	 doutorado	 em	

andamento1	 e	 se	 situa	 na	 História	 da	 Performance	Musical	 como	 campo,	 tendo	 como	

referenciais	 teóricos	 Lawson	 &	 Stowell	 (2012),	 Marques	 de	 Melo	 &	 Assis	 (2010)	 e	

Certeau	(2002).		

	

2.	A	Juventude	Musical	de	São	Paulo:	breve	histórico		

	
Há	 10	 anos,	 no	 dia	 20	 de	 agosto	 de	 1965,	 o	 antigo	 Teatro	 Paramount	 estava	
apinhado	 de	 uma	 estranha	 gente.	 Era	 uma	 lotação	 de	 fazer	 inveja	 às	
apresentações	de	ié-ié-ié	da	Record.	E	era	muito	estranha	para	o	espetáculo	que	
seria	 levado:	 um	 concerto	 da	 Orquestra	 Filarmônica	 [de	 São	 Paulo].	 “Música	
erudita	 só	 interessa	 a	 gente	 velha”,	 repetia	 a	 maioria	 cética.	 E	 o	 Teatro	
Paramount	 fora	 lotado	por	 jovens	de	3	a	18	anos,	que	 se	 foram	acomodando,	
primeiro,	nas	poltronas,	depois,	no	galpão,	nos	corredores,	no	chão,	por	todo	o	
canto.	Para	ver	Howard	Mitchell	reger	a	Filarmônica	apresentando	o	“Carnaval”	
de	 Dvorák,	 as	 “Três	 Danças	 Brasileiras”	 de	 Camargo	 Guarnieri,	 entre	 outras	
peças,	e	a	solista	Ariane	Pfister	(COSTA,	1975,	p.	42).	

	

                                                
1	Pesquisa	de	doutorado	em	Música	iniciada	em	2017	na	Universidade	de	São	Paulo	sob	a	orientação	de	
Susana	Cecilia	Igayara-Souza	
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Na	citação,	o	 jornalista	Paulo	de	Tarso	Costa	descreve	o	 I	Grande	Concerto	da	

Juventude,	promovido	pela	Juventude	Musical	de	São	Paulo.	A	Juventude	Musical	de	São	

Paulo	(JMSP)	foi	fundada	em	junho	de	1965	sob	a	coordenação	geral	de	José	Luís	Paes	

Nunes,	 com	o	apoio	da	Orquestra	Filarmônica	de	São	Paulo	e	do	 jornal	O	Estado	de	S.	

Paulo.	 De	 acordo	 com	 o	 jornal,	 a	 JMSP	 “[...]	 não	 tem	 fins	 lucrativos.	 Não	 é	 filiada	 a	

nenhuma	organização	econômica	ou	partidária	e	visa	tão-somente	estimular	a	iniciativa	

dos	 jovens,	 em	 qualquer	 campo	 da	 atividade	 artística	 e	 cultural.	 ”	 (O	 ESTADO	 DE	 S.	

PAULO,	1965a,	p.	9).		

Segundo	 Paulo	 de	 Tarso	 Costa	 (1975),	 a	 Juventude	 sobrevivia	 do	 apoio	 e	 da	

parceria	 de	 instituições	 privadas	 e	 dos	 recursos	 próprios	 de	 dirigentes,	 delegados	 e	

sócios	da	entidade,	que	apesar	de	não	pagarem	anuidades,	custeavam	despesas	próprias	

como	 ingressos	 e	 excursões.	 Entretanto,	 em	 nossa	 pesquisa,	 encontramos	 também	 o	

envolvimento	da	 Secretaria	 de	Estado	da	Cultura	de	 São	Paulo	 e	 do	Departamento	de	

Cultura	 da	 prefeitura	 de	 São	 Paulo	 no	 apoio	 de	 programas	 e	 ações	 diversas	 da	 JMSP,	

indicando	 a	 colaboração	da	 Juventude	Musical	 com	vários	 agentes	 do	 cenário	 cultural	

paulistano,	e	não	exclusivamente	com	as	organizações	privadas.		

Em	 contrapartida,	 os	 associados	 à	 JMSP	 tinham	 acesso	 a	 atividades	 culturais	

diversas	 totalmente	 gratuitas,	 com	 ingressos	 a	 preços	 populares	 ou	 com	 descontos	

expressivos.	 Observamos,	 por	 exemplo,	 que	 em	 diversos	 anúncios	 de	 concertos	 em	O	

Estado	 que	 a	 Sociedade	 de	 Cultura	 Artística	 de	 São	 Paulo	 oferecia	 à	 Juventude	

gratuidade	 de	 ingressos	 para	 atrações	 nacionais	 e	 internacionais	 de	 sua	 temporada	

artística.	

	Apesar	 ter	 tido	 o	 respaldo	 de	 uma	 orquestra	 proeminente	 da	 cidade	 de	 São	

Paulo	desde	sua	fundação,	as	ações	artísticas	e	educativas	da	JMSP	não	se	restringiram	à	

música	 sinfônica	de	 concerto,	 e	 tampouco	 somente	 à	música.	 Sua	direção	 artística	 era	

constituída	 por	 um	 conselho	 de	 representantes	 dos	 departamentos	 de	 música,	

arquitetura,	teatro,	cinema	e	artes	visuais2,	que	elaboraram	ações	específicas	no	âmbito	

de	cada	uma	dessas	áreas	artísticas	 (O	ESTADO	DE	S.	PAULO,	1965a).	Além	das	artes,	

haviam	 na	 direção	 departamentos	 específicos	 para	 a	 organização	 de	 excursões	 e	

conferências,	para	a	manutenção	dos	núcleos	da	entidade,	além	de	um	representante	de	

imprensa	e	um	representante	de	relações	públicas	(O	ESTADO	DE	S.	PAULO,	1965a).			

                                                
2	À	época,	era	nomeado	como	departamento	de	Artes	Plásticas,	termo	atualmente	em	desuso.		
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Complementar	 à	 Direção	 Artística,	 havia	 um	 Conselho	 de	 Administração	

composto	 por	 figuras	 importantes	 do	 cenário	 cultural	 paulista,	 como	 a	 atriz	 Bibi	

Ferreira,	o	educador	Rudolf	Lanz,	o	poeta	Haroldo	de	Campos	e	a	escritora	e	jornalista	

Isa	 Leal	 (O	 ESTADO	 DE	 SÃO	 PAULO,	 1965a).	 O	 envolvimento	 de	 Bibi	 Ferreira	

proporcionou	 à	 Juventude	 Musical	 o	 apoio	 da	 emissora	 de	 televisão	 em	 que	 a	 atriz	

trabalhava	à	época,	a	extinta	TV	Excelsior	(O	ESTADO	DE	SÃO	PAULO,	1965a).	

A	JMSP	funcionava	através	de	núcleos	instalados	diretamente	em	instituições	de	

ensino,	 através	 dos	 quais	 os	 estudantes	 interessados	 poderiam	 tornar-se	 sócios	 e	

viabilizar	 sua	 participação	 nas	 atividades	 promovidas	 pela	 entidade.	 Não	 houve	 a	

divulgação	 pública	 de	 uma	 listagem	 completa	 com	 as	 instituições	 de	 ensino	

contempladas	pelas	ações	da	Juventude	que	permita	a	identificação	de	um	enfoque	em	

um	 público-alvo	 específico	 entre	 os	 estudantes.	 Entretanto,	 as	 poucas	 estatísticas	

genéricas	e	as	informações	presentes	em	colunas	de	O	Estado	de	S.	Paulo	indicam	que	as	

ações	da	Juventude	tinham	grande	abrangência,	contemplando	desde	escolas	da	rede	de	

educação	básica,	tanto	instituições	públicas	quanto	particulares,	até	o	ensino	superior.		

A	 estruturação	 em	 núcleos	 era	 viabilizada	 pelos	 delegados,	 dirigentes	

geralmente	 selecionados	 entre	 os	 próprios	 estudantes	 da	 instituição	 que	 hospedava	 o	

núcleo	 e	 que	 periodicamente	 se	 reuniam	 com	 a	 Direção	 Artística	 (O	 ESTADO	 DE	 S.	

PAULO,	 1965a).	 Os	 delegados	 eram	 encarregados	 de	 promoverem	 as	 atividades	 da	

Juventude	e	de	realizar	tarefas	como	a	confecção	e	distribuição	e	cartazes	publicitários,	

além	de	realizarem	toda	a	parte	de	inscrição	e	manutenção	de	sócios,	a	distribuição	de	

ingressos	 de	 espetáculos,	 a	 inscrição	 e	 recebimento	 do	 pagamento	 de	 despesas	

individuais	para	participação	em	excursões	e	eventos.			

Essa	 estruturação	 em	 núcleos,	 com	 o	 aproveitamento	 da	 infraestrutura	 e	 dos	

recursos	 humanos	 de	 instituições	 de	 ensino	 preexistentes,	 permitiu	 que	 a	 Juventude	

alcançasse	grande	capilaridade	tanto	na	capital	quanto	em	cidades	do	interior	do	Estado	

de	 São	 Paulo.	 Com	 apenas	 dois	 meses	 de	 funcionamento,	 a	 JMSP	 contava	 com	 160	

núcleos	estabelecidos	em	 instituições	de	ensino,	 com	delegados	nomeados	não	apenas	

na	 capital	 paulista,	 como	 também	 em	 Santos,	 Itu,	 Campinas,	 Bauru,	 Adamantina,	

Valinhos	e	Cosmópolis	(O	ESTADO	DE	S.	PAULO,	1965).	Segundo	Paulo	de	Tarso	Costa	

(1975),	no	ano	seguinte	a	Juventude	já	contabilizava	a	existência	de	400	núcleos	apenas	

na	capital.		
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As	 atividades	 anunciadas	 pelo	 Estado	 de	 S.	 Paulo	 indicam	 que	 a	 Juventude	

manteve	um	intenso	intercâmbio	cultural	entre	seus	núcleos	da	capital	e	o	interior,	tanto	

com	a	realização	de	excursões	para	concertos	e	eventos	diversos	em	cidades	no	interior,	

como	Campinas	e	Salto,	quanto	com	a	promoção	de	viagens	de	cidades	do	interior	para	

eventos	da	capital.	De	acordo	com	Costa	(1975),	promover	esse	intercâmbio	era	um	dos	

objetivos	 da	 JMSP,	 que	 pela	 percepção	 dos	 dirigentes	 da	 Juventude	 era	 pouco	

contemplado	pelas	 políticas	 públicas	na	 área	 cultural	 do	Estado	de	 São	Paulo	 à	 época	

(COSTA,	1975,	p.42).		

Há	como	exemplo	desse	intercâmbio	o	concerto	do	dia	7	de	novembro	de	1965	

feito	às	margens	do	Rio	Tietê	em	concha	acústica	instalada	na	cidade	de	Salto	(SP),	para	

a	qual	foram	organizadas	excursões	de	ônibus	por	intermédio	da	JMSP	(O	ESTADO	DE	S.	

PAULO,	 1965b).	 A	 programação	 do	 concerto	 envolvia	 a	 participação	 da	 Orquestra	 de	

Câmara	 de	 São	 Paulo,	 sob	 a	 regência	 de	 Olivier	 Toni,	 e	 do	 Coral	 do	 Instituto	 Cultural	

Ítalo-Brasileiro,	 à	 época	 regido	 por	 Walter	 Lourenção,	 para	 a	 interpretação	 do	

Divertimento	 K.	 138	 de	 W.A.	 Mozart	 e	 de	 um	 programa	 de	 “músicas	 coloniais	

brasileiras”	não	especificadas	(O	ESTADO	DE	S.	PAULO,	1965b,	p.	12).		

As	atividades	promovidas	pela	Juventude	Musical	no	decorrer	de	sua	existência	

compreendem	 palestras,	 conferências,	 concertos,	 exposições	 artísticas,	 excursões,	

festivais,	 concursos,	 apresentações	 de	 teatro,	 sessões	 de	 cinema	 e	 atividades	 em	

colaboração	com	outras	entidades	artísticas,	tanto	do	Brasil	quanto	do	exterior.	Entre	as	

instituições	 artísticas	 que	 colaboraram	 com	 a	 JMSP,	 estão	 a	 Sociedade	 de	 Cultura	

Artística	 de	 São	 Paulo,	 a	 Sociedade	 Orquestra	 Filarmônica	 de	 São	 Paulo,	 a	 Liga	 das	

Senhoras	Católicas	de	São	Paulo,	o	Instituto	Goethe,	os	Seminários	de	Música	Pró-Arte,	

entre	outras.		

Na	música,	destaca-se	a	organização,	em	várias	edições,	dos	Grandes	Concertos	

da	Juventude,	o	concerto	do	grupo	de	música	antiga	alemão	Studio	der	frühen	Musik	feito	

para	 a	 JMSP	 em	 22	 de	 julho	 de	 1965	 e	 as	 excursões	 de	 ônibus	 vindos	 do	 interior	

promovidas	para	diversas	temporadas	da	Orquestra	Filarmônica	de	São	Paulo.		

As	 últimas	 notícias	 da	 Juventude	 Musical	 em	 O	 Estado	 de	 S.	 Paulo	 datam	 de	

1973,	ano	em	que	provavelmente	encerrou	definitivamente	suas	atividades.		

	

3.	O	canto	coral	na	Juventude	Musical	
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No	 âmbito	 da	 atividade	 coral,	 evidentemente	 os	 concertos	 promovidos	 pela	

Juventude	Musical	contemplaram	apresentações	de	coros	pelo	Estado,	como	o	Coral	do	

Instituto	Cultural	 Ítalo-Brasileiro,	o	Coral	do	Liceu	Pasteur,	 também	regido	por	Walter	

Lourenção,	e	o	Madrigal	da	Universidade	Federal	da	Bahia	(UFBA),	à	época	regido	por	

Ernst	Widmer.			

Entretanto,	 a	 atividade	 coral	 da	 Juventude	 Musical	 de	 São	 Paulo	 não	 se	

restringiu	apenas	à	promoção	de	concertos	em	parceria	com	grupos	externos	à	entidade.	

De	1969	a	1970,	a	JMSP	apoiou	o	Movimento	Villa-Lobos	do	Governo	do	Estado	de	São	

Paulo,	criado	com	o	objetivo	de	incentivar	a	formação	de	conjuntos	corais	no	interior	de	

São	 Paulo	 (COSTA,	 1975).	 José	 Luís	 Paes	 Nunes,	 coordenador	 da	 Juventude	 Musical,	

acumulava	 na	 época	 a	 função	 de	 presidente	 do	 Conselho	 Estadual	 de	 Música	 de	 São	

Paulo	e	viabilizou	a	criação	do	Movimento	(COSTA,	1975).		

A	partir	do	Movimento	Villa-Lobos,	a	Juventude	intensificou	significativamente	

suas	 atividades	 com	 canto	 coral,	 assimilado	 pela	 direção	 da	 entidade	 como	 um	

instrumento	 de	 democratização	 da	 arte	 e	 da	 cultura.	 Essa	 percepção	 é	 evidente,	 por	

exemplo,	quando	Paes	Nunes	afirma	em	depoimento	a	Costa	(1975)	que	“O	coral	é	acima	

de	tudo	uma	associação.	E	é	muito	mais	fácil	reunir	gente	com	o	coral,	que	todo	mundo	

canta	 e	 pode	 cantar,	 não	 importando	muito	 o	 nível	 cultural.	 ”	 (NUNES3	 apud	 COSTA,	

1975,	p.	42).	

A	 Juventude	 Musical	 teve	 como	 ação	 a	 criação	 e	 manutenção	 do	 Centro	 de	

Expansão	Coral	(CEC)	e	do	Movimento	Estudantil	de	Coros,	ambos	fundados	em	abril	de	

1971.	O	Centro	teve	como	coordenador	o	regente	Klaus	Dieter	Wolff,	com	colaboração	

de	 Jonas	 Christensen,	 Benito	 Juarez	 e	 Samuel	 Kerr,	 todos	 regentes	 que	 atuaram	 no	

Movimento	Villa-Lobos.	O	CEC	teve	adesão	de	grupos	proeminentes	do	ambiente	coral	

paulista,	 como	 o	 Madrigal	 Ars	 Viva	 de	 Santos	 (SP),	 o	 Coro	 Luther	 King	 e	 o	 Coral	 do	

Instituto	Cultural	Ítalo-Brasileiro,	ambos	da	capital,	e	o	Madrigal	Musicaviva	de	São	José	

dos	 Campos	 (SP).	 Na	 notícia	 de	 O	 Estado	 que	 divulga	 sua	 criação,	 há	 o	 seguinte	

enunciado	com	o	propósito	da	organização:	

	
A	 Expansão	 Coral	 pretende,	 além	 da	 união	 de	 coros	 da	 Capital	 e	 do	 interior,	
promover	seminários,	encontros	de	regentes	visando	situar	a	problemática	do	
canto	 coral	 em	 São	 Paulo,	 apoio	 mútuo	 entre	 os	 corais,	 coordenação	 de	

                                                
3	Depoimento	de	José	Luiz	Nunes	Paes	a	Paulo	de	Tarso	Costa	expresso	na	matéria	de	jornal	citada.	Não	há	
na	matéria	informações	a	respeito	da	data	ou	local	em	que	foi	colhido.		
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programação,	 recenseamento	 de	 grupos	 vocais	 e	 campanha	 visando	 ao	
recrutamento	 de	 coristas	 para	 vagas	 existentes	 nos	 corais	 filiados	 ao	
movimento	(O	ESTADO	DE	S.	PAULO,	1971a,	p.	14).		

	

Entre	as	ações	do	Centro,	estão	as	edições	do	Seminário	de	Regentes	Corais	da	

Juventude	Musical	de	São	Paulo,	iniciadas	em	25	de	Abril	de	1971,	que	constituíram	um	

espaço	de	discussão	e	intercâmbio	artístico	entre	regentes	corais	de	São	Paulo	da	década	

de	 1970.	 Também	 há	 a	 criação	 da	 Temporada	 Coral,	 um	 calendário	mensal	 montado	

pelo	CEC,	ao	qual	regentes	poderiam	enviar	a	programação	e	as	datas	de	espetáculos	de	

seus	coros	para	divulgação.	Excursões	e	turnês	por	outros	Estados	brasileiros	também	

eram	noticiados	nessa	Temporada.	Essa	programação	era	divulgada	em	vários	dias	da	

semana,	tanto	em	O	Estado	de	S.	Paulo	quanto	no	Jornal	da	Tarde,	(ver	fig.	1).		

	
Figura	2:	Publicidade	da	Temporada	Coral	de	novembro	e	dezembro	de	1971,	promovida	pela	JMSP,	com	

endereço	para	remessa	de	programas	(Alameda	Ribeirão	Preto,	243).	Fonte:	O	Estado	de	S.	Paulo,	1971b,	p.	112	

	

A	Temporada	destaca-se	pela	divulgação	de	espetáculos	de	coros	de	diferentes	

propostas	 artísticas,	 tanto	 na	 capital	 quanto	 no	 interior,	 dentre	 os	 quais	 estão	 coros	
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amadores	 independentes	 que	 historicamente	 trabalharam	 com	 poucos	 recursos	 para	

divulgação	de	suas	atividades,	como	o	Ars	Viva	(ver	fig.	1).		

Como	 a	 Temporada	 Coral,	 várias	 das	 iniciativas	 da	 JMSP	 no	 mapeamento	 da	

atividade	 coral	 de	 São	 Paulo	 foram	 viabilizadas	 pela	 adesão	 de	 coros	 e	 regentes	 do	

Estado	 aos	 programas	 implementados,	 ou	 pela	 ação	 de	 voluntários.	 Não	 há,	 portanto,	

evidências	 de	 que	 a	 Juventude	 tenha	 realizado	 efetivamente	 um	 recenseamento	 de	

conjuntos	vocais	paulistas	com	a	abrangência	e	o	rigor	técnico	necessários.	Entretanto,	é	

notável	a	atuação	da	Juventude	Musical	na	formação	de	uma	rede	de	coros	de	São	Paulo,	

possibilitando	meios	de	comunicação	e	intercâmbio	de	experiências	entre	os	grupos	que	

aderiram	à	entidade.		

Também	 por	 meio	 da	 atuação	 do	 CEC,	 há	 a	 ação	 da	 Juventude	 Musical	 na	

promoção	 de	 espaços	 de	 discussão,	 de	 ações	 de	 mapeamento	 da	 atividade	 coral	 no	

Estado	de	São	Paulo	e	 sobretudo	a	viabilização	de	meios	de	divulgação	das	atividades	

artísticas	 e	 pedagógicas	 da	 entidade	 para	 a	 população	 comum,	 por	meio	 do	 apoio	 de	

veículos	de	 comunicação	de	massa.	Nossa	 experiência	de	pesquisa	possibilitou	 avaliar	

que	a	Juventude	conquistou	sobretudo	um	relevante	espaço	de	divulgação	em	O	Estado	

que,	além	da	publicidade	frequente	da	Temporada	Coral,	dedicava	matérias	 inteiras	às	

atividades	da	Juventude.		

Enquanto	o	CEC	tem	como	enfoque	o	 trabalho	com	coros	adultos	de	atividade	

comprovada,	tanto	profissionais	quanto	amadores,	o	Movimento	Estudantil	de	Coros	foi	

criado	 especialmente	 para	 promover	 o	 canto	 coral	 escolar	 (O	 ESTADO	 DE	 S.	 PAULO,	

1971a).	 O	 Movimento	 teve	 o	 objetivo	 de	 “[...]	 estimular	 a	 formação	 de	 grupos	 vocais	

entre	estudantes	do	maior	número	possível	de	escolas,	colocando-se	à	disposição	destes	

o	 curso	 de	 regência	 coral	 a	 ser	 ministrado	 gratuitamente”	 (O	 ESTADO	 DE	 S.	 PAULO,	

1971a,	p.	14).	Os	regentes	associados	ao	movimento	 tinham	acesso	ao	auxílio	didático	

prestado	 pelo	 Centro	 Experimental	 de	 Música	 da	 Juventude	 Musical	 de	 São	 Paulo,	

liderado	por	Benito	Juarez	(O	ESTADO	DE	S.	PAULO,	1971a).		

As	publicações	das	atividades	da	Juventude	em	O	Estado	também	mostram	que	a	

JMSP	 manteve	 conjuntos	 corais	 próprios	 no	 decorrer	 de	 sua	 existência,	 mesmo	 no	

período	anterior	ao	CEC	e	ao	Movimento	Estudantil.	O	Coral	da	Juventude	Musical	de	São	

Paulo	foi	fundado	em	1970	como	um	coro	juvenil	misto	que	posteriormente	serviu	como	

coro-modelo	para	o	programa	de	 formação	de	 regentes	 corais	do	Centro	de	Expansão	

Coral.	 Em	 listagem	 com	 nomes	 e	 escolas	 dos	 participantes	 publicada	 pelo	 Estado	 em	
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julho	 de	 1970,	 é	 possível	 averiguar	 que	 o	 Coral	 da	 Juventude	 era	 composto	 por	

estudantes	 do	 Ensino	 Médio,	 jovens	 adultos	 universitários	 ou	 alunos	 de	 cursos	 pré-

vestibulares	(ESTADO	DE	S.	PAULO,	1970).		

Nesse	mesmo	ano,	há	a	criação	do	Madrigal	da	Juventude	Musical	de	São	Paulo,	

formação	de	câmara	de	maior	nível	 técnico	e	repertório	de	maior	complexidade,	e	dos	

Meninos	 Cantores	 da	 Juventude	Musical	 de	 São	 Paulo	 (ver	 fig.	 2),	 coro	masculino	 de	

crianças	e	adolescentes,	ambos	regidos	por	Jonas	Christensen.	Em	1972,	a	JMSP	criou	o	

Coral	Infantil	da	Juventude	Musical	de	São	Paulo	(COSTA,	1975)4.			

	
	

Figura	3:	Foto	com	legenda	em	jornal	de	coralistas	dos	Meninos	Cantores	da	Juventude	Musical	
de	São	Paulo.	Fonte:	O	ESTADO	DE	S.	PAULO,	1970,	p.	35	

	
	

                                                
4 O Coral Infantil da Juventude Musical de São Paulo foi regido por Marisa Fonterrada durante toda a existência 

do conjunto, do ano de 1971 ao ano de 1973, a convite de José Luis Paes Nunes. O grupo teve o apoio 
de  Benito Juarez, Samuel Kerr, Klaus Dieter Wolff e Roberto Schnorrenberg, e teve entre seus coralistas os 
filhos de Juarez, de Fonterrada e do regente Henrique Gregori, além de crianças cujos pais eram leitores do 
jornal O Estado de S. Paulo. Entre o repertório praticado pelo coro está a Missa Brevis Op.63 de Benjamin 
Britten, a Missa Brevis de Gabriel Fauré, Carmina Burana de Carl Orff, feitos em participações em concertos 
com importantes grupos corais de São Paulo, a exemplo do Coralusp e o Coral da Santa Casa de São Paulo. O 
Coral Infantil da JMSP apresentava uma proposta de democratização do canto coral infantil, ao permitir a 
participação tanto de meninas quanto de meninos, em meio a um período histórico em que a tradição de coros 
de meninos cantores ainda predominava no ambiente coral de São Paulo. (FONTERRADA, Marisa. Coral 
Infantil da Juventude Musical de São Paulo. Mensagem recebida por ana.gabriel@usp.br em 23 de nov. 
2019.)  
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O	 Movimento	 Estudantil	 de	 Coros	 foi	 também,	 portanto,	 um	 movimento	 de	

ações	 de	 formação	 essencialmente	 prática	 e	 auxílio	 didático	 a	 regentes	 corais,	 com	 a	

manutenção	de	coros-piloto	para	incentivo	à	criação	de	grupos	estudantis.		

Com	Nunes	Paes	no	Departamento	de	Cultura	da	prefeitura	de	São	Paulo,	e	em	

paralelo	 ao	 exercício	 de	 seu	 cargo	 na	 JMSP,	 é	 criado	 em	1973	 o	Movimento	Mario	 de	

Andrade,	 também	com	uma	proposta	voltada	para	o	 fomento	à	prática	coral	na	cidade	

(COSTA,	 1975).	 Adotado	 pelo	 Governo	 do	 Estado	 em	1974,	 o	Movimento	 se	 expandiu	

para	 regiões	 do	 interior	 do	 Estado,	 fomentando	 em	 parceria	 com	 prefeituras	 polos	

liderados	por	regentes	de	promoção	da	prática	coral	e	música	sinfônica	(COSTA,	1975).	

De	acordo	com	Nunes	Paes,	em	depoimento	a	Costa	(1975),	o	Movimento	foi	estruturado	

com	base	nas	ações	da	Juventude	Musical.	Para	Costa	(1975,	p.42),	o	Movimento	Mario	

de	Andrade	“[...]	é	um	dos	 frutos	da	 Juventude	Musical	de	São	Paulo.	Que	não	morreu.	

Apenas	evoluiu,	transformando-se	e	se	multiplicando”.	

	

4.	Considerações	Finais	

	

A	 Juventude	 Musical	 de	 São	 Paulo	 foi	 fundada	 como	 uma	 organização	 de	

participação	 voluntária	 para	 incentivo	 à	 atividade	 cultural	 e	 artística	 estudantil.	 Por	

meio	da	pesquisa	documental,	 foi	 possível	 a	 identificação	de	 intelectuais,	 jornalistas	 e	

artistas	proeminentes	do	cenário	cultural	paulistano	envolvidos	nas	atividades	da	JMSP	

junto	a	professores	e	estudantes	do	ensino	fundamental	da	Educação	Básica	ao	Ensino	

Superior,	 na	 promoção	 de	 ações	 para	 educação	 e	 formação	 de	 público.	 Foi	 possível	

identificar	 também	que	algumas	das	mais	 importantes	 instituições	artísticas	da	cidade	

de	 São	 Paulo	 se	 afiliaram	 à	 Juventude	 Musical,	 tanto	 públicas	 quanto	 privadas,	 bem	

como	 de	 meios	 de	 comunicação	 de	 massa	 que	 conferiram	 visibilidade	 à	 atividade	

cultural	da	Juventude	Musical	em	São	Paulo.		

No	decorrer	de	sua	trajetória,	as	atividades	da	Juventude	Musical	de	São	Paulo	

na	área	coral	permearam	não	apenas	a	formação	de	público	para	a	música	de	concerto,	

como	 progressivamente	 expandiram	 para	 ações	 concretas	 de	 estímulo	 à	 prática	 coral	

nas	 mais	 diversas	 propostas	 artísticas,	 e	 especialmente	 da	 prática	 coral	 estudantil.	

Inserida	em	um	contexto	de	declínio	progressivo	da	prática	coral	nas	escolas,	a	atuação	

da	JMSP	criou	novos	espaços	de	abrigo	e	discussão	das	práticas	corais	e,	nesse	período	

de	 transformações	 profundas	 no	 ambiente	 coral	 brasileiro	 e	 no	 ensino	 de	 música	 na	
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Educação	 Básica,	 bem	 como	 de	 auxílio	 à	 manutenção	 de	 grupos	 corais	 estudantis	 e	

formação	de	regentes.		

A	 documentação	 pesquisada	 possibilitou	 averiguar	 que	 a	 fundação	 de	

organizações	específicas	da	JMSP,	o	Centro	de	Expansão	Coral	e	o	Movimento	Estudantil	

de	 Coros	 receberam	 a	 adesão	 de	 grupos	 corais	 e	 regentes	 proeminentes	 do	 Estado,	

realizando	 importante	 intercâmbio	 entre	 coros	 e	 regentes	 da	 capital	 e	 do	 interior.	

Destaca-se	também	o	intercâmbio	de	dirigentes	entre	a	Juventude	e	outras	instituições	e	

programas	de	estímulo	ao	canto	coral	em	São	Paulo,	não	apenas	de	José	Luís	Nunes	Paes,	

como	 também	de	 regentes	 como	Samuel	Kerr	e	Klaus	Dieter	Wolff.	 São	especialmente	

relevantes	 os	 casos	 do	 Movimento	 Villa-Lobos,	 organizado	 pelo	 poder	 público	 e	

estruturado	de	modo	semelhante	ao	da	Juventude	Musical,	que	forneceu	regentes	para	a	

criação	do	Centro	de	Expansão	Coral	da	JMSP;	e	do	Movimento	Mário	de	Andrade,	que	

também	 foi	 estruturado	de	 acordo	 com	as	 organizações	 corais	 da	 JMSP	 e	 continuou	 a	

atuar	 no	 Estado	 após	 o	 encerramento	 das	 atividades	 da	 Juventude	 Musical.	 Esse	

intercâmbio	 também	 expõe	 como	 iniciativas	 da	 JMSP	 refletiram	 positivamente	 na	

manutenção	de	políticas	públicas	de	estímulo	ao	canto	coral	do	Estado	de	São	Paulo.			

Em	 última	 análise,	 é	 possível	 observar	 na	 atuação	 da	 Juventude	Musical	 uma	

contribuição	para	a	reestruturação	do	ambiente	coral	em	São	Paulo	em	diversas	frentes,	

notadamente	a	formação	de	regentes	corais,	as	tentativas	de	mapeamento	da	atividade	

coral	no	Estado,	e	o	fomento	à	formação	de	conjuntos	escolares.		
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A	canção	popular	no	trabalho	do	grupo	mineiro	“Ponto	de	Partida”	–	
encontro	de	complexidades	

	

	
Viviane	Silva	Barreto	

Faculdade	Santa	Marcelina	–	vivianebarreto40@hotmail.com	
	
	
	
Resumo:	O	presente	trabalho	é	um	breve	ensaio	sobre	a	experiência	do	grupo	mineiro	"Ponto	de	Partida"	
e	sua	relação	com	a	canção	popular.	O	espetáculo	"Ser	Minas	 tão	Gerais"	 ilustra	como	a	canção	popular	
compõe	 a	 integração	 das	 linguagens	 artísticas	 no	 trabalho	 do	 grupo,	 com	 uma	 discussão	 baseada	 nas	
ideias	de	complexidade	de	Edgar	Morin.	Com	base	em	uma	pesquisa	em	canção	popular,	aqui	adaptada	ao	
campo	da	Educação	Musical,	destaca	a	canção	como	um	potente	instrumento	de	mediação.	
	
Palavras-chave:	Canção	Popular.	Linguagens	artísticas.	Complexidade.	Ponto	de	Partida.	Educação	Musical.	
	
	
1.	Introdução	

	

Em	um	país	como	o	Brasil,	em	que	a	canção	popular	é	um	dos	principais	meios	

de	expressão	cultural	nas	mais	diversas	épocas	e	contextos,	vale	discutir	como	a	canção	

popular	assumiu	 lugar	de	destaque	no	trabalho	do	grupo	mineiro	"Ponto	de	Partida"	 -	

grupo	de	teatro	em	atividade	há	quase	40	anos	em	Barbacena,	Minas	Gerais.	

Para	Falbo	(2010)	a	canção	é	uma	forma	expressiva	que	produz	significados	de	

uma	maneira	específica,	na	qual	 todos	os	seus	elementos	constitutivos	 (letra,	melodia,	

acompanhamento	 instrumental,	 performance,	 etc)	 guardam	 uma	 relação	 dinâmica.	 O	

autor	ainda	afirma	que	diferentemente	do	que	ocorre	com	a	música	(peça	instrumental)	

e	com	a	poesia,	o	que	fica	fora	do	registro	escrito	é	essencial	para	a	canção,	não	podendo	

ser	considerado	elemento	contingencial	ou	secundário.	

	
Todos	 os	 componentes	 da	 canção	 complementam-se	 para	 construir	 seus	
significados,	o	que	pede	uma	abordagem	analítica	específica.	O	fato	de	podermos	
diferenciar	 na	 canção	 componentes	 verbais	 (o	 texto,	 ou	 letra)	 e	 musicais	 (a	
melodia	 e	 o	 acompanhamento	 instrumental)	 não	 quer	 dizer	 necessariamente	
que	ela	seja	uma	forma	simples	de	superposição	de	linguagens.	É	verdade	que,	
em	 alguns	 casos,	 podemos	 encontrar	 poemas	 que	 foram	 posteriormente	
musicados,	mas	que	não	tiveram	originalmente	nenhuma	intenção	musical	por	
parte	 do	 autor;	 ou	 ainda	 melodias	 compostas	 inicialmente	 como	 temas	
instrumentais	que,	mais	tarde,	inspiraram	a	composição	de	uma	letra.	Em	todo	
caso,	dada	a	simultaneidade	de	sua	expressão,	os	elementos	verbais	e	musicais	
presentes	 na	 canção	 afetam-se	 mutuamente,	 modificando	 seus	 significados	
originários	 e	 criando	 uma	 nova	 forma	 de	 linguagem,	 não	 necessariamente	
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sujeita	 às	 dinâmicas	 de	 funcionamento	 das	 linguagens	 que	 foram	 conjugadas	
para	criá-la.	(FALBO,	2010,	p.	224)	

	
Podemos	perceber	que	a	canção	popular	é	um	objeto	complexo,	pois	traz	em	si	

uma	diversidade	de	elementos	de	diferentes	campos	das	artes	e	do	conhecimento.	Não	

se	trata,	portanto,	de	uma	relação	simples	entre	letra	e	melodia,	mas	para	além	disso	–	

que	já	envolve	pelo	menos	o	campo	da	palavra	e	da	música,	muito	abrangentes	–	coloca	

em	 evidência	 a	 presença	 do	 espaço,	 do	 tempo,	 do	 corpo,	 da	 voz	 ou	 de	 vozes,	 das	

múltiplas	e	infinitas	possibilidades	que	do	encontro	podem	surgir.	

O	desafio	que	se	coloca	no	presente	ensaio,	portanto,	é	observar	a	canção	popular,	

objeto	 complexo,	 presente	 no	 trabalho	 de	 um	 grupo	 de	 teatro	 que	 caminha	 na	

complexidade,	 pois	 busca	 integrar	 diversas	 linguagens	 artísticas	 -	 teatro,	 música,	

literatura,	dança,	artes	plásticas	entre	outros.	Para	trazer	a	experiência	do	grupo	com	a	

canção	 popular	 e	 com	 a	 construção	 do	 trabalho	 de	 integração	 de	 linguagens,	

apresentamos	 o	 espetáculo	 Ser	 Minas	 tão	 Gerais	 (2005).	 Trata-se	 de	 um	 espetáculo	

realizado	 pelo	 grupo	 com	 a	 participação	 do	 coro	 Meninos	 de	 Araçuaí	 -	 um	 coro	 de	

crianças	e	adolescentes	da	pequena	cidade	Araçuaí,	do	Vale	do	Jequitinhonha	em	Minas	

Gerais	 -	 e	 do	 cantor	 e	 compositor	 Milton	 Nascimento.	 Destacamos	 a	 performance	 do	

grupo	 que	 homenageia	 Milton	 Nascimento,	 sua	 história	 e	 obra,	 com	 textos	 de	 Carlos	

Drummond	de	Andrade	e	do	próprio	grupo.	

No	caso	do	Ponto	de	Partida	e	aqui,	especificamente	do	espetáculo	Ser	Minas	tão	

Gerais,	 a	 complexidade	 da	 canção	 encontra	 a	 complexidade	 da	 performance	 do	 grupo	

que	reúne	no	espetáculo	o	teatro,	a	canção,	a	música	instrumental	(referente	a	trechos	

das	 canções	de	Milton	Nascimento	 executadas	 apenas	pelos	 instrumentos),	 a	 poesia,	 a	

contação	de	histórias,	as	artes	plásticas	entre	outros.	Vislumbrar	a	canção	popular	neste	

contexto	 como	 instrumento	 de	 mediação	 também	 da	 Educação	 Musical,	 é	 ampliar	 o	

olhar	sobre	o	espetáculo	e	destacar	os	elementos	da	canção	em	suas	possibilidades	de	

musicalização	 bem	 como	 a	 performance	 das	 vozes	 em	 coro	 como	 observação	 e	 como	

modelo	de	prática	do	canto	popular.	

Ainda	que	 exista	 a	multiplicidade	de	 elementos,	 destacamos	 a	 canção	popular	

como	fundamental	na	costura	complexa	da	performance	do	grupo.	E	como	afirma	Falbo	

(2010),	a	performance	é	um	conceito	por	meio	do	qual	a	necessidade	de	uma	abordagem	

específica	da	canção	pode	ser	mais	bem	compreendida.	E	continua	dizendo	que	é	apenas	

com	a	performance	(modo	pelo	qual	acontece	a	execução	da	canção)	que	acontecerá	a	
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expressão	 plena	 de	 seus	 conteúdos	 lingüísticos,	 musicais	 e	 subjetivos.	 Neste	 caso,	

podemos	dizer	que	é	no	encontro	da	canção	com	as	demais	linguagens	artísticas	que	vai	

sendo	constituída	a	expressão,	de	maneira	dinâmica	e	caleidoscópica.	

Para	 falar	 de	 complexidade	 faz-se	 essencial	 convidar	 o	pensador	Edgar	Morin	

que	propõe	o	pensamento	complexo	como	caminho	para	a	compreensão	do	humano	e	de	

suas	 manifestações	 nas	 ciências	 assim	 como	 nas	 artes	 e	 em	 todas	 as	 esferas	 do	

conhecimento.	

	
2.		Performance	e	complexidade	

	
2.1	Performance	

A	performance	é	um	conceito	essencial	nesta	discussão.	Storolli	(2007)	destaca	

um	tópico	 importante	 em	que	 fala	 justamente	da	dissolução	de	 fronteiras	na	 corrente	

performática.	A	autora	revela	a	presença	da	corporeidade	nas	artes	e	as	transformações	

que	permitiram	tal	presença	e	que	resultaram	da	mesma,	como	a	aproximação	entre	a	

vida	 e	 a	 arte,	 resultando	 na	 procura	 de	 novos	 materiais	 para	 compor	 as	 expressões	

artísticas.	Passam	a	ser	valorizados	os	processos	de	criação	e	as	criações	coletivas	seja	de	

que	quem	cria	e	vivencia	a	"obra	de	arte",	de	quem	tem	acesso	ou	mesmo	das	linguagens	

presentes,	passa	a	ser	incluído	o	corpo	que	havia	sido	retirado	da	criação	artística	pela	

concepção	estética	de	"obra	de	arte"	elevada	e	sacralizada.	

	
A	arte	da	performance	inicia-se	com	aqueles	que	se	dedicam	à	investigação	do	
corpo,	 interessando-se	 principalmente	 pelo	 processo	 de	 trabalho,	 pelas	
improvisações,	pelo	movimento	do	corpo,	por	suas	ações	e	 sua	relação	com	o	
tempo	 e	 o	 espaço.	 Como	 caminho	 natural	 surge	 a	 possibilidade	 de	 integrar	
métodos	de	investigação	do	corpo	à	criação	artística.	(STOROLLI,	2007,	p.	120)	

	
Como	afirma	Storolli	(2007),	uma	arte	que	tem	compromisso	com	a	experiência	

vivida	 coloca-se	 como	 polo	 oposto	 ao	 conceito	 de	 arte	 sagrada	 e	 separada	 da	 vida.	

Segundo	a	autora,	tal	contexto	possibilita	que	as	fronteiras	entre	as	diversas	linguagens	

artísticas,	em	especial	entre	as	artes	plásticas,	o	teatro	e	a	música	deixem	de	existir	e	a	

arte	 com	 característica	 performática	 predomine.	 O	 processo	 de	 experimentação	 de	

novos	materiais	provoca	a	integração	entre	os	gêneros	artísticos.	

Falar	de	performance	é	 trazer	para	o	diálogo	uma	referência	no	assunto,	Paul	

Zumthor.	

Nas	palavras	de	Storolli	(2007),	
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Paul	 Zumthor,	 cujo	 pensamento	 sobre	 performance	 parte	 de	 suas	
considerações	 sobre	a	 tradição	poética	oral,	 tenta	 cercar	o	 termo	e	 chegar	 ao	
que	 de	 fato	 é	 essencial	 para	 que	 exista	 uma	 performance.	 Considera	 que	 de	
modo	 mais	 imediato	 a	 performance	 refere-se	 a	 um	 “acontecimento	 oral	 e	
gestual”.	Também	chega	à	noção	de	que	o	“elemento	irredutível”	seria	a	idéia	da	
presença	 de	 um	 corpo,	 e	 portanto,	 conclui	 que	 “recorrer	 à	 noção	 de	
performance	 implica	 então	 a	 necessidade	 de	 reintroduzir	 a	 consideração	 do	
corpo	no	estudo	da	obra”	 (ZUMTHOR,	2000,	p.	45).	Parte-se	aqui	portanto	do	
corpo	 como	 elemento	 mais	 importante	 para	 o	 estudo	 dos	 eventos	
performáticos.	 O	 corpo	 traz	 consigo	 a	 noção	 de	 espaço	 e	 essa	 relação	 traz	
consigo	outra	característica	–	a	da	teatralidade,	qualidade	que	passa	a	integrar	
quase	 todo	 o	 fazer	 artístico,	 especialmente	 a	 partir	 das	 últimas	 décadas	 do	
século	XX.	(STOROLLI,	2007,	p.	122)	
	

A	canção	popular,	assim,	deve	ser	observada	integrada	ao	corpo,	às	dimensões	

oral	 e	 gestual,	 nos	 termos	 de	 Zumthor.	 Para	 a	 proposta	 do	 presente	 ensaio,	 faz-se	

necessário	um	olhar	de	 integração	das	 linguagens	artísticas,	olhar	sobre	a	presença	da	

corporeidade	e	desafio	da	dissolução	de	fronteiras	como	nos	lembra	Storolli,	2007.	

	

2.2	Edgar	Morin	e	a	complexidade	

	
Edgar	Morin	é	um	pensador	contemporâneo	com	uma	vasta	obra,	na	qual	vem	

discutindo	e	propondo,	especialmente	para	o	campo	da	educação,	um	olhar	renovado	e	

consciente	acerca	do	homem,	de	sua	educação,	de	suas	manifestações	artísticas,	de	suas	

mais	variadas	expressões,	a	partir	da	noção	de	complexidade,	ou	seja,	o	que	diz	respeito	

à	 vida,	 ao	 humano,	 não	 deve	 ser	 fragmentado,	 mas	 considerado	 como	 um	 todo	 em	

relação,	em	que	o	todo	faz	parte	da	unidade	e	a	unidade	faz	parte	do	todo.	(Morin,	2003;	

Marton,	2005	e	2007;	Carvalho,	2000,	2008	e	2013)	

Nestes	termos,	podemos	afirmar	que	a	complexidade	

	
constitui	 uma	 revolução	 cognitiva	 que	 requer	 a	 reforma	 do	 pensamento,	 a	
resiliência	 do	 sujeito,	 a	 regeneração	 da	 política.	 Ao	 que	 tudo	 indica,	 a	
consciência	 moderna	 deixou	 de	 lado	 a	 multiplicidade-diversidade	 contida	 na	
interconexão	 de	 imagens	 e	 materialidades,	 realidades	 e	 idealidades	 que	
compõem	 a	 pluralidade	 das	 esferas	 da	 vida.	 Esgotada	 pelo	 pensamento	
mutilante,	 precisa	 repensar-se	 a	 si	 própria,	 para	 que	 a	 crise	 dos	 paradigmas	
frutifique	 numa	 recomposição	 de	 todos	 os	 saberes	 planetários.	 Assumir	 esse	
ponto	 de	 vista	 como	 um	 projeto	 implica	 praticar	 ciência	 com	 consciência,	
cultivar	 a	 auto-ética,	 praticar	 a	 socioética	 e	 a	 antropoética.	 Impossível	
estabelecer	 um	 receituário	 das	 regras	 do	 método	 complexo,	 tão	 a	 gosto	 do	
dispositivo	científico,	ou	definir	sua	aplicabilidade	imediata	ao	mundo	da	vida.	
Em	 primeiro	 lugar,	 torna-se	 imperativo	 superar	 a	 matriz	 sociocêntrica,	 e	
igualmente	 androcêntrica,	 das	 ditas	 ciências	 humanas.	 Mantê-la,	 é	 aderir	 ao	
imperialismo	 cognitivo	 dominante	 que	 produz	 reificações	 do	 social,	
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determinações	 unilaterais,	 causalidades	 enregeladas.	 Se	 a	 cisão	 homem-
natureza	 carece	 de	 qualquer	 fundamento	 ontológico,	 os	 saberes	 nunca	 são	
autosuficientes.	 Base	 da	 complexidade,	 a	 prática	 da	 conectividade	 e	 da	
transversalidade	 exige	 que	 a	 razão	 se	 abra,	 o	 pensamento	 se	 reforme,	 a	
criatividade	se	desencadeie,	o	medo	do	erro	se	extinga,	a	revolta	se	explicite,	a	
auto-ética	contamine	o	eu	e	o	outro.	(CARVALHO,	2013,	p.	47)	

	
	

Carvalho	 (2013)	 menciona	 de	 maneira	 ampla	 e	 contundente	 a	 proposta	 de	

Morin	como	um	grande	desafio	na	educação,	na	ciência,	na	política,	na	vida	do	homem	

como	 um	 todo.	 Nestes	 termos,	 também	 temos	 em	 Camargo	 e	 Peranzoni	 (2013)	 a	

proposta	de	reforma	do	pensamento	e	constatação	de	que	não	somos	seres	redutíveis	a	

definições,	rótulos	ou	fórmulas,	mas	seres	complexos.	

Aqui,	porém,	o	interessante	é	que	as	autoras	estão	falando	exatamente	do	campo	

artístico,	quando	destacam	que	Morin	pode	ser	considerado	um	apaixonado	pelas	artes	

em	geral,	principalmente	pela	literatura	e	pelo	cinema.	

Em	 Marton	 (2005)	 temos	 que,	 para	 Morin,	 o	 cinema,	 a	 poesia,	 a	 literatura,	

são	 como	 escolas	 de	 vida,	 ao	 permitir	 aberturas	 cognitivas	 ao	 sujeito.	 A	 autora	 ainda	

destaca	 que	 a	música,	 igualmente,	 forma	 o	 ser	 humano	 para	 a	 vida,	 ao	 lhe	 revelar	 o	

mistério	 que	 circunda	 a	 universalidade	 de	 sua	 condição,	 a	 dimensão	 poética	 de	 sua	

existência,	 sua	 interioridade	 difusa,	 incompleta	 e	 complexa.	 Ao	 falar	 de	 música,	 não	

estaria	 a	 autora	 falando	 também	 da	 canção?	 Eis	a	presença	da	poesia,	 da	palavra	na	

relação	dinâmica	com	a	música	e	outros	tantos	elementos	que	 potencializam	 ainda	mais	

a	 canção	 neste	 processo	 de	 aberturas	 cognitivas	 e	 de	 sentido.	Conclui	Marton	(2007)	

que	dessa	perspectiva,	 a	música	 é	uma	arte	que	mobiliza	o	 ser	humano	a	 conhecer	 e	

compreender	 sua	 condição,	 a	 construir	 uma	 vida	 mais	 poética,	 a	 criar	 novos	

sentidos,	 possibilitando,	 assim,	 uma	 autoformação	mais	 plena	 e	mais	 integrada	 com	o	

cosmos.	

Mariz	(2016)	ao	problematizar	a	experiência	com	o	canto	e	com	a	voz,	também	

ressalta	a	arte	como	eminentemente	complexa:	

	
O	 confinamento	 não	 só	 dos	 vários	 campos	 do	 saber	 envolvidos	 no	
conhecimento	 sobre	 a	 voz	 e	 o	 canto,	mas	 também	das	 competências	 técnicas	
relacionadas	 tem,	 é	 claro,	 um	 impacto	 negativo	 enorme	 sobre	 a	 arte,	 que,	
fundamentalmente,	 tem	 como	 característica	 principal	 o	 oposto	 -	 a	
complexidade.	(MARIZ,	2016,	p.	130)	

	
É	 importante	 notar	 que	 a	 proposta	 de	 Morin,	 assim	 como	 nos	 alerta	 Marton	

(2005),	é	radical	ao	propor	uma	mudança	na	compreensão	pela	exigência	de	uma	nova	
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forma	de	pensar	e	de	ver	o	homem,	o	sujeito	que,	ao	mesmo	tempo	em	que	conhece	sua	

limitação,	 reconhece	 a	 complexidade	 humana	 e	 do	 mundo,	 pelo	 reconhecimento	 da	

unidade	 na	 diversidade	 e	 da	 diversidade	 na	 unidade,	 ideia	 fundamental	 de	 Morin,	

conforme	citado	anteriormente.	

	
	
3.		Grupo	Ponto	de	Partida	

	
Ponto	de	Partida	é	um	grupo	de	 teatro	mineiro	que	 iniciou	suas	atividades	no	

início	dos	 anos	 1980	 em	 Barbacena,	 MG.	 Constituiu-se	 como	 um	movimento	 cultural,	

posteriormente	como	grupo	de	 teatro	e	hoje,	novamente,	 assume-se	 como	movimento	

cultural.	Desde	sua	origem,	escolheu	permanecer	no	interior,	em	sua	cidade	de	origem,	

com	o	propósito	de	fomentar	e	cultivar	a	cultura	local.	Ao	longo	desses	quase	quarenta	

anos	 foi	 de	 fato	 um	 diferencial	 na	 região,	 desenvolvendo	 vários	 espetáculos	 e	

construindo,	 com	 o	 tempo,	 uma	 parceria	 com	 outro	 interior	 de	 Minas,	 Araçuaí,	

assessorando	o	 coro	Meninos	de	Araçuaí	presente	no	espetáculo	Ser	Minas	 tão	Gerais	

(2005).	Além	disso,	 o	 grupo	 criou	uma	escola	de	música	popular	 chamada	Bituca,	que	

recebe	 pessoas	 de	 vários	 lugares	 do	 Brasil	 para	 uma	 formação	 profissionalizante	 e	

gratuita	em	música	popular.	

Com	alguns	trabalhos	registrados	em	DVD	–	Ser	Minas	tão	Gerais	(2005)	é	um	de	

seus	registros	em	DVD	-	e	outros	em	CD,	o	grupo	hoje	conta	com	um	grupo	de	artistas	

profissionais	residentes	em	Barbacena.	Fernandes	(2009	e	2011)	estudou	o	trabalho	do	

grupo	 e	 destaca	 que	 desde	 a	 primeira	montagem	 do	 Ponto	 de	 Partida,	 a	música	 teve	

papel	de	destaque	e	já	na	segunda	peça	era	executada	ao	vivo,	assim	como	acontece	até	

hoje.	A	autora	escreveu	um	artigo	com	foco	na	presença	da	canção	no	teatro	do	grupo,	

onde	afirma	que	o	expediente	principal	adotado	pelo	Ponto	de	Partida	desde	sua	criação	

é	a	música,	mais	especificamente	a	canção	popular.	Segundo	Fernandes	(2011)	a	canção	

é	evocada	na	representação	da	identidade	brasileira	em	diálogo	com	outros	recursos	a	

partir	de	criações	híbridas	em	que	a	música	não	é	ilustração,	mas	texto.	

	

3.1	Espetáculo	Ser	Minas	tão	Gerais	

	
"Este	espetáculo	me	devolveu	a	esperança.	Este	espetáculo	tem	uma	dimensão	
de	 um	Brasil	 que	 nós	 quase	 esquecemos	 que	 existe.	 De	 um	Brasil	 em	 que	 as	
coisas	afloram,	a	emoção	aflora,	o	talento	aflora,	o	amor,	o	entusiamo..."	
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Natália	 Timberg	 em	 entrevista	 nos	 extras	 do	 DVD	 (SER	MINAS	 TÃO	 GERAIS,	
2005)	
	

	
O	 espetáculo	 Ser	Minas	 tão	Gerais	 é	um	espetáculo	que	 foi	 sugerido	 ao	 grupo	

Ponto	 de	Partida,	 como	uma	 forma	de	 fazer	 uma	homenagem	ao	 cantor	 e	 compositor	

mineiro	Milton	Nascimento	e	sua	obra,	com	a	participação	do	coro	Meninos	de	Araçuaí.	

Segundo	a	pesquisa	de	Pacheco	(2014),	o	espetáculo	foi	montado	em	2002	e	registrado	

em	DVD	em	2005,	no	Teatro	Central	de	Juiz	de	Fora,	MG.	Nos	"extras"	do	DVD	Ser	Minas	

tão	Gerais	(2005)	a	diretora	do	grupo	mineiro	Regina	Bertola	diz	que	o	espetáculo	é	uma	

continuidade	 da	 pesquisa	 do	 grupo,	 tanto	 de	 uma	 estética,	 quanto	 de	 uma	 linguagem	

para	o	musical	brasileiro.	(SER	MINAS	TÃO	GERAIS,	2005).	

Fernandes	 (2011)	 reafirma	 uma	 estética	 particular	 do	 grupo	 ao	 dizer	 que	 o	

espetáculo	não	tem	como	referência	os	musicais	estrangeiros.	A	autora	afirma	que	se	foi	

necessária	a	importação	de	um	formato	que	abarcasse	teatro,	música	e	dança,	o	uso	das	

canções	de	Milton	Nascimento	e	os	passos	da	catira	superam	a	conexão	direta	com	obras	

não	autóctones.	O	roteiro	é	 baseado	 no	 contexto	 local,	 pois,	 como	 lembra	 Fernandes	

(2011),	 a	 história	 de	 que	 o	 grupo	precisava	para	alinhavar	o	musical	veio	da	própria	

realidade	de	Barbacena,	cidade	conhecida	pelos	loucos	que	abrigou,	por	ter	sido	sede	de	

hospitais	psiquiátricos.	

De	fato,	trata-se	da	história	da	chegada	de	um	mito	à	cidade,	na	estação	do	trem.	

O	 trem	 vai	 chegar	 a	 qualquer	 momento,	 trazendo	 o	 tão	 esperado	 "ele".	 "Ele	 virá?",	

pergunta	 um	personagem	na	 primeira	 cena,	 na	 estação.	Os	 personagens	 vividos	 pelos	

atores	 do	 grupo	 Ponto	 de	Partida,	 entre	homens	 e	mulheres,	 são	os	 citados	 loucos	da	

cidade,	 loucos	 que	 costumam	 ser	 encontrados	 em	 cidades	 do	 interior,	 os	 "doidos	 de	

pedra",	 "doidos	 de	 rua",	 nas	 palavras	 de	 um	 dos	 atores	 do	 grupo.	Milton	 Nascimento	

representa	o	mito	que	chega	e	que,	na	expectativa	dos	que	o	esperam,	chega	para	mudar	

a	realidade	daquele	lugar.	(Anexo	1)	

O	 espetáculo	 tem	 o	 desafio	 de	 retratar	 uma	 realidade	 local	 com	 uma	 visão	

global,	de	criar	e	apresentar	um	musical	brasileiro	pela	união	de	linguagens	artísticas.	

	
[...]	 é	 possível	 observar	 em	 Ser	 Minas	 tão	 Gerais	 um	 esforço	 de	 síntese	 dos	
embates	entre	local	e	nacional/global	a	partir	de	uma	visão	em	que	os	dois	não	
se	mostram	como	oponentes	o	tempo	todo	e	segundo	o	qual	o	particular	pode	
se	mostrar	 universal.	 Essa	 proposta	 apresenta-se	 no	 espetáculo	 por	meio	 do	
empenho	 em	 abarcar	 o	 mundo	 a	 partir	 de	 uma	 esquina	 do	 mesmo,	
transfigurada	 em	 uma	 ópera	 popular	 que	 fala	 das	 raízes	 culturais	 e	 da	
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universalidade	 das	 questões	 humanas	 a	 partir	 da	 identidade	 mineira.	
(FERNANDES,	2011,	p.	16).	
	
	

A	constituição	do	espetáculo	reúne	a	música	de	Milton	Nascimento	e	parceiros,	

a	literatura	de	Carlos	Drummond	de	Andrade,	a	história	da	vida	de	Milton	e	dos	meninos	

do	Vale	do	Jequitinhonha,	coro	Meninos	de	Araçuaí.	(ANEXO	2).	

Como	objeto	de	 cena	é	utilizado	o	 jornal	 em	várias	 configurações,	 por	 ser	um	

material	acessível	aos	personagens	loucos	e	pobres	para	esperar	o	mito	e	para	fazer	uma	

festa	quando	ele	chegasse.	O	jornal,	assim,	torna-se	rio,	estandarte,	chifre	de	boi,	asa	de	

anjos	barrocos,	tapete	e	é	usado	em	cena	até	como	jornal	mesmo.	(Extras	-	SER	MINAS	

TÃO	GERAIS,	2005)	

O	repertório	foi	escolhido	com	alguns	critérios	e	com	certa	dificuldade	por	ser	

uma	 obra	 muito	 vasta.	 Além	 de	 canções	 de	 Milton,	 há	 canções	 de	 domínio	 público	

recolhidas	 no	 Vale	 do	 Jequitinhonha.	 A	 escolha	 se	 deu	 pela	 ligação	 com	 a	 história	 de	

Milton	 e	 com	 a	 história	 dos	 meninos	 do	 Vale,	 ou	 seja,	 a	mineiridade,	 a	 negritude.	 Os	

arranjos	de	Gilvan	de	Oliveira,	diretor	musical,	também	foram	fundamentais	para	fazer	a	

ligação	entre	os	repertórios	do	Vale	e	de	Milton.	Os	arranjos	são	para	canto	em	coro,	com	

abertura	 de	 vozes,	 características	 que	 são	 diferentes	 do	 canto	 solo	 que,	 em	 geral,	

aparece	na	interpretação	das	canções	de	Milton	Nascimento.	(Extras	-	SER	MINAS	TÃO	

GERAIS,	2005)	

O	texto	foi	escolhido	após	a	criação	da	história	e	da	escolha	do	repertório.	Era	

necessário	 um	 texto	 com	 a	 mineiridade	 e	 com	 força	 poética,	 daí	 o	 escolhido	 ser	

Drummond.	(Extras	-	SER	MINAS	TÃO	GERAIS,	2005)	

	
4.	Análise	e	algumas	considerações	finais:	

	
Eu	acho	que	essa	diversidade	de	linguagem,	essa	mistura	de	elementos	poéticos	
é	que	faz	Ser	Minas	ser	tão	Gerais.	Regina	Bertola	(em	entrevista	nos	extras	do	
DVD	(SER	MINAS	TÃO	GERAIS,	2005)	

	
	

Ao	 tratar	 da	 complexidade	 da	 canção	 como	 objeto	 de	 estudo,	 Falbo	 (2010)	

destaca	que,	para	além	da	música,	letra,	performance,	há	que	considerar	a	construção	de	

uma	visão	transdisciplinar	que	a	canção	demanda,	por	suscitar	questões	relacionadas	a	

outros	aspectos	da	expressão	artística.	Em	um	espetáculo	que	traz	a	canção	integrada	a	

outras	 linguagens,	 ela	 será	 um	 dos	 elementos	 complexos	 do	 todo	 que,	 portanto,	 é	
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também	 complexo	 e	 possui	 uma	 infinidade	 de	 relações	 e	 de	 construção	 de	 sentidos	 e	

significados,	 quer	 pela	 canção	 popular	 em	 si	 e	 toda	 sua	 expressão	 em	 diferentes	

elementos	que	se	relacionam,	quer	pela	palavra,	através	da	narrativa	e/ou	da	poesia,	da	

entonação,	 da	 expressão	 corporal	 dos	 artistas	 em	 cena,	 da	 relação	 com	 o	 espaço,	 da	

participação	do	público,	das	relações	estabelecidas	dinamicamente	entre	tantos	e	tantos	

fatores	vivos	no	momento	da	apresentação.	

No	espetáculo	tudo	precisa	ser	considerado,	ou	seja,	a	canção	em	si,	dinâmica,	

estabelece	 uma	 relação	 com	 o	 todo	 do	 espetáculo,	 a	 história	 que	 está	 sendo	 contada.	

Assim	 como	 texto	 e	 melodia	 não	 podem	 ser	 considerados	 de	 maneira	 abstrata,	 a	

composição	do	espetáculo	também	não	deve	ser,	mas	deve	ser	observada	a	interação	no	

momento	da	performance.	

Na	 cena	do	 espetáculo	 em	que	 o	 texto	 do	 roteiro	 é	 "No	meio	do	 caminho"	 de	

Carlos	 Drummond	 de	 Andrade	 (Figura	 1)	 a	 performance	 do	 grupo,	 a	 entonação	 das	

vozes,	a	comunicação	pela	expressão	dão	vida	ao	poema	de	uma	maneira	muito	criativa	

e	 inusitada,	 ressignificando	 e	 compondo	 o	 texto	 do	 espetáculo	 e	 das	 histórias	 das	

personagens.	 Na	 sequência	 vem	 a	 canção	 Itamarandiba	 de	 Milton	 Nascimento	 e	

Fernando	Brant,	baseada	no	mesmo	texto	de	Drummond.	
	

	

Figura	1	–	Cena	do	DVD	Ser	Minas	tão	Gerais	(2005)	
	
	

Na	 cena	 da	 figura	 1,	 os	 artistas	 estão	 em	 fila	 e	 cada	 um	 recita	 uma	 frase	 do	

poema,	 na	 voz	e	na	entonação	de	sua	personagem,	encenando	a	poesia.	Após	o	texto	é	

como	se	ele,	mesmo	no	silêncio	das	vozes,	mas	na	fala	da	expressão	dos	corpos	em	cena,	

continuasse	presente	e	vivo,	pois	os	atores	fazem	com	que	a	"pedra	no	meio	do	caminho"	
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possa	ser	vista	e	sentida	pelo	público,	ao	tentar,	cada	um	a	seu	modo,	ultrapassá-la.	Na	

figura	é	possível	ver,	pelo	corpo	do	ator	que	está	em	primeiro	na	fila,	a	preparação	para	

saltar	 a	 pedra.	 E	 assim,	 cada	 personagem	 o	 faz	 em	 seguida	 de	 acordo	 com	 sua	

personalidade	e	capacidades	e/ou	limitações.	
	
	

Figura	2	–	Cena	do	DVD	Ser	Minas	tão	Gerais	(2005)	
	
	

Na	 figura	 2,	 as	 crianças	 e	 adolescentes	 do	 coro	Meninos	 de	Araçuaí	 cantam	 a	

canção	 Itamarandiba,	 mencionada	 anteriormente.	 É	 interessante	 notar	 que	 a	 letra,	

ainda	 que	 seja	 inspirada	 no	 texto	 de	 Drummond,	 fala	 do	 povo	 de	 uma	 cidade	muito	

parecida	àquela	das	crianças	e	adolescentes	em	cena,	tornando-se	biografia	também	dos	

Meninos	de	Araçuaí.	É	o	espetáculo	costurando	as	histórias,	 fazendo	a	 ligação	entre	as	

realidades,	ao	vivido,	retomando	Storolli	(2007).	

	
Itamarandiba	(Milton	Nascimento/Fernando	Brant)	
"No	meio	do	meu	caminho	sempre	haverá	uma	pedra	

Plantarei	a	minha	casa	numa	cidade	de	pedra	
Itamarandiba,	pedra	corrida,	pedra	miúda	rolando	sem	vida	

Como	é	miúda	e	quase	sem	brilho	a	vida	do	povo	que	mora	no	vale	
No	caminho	dessa	cidade	passarás	por	Turmalina	

Sonharás	com	Pedra	Azul,	viverás	em	Diamantina	
No	caminho	dessa	cidade	as	mulheres	são	morenas	
Os	homens	serão	felizes	como	se	fossem	meninos"	

	
	

A	figura	3	é	de	um	trecho	do	espetáculo	em	que	a	canção	é	Beira-mar,	domínio	

público	da	região	do	Vale.	Percebemos	o	movimento	e	os	recursos	cênicos	para	compor	
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a	performance	e	a	cena,	que,	assim,	estática,	dá	a	impressão	de	um	quadro	ou	de	uma	cena	

de	cinema.	Destaque	para	o	jornal,	objeto	de	cena	mencionado	anteriormente,	ganhando	

diversas	formas	e	assumindo	diferentes	movimentos	e	 esculturas	para	 compor	a	 cena.	

Todos	cantam	juntos	a	canção	e	vão,	aos	poucos,	dando	vida	e	construindo	as	imagens	

que	a	letra	da	canção	sugere.	
	

	

	

Figura	3	–	Cena	do	DVD	Ser	Minas	tão	Gerais	(2005)	
	

Falbo	(2010)	afirma	que	como	a	canção	é	tomada	pelo	domínio	da	voz,	em	toda	

sua	multiplicidade	 e	metabilidade,	 ela	 tende	 a	 ser	 retransformada	 para	 quem	 canta	 a	

cada	nova	interpretação,	pois	a	voz	não	pode	levar	a	mensagem	complexa,	lingüística	e	

musical,	sem	transformá-la	através	do	corpo	de	quem	a	emite.	

No	 espetáculo,	 a	 canção	 de	 Milton	 Nascimento	 ganha	 papel	 de	 destaque,	 é	

protagonista	assim	como	o	próprio	mito	que	é	esperado	e	homenageado.	A	canção,	em	

sua	 complexidade,	 vai	 realizando	 a	 costura	 da	 história	 através	 da	 letra,	 das	

performances	 e	 até	 mesmo	 da	 música,	 pois	 algumas	 citações	 instrumentais	 revelam	

memórias	 e	 compõem	 o	 roteiro	 da	 história	 ao	 referenciar	 canções	 emblemáticas	 do	

compositor,	caso	de	Maria,	Maria,	por	exemplo.	

A	 escolha	 do	 repertório	 e	 o	momento	 em	que	 cada	 canção	 ou	 trecho	 aparece	

têm	a	intenção	de	revelar	ou	de	destacar	características,	fatos	da	vida,	representações	do	

cantor	para	a	música	mineira	e	até	mesmo	para	a	música	universal.	Não	por	acaso,	são	

suas	canções	e	sua	vida	que	são	destacadas	no	espetáculo,	que	tem	como	pano	de	fundo	
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a	 cultura	das	 “gerais”,	 território	 “sem	 limites”	marcado	pela	diversidade	que	se	 revela	

em	Minas;	e	vai	além,	assim	como	Milton.	

Estamos	falando	de	múltiplas	realidades	e	contribuições,	desde	a	história	e	obra	

de	Milton	Nascimento,	em	relação	com	a	sua	própria	criação	em	canção	que	se	apresenta	

também	 como	 narrativa;	 do	 contexto,	 influências	 e	 experiências	 do	 grupo	 Ponto	 de	

Partida	 e	 do	 Coro	Meninos	 de	 Araçuaí.	 Trata-se	 de	 tudo	 isso	 relacionado	 ao	 texto	 do	

escritor	mineiro	Carlos	Drummond	de	Andrade	construindo	uma	performance	 com	os	

grupos	 e	 o	 próprio	 Milton	 em	 cena,	 representando	 ele	 mesmo.	 A	 canção,	 ao	 mesmo	

tempo	 em	 que	 é	 capaz	 de	 se	 adaptar	 a	 diversas	 formas	 de	 dizer	 poético,	 alinhava	 o	

espetáculo,	meio	amplamente	utilizado	pelo	grupo	Ponto	de	Partida.	
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Resumo:	A	pesquisa	está	sendo	desenvolvida	com	estudantes	do	1º	ano	do	Curso	Técnico	em	Informática	
integrado	ao	Ensino	Médio	do	IFPA	Campus	Cametá.	Trata-se	de	um	estudo	de	caso	complementado	pelo	
método	 da	 pesquisa-ação.	 Objetivamos	 nesta	 pesquisa	 mediar	 a	 aprendizagem	 musical	 por	 meio	 da	
prática	do	Canto	Coral,	através	de	repertório	representativo	do	cotidiano	dos	estudantes	e	 investigar	se	
haverá	melhorias	no	desenvolvimento	do	ensino	e	aprendizagem	em	Música.	Como	conclusão,	elabora-se	
durante	o	estudo	um	caderno	do	percurso	criativo	e	haverá	performance	musical,	que	será	registrada	em	
mídia	digital.	
	
Palavras-chave:	 Educação	 musical	 no	 Ensino	 Médio.	 Artes.	 Canto	 Coral.	 Aprendizagem	 significativa.	
Pesquisa-ação.		
		

	

	1	Artes	no	Ensino	Médio	

	

De	acordo	com	Álvares	(2005),	apesar	de	a	educação	musical	estar	implícita	na	

disciplina	 Arte,	 como	 componente	 obrigatório	 da	 educação	 básica,	 ela,	 muitas	 vezes,	

sobrevive	oculta,	através	de	atividades	extracurriculares	e	em	projetos	comunitários.	

A	partir	de	uma	breve	análise	das	salas	de	aula	em	que	nós	docentes	atuamos,	é	

possível	 constatar	 que	 a	 maioria	 dos	 estudantes	 (talvez	 todos)	 está	 em	 permanente	

experiência	 musical,	 devido	 às	 facilidades	 oportunizadas	 pela	 tecnologia,	 tem	 acesso	

contínuo	e	dedicam	horas	do	tempo	diário	ouvindo	músicas.		

Segundo	 Silva	 (2015,	 p.	 142),	 “talvez	 o	 maior	 ‘enigma	 a	 ser	 decifrado’	 pelo	

professor	de	Música	seja	a	diversidade	de	práticas,	saberes	e	preferências	musicais	dos	

jovens,	uma	vez	que	este	profissional	terá	que	lidar	com	essas	diferenças	não	apenas	sob	

o	ponto	de	vista	técnico-musical,	mas	também	do	sociológico”.		

	

	1.1	Educadores	musicais	
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Os	 educadores	 musicais	 que	 norteiam	 esta	 pesquisa	 são	 Schafer,	 Dalcroze	 e	

Swanwick1,	uma	vez	que	as	suas	propostas	se	relacionam	com	nossa	compreensão	sobre	

ensinar	música.	

Schafer	propõe	uma	educação	musical	aberta	às	possibilidades	construídas	por	

meio	do	diálogo	entre	professor	e	estudante,	em	que	este	não	só	cria,	como	é	autônomo	

em	sua	produção	musical.		

No	livro	The	Thinking	Ear:	On	Music	Education,	Schafer	(1986)	demonstra	com	

clareza	 sua	 visão	 sobre	 os	 fenômenos	 sonoros,	 vislumbrando	 uma	 educação	 musical	

inclusiva,	 sem	a	necessidade	do	preconizado	 talento	prévio,	 uma	atuação	pautada	nos	

sons	do	mundo	e	no	desenvolvimento	do	potencial	criativo.	Em	todas	as	propostas	do	

autor,	sejam	suas	práticas	narradas	ou	atividades	sugeridas	para	realização,	é	possível	

observar	a	importância	do	processo	criativo	para	o	ensino	e	aprendizagem	musical.		

Dalcroze	 desenvolveu	 o	 conceito	 de	 Euritmia	 que,	 para	 ele,	 significa	 a	

correspondência	 entre	 sons	 e	movimentos	 corporais.	 Para	 este	 educador,	 o	 corpo	 é	 o	

primeiro	instrumento	musical	a	ser	levado	em	conta,	a	ser	percebido	e	treinado.	Existe	

um	gesto	para	cada	som	e	um	som	para	cada	gesto	e	todos	os	elementos	musicais	podem	

ser	 vivenciados	 através	 do	 movimento.	 Sendo	 assim,	 são	 princípios	 essenciais	 do	

processo	de	educação	musical	explorar,	experimentar,	descobrir,	aprender	e	analisar.	E,	

segundo	o	autor,	na	obra	The	Eurhythmics	of	 Jacques-Dalcroze	 (1913,	p.	 26)	 “o	 estudo	

experimental	do	ritmo	deve	fazer	parte	de	toda	educação	musical	bem	organizada,	e	este	

estudo	será	útil	não	apenas	para	os	músicos,	mas	para	a	própria	música”.2	

	Swanwick	 (2011),	 em	 sua	 obra	Teaching	Music	Musically,	 aborda	 o	 valor	 e	 o	

significado	 metafórico	 da	 música,	 a	 cultura	 da	 música,	 propostas	 para	 o	 ensino	 e	

avaliação	musical,	além	de	apresentar	propostas	para	o	ensino	de	música	que	extrapole	

os	 limites	 da	 sala	 de	 aula.	 Para	 o	 educador,	 a	 música	 constitui	 um	 discurso	 e,	 desse	

modo,	 quem	 fala	 o	 faz	 com	 sotaque	 e	 expõe	 com	 expressividade	 o	 que	 lê,	 escuta	 e	

vivencia.	

Segundo	França	(2002,	p.8),	
                                                
1	São	educadores	musicais	de	extrema	importância,	pois	desenvolveram	conceitos	essenciais	ao	ensino	de	
música.	 Schafer	 compositor,	 escritor	 e	 educador	 musical,	 elaborou	 o	 conceito	 de	 paisagem	 sonora.	
Dalcroze,	precursor	dos	métodos	ativos	na	educação	musical,	desenvolveu	o	estudo	de	música	através	
da	expressividade	corporal.	Swanwick,	educador	e	pesquisador	musical,	desenvolveu	a	Teoria	Espiral	do	
Desenvolvimento	Musical	e	propôs	a	aprendizagem	musical	por	meio	da	vivência,	através	da	composição,	
apreciação	e	performance(CLASP).	

2	 	 Tradução	 livre	 de	 “The	 experimental	 study	 of	 rhythm	 should	 form	 a	 part	 of	 every	 well-organized	
musical	education,	and	this	study	will	be	useful	not	only	to	musicians,	but	to	music	itself.”	       
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composição,	 apreciação	 e	 performance	 são	 os	 processos	 fundamentais	 da	
música	enquanto	fenômeno	e	experiência,	aqueles	que	exprimem	sua	natureza,	
relevância	 e	 significado.	 Esses	 constituem	 as	 possibilidades	 fundamentais	 de	
envolvimento	direto	com	a	música,	as	modalidades	básicas	de	comportamento	
musical.		
	

Esses	três	elementos	chave	da	prática	musical	se	apresentam	agrupados	através	

de	 um	modelo	 desenvolvido	 pelo	 educador	 Keith	 Swanwick,	 o	modelo	 C(L)A(S)P	 que	

sugere	que	a	atividade	musical	se	realize	através	da	integração	entre	C-	composição,	A-	

apreciação	e	P-	performance,	sendo	que	os	alicerces	para	que	ocorra	essa	integração	são	

(L)	–	literatura,	estudo	e	(S)-	habilidade	(skil).	

Segundo	Pais	(1993),	a	música	ajuda	a	definir	a	identidade	dos	grupos;	assim,	é	

possível	evidenciar	nas	salas	de	aula	o	contato	e	compartilhamento	de	áudios	dos	mais	

diversos	gêneros	da	música	popular.	

	
A	 música	 me	 parece	 ser	 o	 único	 lugar	 em	 que	 se	 desenvolve	 um	
comportamento	 e	 uma	 atitude,	 que	 é	 a	 escuta.	 A	 escuta	 é	 uma	 experiência	
diferente	da	experiência	do	ouvir,	que	é	do	cotidiano,	que	é	contido	e	provém	
da	música	a	qualquer	tipo	de	som	e	ruído.	A	escuta	implica	num	tipo	de	atenção	
específica	que	tem	tudo	a	ver	com	atenção	e	a	concentração	do	pensamento.	A	
relação	 final	 acaba	 sendo	 entre	música	 e	 pensamento	 (FAVARETTO,	 2012,	 p.	
55).	
	
	

1.2	Voz	e	Canto	Coral	no	Ensino	Médio	

	

Através	da	voz	o	ser	humano	faz	seu	primeiro	contato	com	o	mundo	e	expressa	

sua	primeira	emoção	por	meio	do	choro.	O	choro,	o	grito,	o	 riso	e	 fala	são	modos	que	

utilizamos	nossa	voz,	como	interagimos	com	o	outro	e	com	o	universo	ao	nosso	redor.	

“A	voz	é	produzida	pelo	trato	vocal	a	partir	de	um	som	básico	gerado	na	laringe,	

o	 chamado	 ‘buzz’	 laríngeo.	 A	 laringe	 localiza-se	 no	 pescoço	 e	 é	 um	 tubo	 alongado,	 no	

interior	 do	 qual	 ficam	as	 pregas	 vocais	 (BEHLAU,	 PONTES,	 1999,	 p.	 1).”	 É	 importante	

lembrar	que	o	ar	é	essencial	para	a	produção	vocal,	é,	na	realidade,	o	combustível	da	voz.	

O	 comportamento	 comunicativo	 é	 inerente	 aos	 animais,	 mas,	 no	

desenvolvimento	humano,		
a	 comunicação	 oral	 distanciou-se	 do	 comportamento	 animal	 a	 tal	 ponto	 que	
não	se	percebe	relação.	O	que	nela	caracteriza	o	comportamento	comunicativo	
é	que	a	emissão	da	voz	se	tornou	articulada,	passando	a	representar	variações	
de	volume	e	 sonoridade	vocálicos,	 combinados	 com	ruídos	 faringo-orais	mais	
variados,	 numa	 demonstração	 incrível	 da	 inteligência	 e	 criatividade	 do	 ser	
humano,	no	afã	de	elevar	a	capacidade	de	criar	significações	por	meio	de	sons	
orais	(BEHLAU;	PONTES,	1993,	p.279).	
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Por	meio	 da	 voz	 falada	 o	 indivíduo	 faz	 a	 representação	 de	 seus	 pensamentos	

através	 de	 palavras,	 frases,	 expressões,	 usando	 de	 entonação	 para	 manifestar	 suas	

intenções,	motivos,	necessidades	e,	além	disso,	expressa	através	da	emissão	e	expressão	

vocal	as	emoções	ou	estado	emocional	em	que	se	encontra.	

A	partir	da	consciência	da	capacidade	de	produzir	melodia	e	ritmo	o	ato	de	falar	

começa	a	adquirir	um	sentido	místico,	o	que	proporciona	para	o	ser	humano	um	novo	

comportamento	 melódico	 e	 rítmico	 conduzindo-o	 à	 prática	 da	 magia,	 da	 poesia,	 da	

dança,	do	canto,	além	da	criação	dos	instrumentos	musicais	(BEHLAU,	PONTES,	1993).	

Desenvolveram-se	 dois	 tipos	 de	 canto	 solo,	 o	 Canto	 Erudito,	 em	 que	 a	 voz	 é	

trabalhada	para	soar	como	um	instrumento	e	possui	emissão	distinta	da	fala,	e	o	Canto	

Popular,	que	utiliza	emissão	vocal	próxima	da	utilizada	na	 fala.	A	partir	do	canto	solo,	

surge	o	canto	de	câmara	e	o	canto	coral,	que	será	empregado	nesta	pesquisa.	

	
Grande	parte	dos	documentos	que	 indicam	a	existência	de	coros	se	refere	aos	
grupos	mantidos	pela	Igreja.	Na	verdade,	o	que	se	pode	afirmar	é	que	por	volta	
de	1430	a	polifonia	religiosa	deixou	de	ser	cantada	exclusivamente	por	grupos	
solistas	e	passou	a	ser	também	executada	por	grupos	corais.	Na	medida	em	que	
os	compositores	de	música	sacra	passaram	a	explorar	as	capacidades	do	coro,	
um	rápido	progresso	aconteceu	no	desenvolvimento	do	coro	como	um	veículo	
para	a	execução	da	música	polifônica.	
Com	o	passar	dos	anos,	os	coros	eclesiais	foram	se	tornando	maiores.	Bukofzer	
relata	que	a	Capela	Papal	tinha	apenas	nove	cantores	em	1436.	Entretanto,	esse	
número	 foi	 gradualmente	 crescendo	 de	 12	 para	 16,	 e	 finalmente	 para	 24	
cantores	 na	 segunda	metade	 do	 século.	 Na	 Inglaterra,	 coros	 como	 o	 coro	 do	
King’s	College	de	Cambridge	em	1448	e	o	coro	do	Magdalen	College	de	Oxford	
em	1484,	chegaram	ao	número	de	32	cantores,	sendo	16	meninos	e	16	homens	
adultos	(FERNANDES,	2009,	p.27/28).	
	
	

Segundo	Chauí	(1995,	p.81),	“todos	os	indivíduos	e	grupos	são	seres	e	sujeitos	

culturais”	 e,	 conforme	 Vigotsky	 (1998),	 o	 canto	 coral,	 em	 seus	 diversos	 aspectos,	

manifestações	e	modalidades,	 se	 faz	presente	na	maioria	das	culturas	mundiais,	o	que	

demonstra	que	tal	atividade	é	um	tipo	de	ação	especificamente	social,	cultural	e	humana.	

Pereira	e	Vasconcelos	(2007)	acreditam	que	há	um	processo	de	socialização	no	

canto	 coral,	 o	 que	 propicia	 o	 desenvolvimento	 favorável	 aos	 participantes	 desta	

atividade.	

	
Este	desenvolvimento	acredita-se,	é	propiciado	pelas	relações	travadas	entre	as	
pessoas,	 porém	 tendo	 como	 canal	 e	 vínculo	 entre	 elas	 aquilo	 que	 seria	 o	
elemento	principal	–	 a	música,	que	 traz	novas	 formas	de	agir,	pensar	e	 sentir.	
Necessariamente,	parte-se	do	pressuposto	que	esta	arte	é	essencialmente	uma	
manifestação	 social	 e	 que,	 no	 canto	 coral,	 a	 música	 contextualiza	 as	 relações	



Comunicações	
	

186	

sociais	 influenciando	 o	 processo	 de	 formação	 dos	 participantes	 (PEREIRA,	
VASCONCELOS,	2007,	p.	102).	
	

O	 canto	 coral	 se	 constitui	 como	 uma	 relevante	 manifestação	 educacional	

musical	 e	 significativa	 ferramenta	 de	 integração	 social.	 Os	 conhecimentos	 adquiridos	

pelos	participantes	do	coral	influenciam	na	apreciação	artística	e	na	motivação	pessoal	

de	cada	um,	independentemente	de	sua	faixa	etária	ou	de	seu	capital	cultural,	escolar	ou	

social	(AMATO,	2007).	

De	acordo	com	Costa	(2009,	p.	84),	o	coral	juvenil	“amplia	a	visão	de	mundo	dos	

seus	 participantes,	 exercitando	 sua	 atuação	 em	 nossa	 sociedade	 com	 princípios	 de	

solidariedade,	confiança,	companheirismo	e	harmonia	em	grupo,	oferecendo	um	veículo	

de	expressão	de	suas	descobertas,	conflitos	e	anseios	(...)”.	

O	 repertório	 pode	 ser	 uma	 peça-chave	 nas	 diversas	 atividades	 de	 apreciação,	

criação	e	execução.	Independente	do	ensino	de	música	formal,	as	pessoas	conhecem	e	se	

relacionam	 com	 diferentes	 repertórios	 em	 seus	 contextos	 cotidianos.	 Desta	 forma,	

mesmo	um	sujeito	que	nunca	estudou	música	formalmente,	conhece,	ouve	e	canta	uma	

quantidade	significativa	de	músicas	de	gêneros	e	estilos	variados	que	fazem	parte	do	seu	

universo	cotidiano	(WERLANG,	2016,	p.	58).	

	

2.	A	abordagem	metodológica	

	

Para	exploração	do	tema	de	pesquisa,	escolhemos	como	universo	os	estudantes	

do	1º	ano	do	Ensino	Médio,	do	IFPA	Campus	Cametá.	

A	 partir	 deste	 recorte,	 constatamos	 que	 se	 tratava	 de	 um	 estudo	 de	 caso	 e,	

conforme	 LAMNECK	 (1995),	 o	 estudo	 de	 caso	 consiste	 numa	 investigação	 intensiva	

sobre	determinada	unidade,	 constituída	por	uma	pessoa,	um	grupo,	uma	 cultura,	 uma	

organização	ou	de	uma	forma	de	comportamento.	

Vejamos	o	que	Mckee	(2006,	p.79),	neste	sentido,	propõe:	

	
Eu	sugeriria	que	a	chave	para	fazer	estudos	de	caso	com	sucesso	é	quádrupla:	
a)	 pensar	 criticamente	 sobre	 casos,	 já	 que	 questões	 teóricas	 e	metodológicas	
têm	que	ser	equilibradas	em	razão	de	restrições	práticas,	não	basta	selecionar	
qualquer	caso	e	esperar	que	seja	suficiente;	b)	quando	no	local	boas	relações	de	
campo	são	críticas:	a	sociabilidade	e	a	gestão	de	 impressões	podem	percorrer	
um	 longo	 caminho	 aqui;	 c)	 documentar	 todas	 as	 etapas	 envolvidas	 na	
amostragem,	 coleta	 de	 dados	 e	 análise	 -	 é	 necessário	 um	 relato	 transparente	
para	que	os	 leitores	sejam	convencidos	da	 força	e	da	qualidade	da	análise;	d)	
iniciar	 a	 análise	 de	 dados	 o	 mais	 rápido	 possível,	 atrasar	 o	 inevitável	
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simplesmente	 resultará	 em	 uma	 verdadeira	 montanha	 de	 dados,	 o	 que	 será	
muito	demorado	e	desanimador	para	analisar	tudo	de	uma	vez.3	

	

Assim,	 a	 presente	 proposta	 pretende	 utilizar	 um	 conjunto	 variado	 de	 fontes,	

incluindo	 fontes	 musicais	 (partituras	 e	 fonogramas),	 entrevistas	 semiestruturadas,	

relatos,	pesquisas	e	materiais	relevantes.	

Compreendendo	 as	 características	 do	 estudo	 de	 caso	 interpretativo	 e	

compreendendo,	 ainda,	 a	 importância	 de	 alcançar	 os	 objetivos	 propostos	 na	 presente	

pesquisa,	evidenciamos	a	necessidade	de	outra	delimitação	metodológica	para	norteá-la.	

De	 acordo	 com	 Tripp	 (2005,	 p.445),	 “a	 pesquisa-ação	 educativa	 é	

principalmente	 uma	 estratégia	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 professores	 enquanto	

pesquisadores	 para	 que	 possam	 utilizar	 suas	 pesquisas	 para	 melhorar	 seu	 ensino	 e,	

assim,	a	aprendizagem	de	seus	alunos	(…)”.4	

Para	Kemmis	and	McTaggart	(1988,	p.	5),		

	
a	 pesquisa-ação	 é	 uma	 forma	 de	 investigação	 auto	 reflexiva,	 realizada	 pelos	
participantes	em	situações	sociais,	a	fim	de	melhorar	a	racionalidade	e	a	justiça	
de	 suas	 práticas	 sociais	 e	 educacionais,	 bem	 como	 sua	 compreensão	 dessas	
práticas	e	das	situações	em	que	essas	práticas	são	realizadas.5	
	

Conforme	 Tripp	 (2005,	 p	 447),	 “as	 técnicas	 de	 pesquisa	 devem	 satisfazer	 os	

critérios	comuns	a	outros	tipos	de	pesquisa	acadêmica	(ou	seja,	suportar	a	revisão	por	

pares	de	procedimentos,	significância,	originalidade,	validade	etc.)”.6	

A	pesquisa-ação	é	um	 tipo	de	 investiga-ação,	 que,	 genericamente,	 consiste	 em	

qualquer	processo	que	siga	um	ciclo,	em	que	se	aprimorem	práticas	através	da	oscilação	

entre	a	ação	no	campo	da	prática	e	a	investigação	a	respeito	dela.	Assim,	para	melhorar	a	
                                                
3Tradução	livre	de	I	would	suggest	the	key	to	doing	case	studies	successfully	is	four-fold:	a)	think	critically	
about	 cases,	 whilst	 theoretical	 and	 methodological	 issues	 have	 to	 be	 balanced	 against	 practical	
constraints	do	not	just	select	any	case	and	hope	it	will	suffice;	b)	when	on	site	good	field	relations	are	
critical:	 sociability	 and	 impression	 management	 can	 go	 a	 long	 way	 here;	 c)	 document	 all	 the	 steps	
involved	in	sampling,	data	collection,	and	analysis	–	a	transparent	account	is	necessary	if	readers	are	to	
be	 convinced	 of	 the	 strength	 and	 quality	 of	 the	 analysis;	 d)	 begin	 data	 analysis	 as	 soon	 as	 possible,	
delaying	 the	 inevitable	 will	 simply	 result	 in	 a	 veritable	 data	 mountain	 which	 will	 be	 very	 time	
consuming	and	disheartening	to	analyse	all	at	once.	

4	Tradução	livre	de	“educational	action	research	is	principally	a	strategy	for	the	development	of	teachers	
as	 researchers	 so	 that	 they	 can	 use	 their	 research	 to	 improve	 their	 teaching	 and	 thus	 their	
students’learning	(…)”.	

5	 	 Tradução	 livre	 de	 “Action	 research	 is	 a	 form	 of	 self-reflective	 enquiry	 undertaken	 by	 participants	 in	
social	 situations	 in	 order	 to	 improve	 the	 rationality	 and	 justice	 of	 their	 own	 social	 and	 educational	
practices,	as	well	as	their	understanding	of	these	practices	and	the	situations	 in	which	these	practices	
are	carried	out”.	

6	 Tradução	 livre	 de	 “research	 techniques	 should	meet	 the	 criteria	 common	 to	 other	 kinds	 of	 academic	
research	(ie.	Withstand	peer-review	of	procedures,	significance,	originality,	validity,	etc.)”.	
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prática,	 é	 necessário	 planejar,	 implementar,	 descrever	 e	 avaliar	 uma	mudança.	 Desse	

modo,	 aprendemos	 durante	 o	 processo,	 tanto	 sobre	 a	 prática,	 como	 sobre	 a	 própria	

investigação	(TRIPP,	2005).	

É	necessário	também	salientar	que	a	motivação	da	pesquisa-ação	exige	reflexão	

durante	todo	ciclo	investigativo,	desde	a	identificação	do	que	deve	ser	melhorado	até	a	

finalização	do	processo,	 com	os	 resultados	obtidos	a	partir	dessa	busca	por	melhorias	

(TRIPP,	2005).	
Figura	2:	The	action	research	spiral	

	
Fonte:	KEMMIS;	MCTAGGART;	NIXON,	2014	

	
A	coleta	de	dados	ocorrerá	através	de	relatos	e	entrevistas	semiestruturadas.	De	

acordo	com	Alencar	(2000,	p.	80),	

	 	
a	entrevista	é	o	método	de	coleta	de	informações	mais	utilizado	nas	pesquisas	
sociais.	 [...]	 O	 pesquisador	 utiliza	 um	 questionário	 ou	 um	 roteiro	 para	
elaboração	de	uma	entrevista.	Tais	 instrumentos	são	planejados	e	elaborados,	
tendo	em	vista	o	problema	de	pesquisa,	o	objetivo	do	estudo,	o	seu	referencial	
teórico,	as	suas	hipóteses	ou	as	questões	norteadoras.	
	

Após	 a	 elaboração	do	 alicerce	metodológico	 e	 referencial	 teórico	 da	 pesquisa,	

realizamos	o	Projeto	de	Intervenção	intitulado	“A	música	que	me	toca:	um	mergulho	no	

processo	criativo	dos	estudantes	do	IFPA	Campus	Cametá”,	cujos	componentes	serão	os	

estudantes	 do	 Curso	 Técnico	 em	 Informática	 Integrado	 ao	 Ensino	 Médio	 do	 IFPA	

Campus	 Cametá.	 O	 projeto	 teve	 início	 em	 maio	 de	 2019,	 com	 final	 previsto	 para	

setembro	do	corrente	ano.	

Estão	sendo	ministradas	aulas	que	visam	à	prática	musical	por	meio	da	vivência	

do	Canto	Coral.	Para	realização	das	aulas,	haverá	utilização	do	modelo	C(L)A(S)P	–	que	

tem	 como	 eixo	 principal	 a	 criação,	 a	 apreciação	 e	 a	 performance	 (FRANÇA,	 2002).	

Também	utilizamos	conceitos	abordados	pelos	educadores	musicais	Schafer	e	Dalcroze.	
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Inicialmente,	 nos	 dedicamos	 ao	 trabalho	 corporal,	 através	 da	 percepção	 de	

sensações	 dos	 sons	 no	 corpo,	 seguindo	 os	 parâmetros	 da	 eurritmia	 propostos	 por	

Dalcroze;	em	seguida	construímos	nossa	compreensão	sobre	os	conceitos	de	som,	ruído	

e	 silêncio.	 Estamos	 promovendo	 a	 apreciação	 de	 obras	 corais	 para	 conhecimento	 e	

identificação	 das	 características	 da	 sonoridade	 coral.	 Ao	 final	 desse	 momento,	

escolhemos	duas	obras	representativas	do	cotidiano	dos	estudantes	para	estudo	através	

do	Canto	Coral,	momento	em	que	houve	a	apreciação	musical	do	repertório	selecionado.	

A	 partir	 de	 então,	 começamos	 o	 estudo	 teórico	 musical	 cujo	 intuito	 é	 identificar	 a	

percepção	 e	 utilização	 de	 elementos	musicais	 –	 ritmo,	 harmonia,	melodia	 –	 nas	 obras	

escolhidas.	 Iniciamos	 os	 ensaios	 das	 obras	 escolhidas,	 adaptadas	 ao	 Canto	 Coral.	 Os	

arranjos	estão	sendo	elaborados	pela	pesquisadora	e	parceiros.	O	intuito	é	realizar	uma	

performance	e	a	gravação	em	mídia	digital	dessas	obras	como	conclusão	do	Projeto	de	

Intervenção,	além	de	elaborarmos	um	caderno	no	qual	vamos	esmiuçar	o	percurso	de	

estudo	empreendido.	

Durante	a	execução	do	projeto	de	 Intervenção,	estamos	realizando	entrevistas	

semiestruturadas	 com	os	 estudantes	 a	 fim	de	 que	 possamos	 observar	 a	 percepção	 do	

processo	de	ensino	e	aprendizagem.	Para	avaliar	a	metodologia	aplicada,	os	estudantes	

farão	relatos	de	experiência	pessoal	e	análise	da	metodologia	utilizada.	

	

3.	O	ambiente	de	pesquisa	

O	 Instituto	 Federal	 do	 Pará	 (IFPA)	 é	 uma	 instituição	 de	 educação	 básica,	

superior	 e	 profissional,	 pluricurricular	 e	 multicampi,	 especializada	 na	 oferta	 de	

educação	profissional	e	tecnológica	nas	diferentes	modalidades	de	ensino,	com	base	na	

conjugação	de	conhecimentos	 técnicos	e	 tecnológicos	com	sua	prática	pedagógica.	Sua	

atuação	abrange	mais	de	70%	do	estado,	possuindo	atualmente	18	campi	(s/a,	2013).		

A	presente	proposta	 é	desenvolvida	no	 IFPA	Campus	Cametá.	O	 IFPA	Campus	

Cametá	 iniciou	 suas	 atividades	 no	 ano	 de	 2013	 e,	 portanto,	 é	 um	 Campus	 ainda	 em	

implantação.	Atualmente	a	 instituição	está	 localizada	à	Rua	Gentil	Bittencourt,	nº1580,	

em	 frente	 à	 Praça	 da	 Justiça,	 em	 edificação	 cedida	 pela	 Prefeitura	 Municipal	 na	 qual	

funciona,	 também,	 a	 Universidade	 Aberta	 do	 Brasil.	 Isto	 porque	 a	 obra	 do	 prédio	 do	

IFPA	ainda	não	está	concluída.		

O	 Campus	 oferece	 cursos	 técnicos	 em	 Agropecuária,	 Informática	 e	 Recursos	

Pesqueiros	 e	 cursos	 de	 pós	 graduação	 lato	 sensu	 em	 Agroecologia	 e	 Informática	
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Educativa.	Além	disso,	existem	projetos	de	pesquisa	e	extensão,	pois	uma	das	premissas	

do	Instituto	é	trabalhar	nas	três	vertentes:	ensino,	pesquisa	e	extensão.		

Conforme	o	Plano	Político	Pedagógico	(PPP)	vigente	no	Campus,	há	apenas	uma	

modalidade	 de	 Curso	 Técnico	 Integrado	 ao	 Ensino	 Médio,	 o	 Curso	 Técnico	 em	

Informática.	 De	 acordo	 com	 Projeto	 Político	 Pedagógico	 do	 Curso	 (PPC)	 referido,	 a	

disciplina	Artes	é	ofertada	apenas	na	1ª	série	do	Ensino	Médio,	o	que	pode	ser	verificado	

também	 através	 da	 Resolução	 nº014/2017	 Consup	 de	 19	 de	 janeiro	 de	 2017.	 Sendo	

assim,	houve	a	escolha	dos	estudantes	da	1ª	série	do	Ensino	Médio.	Tínhamos	em	mente	

o	 desenvolvimento	 da	 pesquisa	 no	 contexto	 da	 disciplina	 Artes	 ofertada	 de	 modo	

regular,	 cumprindo	 os	 objetivos	 do	 Programa	 de	 Mestrado	 Profissional	 em	 Artes	

(PROFARTES),	com	o	intuito	de	melhorar	a	qualidade	de	ensino	na	Educação	Básica.			

Os	estudantes	do	Curso	Técnico	em	Informática	Integrado	ao	Ensino	Médio	que	

participarão	desta	pesquisa	estudam	no	turno	vespertino	e	assistem,	também,	a	algumas	

aulas	 no	 contra	 turno,	 no	 período	 matutino.	 Eles	 podem	 desenvolver	 atividades	 de	

pesquisa	e	extensão	em	outros	horários	disponíveis.	Devido	a	este	fato,	muitas	vezes,	os	

estudantes	 retornam	às	 suas	 casas	apenas	no	período	da	noite.	Alguns	estudantes	 são	

oriundos	 de	 comunidades	 ou	 cidades	 próximas,	 residindo	 em	 casas	 de	 parentes	 e	

visitando	seus	familiares	quando	possível.	

O	Campus	Cametá	dispõe	de	cinco	salas	e	um	laboratório	de	Informática.	Até	o	

momento	 não	 dispomos	 de	 um	 espaço	 específico	 para	 a	 realização	 das	 atividades	

musicais	 e	 não	 possuímos	 nenhum	 instrumento	 musical,	 apesar	 da	 nossa	 constante	

solicitação	 desde	 2017.	 Os	 equipamentos	 de	 sonorização	 disponíveis	 são	 apenas	 uma	

caixa	de	som	e	dois	microfones	sem	fio.		

	

4.	Práticas	e	resultados	

Iniciamos	a	atuação	no	projeto	de	Intervenção	dia	10	de	maio	de	2019,	nos	três	

primeiros	 encontros	 trabalhamos	 através	 da	 temática	 Som,	 ruído	 e	 silêncio,	 alicerçada	

pelas	 concepções	 dos	 educadores	musicais	 Schafer,	 Swanwick	 e	 Dalcroze.	 A	 partir	 do	

quarto	encontro	começamos	a	dialogar	sobre	música	coral,	voz	 falada	e	voz	cantada,	a	

partir	dos	estudos	de	Behlau	&	Pontes	(1999),	Goulart	&	Cooper	(2002),	Mello	(1990)	e	

Costa	(2009).	Relatarei	aqui	alguns	desses	momentos	de	partilha	de	saberes.	

No	 primeiro	 encontro	 expusemos	 aos	 alunos	 o	 projeto	 de	 pesquisa	 e	

explicitamos	 também	 expectativa	 quanto	 à	 participação	 deles	 como	 pesquisadores.	
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Entregamos	um	caderno	a	cada	um,	para	que	pudessem	escrever	seus	relatos	sobre	as	

aulas	em	que	a	pesquisa	seria	aplicada.	Após	esse	momento	 informamos	que	 faríamos	

uma	 atividade	 fora	 de	 sala,	 momento	 em	 que	 nos	 encaminhamos	 para	 o	 hall	 da	

instituição.	

Transcrevemos,	 a	 seguir,	 algumas	 declarações	 dos	 alunos	 após	 as	 nossas	

intervenções:	

“Ela	 levou	 a	 gente	 para	 fora	 para	 poder	 nos	 ensinar	 como	 sentir	 a	 música.	

Aprendi	que	a	música	é	muito	importante	para	nós	humanos.”	(Alex)	

“A	aula	foi	bem	legal,	ouvimos	música,	a	primeira	música	foi	bem	calma,	parecia	

uma	apresentação	de	balé,	na	outra	eram	vários	 sons,	 era	batida	de	 sino,	 relinchar	de	

cavalo	(...),	parecia	uma	orquestra	musical	com	os	animas.”	(Diele)		

“A	primeira	música	me	 lembrou	uma	caixinha	de	música.	A	outra	 lembra	uma	

agonia	acompanhada	de	calmaria.”	(Lucas)		

A	 partir	 da	 audição	 de	 duas	 obras	 instrumentais	 do	 repertório	 erudito,	

sugerimos	 que	 os	 estudassem	 criassem	 gestos	 que	 combinassem	 com	 os	 sons	 que	

ouviam.	 De	 início,	 foi	 bem	 difícil	 conseguir	 a	 participação	 efetiva	 dos	 alunos.	 Houve	

dispersão	 e	 brincadeiras	 paralelas,	mas	 os	 relatos	 deles	 demonstram	que	 percebem	 e	

refletem	sobre	si	e	o	que	lhes	toca.		

“Nossa	 atividade	 foi	 bem	 bagunçada,	 nós	 podíamos	 ter	 mais	 maturidade(...)”	

(Josielly)	

“(...)	 a	 metodologia	 usada	 hoje	 foi	 boa,	 o	 maior	 problema	 foi	 a	 falta	 de	

comportamento	 dos	 alunos,	 hoje	 nos	 ensinaram	um	novo	modo	 de	 ver	 uma	música	 e	

como	senti-la.”	(André)	

“Sobre	as	músicas,	sei	que	elas	têm	um	significado	importante,	sei	lá,	quando	eu	

ouvi	a	música	me	deu	vontade	de	viver	mais,	me	divertir	mais,	pois	as	aulas	de	arte	tão	

me	mostrando	isso.”	(Alex)	

Após	 a	 audição	 das	 duas	 obras	 apresentadas,	 pedimos	 que	 os	 estudantes	 se	

sentassem	no	chão,	formando	uma	roda	e	prestassem	atenção	ao	que	podiam	percebem	

de	olhos	fechados,	em	completo	silêncio.	Depois	desse	exercício,	discutimos	os	conceitos	

de	som,	ruído	e	silêncio.	

“A	atividade	de	ficar	em	silêncio,	fechar	os	olhos	e	ouvir	os	sons	do	ambiente	foi	

uma	 abertura	 para	 a	 apreciação	 dos	 sons	 existentes,	 encontrar	 harmonia	 neles,	 para	

tentar	dizer	o	que	eles	eram	e	o	que	representam	em	nós.	Admito	que	esse	método	me	
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foi	agradável,	pois	gosto	de	me	fechar,	ouvir	só	o	que	meu	corpo	está	falando.	Também	a	

atividade	 deveria	 ajudar	 a	 diferenciar	 sons	 e	 ruídos,	 mas	 admito	 que	 não	 entendi	 o	

conceito.”	(Hugo)	

“Eu	acho	que	essa	atividade	pode	ser	trabalhada	para	despertar	a	percepção	das	

pessoas.	Gostei	da	atividade,	porque	percebi	coisas	que	normalmente	no	dia	a	dia	não	

iria	perceber.”	(Jakeline)	

“Aprendi	a	parar	e	ouvir	as	melodias	e	os	sons	ao	meu	redor	e	no	meu	interior.”	

(Eduarda)	

“Aprendi	que	o	silêncio	não	existe	e,	por	mais	que	tentamos	fazer	com	que	ele	se	

sobressaia,	não	conseguimos,	porque	a	todo	tempo	existem	sons.”	(Mirian)	

Para	 finalizar	 o	 encontro,	 retornamos	 à	 sala	 de	 aula	 e	 propusemos	 aos	

estudantes	que	 fizessem,	cada	qual	à	sua	maneira	e	de	acordo	com	a	sua	percepção,	o	

relato	da	aula	e	tentassem	intitular	as	músicas	escutadas.	A	maioria,	no	entanto,	apenas	

se	restringiu	a	descrever	o	que	sentiu.		

Através	 dos	 encontros	 que	 já	 tivemos,	 é	 possível	 observar	 que	 os	 estudantes	

estão	 disponíveis	 a	 participar;	 o	 fato	 de	 serem	 vistos	 como	 pesquisadores	 foi	 um	

estímulo	 para	 eles,	 pois	 sentiram-se	 valorizados.	 Aos	 poucos,	 estamos	 conhecendo	 o	

repertório	que	representa	o	gosto	musical	dos	estudantes,	o	que,	ao	mesmo	tempo	em	

que	nos	conecta	como	professora	e	estudantes,	tem	propiciado	maior	proximidade	entre	

os	 próprios	 estudantes.	 A	 produção	 artística	 coletiva	 escrita	 do	 nosso	 percurso	 de	

estudo	está	 em	execução,	 com	a	 contribuição	 individual	de	 cada	um,	 fotos	 e	desenhos	

das	aulas.	

De	modo	 geral,	 acreditamos	 que	 a	 prática	 educativa	 realizada	 neste	 trabalho	

apresenta	 o	 conhecimento	 ancorado	 na	 afetividade	 e	 na	 alegria,	 em	 conformidade	 a	

proposta	 do	 estimado	 educador	 Paulo	 Freire,	 pois	 assim	 é	 possível	 propiciar	

aprendizagem	significativa.	
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Improvisação	e	voz:	estado	da	arte	nas	revistas	da	ABEM,	OPUS,	Per	
Musi	e	Música	Hodie	

	
	

Rodrigo	Assad	Mogames	
IA	-	UNESP	–	romogames@gmail.com	

	
	

	
Resumo:	 Nesse	 artigo	 pretende-se	 verificar	 e	 mapear,	 em	 pesquisa	 denominada	 “estado	 da	 arte”,	 a	
produção	acadêmica	nas	revistas	científicas	no	Brasil,	que	trazem	como	temática	principal	a	improvisação	
e	 o	 uso	 da	 voz.	 As	revistas	 científicas	 pesquisadas	 foram,	 a	 OPUS	 (Revista	 Eletrônica	 da	 Associação	
Nacional	de	Pesquisa	e	Pós-graduação	em	Música	–	ANPPOM),	a	Revista	da	ABEM	(Associação	Brasileira	
de	Educação	musical),a	Per	musi	(Revista	acadêmica	de	música	da	UFMG)	e	a	revista	Música	Hodie.	Como	
resultado	da	pesquisa,	verificou-se	a	quase	inexistente	presença	de	trabalhos	que	abordassem	a	temática	
improvisação	 e	 voz.	 Os	 termos	 buscados	 foram	 Improvisação,	 voz,	 canto	 e	 canto	 coral.	No	 escopo	 das	
buscas,	 foram	 consideradas	 as	 categorias	 autor,	 título,	 resumo,	 termos	 anexados	 e	 texto	 completo,	 com	
prioridade	para	a	leitura	dos	resumos,	como	é	o	convencional	nesse	tipo	de	metodologia.		
	
Palavras-chave:	Voz.	Canto.	Canto	coral.	Práticas	criativas.	Improvisação	livre.	
		
	

Introdução		

	

O	 século	 XX	 foi	 uma	 época	 caracterizada	 por	 importantes	 descobrimentos	 e	

invenções:	 psicanálise,	 voos	 espaciais,	 desenvolvimentos	 tecnológicos,	 entre	 outros.	 A	

educação	 musical	 também	 passou	 por	 grandes	 mudanças,	 principalmente	 com	 o	

surgimento	de	métodos,	modelos	e	abordagens	que	representaram	uma	transformação	

na	prática	educativa,	propondo	uma	ênfase	nas	necessidades	dos	alunos,	e	não	no	objeto	

dos	 estudos:	 são	 as	 já	 conhecidas	 1ª	 e	 2ª	 gerações	 de	 educadores.	 Os	 educadores	 da	

primeira	geração	influenciaram	os	das	gerações	seguintes	e	novos	métodos,	modelos	e	

abordagens	de	ensino	e	de	aprendizagem	musical	 foram	desenvolvidos,	cada	educador	

com	 sua	 perspectiva,	 com	 ênfase	 maior	 ou	 menor	 neste	 ou	 naquele	 aspecto.	

(FERNANDES,	 2013.	 p.	 121).	Embora	 apresentem	 modelos	 e	 propostas	 pedagógicas	

características,	 são	 as	 suas	 semelhanças	 e	 suas	 ideias	 convergentes	 que	 tornaram	

possível	uma	verdadeira	revolução	na	forma	de	se	ensinar	música.	Podemos	citar	duas	

principais	características	semelhantes:	a)	tanto	a	primeira	quanto	a	segunda	geração	de	

educadores	 musicais	 revolucionaram	 a	 maneira	 de	 ensinar	 música,	 trazendo	

metodologias	 e	 alternativas	 de	 ensino	 bastante	 diferenciadas	 daquelas	 previstas	 no	

ensino	 tradicional	 de	 música,	 focado	 na	 reprodução	 vocal/instrumental,	 no	
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desenvolvimento	 técnico,	 na	 repetição	 e	 consequente	 formação	 de	 repertório;	 e	 b)	 a	

utilização	do	Canto	como	recurso	pedagógico	na	musicalização,	independentemente	do	

nível	 técnico	 ou	 contexto	 de	 ensino	 e	 aprendizagem	musical.	Essa	 posição	 crítica	 em	

relação	à	maneira	tradicional	de	se	ensinar	música	tem	sido	denominada	como	Práticas	

Criativas,	e	referem-se	à	maneira	de	se	trabalhar	a	educação	musical	por	meio	de	atos	

criativos,	 ou	 seja,	 propostas	 que	 visam	 constantemente	 a	 ação	 criativa	 nas	 aulas,	 com	

incentivo	 à	 invenção	 e	 à	 improvisação	musical,	 a	 fim	 de	 proporcionar	 aos	 alunos	 um	

aprendizado	baseado	na	escuta,	para	que	possam	experimentar	ideias	próprias	em	suas	

propostas	 musicais,	 vivenciar	 a	 música	 e	 utilizar	 a	 linguagem	 musical	 de	 maneira	

autônoma.		

Historicamente,	a	prática	do	canto	está	inserida	em	muitas	culturas,	de	diversas	

formas,	 com	 características	muito	 particulares.	Seu	 uso	 e	 aplicações	geram	 identidade	

para	os	povos,	sendo	possível	analisar,	identificar,	descrever	ou,	até	mesmo,	categorizar	

diversos	aspectos	dos	contextos,	sociais,	econômicos	e	políticos	onde	estes	povos	estão	

inseridos,	por	meio	da	observação,	descrição	e	análise	da	forma	e	maneira	que	esse	povo	

canta.		

Nas	 diversas	 pedagogias	 musicais,	 o	 canto	 é	 considerado	 um	 dos	 pilares	 do	

desenvolvimento	da	educação	musical.	A	voz	é	o	nosso	principal	instrumento,	e	pode	se	

transformar	 em	 um	 verdadeiro	meio	 de	 expressão	 e	 de	 desenvolvimento	 auditivo,	 da	

afinação,	 da	 musicalidade,	 da	 atenção,	 da	 concentração,	 da	 coletividade,	 entre	 outros	

aspectos.	Outro	fator	importante	para	o	seu	uso	no	processo	de	ensino	e	aprendizagem	

musical	é	o	fato	do	canto	ser	adaptável	a	qualquer	contexto;	o	meio	necessário	para	sua	

aplicação	 é	 apenas	 o	nosso	 corpo.	Nesse	 sentido,	 tanto	 o	 canto	quanto	 a	 utilização	de	

práticas	criativas	no	âmbito	nacional	em	educação	musical,	podem	ser	uma	via	de	acesso	

das	pessoas	à	música.		A	necessidade	das	escolas	de	se	adequarem	para	o	atendimento	

da	lei	nacional	que	determina	o	ensino	de	música1	faz	que	o	canto	e	as	práticas	criativas	

sejam	 cada	 vez	 mais	 utilizados,	 visto	 “a	 facilidade	 de	 acesso	 da	 população	 a	 essa	

                                                
1	No	ano	de	2008,	foi	sancionada	a	Lei	n°	11.769/2008,	que	determinava	a	obrigatoriedade	do	ensino	de	
música	na	educação	básica,	porém,	em	2016	essa	lei	foi	substituída	pela	Lei	13.279/2016,	que	coloca	a	
música,	 assim	 como	 as	 artes	 visuais,	 a	 dança	 e	 o	 teatro	 como	 linguagens	 que	 deverão	 integrar	 o	
conteúdo	 curricular	 da	 educação	 básica.	 A	 Base	 Nacional	 Comum	 Curricular	 (BNCC),	 que	 norteia	 os	
currículos	 dos	 sistemas	 e	 redes	 de	 ensino	 das	 Unidades	 Federativas,	 bem	 como	 as	 propostas	
pedagógicas	de	todas	as	escolas	públicas	e	privadas	de	Educação	Infantil,	Ensino	Fundamental	e	Ensino	
Médio,	em	todo	o	Brasil,	contempla	parte	das	atividades	que	devem	ser	introduzidas	nessas	instituições	
de	ensino	
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linguagem,	 bem	 como	 de	 diferentes	 faixas	 etárias,	 músicos	 e	 não	 músicos.”	

(FONTERRADA,	2015).	

No	Brasil,	a	educação	musical	é	amplamente	marcada	pelo	canto.	Desde	o	início	

do	século	XX,	muitas	escolas	traziam	o	canto	como	forma	de	educação	musical.	Nos	anos	

30	 do	 século	 passado,	 ao	 instituir	 o	 Canto	 Orfeônico	 em	 todas	 as	 escolas	 públicas	

brasileiras,	ou	seja,	por	meio	de	uma	legislação	educacional	ampla,	Villa-Lobos	tornou-se	

um	dos	mais	importantes	nomes	da	educação	musical	no	país.	De	acordo	com	as	ideias	

do	movimento	modernista,	que	atribuía	à	música	uma	função	social,	ressaltando	o	valor	

do	 folclore	 e	 da	 música	 popular,	 e	 inspirado	 no	 método	Kodály,	 representante	 da	

primeira	 geração	 de	 educadores,	 citada	 anteriormente,	 temos	 no	 Canto	 Orfeônico	 a	

valorização	 de	 grandes	 agrupamentos	 corais,	 a	 serviço	 da	 identidade	 brasileira.	

(FONTERRADA,	2005)	

Um	 importante	 recurso	no	processo	de	ensino	e	aprendizagem	musical,	 e	que	

muitas	vezes	é	deixado	de	lado	é	a	improvisação.	Quando	usada	no	processo	educativo,	

pode	trazer	benefícios,	dentre	eles,	a	melhora	nas	relações	interpessoais,	criativas	e	não	

competitivas,	baseadas	na	igualdade,	e	que	cria	um	sentimento	de	confiança	no	outro	e	

em	 si	 mesmo.	 Ao	 pensar	 a	 improvisação	 como	 um	 meio	 para	 a	 composição,	 a	 sua	

utilização	é,	também,	uma	forma	de	compreender	melhor	a	música	composta	por	outros	

músicos	 nos	 mais	 diferentes	 períodos	 históricos.	 A	 educação	 musical	 que	 descarta	 a	

possibilidade	 de	 criação,	 do	 fazer,	 do	 eleger,	 não	 pode	 ser	 considerada	 uma	 educação	

abrangente.	

Além	disso,	a	 improvisação	aplicada	à	educação	musical	faz	entender	a	música	

como	um	processo	que	combina	a	prática	musical,	a	tomada	de	decisões	e	a	exploração	

de	 propostas	 individuais	 e	 coletivas;	 “(...)	 é	 uma	 oportunidade	 insuperável	 para	 a	

experimentação	da	imaginação”.		(ALONSO,	2008.	p.	58)	

Segundo	Alonso,	a	improvisação	

	
deve	 estar	 já	 no	 começo	 da	 educação	 musical.	 Não	 se	 deve	 esperar	 que	 o	
estudante	 “saiba	 tocar”	 para	 começar	 a	 improvisar,	 já	 que	 a	 improvisação	 é	
também	 uma	 técnica	 de	 aprendizagem.	 Através	 dela,	 o	 principiante	 pode	
adquirir	não	só	uma	técnica	instrumental,	mas	também	a	capacidade	de	tomar	
decisões,	 autoconfiança	e	um	hábito	no	enfrentamento	com	novas	 situações	e	
novas	relações	entre	os	músicos.	É	ademais	uma	maneira	de	autoconhecimento	
(ALONSO,	2008.	p.59,	apud	LATORRE,	2014.	p.	84)	
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1.	Práticas	Criativas	e	a	Improvisação	Livre	

	

As	práticas	criativas	podem	ser	consideradas	como	novas	abordagens	propostas	

por	uma	educação	musical	construtivista	que,	

	
apoiada	 num	 paradigma	 da	 arte	 enquanto	 invenção	 e	 pensando	 a	 atividade	
musical	tradicional	(que	se	limita	a	transmitir	conceitos,	conteúdos	e	regras)	e	
questiona	 também	 as	 fronteiras	 entre	 a	 música	 popular	 e	 a	 música	 erudita,	
entre	a	chamada	“alta	cultura	e	baixa	cultura”	e	entre	a	figura	do	compositor	e	
do	intérprete.	(COSTA,	2017,	p.10)	

	

Neste	 tipo	 de	 abordagem	 a	 prática	 criativa	 é	 o	 fundamento	 principal.	 Porém,	

embora	 existam	 exceções	 de	 algumas	 abordagens	 criativas	 produzidas	 nos	 últimos	

tempos,	 de	 maneira	 geral	 a	 forma	 mais	 usual	 de	 educação	 musical,	 seja	 em	

conservatórios,	escolas	de	música	ou	universidades	ainda	tem	sido	a	maneira	tradicional	

de	se	ensinar,	com	base	em	três	aspectos	básicos:	

	
Um	 repertório	 fundamentalmente	 restrito	 a	 música	 do	 passado;	 um	 tipo	 de	
ensino	 rígido	 que	 deixa	 de	 lado	 as	 peculiaridades	 de	 cada	 indivíduo,	 suas	
necessidades	expressivas,	sua	cultura	musical	e	sua	maneira	de	aprender,	e	por	
último,	 a	 ausência	 da	 improvisação	 como	 técnica	 básica	 de	 aprendizagem	
musical,	pessoal	e	social2.	(ALONSO,	2008.	p.	51)	

	

Na	 escola	 regular,	 quando	 há	 o	 ensino	 de	 música	 na	 grade	 curricular,	 a	

criatividade	e	a	 improvisação	são	pouco	valorizadas.	O	que	se	encontra	muitas	vezes	é	

um	destaque	à	obediência,	à	uniformidade	–	que	buscam	diminuir	as	individualidades	e,	

sobretudo,	 o	medo;	 “medo	de	 ser	diferente,	medo	de	 errar,	 de	 experimentar,	 de	 criar,	

medo	de	ser	si	mesmo.”	(Alonso,	2008.	p.	57)	

Embora	a	improvisação	tenha	um	papel	constante	na	história	da	música,	como	

no	caso	da	música	barroca,	das	músicas	folclóricas	e	populares	ou	no	jazz,	por	exemplo,	

o	que	se	verifica	nesses	casos	é	a	presença	da	chamada	improvisação	idiomática,	ou	seja,	

que	está	inserida	em	um	idioma	musical,	e	assim	segue	as	regras	desse	idioma	–	acordos	

melódicos	ou	rítmicos,	regras	de	contraponto,	progressões	harmônicas,	entre	outros.	O	

jazz,	o	 choro	 ou	 o	 blues	 são	 exemplos	 de	 idiomas	musicais	 que	 seguem	 regras	muito	

específicas;	para	que	o	músico	improvise;	nesses	casos,	são	necessários	muitos	anos	de	

                                                
2	Tradução	livre	do	original	em	espanhol,	feita	pelo	pesquisador,	assim	como	as	demais	citações	do	livro	
Improvisación	libre:	la	composición	en	movimiento	de	Alonso,	2008	
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estudo	para	um	domínio	do	instrumento,	da	teoria	e	da	forma,	das	progressões	dentro	

do	campo	harmônico,	entre	outras	habilidades.	Nestes	territórios	ocorre	uma	espécie	de	

jogo	com	regras,	em	que	os	procedimentos	e	materiais	são	delimitados	de	forma	mais	ou	

menos	rígidas.		

Em	oposição	temos	o	“jogo	sem	regras”	da	livre	improvisação.	Nesse	caso	não	há	

um	marco	normativo,	mas	“um	desejo	de	criar	no	momento,	e	coletivamente	uma	nova	

música”.	 (ALONSO,	 2008.	 p.	 13).	 Esta	 atividade	 não	 está	 vinculada	 a	 nenhum	 idioma	

musical,	 a	 regras	 tonais,	modais	ou	qualquer	outro	princípio	da	 tradição	musical,	mas	

sim	em	características	pré-musicais,	no	evento	sonoro,	ou	seja,	no	próprio	som,	matéria-

prima	básica	para	qualquer	música.	Assim	cria-se,	segundo	Alonso,	ao	invés	de	marcos	

ou	regras,	uma	“gramática	referencial”,	

	
Os	improvisadores	se	reúnem	com	outros	músicos	que	nunca	tocaram	juntos,	
músicos	 de	 outros	 países,	 de	 outras	 línguas,	 de	 outras	 culturas,	 e	 o	milagre	
pode	 acontecer.	 Partituras	 invisíveis	 voam	 sobre	 suas	 cabeças.	 Porém	 a	
liberdade	é	exigente	e	tem	suas	regras:	tem	que	ouvir	o	outro,	tem	que	senti-
lo.	(Alonso,	2008.	p.	13)	

	

O	 foco	está	na	performance,	e	nos	aspectos	que	esta	 inclui,	 na	 criação	de	uma	

atuação	ativa	e	criativa,	em	tempo	real,	tanto	solista	quanto	coletiva.	

	

2.	Publicações	com	foco	na	voz	e	improvisação	

		

A	 revisão	 de	 literatura	 efetuada	 apresenta	 um	 panorama	 das	 publicações	 de	

artigos	dos	principais	periódicos	nacionais	com	a	temática	principal	em	voz	(canto	e/ou	

canto	 coral)	 e	 improvisação	 (livre	 e/ou	 idiomática).	 As	revistas	 científicas	nacionais	

pesquisadas	 foram,	 a	 OPUS	 (Revista	 Eletrônica	 da	 Associação	 Nacional	 de	 Pesquisa	 e	

Pós-graduação	 em	 Música	 –	 ANPPOM),	a	 Revista	 da	 ABEM	(Associação	 Brasileira	 de	

Educação	 musical),	 a	Per	musi	(Revista	 acadêmica	 de	 música	 da	 UFMG)	 e	 a	 revista	

Música	Hodie	 (Universidade	 Federal	 de	 Goiás)	 em	 uma	 pesquisa	 caracterizada	 como	

estado	da	arte.	

A	 escolha	 destes	 periódicos	 se	 deu	 em	 função	 da	 classificação	 no	 Qualis	

Periódico	 da	 CAPES,	 onde	 todos	 possuem	 estrato	 “A”3.	 Justifica-se	 ainda	 por	 todas	 as	

                                                
3	Opus,	Revista	da	Abem	e	Per	musi	estão	classificadas	como	A1	e	Revista	Música	Hodie	classificada	como	
A2	
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revistas	 terem	 como	 foco	 e	 escopo	 de	 suas	 publicações,	 produções	 relacionadas	 à	

música,	 performance	 e	 educação.	 Não	 foi	 realizado	 nenhum	 recorte	 de	 data,	 ou	 seja,	

foram	pesquisadas	as	publicações	desde	a	primeira	edição	de	cada	uma	das	revistas.	

	Segundo	Ferreira	(2002,	p.	257-72),	as	pesquisas	denominadas	estado	da	arte,	

podem	ser	assim	descritas:	

	
Definidas	 como	 de	 caráter	 bibliográfico,	 elas	 parecem	 trazer	 em	 comum	 o	
desafio	de	mapear	e	de	discutir	uma	certa	produção	acadêmica	em	diferentes	
campos	de	 conhecimento,	 tratando	 responder	que	 aspectos	 e	 dimensões	 vêm	
sendo	destacados	e	privilegiados	em	diferentes	épocas	e	lugares,	de	que	formas	
e	em	que	condições	tem	sido	produzidas	certas	dissertações	de	mestrado,	teses	
de	 doutorado,	 publicações	 em	 periódicos	 e	 comunicações	 em	 anais	 de	
congressos	 e	 seminários.	 Também	 são	 reconhecidas	 por	 realizarem	 uma	
metodologia	 de	 caráter	 inventariante	 e	 descritivo	 da	 produção	 acadêmica	 e	
científica	sobre	o	tema	que	se	busca	investigar,	à	luz	de	categorias	e	facetas	que	
se	 caracterizam	 enquanto	 tais	 em	 cada	 trabalho	 e	 no	 conjunto	 deles,	 sob	 os	
quais	o	fenômeno	passa	a	ser	analisado.	(apud	FONTERRADA,	2015,	p.	20)	

	

Os	termos	utilizados	nas	buscas	da	presente	pesquisa	foram	 improvisação,	voz,	

canto	 e	 canto	 coral.	Nos	 escopo	 das	 buscas,	 foram	 consideradas	 as	 categorias	 autor,	

título,	resumo,	termos	anexados	e	texto	completo.		

	

2.1	OPUS	

	

Foram	encontrados	dois	trabalhos	na	revista	OPUS,	porém	em	nenhum	há	uma	

abordagem	direta	da	improvisação	ligada	à	prática	do	canto	ou	canto	coral.	O	artigo	do	

prof.	 Rogério	 Costa	 traz	 a	 importância	 da	 ideia	 de	 corpo	 para	 a	 reflexão	 acerca	 do	

ambiente	 da	 improvisação	 musical,	 e	 procura	 discutir	 que	 tipo	 de	 relacionamento	 o	

corpo	pode	ter	com	a	matéria	sonora.		

O	 trabalho	 da	 profa.	 Sonia	 Albano	 Lima,	 em	 conjunto	 com	 o	 prof.	 Alexandre	

Rüger	aborda	o	corpo	e	o	ensino	musical,	a	compreensão	do	binômio	corpo-mente	e	o	

ensino	musical	nas	artes	cênicas,	como	meio	de	desenvolvimento	da	expressividade	e	da	

conscientização	 corporal.	 Novamente	 não	 é	 um	 trabalho	 que	 aborda	 diretamente	 a	

temática	buscada	na	presente	pesquisa,	porém	cabe	relacioná-lo	em	vista	das	menções	

que	 faz	 ao	 uso	 da	 voz	 e	 da	 improvisação	 pelos	 pedagogos	 utilizados	 como	

fundamentação	teórica	àquela	pesquisa,	como	Emile	Jacques-Dalcroze	(1865-1950),	Carl	

Orff	(1895-1982),	Edgar	Willems	(1890-	1978),	Murray	Schafer	(1933-)	e	o	trabalho	de	

percussão	corporal	desenvolvido	pelo	Grupo	Barbatuques.	
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Tabela	1	-	Artigos	da	Revista	OPUS	

	

2.2	Revista	da	ABEM	

	

Na	Revista	da	ABEM	não	foi	encontrada	nenhuma	publicação	que	tivesse	como	

tema	a	improvisação	e	o	uso	do	canto.	O	único	trabalho	encontrado,	utilizando	a	mesma	

forma	de	pesquisa	nas	mesmas	categorias	já	mencionadas	anteriormente,	foi	o	artigo	da	

profa.	Teresa	Mateiro,	em	parceria	com	a	profa.	Hortênsia	Vechi	e	a	profa.	Marileusa	de	

Souza	Egg.	O	objetivo	do	trabalho	foi	o	de	conhecer	o	estado	da	arte	referente	ao	lugar	

do	 canto	 nas	 escolas	 brasileiras	 no	 período	 de	 1992	 a	 2002.	 Cabe	 citá-lo	 na	 pesquisa	

atual	 por	 mencionar	 como	 o	 canto	 está	 inserido	 em	 meio	 a	 práticas	 diversas,	 como	

criação	e	composição,	improvisação,	canto	coral,	jogos	e	brincadeiras.	

	

	
Tabela	2	-	Artigos	da	Revista	da	ABEM										

	

2.3	Per	Musi		

	

Na	Revista	Per	Musi	foram	relacionados	dois	trabalhos	que,	embora	não	estejam	

totalmente	 voltados	 à	 temática	 da	 improvisação	 e	 uso	 da	 voz,	 foi	 considerado	

importante	que	fossem	relacionados	neste	levantamento.	

O	primeiro	deles	é	de	Luiz	Costa	e	apresenta	a	produção	vocal	na	obra	e	na	vida	

de	Hermeto	 Pascoal,	 seja	 cantando,	 falando,	 gritando,	 sussurrando,	 rezando,	 tossindo,	

gargalhando,	assobiando,	produzindo	sons	guturais,	ou	ainda,	de	outras	formas.		

O	artigo	da	profa.	Sonia	Albano	e	do	prof.	César	Albino	busca	investigar	em	que	

medida	 a	 improvisação	 e	 a	 tradição	 oral	 permitiram	 a	 consolidação	 do	 ragtime	 e	 do	

choro	em	gêneros	musicais.	Embora	situados	no	contexto	da	 improvisação	 idiomática,	

Autor Título Periódico Ano

COSTA, Rogério Luiz Moraes A ideia de corpo e a configuração do 
ambiente da improvisação musical. OPUS, [s.l.], v. 14, n. 2, p. 87-99 2008

LIMA, Sonia Albano de; 
RÜGER, Alexandre Cintra Leite

O trabalho corporal nos processos de 
sensibilização musical

OPUS, [s.l.], v. 13, n. 1, p. 97-
118, 2007

Autor Título Periódico Ano

MATEIRO, T., VECHI, H., 
EGG, M.

A prática do canto na escola básica: o que 
revelam as publicações da ABEM (1992-

2012)
Revista da ABEM. V. 22. n. 33 2014
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ambos	os	estilos	abordados	naquela	pesquisa	apresentam	um	vasto	repertório	baseado	

em	canções.		

	

	
Tabela	3	-	Artigos	da	Revista	Per	Musi	

	

2.4	Revista	Música	Hodie	

	

A	 pesquisa	 realizada	 acerca	 das	 publicações	 na	 Revista	 Música	 Hodie	

apresentou	o	maior	número	de	trabalhos,	como	resultado	total,	porém	nenhum	destes	

trazia	como	temática	central	a	voz	e	a	improvisação.		

O	artigo	da	profa.	Ana	Fridman,	embora	não	traga	como	foco	a	temática	buscada	

na	presente	pesquisa,	 aborda	 a	 prática	 da	 improvisação,	 em	alguns	 fazeres	 da	música	

não		ocidental.	Alguns	dos	gêneros	trazidos	em	sua	pesquisa	fazem	uso	da	voz	por	meio	

do	canto.	

	

	
Tabela	4	-	Artigos	da	revista	Música	Hodie	

	

Considerações	finais	

	

Neste	trabalho	buscou-se	fazer	um	levantamento	das	publicações	realizadas	em	

revistas	científicas	de	destaque	nacional,	de	artigos	que	tivessem	como	temática	central	

a	improvisação	e	o	uso	da	voz.	Como	resultado	verificou-se	que	não	existem	publicações	

científicas	 nos	 periódicos	 levantados	 que	 fizessem	parte	 do	 escopo	 da	 atual	 pesquisa.	

Alguns	 dos	 artigos	 encontrados	 tratam	 do	 uso	 da	 voz,	 porém	 sem	 abordar	 a	

improvisação.	Em	outros,	a	improvisação,	seja	idiomática	ou	livre,	tem	papel	central	nos	

trabalhos,	mas	não	com	foco	no	uso	da	voz.	

Autor Título Periódico Ano

COSTA-LIMA NETO, Luiz O cantor Hermeto Pascoal: os 
instrumentos da voz. Per musi,  n. 22, p. 44-62 2010

ALBINO, César; LIMA, Sonia 
R. Albano de

O percurso histórico da improvisação no 
ragtime e no choro Per musi,  n. 23, p. 71-81 2011

Autor Título Periódico Ano

LUISA FRIDMAN, A

Parâmetros de Improvisação Encontrados 
nas Músicas não ocidentais: estudos para 

elaboração de propostas em contextos 
formativos

Revista Música Hodie, v. 13, n. 1 2013
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Entretanto	 6	 (seis)	 artigos	 foram	 considerados	 e	 relacionados	 nesta	 pesquisa,	

pelos	motivos	já	mencionados	anteriormente.	Assim,	em	resumo	temos	2	(dois)	artigos	

da	Revista	Opus,	1	(um)	artigo	na	Revista	da	ABEM,	2	(dois)	artigos	na	Revista	Per	Musi	

e	1	(um)	artigo	na	Revista	Música	Hodie.	

Cabem	assim	algumas	reflexões	acerca	dos	motivos	de	tão	poucas	publicações.	A	

primeira	é	mencionar	que	embora	na	prática	diária,	nos	diversos	contextos	onde	se	dá	o	

ensino	 e	 aprendizagem	 musical,	 existam	 muitos	 educadores	 (as)	 que	 desenvolvam	

trabalhos	 com	o	uso	da	 voz	 e	 da	 improvisação,	 não	 é	 o	 que	 se	 vê	 nas	 publicações,	 ao	

menos	 das	 revistas	 aqui	 pesquisadas.	 Como	 exemplo,	 podemos	 citar	 a	 VII	 Semana	 de	

Educação	Musical,	realizada	no	Instituto	de	Artes	da	UNESP/SP	em	setembro	de	2019,	

que	traz	em	sua	programação	diversos	exemplos	de	profissionais	que	têm	trabalhos	na	

área	da	voz	e	utilizam	a	improvisação	como	recurso	pedagógico	e	artístico.	

Podemos	ainda	citar	o	 fato	de	o	recorte	aqui	apresentado	ter	sido	 insuficiente	

para	 demonstrar	 o	 quanto	 a	 temática	 tem	 sido	 abordada	 em	 pesquisas	 acadêmicas.	

Muitos	 pesquisadores	 optam	 por	 publicar	 artigos	 em	 Anais	 de	 congressos	 em	 vez	 de	

fazê-lo	em	revistas	científicas.	Outra	justificativa	pode	ser	a	de	que	o	escopo	e	foco	das	

revistas	 pesquisadas	 não	 são	 exatamente	 ligados	 à	 temática,	 o	 que	 faz	 que	 possíveis	

pesquisas	não	sejam	submetidas	a	esses	periódicos.	

Portanto,	 para	 conseguirmos	um	 resultado	mais	 significativo,	 seria	 necessário	

ampliar	as	buscas	para	comunicações	em	Anais	de	congressos,	como	os	da	ABEM	e	da	

ANPPOM,	ou,	ainda,	buscar	em	outros	periódicos	nacionais,	por	meio	de,	por	exemplo,	

uma	pesquisa	mais	abrangente,	via	Portal	de	Periódicos	da	CAPES.	

Outra	sugestão	para	a	continuidade	deste	trabalho	seria	a	de	ampliar	o	recorte	

de	buscas	para	periódicos	internacionais,	utilizando-se	de	base	de	dados	como	a	JSTOR,	

por	 exemplo.	 Assim,	 seria	 ainda	 possível	 comparar	 os	 resultados	 encontrados	 nos	

âmbitos	nacional	e	internacional.	
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Resumo:	 Este	 trabalho	 apresenta	 os	 primeiros	 resultados	 da	 pesquisa	 de	 Doutorado	 em	 Música	
desenvolvida	 na	 UNESP	 que	 tem	 por	 objetivo	 investigar	 a	 contribuição	 da	 Educação	 Somática	 para	 a	
preparação	 vocal	 de	 cantores	 coralistas,	 a	 partir	 da	 construção	 de	 uma	 proposta	 de	 preparação	 vocal.	
Apresenta	uma	breve	revisão	bibliográfica	sobre	três	práticas	somáticas	(Antiginástica,	Método	Bertazzo	e	
Método	 GDS)	 que	 têm	 sido	 aplicadas	 à	 essa	 pesquisa.	 É	 apresentada	 uma	 proposta	 de	 investigação	
construída	a	partir	dos	procedimentos	das	três	práticas	de	Educação	Somática.	Conclui-se	que	a	Educação	
Somática	pode	contribuir	no	processo	de	descoberta	do	próprio	corpo	pelo	cantor,	pressuposto	e	condição	
sine	qua	non	para	seu	desenvolvimento	técnico	vocal.		
		
Palavras-chave:	Canto	coral.	Preparação	vocal.	Educação	somática.		
			
		

1.	Introdução		

		

Este	trabalho	apresenta	parte	de	pesquisa	de	doutorado	em	andamento	iniciada	

em	2017	e	conduzida	no	Programa	de	Pós-graduação	em	Música	do	Instituto	de	Artes	da	

UNESP,	 com	 o	 apoio	 da	 CAPES,	 que	 tem	 por	 objetivo	 compreender	 a	 contribuição	 da	

Educação	Somática	na	preparação	vocal	para	corais.	Proponho,	a	partir	dos	princípios	e	

procedimentos	 de	 cinco	 práticas	 de	 Educação	 Somática,	 construir	 uma	 proposta	 de	

preparação	 vocal	 voltada	 para	 o	 contexto	 coral	 que	 envolva	 o	 corpo.	 As	 práticas	 que	

fundamentaram	 a	 proposta	 foram	 a	 Antiginástica	 de	 Thérèse	 Bertherat,	 o	 Método	

Bertazzo,	o	Método	GDS	de	Cadeias	Musculares	e	Articulares,	a	Coordenação	Motora	de	

Piret	e	Bézièrs	e	a	Técnica	de	Alexander.	

A	 proposta	 a	 princípio	 foi	 colocada	 em	 ação	 em	 um	 grupo	 coral,	 avaliada	 e	

reestruturada,	a	partir	das	impressões	dos	participantes	do	grupo	(SOUSA,	2018).	Uma	

das	considerações	levantadas	ao	final	da	análise	dos	dados	coletados	nesta	oficina	dizia	

respeito	 à	 necessidade	 de	 pensar	 no	 trabalho	 a	 ser	 desenvolvido	 como	 caminho	 de	

preparação	e	aprendizado	por	inteiro,	para	evitar	que	os	momentos	da	preparação	e	do	

ensaio	estivessem	desconectados.	Por	este	motivo,	optei	por	reestruturar	a	proposta	a	

partir	 dos	 resultados	 desta	 primeira	 oficina,	 e	 colocá-la	 novamente	 em	 ação	 em	 uma	

segunda	oficina,	criada	especialmente	para	a	pesquisa	e	conduzida	por	mim,	como	um	
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caminho	 inteiro	 e	 fluido,	 no	 qual	 a	 preparação	 se	 conectasse	 com	 o	 trabalho	 de	

repertório.	Apresento	aqui	os	princípios	das	práticas	somáticas	que	me	orientaram	na	

construção	da	proposta,	bem	como	uma	descrição	da	proposta	reestruturada,	aplicada	

na	segunda	oficina	citada.	

		

2.	Corpo,	voz	e	somática		

	

Cantar	 envolve	 mais	 do	 corpo	 do	 cantor	 do	 que	 ele	 tem	 consciência.	 As	

estruturas	 relacionadas	 à	 emissão	 e	 articulação	 estão	 em	 constante	 movimento;	 os	

espaços	 de	 ressonância	 são	 flexíveis	 e	 maleáveis	 e	 os	 órgãos	 articuladores	 criam	

mudanças	no	som	a	partir	de	ajustes	de	posições.	Canto	é	corpo	em	movimento;	pensar	

aprendizagem	e	preparação	vocal	seria,	então,	pensar	em	um	trabalho	a	partir	e	através	

do	corpo.	Para	um	procedimento	de	preparação	do	coralista	não	voltado	exclusivamente	

para	os	órgãos	do	corpo	diretamente	ligados	à	emissão	vocal,	mas	que	entendesse	a	voz	

como	 parte	 integrante	 do	 corpo	 e	 o	 canto	 como	 movimento,	 escolhi	 o	 caminho	 da	

Educação	Somática.	

A	 Somática	 pode	 ser	 vista	 tanto	 como	 um	 campo	 teórico	 de	 conhecimento	

quanto	 como	 um	 conjunto	 de	 práticas	 corporais.	 Como	 campo	 de	 conhecimento,	

costuma-se	 citar	 o	 livro	 The	 body	 thinking,	 de	 Mabel	 Todd	 (1937)	 como	 a	 primeira	

publicação	da	área.	No	livro,	a	autora	chama	a	atenção	para	o	que	ela	nomeia	como	corpo	

inteligente:	 um	corpo	que	não	está	 separado	da	mente;	 um	corpo	que	pensa	 enquanto	

corpo.	 Já	 o	 termo	 “somática”	 foi	 proposto	 por	 Thomas	Hanna	 em	1976,	 no	 artigo	The	

Field	of	Somatics,	como	uma	reinterpretação	da	palavra	grega	soma	(corpo	vivenciado).	

Hanna	estabelece	uma	diferença	entre	corpo	e	soma	a	partir	do	modo	de	percepção	da	

estrutura:	 soma	 seria	 o	 corpo	 subjetivo,	 e	 corpo,	 aquele	 que	 é	 percebido	

objetivamente.	

	
Somática	 é	 o	 campo	 que	 estuda	 o	 soma:	 a	 saber,	 o	 corpo	 como	percebido	 de	
dentro	pela	percepção	de	primeira	pessoa.	Quando	um	ser	humano	é	observado	
de	fora	–	isto	é,	do	ponto	de	vista	de	uma	terceira	pessoa	–	o	fenômeno	de	um	
corpo	humano	é	percebido.	Mas,	quando	esse	mesmo	ser	humano	é	observado	
do	ponto	de	vista	da	própria	pessoa,	a	partir	de	seus	sentidos	proprioceptivos,	
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um	 fenômeno	 categoricamente	 diferente	 é	 percebido:	 o	 soma	 humano1	
(HANNA,	1986).	

	

Para	este	trabalho	adotei	a	acepção	de	Educação	Somática	proposta	por	Sylvie	

Fortin	(1999,	p.	40),	cujo	artigo	traduzido	para	o	português	foi	a	primeira	publicação	da	

área	no	Brasil:	 conjunto	de	práticas	corporais	alternativas	que	propõem	uma	visão	do	

corpo	na	qual	as	estruturas	orgânicas	nunca	estão	separadas	de	suas	histórias	pulsional,	

imaginária	 e	 simbólica.	 Embora	 não	 se	 apoiem	 nos	 mesmos	 princípios,	 as	 práticas	

consideradas	somáticas	têm	em	comum:	a	ideia	de	um	corpo	único	e	indivisível,	sem	as	

tradicionais	 fragmentações	 a	 ele	 impostas;	 teorias	 do	 movimento	 embasadas	 em	

conhecimentos	de	caráter	científico;	e	prática	alicerçada	na	ideia	de	que	a	mudança	das	

estruturas	corporais	e	psicomotoras	aconteceria	pela	consciência	de	si.	

Neste	contexto,	escolhi	como	base	para	a	criação	e	estruturação	da	proposta	da	

qual	 trata	 esta	 pesquisa,	 cinco	práticas	 somáticas:	Antiginástica	 de	Thérèse	Bertherat,	

Método	 GDS	 de	 Cadeias	 Musculares	 e	 Articulares,	 Método	 Bertazzo,	 Coordenação	

Motora	de	Piret	e	Bézièrs	e	Técnica	de	Alexander.	Escolhi	estas	práticas	a	princípio	por	

serem	 aquelas	 com	 as	 quais	 tenho	 mais	 intimidade	 e	 experiência,	 tendo	 tido	 a	

oportunidade	 de	 realizar	 cursos	 de	 formação	 profissional	 em	 cada	 uma	 delas.	 Além	

disso,	entendo	que	estas	práticas	podem	ser	consideradas	como	pertencentes	à	mesma	

linhagem,	 termo	 proposto	 por	 Bolsanello	 (2018)	 para	 designar	 séries	 de	 gerações	 de	

criadores	 de	 práticas	 somáticas	 que	 compartilham	 de	 visões	 semelhantes	 ou	

complementares	 de	 trabalho	 corporal.	 Apresento	 aqui	 três	 dessas	 práticas:	

Antiginástica,	Método	Bertazzo	e	Método	GDS.	

	

	2.1Antiginástica	

	

Para	 Thérèse	 Bertherat	 nosso	 corpo	 é	 inteligente,	 merecendo	 mais	 que	 uma	

domesticação	 forçada	 e	 um	 adestramento	 sistemático	 (BERTHERAT,	 1981).	 Seu	

trabalho,	a	Antiginástica,	se	fundamenta	nas	teorias	da	fisioterapeuta	francesa	Françoise	

Mézières,	 criadora	 do	 conceito	 de	 cadeias	 musculares,	 que	 afirmava	 serem	 todas	 as	

                                                
1	No	original:	Somatics	is	the	field	which	studies	the	soma:	namely,	the	body	as	perceived	from	within	by	
first-person	perception.	When	a	human	being	 is	observed	 from	 the	outside	 –	 i.e.,	 from	a	 third-person	
viewpoint	 –	 the	 phenomenon	 of	 a	 human	 body	 is	 perceived.	 But,	 when	 this	 same	 human	 being	 is	
observed	 from	 the	 first-person	 viewpoint	 of	 his	 own	 proprioceptive	 senses,	 a	 categorically	 different	
phenomenon	is	perceived:	the	human	soma	(grifo	do	autor).	
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deformações	 posturais	 advindas	 do	 encolhimento	 da	 musculatura	 posterior.	 A	

Antiginástica	 é	 um	 trabalho	 essencialmente	 coletivo	 que	 privilegia	 o	 alongamento	

global,	relaxamento	muscular	e	alinhamento	postural,	seguindo	um	ciclo	de	trabalho	de	

doze	sessões,	cada	uma	das	quais	dedicada	a	uma	parte	do	corpo	(embora	todo	o	corpo	

seja	trabalhado	em	cada	sessão).	Bertherat	valoriza	a	consciência	corporal	com	o	intuito	

de	 redescobrir	 o	 corpo	 a	 partir	 da	 tomada	 de	 consciência	 do	 movimento,	 resgate	

sensorial,	unidade	do	corpo,	respeito	ao	ritmo	do	indivíduo	e	relaxamento	dos	músculos	

posteriores	(COSTA,	1999,	p.	58).	

O	 aspecto	 coletivo	 da	 Antiginástica	 é	 uma	 de	 suas	 características	 mais	

interessantes	 para	 a	 proposta	 que	 esta	 pesquisa	 objetiva	 –	 embora	 realizado	 em	

contexto	 de	 experimentação	 individual,	 o	 trabalho	 é	 sempre	 realizado	 em	 pequenos	

grupos;	 “trata-se	 de	 um	 trabalho	 em	 grupo,	 mas	 não	 de	 um	 trabalho	 de	 grupo2”	

(BERTHERAT;	 BERTHERAT,	 2014,	 p.	 22).	 Além	 disso,	 a	 atenção	 está	 na	 experiência	

sensorial,	 não	 em	 percepções	 visuais;	 as	 indicações	 de	 movimentos	 são	 realizadas	

verbalmente	 para	 evitar	 imitações:	 o	 praticante	 descobre	 o	 próprio	 corpo.	 Um	 cantor	

também	deve	descobrir	seu	próprio	canto	–	é	importante	que	suas	escolhas	partam	do	

experimentar,	 ainda	 que	 realizadas	 em	 contexto	 coletivo.	 O	 trabalho	 rompe	 com	

automatismos	 e	 repetições	 mecânicas	 que	 nada	 acrescentam	 à	 descoberta	 –	 tomar	

consciência	 do	 corpo	 é	mais	 importante	 que	 “acertar”	 (BERTHERAT,	 1985,	 p.	 183).	 É	

importante	que	o	cantor	em	investigação	do	próprio	canto	possa	ouvir	a	voz	do	corpo;	

entender	a	partir	deste	o	que	é	mais	adequado	para	a	ação.	

	

	2.2	Método	Bertazzo		

	

O	 brasileiro	 Ivaldo	 Bertazzo	 é	 terapeuta	 corporal,	 coreógrafo,	 professor	 e	

pesquisador,	e	desde	1975	dirige	em	São	Paulo	a	Escola	de	Reeducação	do	Movimento.	O	

método	que	leva	seu	nome	trabalha	diretamente	na	essência	profunda	do	que	o	artista	

defende:	ampliar	a	consciência,	a	autonomia	e	a	estrutura	do	movimento.	Para	o	autor,	o	

movimento	 se	 expressa	 primeiro	 no	 reconhecimento	 de	 si	 do	 indivíduo	 a	 partir	 do	

movimento	 de	 seu	 corpo,	 que	 se	 revela	 na	 relação	 entre	 consciência	 e	 qualidades	

motoras.	Para	desenvolver	um	esquema	corporal,	o	indivíduo	recruta	os	componentes:	

                                                
2	No	original:	se	trata	de	un	trabajo	en	grupo	pero	no	un	trabajo	de	grupo	(grifo	das	autoras).	
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interocepção	 (experiências	 viscerais),	 exterocepção	 (experiências	 dos	 sentidos)	 e	

propriocepção	 (experiências	 do	 estado	 de	 contração	 e	 relaxamento	 dos	 músculos	 e	

percepção	do	posicionamento	do	corpo)	que,	associados	aos	cinco	sentidos	tradicionais,	

oferecem	 referências	 precisas	 de	 espaço	 e	 tempo,	 dando-nos	 uma	 noção	 do	 mundo	

externo	para	que	possamos	nos	relacionar	com	ele	(BERTAZZO,	2018a,	p.	43).	

Assim,	perceber	e	conhecer	o	próprio	corpo	a	partir	de	dentro	é	essencial	para	o	

entendimento	 do	 conceito	 espaço-tempo,	 que	 parte	 dessa	 organização	 do	movimento	

em	 nosso	 interior.	 No	 Método	 Bertazzo,	 que	 tem	 na	 psicomotricidade	 uma	 de	 suas	

principais	 referências,	 há	 um	 caminho	 desenvolvido	 para	 a	 realização	 eficiente	 do	

movimento:	 partindo-se	 do	movimento	 padrão,	 previsto	 na	 estrutura	 e	 no	 modo	 de	

funcionamento	 da	 espécie	 humana,	 e	 tendo	 a	 possibilidade	 de	 vivenciar	 experiências	

motoras	 que	 trazem	 sensações,	 percepções	 e	 inter-relações	 com	 o	 mundo,		

desenvolvemos	estratégias	motoras,	 continuamente	 ajustadas	 ao	 longo	do	movimento.	

As	 experiências	 e	 estratégias	 motoras	 contribuem	 para	 a	 formação	 de	 uma	 imagem	

corporal,	que	irá	reger	todo	e	qualquer	movimento	do	indivíduo,	sendo	continuamente	

revista	por	novas	experiências	e	estratégias	motoras.	Ao	final	desse	ciclo,	uma	explicação	

teórica	 poderá	 trazer	 um	 melhor	 entendimento	 da	 estrutura	 corporal	 e	 seu	

funcionamento,	 cooperando	 também	 para	 a	 construção	 da	 imagem	 corporal	

(BERTAZZO,	2018b).	

Seu	método	de	reeducação	de	movimento	envolve	sete	princípios	que	guiam	os	

procedimentos:	percepção	do	corpo	no	espaço	(o	movimento	humano	orienta-se	à	frente	

do	corpo),	luta	contra	a	gravidade	(travada	constantemente	pela	organização	muscular,	

neurológica	 e	 articular),	 geometria	 corporal	 (o	 corpo	 como	 um	 volume	 dinâmico),	

transmissão	de	força	(entre	músculos	a	partir	das	articulações),	encaixe	articular	(sem	o	

qual	 não	 há	 transmissão	de	 força),	 torção	 (conceito	 trazido	da	 Coordenação	Motora	 –	

essencial	 para	 que	 haja	 tônus	 nos	 músculos)	 e	 corpo	 que	 funciona	 como	 unidade	 (a	

organização	corporal	preside	todo	movimento	em	um	equilíbrio)3.	

O	que	acredito	ser	mais	interessante	para	o	trabalho	com	canto	coral	é	a	ideia	de	

proporcionar	ao	praticante	uma	noção	de	seu	corpo	estruturado	no	espaço,	 já	que,	no	

Método,	instituir	uma	ordem	postural	ao	esqueleto	permite	que	o	músculo	encontre	seu	

estado	 de	 equilíbrio	 (BERTAZZO,	 2018a,	 p.	 24).	 A	 construção	 desse	 equilíbrio	 é	

                                                
3	Texto	referenciado	em	notas	pessoais	de	aula	do	curso	de	formação	no	Método	Bertazzo,	realizado	em	
outubro	de	2018.	
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assegurada	por	um	jogo	de	tensões	e	forças	transmitidas	na	estrutura	corporal	mesmo	

quando	em	repouso.	O	tônus	muscular	é	uma	atitude	global	que	proporciona	postura	e	

sustentação	–	a	consciência	global	do	corpo	vem	da	gradação	do	 tônus,	da	emissão	da	

voz	e	da	respiração	(BERTAZZO,	2018a,	p.	41).	E	para	se	construir	esse	tônus	adequado,	

se	oferece	ao	praticante	(a	partir	de	experiências	de	movimento	e	trabalho	com	objetos)	

a	 noção	 de	 sua	 própria	 geometria	 corporal.	 Além	 disso,	 a	 respiração	 é	 pensada	 no	

método	como	uma	possibilidade	de	ampliação	dos	espaços	 internos,	de	 construção	da	

postura	 equilibrada.	 Assim,	 tanto	 respiração	 como	 o	 som	 gerado	 por	 essa	 respiração,	

partiriam	de	um	corpo	equilibrado	que,	na	verdade,	 ajudaram	a	estruturar	–	uma	voz	

que	 gera	 e	 é	 gerada	 por	 este	 corpo,	 atuando	 ainda	 na	 interação	 deste	 corpo	 com	 o	

espaço.		

		

	2.3	Método	GDS	

	

O	 Método	 GDS	 de	 Cadeias	 Musculares	 e	 Articulares	 é,	 na	 definição	 mais	

comumente	utilizada,	“um	método	global	de	fisioterapia	e	abordagem	comportamental	

de	 prevenção,	 tratamento	 e	 manutenção,	 baseado	 na	 compreensão	 do	 terreno	 de	

predisposições”	 (CAMPIGNION,	 2003,	 p.	 18).	 Criado	 por	 Godelieve	 Denys-Struyf,	 o	

método	que	é	mais	conhecido	pelas	iniciais	de	seu	nome	foi	concebido	e	elaborado	nos	

anos	1960-1970	a	partir	de	sua	experiência	como	retratista,	fisioterapeuta	e	osteopata.	

A	 autora	 começou	 a	 perceber,	 ainda	 como	 estudante	 de	 fisioterapia,	 que	

pacientes	 com	 diferentes	 estruturas	 corporais	 recebiam	 o	 mesmo	 diagnóstico	 e	

tratamento.	Passou	a	retratá-los	em	seus	desenhos,	que	a	levaram	a	estabelecer	as	bases	

do	 que	 ela	 chamou	 de	 terreno	 de	 predisposições:	 possibilidades	 de	 estruturação	

corporal	 circunscritas	 pelas	 tipologias	 ditadas	 pelas	 características	 e	 potencialidades	

genéticas	 em	 interação	 com	 a	 experiência	 vivida	 do	 sujeito	 (DENYS-STRUYF,	 1995).	

Denys-Struyf	parte	da	noção	de	que	corpo	é	linguagem	para	construir	seu	método,	que	

tem	 base	 em	 três	 abordagens:	 leitura	 da	 postura,	 do	 gesto	 e	 das	 formas	 do	 corpo;	

conscientização,	 reprogramação	 da	 função	 por	 meio	 de	 trabalho	 psicomotor	 de	

reaprendizagem;	 e	 terapêutica,	 reautomatização	 do	 gesto	 por	 meio	 de	 modelagem,	

ajustamento	 osteoarticular	 e	 regularização	 das	 tensões	 musculares	 (DENYS-STRUYF,	

1995;	CAMPIGNION,	2003).	
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Também	 aluna	 de	 Françoise	 Mézières,	 Denys-Struyf	 baseia	 seu	 método	 não	

apenas	no	conceito	de	cadeia	muscular	descrito	por	esta	autora,	mas	também	nas	ideias	

de	cadeia	articular	de	Piret	e	Bézièrs	e	na	medicina	tradicional	chinesa.	Ela	descreve	seis	

famílias	ou	cadeias	de	músculos	que	trabalham	em	conjunto	para	possibilitar	ao	corpo	

exprimir.	Essas	cadeias,	no	entanto,	 trabalhando	em	desequilíbrio,	podem	aprisionar	o	

corpo	 em	 uma	 tipologia	 que	 o	 impediria	 de	 se	 adaptar	 aos	 diferentes	 momentos	 e	

estágios	 de	 vida,	 trazendo	 comprometimentos	 ao	 sistema	 visceral	 e	 psíquico,	 como	

afirma	Bertazzo	no	prefácio	do	livro	de	Campignion	(2003,	p.	12).	Assim,	sua	abordagem	

tem	 o	 objetivo	 de	 flexibilizar	 e	 reequilibrar	 as	 cadeias	 musculares	 para	 que	 o	 corpo	

possa	reencontrar	a	liberdade	de	movimento	e	expressão.	

Esta	 liberdade	 de	 expressão	 é	 muito	 importante,	 se	 falarmos	 a	 respeito	 do	

cantor	que	é	o	objetivo	do	trabalho	proposto	nesta	pesquisa.	Acredito	que	a	abordagem	

de	Denys-Struyf	possa	contribuir	para	que	o	cantor	se	 liberte	de	uma	estrutura	 fixada	

(inclusive	aquela	que	comumente	é	associada	ao	ato	de	cantar)	de	movimento	para	que	

tensões	musculares	não	impeçam	movimentos	corporais	 livres,	organizando	a	postura,	

ampliando	 movimentos	 corporais	 e	 vocais	 e	 estabelecendo	 uma	 consciência	 mais	

elaborada,	 na	 qual	 as	 possibilidades	 de	 movimentos	 se	 diferenciam	 e	 se	 refinam	 ao	

longo	do	desenvolvimento.	

	

3.	Corpo	Sonoro	

		

A	 elaboração	 desta	 proposta	 de	 preparação	 vocal	 teve	 como	 principais	

referenciais	 os	 trabalhos	 de	 Thérèse	 Bertherat,	 Ivaldo	 Bertazzo	 e	 Godelieve	 Denys-

Struyf,	conforme	apresentados	no	tópico	anterior.	

Para	 Bertherat	 (2014,	 p.	 21),	 a	 Antiginástica	 é	 um	 trabalho	 pedagógico	 que	

modifica	e	torna	claro	o	mapa	do	corpo,	em	geral	deformado	e	nebuloso.	Desvendar	este	

mapa	passa	por	movimentos	sugeridos	em	determinada	ordem,	precedidos	por	“testes”	

(posições	que	mostram	os	encurtamentos	da	cadeia	muscular	posterior),	cuja	sequência	

deve	ser	repetida.	“Por	quanto	tempo	será	necessário	fazer	esses	movimentos,	para	não	

se	ter	mais	necessidade	de	fazê-los?	Talvez	um	mês,	o	tempo	de	tudo	recomeçar.	Talvez	

a	vida	inteira...	nenhum	sistema	nervoso	é	igual	a	outro”	(BERTHERAT,	1990,	p.	201).	

	Bertherat	sugere	três	movimentos	que	“são	os	movimentos	mais	difíceis	que	o	

homem	bípede	e	civilizado	possa	 fazer”:	colocar	os	pés	no	chão;	orientar	os	membros;	
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soltar	 o	 corpo	 (BERTHERAT,	 1985,	 p.	 183-184).	 Estes	 movimentos	 seriam,	 embora	

difíceis,	naturais	e	necessários,	como	um	passo	a	passo	essencial	e	indicado	para	todos	

os	 dias.	 Dessa	 ideia	 propõe	 uma	 série	 de	movimentos	 encadeados	 com	 o	 objetivo	 de	

conquistar	 uma	 nova	 consciência	 do	 corpo.	 “Uma	 boa	 aula	 deve,	 porém,	 seguir	 a	

estrutura	clássica.	(...)	Há	um	desenvolvimento	gradual	em	‘crescendo’	para	o	desfecho,	

que	é	seguido	por	uma	descida	suave	e	breve	para	a	vida	que	continua”	(BERTHERAT;	

BERNSTEIN,	1977,	p.	204).	

Propus	 alguns	 termos	 para	 o	 trabalho	 desenvolvido:	 movimentos	 (e	 não	

exercícios,	 desaprovados	 em	 muitas	 práticas	 somáticas);	 ao	 conjunto	 de	 movimentos	

orientados	 ao	 redor	 de	 uma	 região	 do	 corpo,	 chamei	 componentes;	 e	 ao	 conjunto	 de	

componentes	 sugeridos	 em	 cada	 encontro	 para	 um	 objetivo,	 sequências.	 Em	 cada	

sequência	trabalhei,	com	eventuais	variações,	o	seguinte	conjunto	de	componentes:	

	

1. POSTURA:	reconhecimento	da	posição	neutra	e	equilibrada;	consciência	da	
postura;	

2. COSTAS	(PESCOÇO):	posicionamento	da	coluna,	relaxamento	de	ombros,	
nuca	e	pescoço;	

3. BOCA:	liberação	da	musculatura	para	facilitar	a	abertura	da	boca	ou	
movimentação	da	língua;	

4. PÉS:	equilíbrio	do	eixo,	liberação	do	quadril,	apoio	do	pé	no	chão;	
5. SOPRO:	liberação	e	consciência	respiratória;	
6. SOM:	propostas	de	vocalização	que	envolvessem	movimentos	com	foco	em	

um	aspecto	do	canto:	posicionamento	laríngeo,	afinação,	registros	vocais,	etc.	
	

A	 princípio	 esses	 componentes	 estavam	divididos	 em	 três	 grupos,	 corpo,	ar	 e	

som,	 similar	 à	 tradicional	 divisão	 da	 preparação	 vocal	 de	 corais	 em	 relaxamento,	

respiração	 e	 vocalização.	 No	 decorrer	 dos	 encontros	 os	 componentes	 foram	 se	

consolidando	 em	 processos	 por	 si,	 inclusive	 apresentando	 variações	 em	 benefício	 do	

caminho	construído	(por	exemplo,	unindo	os	componentes	BOCA	e	SOPRO,	PÉS	e	SOPRO	

ou	BOCA	 e	 PESCOÇO).	 Não	 se	 trata	 de	 estruturas	 separadas,	 mas	 de	 um	 caminho	 em	

direção	a	um	objetivo	(como	exemplo,	movimentar	a	língua	tem	ação	direta	na	liberação	

do	 pescoço).	 Os	 componentes	 podiam	 ainda	 se	 repetir	 dentro	 da	 sequência.	 Os	

movimentos	 em	 geral	 iniciavam	 no	 solo,	 motivo	 pelo	 qual	 o	 componente	 PÉS	 estava	

sempre	antes	de	SOPRO.	

Alguns	princípios	guiaram	a	 construção	e	execução	das	 sequências.	A	 ideia	de	

movimentos	 e	 não	 exercícios	 quer	 realmente	 diferenciar	 a	 realização	 mecânica	 e	

repetitivamente	do	movimento	que	permite	 ao	 corpo	pensar,	 ajustar-se	 e	 conhecer-se	
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para	executá-lo.	Não	se	trata	de	controle,	mas	liberação	e	consciência;	não	o	movimento	

em	si,	mas	a	maneira	como	é	realizado.	

O	 trabalho	de	 respiração	não	dizia	 respeito	a	 controle,	 e	 sim	 liberação.	Para	a	

Educação	Somática	não	é	possível	“ensinar”	a	respirar;	deve-se	sim	liberar	o	corpo	para	

que	este	encontre	a	melhor	maneira	de	 respirar	de	acordo	com	a	 situação	vivenciada.	

Assim,	notas	agudas,	frases	longas	ou	trechos	em	staccato,	ou	posturas	diversas	(em	pé,	

sentado,	 deslocamentos)	 exigiriam	 processos	 respiratórios	 diferentes.	 O	 suporte	

respiratório	 para	 cada	 uma	 destas	 situações	 acontece	 naturalmente,	 desde	 que	 seja	

permitido	ao	corpo	escolher	como	respirar.	

Por	fim,	foi	necessário	entender	que	cada	movimento	deveria	ser	realizado	em	

contexto	de	experienciação.	Embora	as	sequências	tenham	sido	criadas	com	um	objetivo	

específico,	não	é	possível	afirmar	que	o	ponto	de	chegada	seja	o	mesmo	para	todos.	Cada	

corpo	 é	 único,	 o	 que	 implica	 entender	 que	 os	 movimentos	 são	 experienciados	 de	

maneira	diferente,	e	os	resultados	alcançados	(inclusive	sua	existência	ou	não)	também	

são	únicos	para	cada	corpo.	

	

4.	Considerações	finais	

	

A	 pesquisa	 que	 gerou	 este	 trabalho	 teve	 início	 em	 duas	 ideias	 surgidas	 da	

observação	de	meu	trabalho	como	regente	de	corais:	a	influência	de	qualquer	trabalho	

de	corpo	sobre	as	vozes	dos	coralistas	em	relação	à	energia,	sonoridade	e	facilidade	em	

cantar;	 e	 a	 frequente	 separação	 nos	 ensaios	 para	 as	 preparações	 vocal	 e	 corporal.	

Descobrir	 uma	 preparação	 que	 pensasse	 uma	 voz	 que	 partisse	 do	 corpo	 me	 levou	 à	

Educação	Somática.	

Infelizmente,	para	a	maioria	dos	cantores	o	corpo	parece	ser	uma	casa	na	qual	

não	moram,	apesar	de	 lhes	pertencer	 (BERTHERAT;	BERNSTEIN,	1981).	Ao	entrar	em	

contato	 com	 o	 corpo,	 este	 os	 assusta,	 fascina,	 intimida:	 na	 verdade,	 somos	 nós	 que	 o	

bloqueamos,	não	o	deixando	expressar-se	livremente,	impondo	nossa	censura.	Uma	das	

mais	 importantes	 descobertas	 do	 trabalho	 somático	 é,	 portanto,	 o	 reencontro	 com	 o	

próprio	corpo,	e	com	ele,	a	voz,	como	tudo	mais	que	o	pertence.	Grotowski,	vendo	com	

reservas	 a	 abordagem	 de	 trabalho	 com	 o	 corpo	 que	 o	 trata	 como	 um	 objeto	 a	 ser	

domado,	sugere:	
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A	outra	 abordagem	é	desafiar	 o	 corpo.	Desafiá-lo	dando-lhe	 tarefas,	 objetivos	
que	parecem	ultrapassar	as	capacidades	do	corpo.	Trata-se	de	convidar	o	corpo	
ao	"impossível"	e	de	fazê-lo	descobrir	que	se	pode	decompor	o	"impossível"	em	
pedaços	 e	 tornar	 possível.	 Nessa	 segunda	 abordagem	 o	 corpo	 se	 torna	
obediente	 sem	 saber	 que	 deve	 ser	 obediente.	 Torna-se	 um	 canal	 aberto	 às	
energias	e	encontra	a	conjunção	entre	o	rigor	dos	elementos	e	o	fluxo	da	vida	
("a	espontaneidade")	(GROTOWSKI,	2000,	p.	238).	

	
Desafiar	o	corpo,	fazê-lo	descobrir	que	é	possível,	torná-lo	um	canal	aberto.	Os	

caminhos	sugeridos	destinam-se	a	conseguir	um	corpo	livre.	Parece	ser	mais	adequado	

buscar	um	corpo	com	o	qual	seja	possível	realizar	tudo	o	que	ele	se	permitir;	um	corpo	

mais	apto,	ou	hábil,	e	menos	obediente.	

A	 sugestão	 da	 Educação	 Somática	 para	 o	 ensino	 no	 canto	 não	 diz	 respeito	

apenas	a	questões	de	ordem	puramente	técnica;	o	alinhamento	da	cabeça	e	do	pescoço,	

por	 mais	 importante	 que	 seja	 para	 a	 prática	 do	 canto,	 não	 é	 o	 único	 desafio	 que	 se	

apresenta.	 A	 profunda	 transformação	 na	 percepção	 do	 corpo	 e	 o	 conteúdo	 do	

ensinamento:	 aí	 está	um	desafio	que	deve	 ser	plenamente	 cumprido	uma	vez	que,	 em	

especial	em	fases	iniciais	do	estudo,	mexe	não	somente	com	os	hábitos	dos	professores,	

mas	 também	 com	 os	 dos	 estudantes.	 “Os	 educadores	 somáticos	 reconhecem	 a	

interconexão	das	dimensões	corporal,	cognitiva,	psicológica,	social,	emotiva	e	espiritual	

da	 pessoa	 e	 encorajam	 seus	 estudantes	 a	 trabalhar	 no	 sentido	 de	 uma	 reorganização	

global	de	sua	experiência”	(FORTIN,	1999,	p.44).	Há	portas	de	entrada	variadas	a	partir	

das	 quais	 se	 pode	 caminhar	 para	 a	 transformação;	 mas	 abordar	 a	 mudança	 pela	 via	

corporal	 é	 com	 certeza	 uma	 maneira	 mais	 concreta	 e	 a	 mais	 apta	 para	 catalisar	 a	

globalidade	da	transformação.	

No	processo	de	descoberta	do	próprio	corpo,	o	cantor	aprende.	Descobre	como	

utilizar	 o	 aparelho	 fonador,	 se	 posicionar	 no	 espaço,	 lidar	 com	 outros	 corpos	 que	

partilham	 da	 mesma	 experiência.	 O	 processo	 de	 aprendizagem	 é	 recheado	 de	

descobertas,	 individuais	 e	 coletivas;	 de	 cantores	 com	 seus	 corpos	 e	 de	 regentes	 e	

preparadores	com	outros	corpos;	que	partem	do	próprio	corpo	ou	de	sua	relação	com	o	

espaço	 a	 partir	 do	movimento.	 Assim,	 é	 importante	 que	 o	 artista	 em	 investigação	 do	

próprio	canto,	possa	ouvir	a	voz	que	o	corpo	canta;	entender	a	partir	do	próprio	corpo	o	

que	é	mais	adequado	para	aquela	ação.	
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Resumo:	 este	 trabalho	 apresenta	 os	 objetivos	 e	 procedimentos	 adotados	 pelo	 LARCI	 (Laboratório	 de	
Regência	 Coral	 Infantil),	 desenvolvido	 na	 Unicamp	 no	 PRODECAD	 desde	 o	 primeiro	 semestre	 de	 2018.	
Esse	laboratório	promove	a	formação	complementar	das	alunas	e	alunos	da	graduação	em	música	dessa	
mesma	universidade	que	têm	interesse	na	atuação	em	coros	infantis,	como	regentes	ou	correpetidores,	a	
partir	da	experiência	do	contato	direto	com	crianças,	criando	ensaios	em	ambientes	reais.	
		
Palavras-chave:	Coral	infantil.	Educação	Musical.	Ensino	Superior.	Regência.	Laboratório	Educacional.	
	
	
	
1.	Introdução	

	

Este	 texto	apresenta	algumas	reflexões	sobre	o	projeto	LARCI	 (Laboratório	de	

Regência	 Coral	 Infantil),	 desenvolvido	 como	 objeto	 de	 pesquisa	 de	 doutorado	

desenvolvido	 e	 orientado	 pelos	 autores.	 O	 LARCI	 foi	 criado	 em	2018	na	Universidade	

Estadual	de	Campinas	como	proposta	de	 laboratório	de	 formação	prática	e	 teórica	em	

regência	de	coros	infantis.	Um	dos	seus	objetivos	principais	é	desenvolver	um	espaço	de	

estudo	 complementar	para	as	 alunas	e	 alunos	dos	 cursos	de	graduação	em	música	do	

Departamento	 de	Música	 da	 Unicamp,	 buscando	 vivências	 dos	 processos	 de	 ensino	 e	

aprendizado	de	canto	coletivo	para	crianças.		

A	 partir	 dos	 estudos,	 analisando	 os	 dados	 coletados	 durante	 o	 processo	 de	

implementação	e	desenvolvimento	do	LARCI,	originou-se	a	 tese	LARCI	 (Laboratório	de	

Regência	Coral	Infantil):	proposta	de	formação	acadêmica	para	regentes	de	coros	infantis	

(Kashima,	 2019).	 Nessa	 pesquisa,	 buscou-se	 discutir	 com	 mais	 profundidade	 os	

programas	 curriculares	 oferecidos	 pelos	 cursos	 de	 Licenciatura	 e	 Bacharelado	 em	
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Regência	da	Unicamp,	de	modo	a	verificar	a	existência	de	espaços	e/ou	condições	que	

viabilizassem	a	formação	na	área	da	regência	de	coros	infantis.		

Como	 atividade	 complementar	 para	 esta	 Universidade,	 criou-se	 o	 laboratório	

como	uma	alternativa	para	a	formação	de	futuros	educadores	musicais	na	área	do	canto	

coral,	de	forma	a	promover	entre	as	alunas	e	os	alunos	o	estudo	e	a	prática	da	regência	e	

suas	dinâmicas	através	das	demandas	apresentadas	nos	ensaios	em	ambientes	reais	com	

crianças.	Essa	perspectiva	é	importante	pois,	devido	às	particularidades	da	infância,	os	

processos	 são	bem	distintos	daqueles	 a	 serem	realizados	 com	adultos.	 Sendo	assim,	o	

aperfeiçoamento	 na	 regência	 para	 esse	 contexto	 específico	 se	 torna	 mais	 efetivo	 no	

contato	 direto	 com	 as	 crianças,	 pois	 permite	 a	 observação	 dos	 seus	 processos	

particulares.	

Além	 de	 possibilitar	 uma	 experiência	 em	 regência	 coral,	 visando	 a	 atuação	

profissional	 futura,	 o	 uso	 da	 voz	 perpassa	 por	 práticas	 diversas	 da	 Educação	Musical.	

Neste	sentido,	são	de	grande	relevância	os	saberes	que	envolvem	os	processos	de	ensino	

e	aprendizado	da	voz	 também	para	aqueles	que	atuarão	com	as	 crianças	na	Educação	

Básica,	o	que	valida	a	participação	desse	perfil	discente	no	laboratório.	

Este	 texto	 tem	 como	 objetivo	 apresentar	 sinteticamente	 o	 funcionamento	 e	 a	

estrutura	do	LARCI	a	partir	das	experiências	obtidas	no	seu	processo	de	implementação	

e	 efetivação	durante	 três	 semestres.	No	 segundo	 semestre	de	2019,	momento	em	que	

ocorre	 a	 VII	 Semana	 de	 Educação	 Musical	 IA	 –	 Unesp,	 o	 LARCI	 completa	 quatro	

semestres,	tornando-se	agora	um	projeto	de	extensão	oferecido	pela	EXTECAMP	(Escola	

de	 Extensão	 da	 Unicamp),	 aberto	 a	 qualquer	 pessoa	 interessada	 em	 se	 integrar	 ao	

laboratório.	

	

2.	O	LARCI	

	

O	 LARCI	 foi	 inspirado	 no	 projeto	 Comunicantus:	 Laboratório	 Coral,	 da	 ECA	

(Escola	de	Comunicação	e	Arte	na	USP	–	Universidade	de	São	Paulo)	 criado	em	2001.	

Segundo	a	autora	Hauk	da	Silva	(2012),	esse	laboratório	cria	a	oportunidade	de	estágio	

supervisionado	para	os	interessados	na	área	da	regência	coral	e	preparação	vocal,	além	

de	 outras	 funções	 envolvendo	 a	 produção	 de	 ensaios	 e	 concertos	 de	 grupos	 corais	

adultos.	No	projeto	Comunicantus	tanto	quem	rege	quanto	quem	canta	está	em	processo	

de	aprendizagem,	de	modo	a	permitir	que	os	discentes	com	menos	experiências	nesta	
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área	possam	planejar	seus	ensaios	e	experimentá-los	em	grupos	reais.	No	caso	do	LARCI	

um	dos	diferenciais	está	no	atendimento	direcionado	para	crianças.		

O	 formato	de	 ambos	os	 laboratórios	 (Comunicantus	 e	 LARCI)	busca	 fazer	 com	

que	as	alunas	e	alunos	da	graduação	atuem	em	todos	os	momentos	de	planejamento	e	

em	 todas	 as	 práticas,	 sendo	 esse	 grupo	 responsável	 pelas	 propostas	 de	 produção	 e	

condução	dos	ensaios,	sob	constante	observação	de	uma	pessoa	mais	experiente.		

O	LARCI	é	distinto	dos	demais	laboratórios	no	que	concerne	à	observação:	nos	

laboratórios	a	participação	pode	se	reduzir	somente	ao	registro	e	às	análises	das	ações	

de	 outras	 pessoas.	 (AFONSO	 e	 LEITE,	 2000).	 No	 entanto,	 somente	 a	 observação	 não	

permitiria	que	os	discentes	tomassem	a	frente	de	um	coro.	Não	é	descartada	a	validade	

da	 experiência	 de	 analisar	 outro	 regente	 em	 atividade,	 porém,	 só	 a	 observação	 não	

garante	que	determinados	saberes	procedimentais	necessários	na	condução	dos	ensaios	

sejam	desenvolvidos.	 Isso	porque	 considerável	parte	destes	 saberes	 só	é	 estimulada	e	

assimilada	 na	medida	 em	 que	 ocorrem	 as	 experiências	 de	 pódio	 (regente	 à	 frente	 do	

coral)	 e,	 mesmo	 que	 houvesse	 simulações	 dos	 ensaios	 nas	 disciplinas	 de	 regência	

durante	 a	 graduação,	 ainda	 assim	 essas	 não	 seriam	 experiências	 reais	 em	 grupos	 de	

crianças	ou	coros	amadores	de	não	musicistas.	

	O	 estudo	 teórico	do	planejamento	 e	 da	dinâmica	de	 ensaio	 coral	 é	 de	 grande	

relevância	formativa	e	profissional,	já	que,	segundo	Figueiredo	(1990),	cabe	ao	regente	

desenvolver	 em	 sua	 formação	 os	 aspectos	 das	 práticas	 no	 ensaio,	 projetando	 os	

objetivos	 associados	 às	 atividades,	 pois	 “um	 problema	 apresentado	 de	 forma	

inadequada	 ou	 no	 momento	 inoportuno	 pode	 significar	 frustração,	 provocar	

desinteresse	 ou	 promover	 aprendizagem	 inconsistente”	 (p.19).	 Porém,	 o	 trabalho	 na	

regência	 é	 “medido”	 pela	 qualidade	 dos	 seus	 ensaios,	 isto	 é,	 pela	 experiência	 de	

interação	 entre	 regência	 e	 cantores	 na	 intenção	 de	 desenvolver	 uma	 melhor	

comunicação	 para	 que	 todos	 consigam	 de	 forma	 funcional	 executar	 o	 repertório	 na	

estética	 almejada,	 independentemente	 de	 o	 regente	 ser	 hábil	 na	 estruturação	 do	 seu	

planejamento	de	ensaio.	Dessa	forma,	o	LARCI	tem	como	objetivo	principal	aproximar	a	

regência	e	os	planejamentos	de	ensaios	aos	contextos	infantis	e	suas	peculiaridades	nos	

processos	pedagógicos.	

Nesta	 perspectiva,	 em	 seus	 estudos	 voltados	 para	 a	 formação	 em	 regência,	

Viegas	 (2009),	 ressaltando	 que	 não	 há	 pianista	 sem	 piano,	 questiona	 se	 é	 possível	

formar	 um	 regente	 sem	 o	 coral.	 Destaca-se	 ainda	 que	 o	 ensino	 técnico	 do	 gestual	 da	
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regência	 não	 cumpre	 amplamente	 os	 espectros	 da	 atuação	 durante	 os	 ensaios.	 Isso	

porque,	muito	mais	do	que	saber	o	gestual,	cabe	ao	regente	saber	se	comunicar,	liderar,	

motivar,	de	modo	a	ser	compreendido	pela	maioria	dos	cantores	na	intenção	de	obter	o	

melhor	resultado	musical	e	preservar	boas	relações	sociais.		

	
Às	vezes	o	melhor	regente	é	até	o	que	tem	menos	técnica,	mas	é	líder,	que	o	que	
tem	 técnica,	 mas	 não	 é	 líder.	 Então	 a	 questão	 da	 liderança,	 a	 questão	 de	
conduzir,	a	questão	de	comandar,	o	regente	precisa	refletir	sobre	tudo	isto.	Ele	
tem	 de	 comandar,	 inspirar,	 liderar,	 e	 quem	 tem	 estas	 qualidades	 será	 um	
melhor	regente	que	aquele	que	possui	uma	técnica	melhor,	mas	não	tem	estas	
qualidades.	(VIEGAS,	2009,	p.127)	

	
	

Os	 aspectos	 pedagógicos,	 contudo,	 não	 descartam	 os	 saberes	 musicais	

fundamentais	para	um	trabalho	em	regência,	pois	a	intenção	é	sempre	a	de	construir	um	

avanço	técnico	musical	imbricado	às	relações	sociais	favoráveis	do	coro.	Sendo	assim,	os	

cursos	 de	 graduação	 possuem	uma	difícil	 tarefa:	 a	 de	 criar	 um	programa	que	 consiga	

contemplar	 de	 forma	 equilibrada	 os	 âmbitos	 musicais,	 pedagógicos	 e	 práticos,	

principalmente	para	grupos	infantis	e	amadores,	pois	esse	é,	certamente,	o	maior	campo	

de	atuação	profissional	na	área	no	Brasil.		

Para	iniciar	o	LARCI,	a	primeira	etapa	foi	a	escolha	do	espaço,	e	o	PRODECAD	foi	

e	 continua	 sendo	 a	 melhor	 solução	 para	 esta	 realização,	 devido	 à	 existência	 de	 um	

projeto	que	 já	recebe	as	crianças,	e	à	sua	 localização	(dentro	da	Unicamp),	permitindo	

que	os	discentes	regentes	tenham	mais	facilidade	de	acesso.	

O	 PRODECAD	 (Programa	 de	 Desenvolvimento	 e	 Integração	 da	 Criança	 e	 do	

Adolescente)	 integra-se	 ao	 DEDIC	 (Divisão	 de	 Educação	 Infantil	 e	 Complementar)	 na	

Unicamp.	Esse	programa	atende	às	 filhas	e	 filhos	de	funcionárias,	professoras	e	alunas	

desta	Universidade	organizados	em	três	núcleos,	sendo	dois	de	educação	formal	(CECI	

Parcial	 e	 CECI	 Integral	 na	 Educação	 Infantil)	 e	 um	 de	 educação	 não-formal	

(PRODECAD/crianças	e	adolescentes	de	6	a	14	anos	durante	o	contra	turno	escolar).		

A	autora	Maria	da	Glória	Gohn	(2006)	considera	que	a	educação	não	formal	está	

onde	 o	 aprendizado	 se	 dá	 pela	 interação	 de	 experiências	 em	 espaços	 coletivos	

cotidianos	 com	 propostas	 intencionais,	 seguindo	 as	 suas	 próprias	 diretrizes,	 fora	 do	

ensino	regular.	As	educadoras	e	educadores	partem	dos	 interesses	e	das	necessidades	

daqueles	que	participam.	Neste	sentindo,	o	PRODECAD	busca	estimular	a	autonomia	na	

infância	com	propostas	de	livre	escolha	de	seus	alunos	e	alunas	através	de	oficinas	com	
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temáticas	 variadas.	 A	 ideia	 também	 é	 preservar	 os	 direitos	 da	 criança	 de	 brincar	 e	

acessar	 atividades	variadas,	 oferecendo	um	 local	 onde	elas	possam	circular	de	 acordo	

com	 seus	 interesses	 e	 curiosidades	 acompanhadas	 de	 educadores	 que	 auxiliam	 ou	

mediam	as	propostas.	

Neste	 contexto,	o	desafio	de	promover	um	projeto	coral	em	caráter	de	oficina	

dá-se	pela	impossibilidade	de	garantir	a	frequência	contínua	do	grupo,	já	que	as	crianças	

circulam	 livremente	 pelas	 demais	 oficinas	 que	 acontecem	 simultaneamente.	 Assim,	 a	

repetição	necessária	para	o	aprendizado	do	repertório	e	da	técnica	vocal	não	pode	ser	

descontextualizada	 ou	 mecanizada	 de	 forma	 abusiva,	 fato	 que	 potencialmente	

conduziria	 à	 evasão	 do	 coral.	 Neste	 cenário,	 o	 LARCI,	 atendendo	 a	 esta	 demanda	

apresentada,	busca	novos	meios	de	desenvolver	o	ensino	de	canto	de	forma	motivadora,	

estimulando	as	crianças	a	continuarem	frequentando	a	oficina	com	autonomia.	

Para	 isso	 seguimos	 as	 seguintes	 recomendações	 para	 os	 planejamentos	

semanais	dos	procedimentos	adotados	nos	ensaios:	o	repertório	precisa	ser	elaborado	

com	canções	curtas,	acelerando	o	processo	de	memorização;	é	fundamental	a	utilização	

de	 propostas	 lúdicas	 (jogos)	 para	 além	de	 sua	 função	 recreativa,	 ou	 seja,	 os	 objetivos	

precisam	associar	o	prazer	de	exercer	determinada	atividade	a	algum	conteúdo	técnico	

musical	 específico	 apresentado	 pelo	 repertório;	 criação	 de	 projetos	 temáticos	

semestrais	 para	 que	 as	 crianças	 estabeleçam	 mais	 vínculos	 com	 as	 atividades	 e	

reconheçam	a	necessidade	da	frequência.	

Os	 projetos	 temáticos	 escolhidos	 têm	 como	 produção	 final	 a	 confecção	 de	

videoclipes	 musicais	 com	 o	 repertório	 cantado.	 A	 ideia	 é	 aproximar	 esta	 realidade	

contemporânea,	 digital	 e	 audiovisual,	 do	 contexto	 da	 prática	 coral.	 A	 internet	 é	

atualmente	 um	 dos	 principais	 meios	 de	 difusão	 musical	 audiovisual	 nos	 centros	

urbanos,	 como	 é	 o	 caso	 de	 Campinas.	 Destaca-se	 também	 que	 as	 alunas	 e	 alunos	 do	

PRODECAD	já	possuem	acesso	ao	universo	digital	oriundos	de	suas	condições	familiares,	

sendo	 que	 todas	 elas	 são	 filhas	 de	 funcionárias,	 professoras	 ou	 das	 alunas	 da	

Universidade.	 Esta	 situação	 provavelmente	 já	 insere	 a	 criança	 nesse	 contexto	 digital	

privilegiado	e,	por	isso,	a	produção	de	videoclipes	pode	aproximar	a	prática	da	música	

vocal	 aos	 centros	 de	 interesse	 de	 apreciação	 musical	 no	 cotidiano	 das	 crianças	

participantes	 e	 de	 suas	 respectivas	 famílias.	 O	 objetivo	 é	 centrado	 em	 estimular	 a	

participação,	já	que	foi	constatado	que	as	crianças	se	interessam	em	aparecer	no	vídeo.		
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Neste	artigo	não	se	tem	a	intenção	de	discutir	se	este	formato	de	produção	coral	

é	a	melhor	opção	para	o	desenvolvimento	de	todos	os	ensaios	corais	infantis.	Porém,	no	

contexto	 em	 que	 está	 inserido,	 é	 a	 forma	 que	 foi	 percebida	 com	 potencial	 para	

aproximar	aquelas	crianças	da	música	vocal,	estreitando	laços	com	a	prática	coral	para	

que,	posteriormente,	um	grupo	fixo	possa	ser	criado.	Esse	tipo	de	trabalho	também	não	

diminui	 o	 processo	 formativo	 em	 regência	 coral,	 pois	 as	 canções	 acabam	 sendo	

ensinadas.	 Desta	 forma,	 o	 LARCI	 também	 exige	 dos	 discentes	 o	 estudo	 de	 pedagogias	

que	aproximem	as	crianças	do	aprendizado	musical,	além	do	ensino	técnico	vocal.	

A	 oportunidade	 de	 associar	 a	 linguagem	 musical	 com	 a	 tecnologia	 e	 o	

audiovisual	 também	 permitiu	 que	 discentes	 da	 Unicamp	 de	 cursos	 como	 Teatro	 e	

Bacharelado	em	Música	Popular,	que	não	necessariamente	almejam	a	profissionalização	

na	 área	 do	 canto	 coral,	 possam	 se	 integrar	 ao	 LARCI,	 contribuindo	 com	 seus	 saberes	

específicos	para	uma	produção	conjunta	e	compartilhando	seus	conhecimentos	com	os	

demais	colegas,	para	um	crescimento	coletivo	e	produtivo.	

	

3.	Estrutura	

	

As	reuniões	do	LARCI	acontecem	semanalmente,	com	a	duração	de	três	horas	de	

atividades,	organizadas	em	três	momentos,	explicados	a	seguir:	

	

1. Ensaio	 musical	 (09h	 –	 09h30):	 neste	 momento	 acontece	 o	 ensaio	 do	

acompanhamento	 musical,	 que	 também	 é	 realizado	 pelos	 discentes	

integrantes,	 e	 a	 produção	 do	 ensaio,	 como	 a	 organização	 da	 sala	 e	 dos	

materiais	para	a	aula.	

2. Ensaio	 com	 crianças	 (09h30	 –	 10h30):	 cinco	 minutos	 antes	 do	 ensaio,	 os	

discentes	 que	 tocam	 algum	 instrumento	 de	 fácil	 transporte,	 como	 flauta	 e	

violão,	 tocam	 nos	 corredores	 do	 PRODECAD	 para	 lembrar	 as	 crianças	 do	

início	 das	 atividades	 do	 coral.	 Como	 os	 encontros	 são	 semanais,	 essa	

alternativa	chamou	a	atenção	das	crianças,	para	que	elas	se	recordassem	do	

dia	da	oficina	coral,	pois	durante	a	semana,	no	mesmo	horário,	elas	podem	

frequentar	outras	atividades.	Em	seguida	é	iniciado	propriamente	o	ensaio.	

3. Avaliação	 e	 planejamento	 (10h30	 –	 12h):	 imediatamente	 após	 o	 ensaio	 é	

realizada	uma	avaliação	dos	principais	 acontecimentos	do	dia	 e	 inicia-se,	 a	



Comunicações	
	

222	

seguir,	 o	 processo	 de	 planejamento	 do	 ensaio	 posterior.	 Também	 são	

organizadas	 atividades	 práticas	 de	 técnica	 de	 regência	 e	 condução	 das	

propostas,	com	a	 intenção	de	melhor	preparar	os	discentes	para	o	próximo	

encontro	 com	 as	 crianças.	 Espera-se	 que	 individualmente	 cada	 integrante	

também	 aperfeiçoe	 musicalmente	 suas	 habilidades	 durante	 a	 semana	 e	

realize	 pesquisas	 de	 dinâmicas	 novas	 para	 as	 crianças,	 além	 de	 pesquisar	

repertórios	musicais.	

	

Cada	ensaio	é	registrado	por	um	dos	discentes,	alternados	durante	as	semanas.	

Esses	 registros	 são	 enviados	 a	 um	 arquivo	 digital	 compartilhado.	 As	 atividades,	 nos	

encontros	com	as	crianças,	são	alternadas	de	acordo	com	os	interesses	e	habilidades	de	

cada	um	desses	discentes	“regentes”.	A	ideia	é	que	cada	pessoa	possa	vivenciar	os	vários	

deveres	e	saberes	da	regência,	porém	de	 forma	gradativa,	organizados	e	divididos	nas	

seguintes	funções	(que	correspondem	às	dinâmicas	propostas	durante	o	encontro	com	

as	crianças):	

	

1. Organização	das	atividades	de	preparação	corporal:	são	propostos	jogos	

corporais	 variados	 na	 intenção	 de	 estimular	 a	 consciência	 corporal	 das	

crianças,	visando	objetivos	previamente	estipulados,	sendo	que,	no	caso	

da	 proposta	 do	 vídeo,	 neste	 momento	 são	 também	 estruturadas	 as	

habilidades	cênicas	que	serão	utilizadas	na	gravação	do	videoclipe;	

2. Preparação	 vocal:	 antes	 da	 passagem	 do	 repertório	 outro	 discente	

conduz	 as	 atividades	 voltadas	 especificamente	 para	 o	 estudo	 da	 voz	

cantada,	 dando	 atenção	 também	 às	 possíveis	 dificuldades	 que	 serão	

encontradas	na	performance	do	repertório;	

3. Passagem	 do	 repertório:	 as	 músicas	 escolhidas	 e	 já	 ensaiadas	 pelos	

discentes	 são	 apresentadas	 e	 ensinadas	 para	 as	 crianças.	 Como	

procedimento,	toda	canção	nova	é	cantada	por	todos	os	discentes	para	as	

crianças	 no	 formato	 de	 uma	 apresentação	 coral.	 A	 ideia	 é	 trazer	

referências	 de	 canto	 coletivo	 ao	 vivo	 e	 já	 demonstrar	 quais	 são	 as	

intenções	estéticas	projetadas	para	as	performances	que	elas	realizarão;	

4. Dinâmica	 de	 educação	 musical:	 após	 o	 estudo	 do	 repertório	 realizado	

pelos	 discentes,	 são	 eleitos	 os	 principais	 desafios	 musicais	 e,	 a	 partir	



VII	Semana	de	Educação	Musical	–	Passaredo:	Voz	na	Educação	Musical	I		–	São	Paulo	–	2019	
 

223	

deles,	 estruturam-se	 jogos	 de	 educação	 musical	 com	 a	 intenção	 de	

abordar	 assuntos	 específicos	 que	 auxiliarão	 no	 aprendizado	 do	

repertório.	

5. Registro:	 documentação	 pedagógica	 do	 encontro	 com	 as	 crianças,	 que	

será	lida	e	analisada	posteriormente	durante	o	planejamento.	

	

Quando	 as	 crianças	 aprendem	 de	 forma	 satisfatória	 a	 canção,	 inicia-se	 o	

processo	de	gravação	musical,	realizado	no	próprio	ensaio.	Após	as	gravações	musicais	

também	são	destinados	alguns	momentos	para	as	gravações	das	cenas	dos	videoclipes,	

que	 já	 foram	 projetadas	 durante	 o	 planejamento.	 Mesmo	 quando	 ocorrerem	

apresentações	ao	vivo	do	coral,	geralmente	organizadas	nos	finais	dos	períodos	letivos,	

ou	 mesmo	 se	 houver	 uma	 evasão	 em	 massa	 desta	 oficina,	 ainda	 assim	 tem-se	 um	

material	artístico	da	produção	registrado.	

Os	 discentes	 interessados	 em	 participar	 inscrevem-se	 no	 início	 de	 cada	

semestre	 letivo,	 que	 tem,	 em	 média,	 dezesseis	 encontros	 e	 quinze	 ensaios	 com	 as	

crianças.	Ao	longo	de	três	semestres	de	existência,	o	LARCI	recebeu	vinte	e	sete	alunos	e	

alunas	 da	 graduação	 dos	 cursos	 de	 Licenciatura	 em	 Música,	 Bacharelado	 em	 Música	

Popular	 e	 Erudita,	 Bacharelado	 em	 Teatro	 e	 Pós-graduação	 em	Música.	 O	 número	 de	

crianças	 em	 cada	 semestre	 varia	 entre	 dezesseis	 a	 vinte	 crianças.	 Percebe-se	 que,	 ao	

longo	 do	 semestre,	 ao	 iniciarmos	 as	 gravações,	 este	 número	 vai	 gradativamente	

aumentando,	pois	as	próprias	crianças	divulgam	a	produção	do	videoclipe,	motivando	as	

demais	a	participar.		

	

4.	Considerações	finais	

	

O	LARCI	 tem	se	mostrado	como	um	projeto	que	possibilita	o	aprofundamento	

dos	saberes	que	envolvem	o	coral	infantil.	Busca-se	proporcionar	debates	específicos	da	

prática	 de	 regência,	 de	 modo	 a	 permitir	 que	 alguns	 assuntos	 que	 não	 são	

obrigatoriamente	 discutidos	 nas	 disciplinas	 pedagógicas	 musicais	 ou	 técnicas	 de	

regência	 nos	 cursos	 de	 graduação	 em	 música	 na	 Unicamp	 sejam	 estudados	 via	

participação	no	 laboratório.	Outro	ponto	é	que	o	LARCI	 	 representa	uma	aproximação	

dos	discentes	dos	cursos	do	IA	com	os	programas	educacionais	da	Universidade,	sendo	o	
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primeiro	 laboratório	 permanente	 efetivo	 vinculado	 ao	 DEDIC,	 o	 que	 pode	 servir	 de	

inspiração	para	modelos	similares	de	outras	práticas	artísticas.	

De	 certo	modo,	 este	 é	um	espaço	diferente	dos	estágios	normais	obrigatórios,	

pois,	 em	 todas	 as	 situações,	 no	 LARCI,	 ocorre	 a	 supervisão	 de	 uma	 pessoa	 mais	

experiente,	 auxiliando	 a	 atuação	 direta	 com	 as	 crianças.	 A	 justificativa	 para	 esta	

presença	constante	é	que,	mesmo	que	os	discentes	não	tenham	muita	vivência	na	área,	

as	 crianças	 não	 podem	 ser	 prejudicadas	 nos	 seus	 processos	 de	 ensino	 e	 aprendizado,	

por	conta	desta	inexperiência	pedagógica.	

O	 LARCI	 é	 um	 projeto	 de	 formação	 complementar,	 de	 modo	 que	 ainda	 é	

fundamental	haver	um	programa	curricular	no	Ensino	Superior	em	Música	que	garanta	

outros	aprendizados,	tanto	musicais	quanto	pedagógicos,	pois	não	há	tempo	hábil	para	

que	 algumas	 dificuldades	 dos	 discentes	 participantes	 sejam	 sanadas	 somente	 nos	

encontros	do	projeto.		

Por	 fim,	 entende-se	 que	 foi	 desenvolvido	 um	 projeto	 que	 é	 dedicado	

satisfatoriamente	ao	ensino	de	canto	e	música,	ampliando	a	formação	em	regência	dos	

graduandos	participantes.	
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Resumo:	O	presente	relato	de	experiência	visa	o	compartilhamento	de	práticas	e	estratégias	utilizadas	na	
preparação	vocal	de	jovens	cantores	amadores	do	coro	juvenil	de	uma	escola	internacional,	Graded	School	
of	 São	 Paulo,	 na	 cidade	 de	 São	 Paulo	 para	 os	 testes	 de	 seleção	 dos	 festivais	 internacionais	 de	 coros	
promovidos	pela	Association	for	Music	in	International	Schools	(AMIS).	O	material	de	técnica	e	repertório	
vocais	 exigidos	 para	 a	 seleção	 dos	 cantores	 participantes	 proporcionou	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	
estratégia	vocal	aplicada	aos	alunos	da	escola	supracitada.	
	
	Palavras-chave:	Coro	jovem.	Festival	de	corais.	Técnica	vocal.	Vocalizes.	Voz	cantada.		

	
		

Festivais	Internacionais	de	Coros	Jovens:	estratégias	de	preparação	de	cantores	

		

O	 presente	 relato	 de	 experiência	 relacionado	 à	 voz	 com	 foco	 na	 educação	

musical	 visa	 o	 compartilhamento	 de	 práticas	 e	 estratégias	 utilizadas	 na	 preparação	

vocal	de	jovens	cantores	amadores1	pertencentes	ao	coro	juvenil	da	Graded	School	of	São	

Paulo	(escola	internacional	de	ensino	fundamental	e	médio	na	cidade	de	São	Paulo)	para	

os	 testes	 de	 seleção	 dos	 festivais	 internacionais	 de	 coros	 jovens	 promovidos	 pela	

Association	for	Music	in	International	Schools	–	AMIS.		

Entre	os	anos	de	2005	e	2018,	assumi	a	posição	de	diretora	de	corais	na	Graded	

School	of	 São	Paulo,	 responsável	pelos	 coros	 infantil,	 juvenil	 e	 coro	 feminino,	 além	de	

desenvolver	 um	 trabalho	 de	 educação	 musical	 com	 o	 5o	 ano	 do	 ensino	 fundamental.	

Minha	 filosofia	 de	 educação	 envolve,	 entre	 outros	 objetivos,	 proporcionar	 aos	 alunos	

experiências	 de	 aprendizado	 que	 provavelmente	 não	 seriam	 possíveis	 dentro	 de	 uma	

sala	de	aula.	Desta	forma,	sempre	procurei	envolver	os	cantores	em	atividades	diversas,	

                                                
1	 JUNKER,	 David.	 São	 movimentos	 de	 natureza	 comunitária	 em	 geral	 ligados	 à	 uma	 instituição,	 ou	
independentes.	O	 termo	 “coral	 amador”	 implica	na	 realização	de	uma	atividade	onde	 seus	 cantores	 o	
fazem	por	prazer,	sem	fazer	deste	um	meio	de	vida.	



VII	Semana	de	Educação	Musical	–	Passaredo:	Voz	na	Educação	Musical	I		–	São	Paulo	–	2019	
 

227	

como	apresentações	em	outras	escolas,	participação	em	festivais	de	coros	juvenis	locais	

e	internacionais,	concertos,	e	gravações	de	CD’s.		

A	 AMIS	 (acronismo	 que	 se	 traduz	 em	 “Associação	 para	 a	 música	 em	 escolas	

internacionais”,	 e	 palavra	 que	 significa	 amigos	 no	 idioma	 francês)	 é	 uma	 organização	

sem	 fins	 lucrativos,	 fundada	e	administrada	por	um	casal	de	educadores	musicais	que	

desenvolveram	suas	carreiras	acadêmicas	na	escola	internacional	de	Londres,	no	Reino	

Unido.		

No	ano	de	1976,	Richard	e	Georgia	Basset,	professores	de	música	da	American	

School	of	London,	organizaram	um	festival	de	corais	envolvendo	alunos	do	ensino	médio	

de	 seu	 próprio	 colégio	 e	 da	 Frankfurt	 International	 School,	 localizada	 na	 cidade	 de	

Frankfurt,	 Alemanha.	 Este	 primeiro	 festival	 envolvendo	 alunos	 das	 duas	 escolas	 deu	

origem	a	uma	organização	que,	hoje,	conta	com	mais	de	sessenta	escolas	internacionais	

ao	 redor	 do	 mundo,	 e	 promove	 mais	 de	 dez	 festivais	 de	 música	 anuais,	 envolvendo	

estudantes	que	participam	das	bandas	sinfônicas,	orquestras	de	cordas	e	corais	destas	

escolas	internacionais.	

Para	 os	 festivais	 de	 coros	 promovidos	 por	 essa	 instituição	 são	 selecionados	

jovens	 cantores	 amadores	 de	 escolas	 internacionais	 que	 passam	 por	 um	 criterioso	

processo	de	seleção	vocal.	Esses	jovens	devem	estar	cursando	o	ensino	médio	e	ter	entre	

quinze	 e	 dezoito	 anos	 de	 idade.	 Um	 dos	 principais	 objetivos	 da	 realização	 desses	

festivais,	como	idealizado	por	seus	fundadores,	é	o	incentivo	à	prática	coral	entre	jovens	

ao	redor	do	mundo.	Os	corais	formados	nos	festivais	com	alunos	selecionados	das	mais	

diversas	partes	do	mundo	é	um	coral	de	alto	nível	técnico,	com	aproximadamente	cento	

e	 cinquenta	 cantores	 divididos	 em	 quatro	 naipes	 (soprano,	 alto,	 tenor	 e	 baixo),	

proporcionando	uma	experiência	única	à	cada	cantor,	provavelmente	não	oferecida	em	

suas	escolas	de	origem.	

Para	as	audições,	cada	cantor	recebe	um	material	com	uma	seleção	de	vocalises	

e	um	excerto	de	uma	ária	antiga,	de	acordo	com	o	seu	naipe	no	coro	(soprano,	contralto,	

tenor	 e	 baixo).	 Todo	 o	 material	 deve	 ser	 gravado	 em	 arquivo	 mp3	 seguindo	 regras	

específicas	 (como	 marcação	 de	 metrônomo,	 marcação	 de	 fraseado,	 respiração),	 e	

enviado	para	a	banca	julgadora,	localizada	no	Reino	Unido.		

Após	apreciação	da	banca	julgadora,	os	cantores	aprovados	são	anunciados	por	

meio	 de	 um	 comunicado	 formal	 às	 suas	 respectivas	 escolas,	 e	 passam	 a	 preparar	 um	

repertório	coral	determinado	pelo	regente	que	estará	à	frente	do	festival	 internacional	
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de	coral	naquele	ano.	A	cada	ano,	um	regente	de	renomada	carreira	com	corais	 jovens	

nos	Estados	Unidos	ou	Europa	é	convidado	para	reger	os	jovens	cantores	aprovados	no	

processo	de	seleção,	dentre	eles	estão	nomes	como	André	Thomas,	Edith	Copley,	Doreen	

Rao,	 Eugene	 Rogers,	 Lynne	 Gackle,	 Randy	 Haldeman.	 Esses	 festivais	 acontecem	 em	

diferentes	países	da	Europa,	Oriente	Médio	ou	Ásia	a	cada	ano.2	

Em	2018,	a	proponente	deste	relato	de	experiência	esteve	presente	e	participou	

dos	festivais	internacionais	de	corais	jovens	da	AMIS	realizados	na	cidade	de	Zug,	Suíça,	

e	 na	 cidade	 de	 Berlim,	 Alemanha.	 Em	 anos	 anteriores,	 a	 presente	 proponente	 levou	

alunos	 	selecionados	para	participar	dos	festivais	de	corais	realizados	em	Luxemburgo	

(Luxemburgo),	 Düsseldorf	 (Alemanha),	 Dubai	 e	 Abu	Dhabi	 (Emirados	Árabes)	 e	Doha	

(Qatar).		

A	 inexperiência	 dos	 jovens	 cantores	 torna	 a	 dificuldade	 técnica	 do	 material	

musical	proposto	para	as	audições	bastante	desafiadora.	No	material	a	ser	gravado,	há	

marcações	específicas	de	andamento,	articulação,	respiração	e	dinâmica.	Em	geral,	para	

desenvolver	esse	repertório,	o	aluno	precisava	ter	um	bom	controle	de	respiração	para	

executar	 frases	 musicais	 de	 até	 12	 segundos;fazer	 legatos	 e	 staccatos;	 ser	 capaz	 de	

crescer	e	decrescer	em	frases	sem	modificar	a	qualidade	do	som.	O	acompanhamento	de	

piano	foi	modificado	em	comparação	àquele	que	consta	das	partituras	originais,	algumas	

vezes,	 proporcionando	 menor	 apoio	 harmônico	 aos	 cantores.	 Entre	 as	 mudanças,	

podemos	salientar	a	adição	de	intervalos	de	nonas	maiores	entre	a	melodia	original	e	o	

acompanhamento	no	piano,	e	a	omissão	de	notas	fundamentais	de	acordes.		

Para	a	audição	dos	cantores	do	naipe	de	sopranos	exige-se	a	execução	de	dois	

vocalises,	 e	 de	 um	 excerto	 da	 ária	 Se	 tu	 m’ami,	 se	 sospiri,	 do	 compositor	 Giovanni	

Pergolesi,	como	segue:		

                                                
2	 A	AMIS	 já	 realizou,	 desde	 sua	 fundação,	 festivais	 de	 coros	 jovens	 no	 Reino	Unido,	 Bélgica,	 Alemanha,	
Suíça,	 Áustria,	 Qatar,	 Luxemburgo,	 Emirados	 Árabes	 Unidos	 e	 China.	 Em	 alguns	 desses	 países	 foram	
realizados	festivais	múltiplas	vezes	e	em	diferentes	cidades.	
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Para	a	audição	dos	cantores	do	naipe	de	contraltos	exige-se	a	execução	dos	
seguintes	vocalises,	e	de	um	excerto	da	ária	antiga	Vittoria,	Mio	Core!,	de	Giacomo	
Carissimi:	
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O	mesmo	procede	para	os	jovens	cantores	tenores,	incluindo	um	trecho	da	ária	Per	La	
gloria	d’adorarvi,	de	Giovanni	Bononcini:	
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E,	finalmente,	o	material	de	audição	para	os	cantores	baixos,	com	um	excerto	da	

ária	Caro	mio	ben,	de	Giordani:	
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Uma	 das	 estratégias	 utilizadas	 foi	 a	 incorporação	 dos	 vocalises	 exigidos	 pela	

AMIS	ddurante	o	aquecimento	vocal	no	 início	de	 todas	as	aulas,	 com	duração	de	vinte	

minutos,	 duas	 vezes	 por	 semana.	 Feito	 de	 forma	 apropriada,	 o	 aquecimento	 vocal	

estimula	uma	eficiente	circulação	sanguínea,	proporcionando	um	bom	funcionamento	e	

viscosidade	das	cordas	vocais	e	seus	tecidos	musculares	(SUNDBERG,	p.	193,	1987).	

Tanto	os	cantores	que	pretendiam	ou	não	participar	das	audições	para	o	festival	

internacional	de	corais,	foram	expostos	a	esse	tipo	de	desenvolvimento	vocal.		

Os	 trechos	 selecionados	 das	 árias	 eram	 trabalhados	 em	 ensaios	 extras,	 duas	

vezes	 por	 semana,	 durante	 trinta	 minutos,	 divididos	 por	 naipes.	 Assim,	 todos	 os	

cantores	de	cada	naipe	estavam	preparados	para	as	audições,	caso	desejassem.		

Um	 dos	 objetivos	 centrais	 de	 participar	 dos	 festivais	AMIS	 era	 transcender	 o	

educativo	 para	 chegar	 à	 excelência	 artística.	 Assim	 como	 diz	 a	 regente	 Doreen	 Rao,	

americana	 radicada	 no	 Canadá,	 expoente	 no	 trabalho	 de	 coros	 com	 jovens,	 trazendo	

para	a	prática	cotidiana	e	defendendo	a	ideia	de	que	é	necessária	uma	educação	musical	

de	 qualidade,	 isto	 é,	 que	 contemple	 as	 facetas	 educacional,	 técnica	 e	 artística	

(FONTERRADA,	p.	185,	2003).	

A	 participação	 nestes	 eventos	 internacionais	 trouxe	 contribuições	 muito	

significativas	para	todo	o	programa	de	coral	da	escola.	Houve	um	considerável	aumento	

no	número	de	participantes	no	coro	ao	longo	dos	anos.	No	ano	de	2006,	primeiro	ano	de	

participação	nos	festivais	AMIS,	o	coral	 juvenil	da	escola	contava	com	dez	alunos,	e	em	

2018,	 contava	 com	 quarenta	 e	 dois	 cantores.	 A	 maioria	 dos	 alunos	 relatava	

espontaneamente	 que	 entrara	 no	 coral	 para	 ter	 a	 chance	 de	 participar	 dos	 festivais	

internacionais.	 Houve	 também	 um	 bom	 desenvolvimento	 técnico	 do	 grupo,	

proporcionado	 pela	 prática	 de	 respiração	 diafragmática	 adequada	 para	 a	 execução	 de	

todo	 o	 repertório	 em	 questão,	 e	 dos	 aspectos	 técnico-musicais	 como	 articulação,	

entonação	e	fraseado.	Ao	longo	dos	anos,	notou-se	um	avanço	técnico	em	seu	repertório,	

incluindo	arranjos	com	ritmos	e	harmonias	mais	complexas.	
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Resumo:	 Este	 trabalho	 apresenta	 um	 relato	 de	 experiência	 de	 um	 projeto	 de	 canto	 coral	 realizado	 na	
Cidade	 de	 Campinas/SP	 com	 adolescentes	 em	 situação	 de	 vulnerabilidade	 social.	 Tem	 como	 objetivo	 o	
resgate	 da	 autoestima	 dos	 envolvidos,	 além	 de	 proporcionar	 acesso	 a	 um	 universo	 cultural	 distinto	 da	
realidade	 denotada.	 Fundamentado	 em	 Peckham,	 Behlau	 e	 Chan,	 traz	 um	 breve	 discurso	 sobre	 a	
importância	da	preparação	 vocal	 atrelada	 a	um	 resultado	positivo	do	 trabalho.	As	 considerações,	 ainda	
que	parciais,	vem	corroborar	a	discussão	adotada.	
	
Palavras-chave:		Coral.	Canto.	Voz	cantada.	Preparação	vocal.	Aprendizagem	musical.	
	
			

1.	Introdução		

		

O	coral	do	projeto	A	Vida	Canta	tem	como	participantes	adolescentes	(13	a	18	

anos),	moradores	do	Parque	Via	Norte,	Campinas	(SP).	Projeto	realizado	pelo	Ministério	

da	 Cidadania,	 através	 da	 Lei	 de	 Incentivo	 à	 Cultura,	 com	 apoio	 da	 Associação	 Vida1	 e	

patrocínio	da	UPL2.	Coordenação	geral	e	produção:	Carlos	Madia	Produções.	

“A	 Vida	 Canta”	é	 um	 projeto	 musical	que	 tem	 resgatado	 a	 autoestima,	

estimulado	a	expressão	corporal	e	conectado	esses	adolescentes	a	outras	culturas.	Os	35	

adolescentes	 participam	 das	 aulas	 de	 canto	 desde	março	 e,	 até	 o	 fim	 do	 ano	 (2019),	

terão	 aulas	 que	 dão	 a	 sustentação	 básica	musical,	 visando	 à	 educação	 e	 o	 incentivo	 a	

ouvir	a	diversidade	musical	que	existe	no	mundo.	As	aulas	são	gratuitas	e	divididas	em	

três	módulos,	sendo	a	finalização	de	cada	etapa	uma	apresentação	pública	na	praça	em	

frente	ao	Centro	de	Convivência	Cultural	de	Campinas	“Carlos	Gomes”	no	bairro	Cambuí.	

Até	o	momento,	já	foi	realizada	uma	apresentação,	e	outras	duas	estão	previstas	para	o	
                                                
1	A	Associação	Vida	é	uma	associação	sem	fins	lucrativos	existente	na	cidade	de	Campinas/SP,	que	tem	por	
objetivo	prestar	apoio	a	crianças	e	adolescentes	no	que	diz	respeito	à	permanência	escolar,	oferecendo	
atividades	complementares	à	escola,	além	de	oficinas	de	arte-educação.	

2	United	Phosphorus	Limited	–	empresa	atuante	no	setor	do	agronegócio.	
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segundo	semestre	de	2019,	que	contam	também	com	o	apoio	da	Prefeitura	de	Campinas,	

por	meio	da	Secretaria	de	Cultura.	

Todas	as	quintas,	das	13h30	às	15h,	na	sede	da	Associação	Vida,	os	adolescentes	

se	encontram	para	os	ensaios	e	instrução	geral	sobre	música.	A	equipe	é	composta	pelo	

maestro/regente	Hamilton	de	Oliveira,	pela	preparadora	vocal	Drusila	Marques	e	pelo	

pianista	Tiago	Giovani,	além	do	acompanhamento	pedagógico	da	coordenadora	Luciane	

Augusta.	

	
2.	Preparação	Vocal		

	

A	 voz	 é	 primordial	 para	 a	 expressividade,	 a	 comunicação,	 a	 interação,	 a	

socialização	e	a	qualidade	de	vida	das	pessoas.	Em	um	coral	de	adolescentes,	uma	voz	

saudável,	 aquecida	 corretamente,	 obterá	 o	 efeito	 desejado	 no	 que	 diz	 respeito	 à	

afinação,	emissão	de	ar,	boa	dicção	vocal,	além	de	outros	benefícios	que	vão	ajudar	no	

ensaio	das	músicas	sem	prejudicar	as	pregas	vocais.		

	
A	 voz	 cantada	 e	 sua	 produção	 em	 grupo	 estabelecem	 um	 processo	 de	
ensino/aprendizagem	dos	procedimentos	vocais	com	alto	grau	de	rendimento,	
pois	na	convivência	com	vários	modelos	vocais	é	possível	desenvolver	técnicas	
de	propriocepção	e	imitação	altamente	eficazes	para	uma	produção	de	música	
coral	de	qualidade	(FUCCI	AMATO,	2007,	p.	84).	
	
	

Segundo	 Costa	 e	 Andrada	 e	 Silva	 (1998),	 o	 aquecimento	 vocal	 corresponde	 à	

realização	de	uma	série	de	exercícios	respiratórios	e	vocais,	cuja	finalidade	é	aquecer	a	

musculatura	 das	 pregas	 vocais	 antes	 de	 uma	 atividade	 mais	 intensa,	 para	 evitar	

sobrecarga,	o	uso	inadequado	ou	um	quadro	de	fadiga	vocal.	O	objetivo	do	aquecimento	

vocal	é	preservar	a	saúde	do	aparelho	fonador.	

No	 projeto	 “A	 Vida	 Canta”,	 a	 preparação	 vocal	 se	 dá	 nos	 primeiros	 trinta	

minutos	de	encontro.	Inicialmente,	realizam-se	exercícios	de	alongamento,	relaxamento	

muscular	 e	 respiração,	 tendo	 como	 uma	 das	 referências	 o	 método	 de	 canto	 popular	

“Berklee”	 de	 Anne	 Peckham	 (2017),	método	 bem	 organizado	 e	 didático	 sobre	 técnica	

vocal	e	os	cuidados	com	o	corpo	como	próprio	instrumento	musical	que	é.	Na	sequência,	

trabalham-se	exercícios	de	aquecimento	vocal,	 como	os	exercícios	propostos	por	Chan	

(2001),	sobre	as	sílabas-base	(ma,	me,	mi,	mo,	mu;	na,	ne,	ni,	no,	nu;	nha,	nhe	nhi...;	pa,	

pe,	pi...;	da,	de,	di,...)	e	Behlau	(2009),	sobre	a	articulação	das	vogais.	Com	o	auxílio	do	
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piano,	 os	 adolescentes	 cantam	 os	 exercícios	 em	 escalas	 ascendentes	 e	 descendentes,	

cromáticas	e	diatônicas,	arpejos,	com	diferentes	articulações	(legato,	staccato).	

Desde	o	primeiro	encontro	no	Projeto,	estudam	fisiologia	da	voz,	higiene	vocal,	

tipos	de	vozes	masculinas	e	femininas,	utilização	dos	ressonadores	para	o	canto,	tipos	de	

respiração	 e	 técnicas	de	 acordo	 a	 estilos	 e	 épocas	histórico-musicais.	 São	 instigados	 a	

exercitar	concentração,	percepção	auditiva,	respeito	ao	próximo,	pensando	no	resultado	

coletivo,	na	leitura	de	partituras	específicas	para	coro	e	no	compromisso	como	coralista	

com	 a	 pontualidade,	 assiduidade,	 disciplina,	 o	 cuidado	 com	 a	 apostila	 que	 cada	 um	

recebeu	com	todo	conteúdo	a	ser	trabalhado,	dentre	outros.	

A	sequência	de	exercícios	e	teoria	sobre	aspectos	vocais	e	históricos	é	definida	

de	acordo	com	o	repertório	a	ser	trabalhado	no	ensaio.		

Após	 três	 encontros,	 as	 vozes	 foram	 previamente	 classificadas	 em	 soprano,	

contralto,	tenor	e	baixo.	“Previamente”,	pois	a	faixa	etária	deles	é	uma	fase	de	transição	

entre	 a	 infância	 e	 a	 fase	 adulta	 com	 considerável	 mudança	 no	 registro	 vocal.	 Outro	

aspecto	 importante	a	ser	considerado	sobre	o	canto	 foi	 relatado	por	Barham	e	Nelson	

(1991,	p.	16):	

	
O	ensino	do	canto	deve	se	pautar	pelo	reconhecimento	da	individualidade	e	do	
trabalho	 individual	 de	 cada	 estudante.	 Os	 jovens	 devem	 falar	 sobre	 a	
particularidade	 de	 suas	 vozes	 e	 as	 mudanças	 que	 todos	 impreterivelmente	
passarão	em	vários	pontos:	fisiológicos,	físicos,	psicológicos	e	sociais.	A	troca	de	
informações	entre	os	próprios	 jovens	pode	resultar	num	suporte	mútuo	e	em	
atitudes	positivas	no	decorrer	das	atividades.	

	

3.	Repertório	

	

A	 escolha	 das	músicas	 se	 deu	 com	o	 intuito	 de	 facilitar	 o	 acesso	 para	 os	

adolescentes	do	projeto	à	música	erudita,	folclórica	e	popular,	trazendo	um	repertório	

além	 do	 contexto	 musical	 habitual	 em	 que	 estão	 inseridos.	 As	 peças	 são	 de	 vários	

períodos	da	história	da	música,	como	Renascença,	Barroco,	Classicismo,	Romantismo,	

Moderno	e	Contemporâneo,	incluindo	a	música	brasileira.	

De	março	até	junho,	as	músicas	trabalhadas	foram:		

	

• Agnus	Dei	–	arranjo	de	Islêne	Leite	de	um	tema	muito	comum	na	música	do	

período	 medieval,	 escrita	 em	 latim,	 com	 abertura	 em	 3	 vozes	 –	 nessa	

música,	os	alunos	aprenderam	a	pronúncia	de	cada	palavra	em	latim,	bem	
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como	seu	significado.	Depois	disso,	as	melodias	foram	cantadas	em	naipes:	

soprano	 e	 contralto	 para	 meninas	 e	 tenor	 para	 os	 meninos.	 Por	 ser	 a	

primeira	do	 repertório	 e,	 diante	da	 inexperiência	dos	 alunos,	 essa	música	

mostrou	 um	 grau	 de	 dificuldade	 médio-alto,	 necessitando	 de	 quase	 três	

aulas	 para	 preparação	 vocal,	 assimilação	 das	 melodias	 e	 obtenção	 da	

pronúncia	correta.	

• Cio	da	Terra	–	música	popular	brasileira,	composta	por	Milton	Nascimento	e	

Chico	Buarque.	Foi	utilizado	um	arranjo	coral	da	peça	a	4	vozes	de	Naor	G.	

Silva	–	essa	música	foi	aprendida	pelos	alunos	de	maneira	mais	fácil,	visto	

que	 agora	 já	 estavam	 mais	 acostumados	 com	 abertura	 de	 vozes	 e	

aquecimento	vocal.	Por	ser	uma	letra	em	português	e	melodias	repetitivas,	

não	 demorou	 mais	 que	 dois	 ensaios	 para	 assimilarem	 as	 vozes	 de	 cada	

naipe.	

• Ode	 ao	 Amor	 –	 trecho	 da	 parte	 final	 da	 9ª	 Sinfonia	 de	 Beethoven,	 com	

abertura	 em	 4	 vozes	 –	 por	 se	 tratar	 de	 um	 tema	 bastante	 conhecido,	 a	

melodia	 foi	 facilmente	 assimilada.	 Os	 naipes	 de	 tenor	 e	 baixo	 tiveram	

dificuldades	 em	 cantar	 as	 notas	 corretas,	 pois	 os	 alunos	 ainda	 estão	 em	

processo	de	mudança	de	voz.	Mesmo	assim,	a	música	soou	bem	no	coro	a	4	

vozes.	

• Oh,	fronte	ensanguentada!	–	música	do	período	barroco,	composta	por	Hans	

Leo	Hassler	em	1601	e	harmonizada	por	 Johann	Sebastian	Bach	em	1729,	

com	abertura	em	3	vozes.	Letra	de	Paul	Gerhardt	(1656),	traduzida	para	o	

português	 por	 Isaac	Nicolau	 Salum	 (1950)	 –	 embora	 seja	 uma	música	 do	

período	 barroco	 e	 construída	 no	 sistema	 modal,	 a	 letra	 em	 português	

facilitou	 aos	 alunos	 a	 assimilação	 da	 melodia.	 Contraltos	 e	 sopranos	

demonstraram	facilidade	na	abertura	das	vozes	e	os	meninos,	que	fizeram	o	

tenor,	cantaram	muito	bem.	

• Canção	 da	 América	 –	 música	 popular	 brasileira,	 composta	 por	 Milton	

Nascimento	 e	 Fernando	 Brant,	 cantada	 em	 uníssono	 –	 música	 de	 grande	

importância	 para	 a	 literatura	musical	 brasileira.	 Por	 ter	 sido	 cantada	 em	

uníssono,	foi	explorada	a	nuance	das	dinâmicas	da	música,	bem	como	frases	

separadas	por	naipes.	O	resultado	foi	muito	satisfatório.	
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Para	 cada	música	 trabalhada,	 houve	uma	 contextualização	histórica.	Além	das	

aulas	dirigidas	pelo	maestro,	os	alunos	fizeram	trabalhos	de	pesquisa	sobre	os	principais	

compositores	do	período	estudado.	

Do	repertório	selecionado,	a	música	que	mais	instigou	os	coralistas	foi	a	Agnus	

Dei	por	ser	em	latim.	Trabalharam	palavra	por	palavra,	 frase	por	 frase	até	sanarem	as	

dúvidas	quanto	a	pronúncia	e	depois	cantaram	o	texto.	

Para	o	segundo	semestre,	estão	previstas	as	músicas:	

	

• Cuitelinho	 –	 música	 folclórica	 do	 Pantanal	 de	 Mato	 Grosso	 (arranjo	 de	

Eduardo	D.	Carvalho	para	coro	a	4	vozes);	

• Eis	dos	Anjos	a	Harmonia	–	composição	de	Félix	Mendelssohn	(arranjo	de	

Islêne	Leite	para	coro	a	4	vozes);	

• Oreru	Nhamandu	Tupã	 –	 canção	 indígena	 (arranjo	de	Daisy	Fragoso	para	

coro	a	3	vozes);	

• Trenzinho	do	Caipira	–	composição	de	Heitor	Villa-Lobos	(arranjo	de	M.	A.	

Bernardo	para	coro	a	3	vozes).	

	

4.	Performance	

	

É	 bastante	 comum	observar	 que	 o	momento	 de	 apresentação	 de	 um	 trabalho	

artístico	 desenvolvido	 por	 qualquer	 grupo	 vem	 pleno	 de	 expectativa.	 No	 projeto	 em	

questão,	 essa	 expectativa	 é	maior,	 considerando	 o	 fato	 de	 praticamente	 todo	 o	 grupo	

nunca	 ter	 subido	 em	 um	 palco.	 Como	 mencionado	 anteriormente,	 ao	 final	 de	 cada	

módulo	 do	 projeto,	 está	 prevista	 uma	 apresentação	 ao	 público.	 Assim,	 a	 primeira	

apresentação	ocorreu	no	dia	29	de	junho	em	frente	ao	Centro	de	Convivência	Cultural	de	

Campinas	 “Carlos	 Gomes”	 no	 bairro	 Cambuí.	 Contou	 com	 estrutura	 para	 receber	

cadeirantes,	 idosos	 ou	 pessoas	 com	 mobilidade	 reduzida,	 além	 da	 presença	 de	 uma	

tradutora	 e	 intérprete	 de	 libras	 que	 frequentou	 os	 últimos	 ensaios	 do	 coro	 para	 a	

apresentação.	



VII	Semana	de	Educação	Musical	–	Passaredo:	Voz	na	Educação	Musical	I		–	São	Paulo	–	2019	
 

243	

No	 entanto,	 para	 se	 chegar	 à	 apresentação,	 o	mesmo	 empenho	 utilizado	 para	

preparar	o	repertório	foi	empregado	à	treinos	diversos,	como:	a	postura	para	o	canto;	as	

expressões	faciais	e	corporais	conforme	a	mensagem	da	música;	entrada	e	saída	do	local	

de	apresentação;	dentre	outros.	

As	aulas	e	o	preparo	vocal	são	feitos	numa	sala	da	Associação	Vida:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1	–	sala	de	ensaios	do	projeto	

	

Na	 parte	 final	 dos	 encontros,	 o	 grupo	 se	 dirige	 a	 uma	 área	 externa	 da	

Associação.	 Convencionou-se	 a	 formação	 em	 quatro	 fileiras:	 à	 esquerda	 do	 maestro,	

contraltos	 e	 tenores;	 à	 direita,	 sopranos	 e	 baixos	 como	 pode	 ser	 observado	 na	 foto	 a	
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seguir:	

	
Figura	2	–	área	externa	da	Associação	Vida	utilizada	na	parte	final	dos	encontros	

	

	

5.	Considerações	Finais	

	

Ainda	 que	 o	 relato	 apresentado	 neste	 trabalho	 tenha	 abordado	 apenas	 o	

primeiro	 de	 três	 módulos	 que	 o	 projeto	 A	 Vida	 Canta	 contempla,	 os	 resultados	 já	

apontados	vêm	enfatizar	a	importância	de	se	ter	uma	preparação	vocal	cuidadosa	num	

trabalho	 de	 canto	 coral.	 Este	 tem	 sido	 o	 foco	 principal	 até	 o	 momento.	 Por	 meio	 de	

exercícios	 vocais	 propostos	 pelos	 diversos	 autores	 citados	 neste	 artigo,	 pôde-se	

observar	que	as	músicas	cantadas	durante	os	ensaios	e	apresentação	fluíram	com	mais	

facilidade,	 contribuindo	 para	 uma	 melhora	 significativa	 na	 qualidade	 vocal	 dos	

integrantes.		

A	atividade	com	o	coral	tem	dado	resultados	satisfatórios	no	que	diz	respeito	ao	

bem-estar	social	e	emocional	dos	adolescentes,	que	é	o	objetivo	principal	do	projeto.		

A	 complexidade	 do	 repertório,	 com	 músicas	 trazendo	 texto	 em	 outra	 língua	

(latim),	melodias	construídas	sobre	o	sistema	modal,	abertura	de	vozes,	dentre	outros	

aspectos,	 permitiu	 o	 alcance	 a	 um	 universo	 cultural	 distinto	 ao	 qual	 os	 adolescentes	

estão	inseridos.	

A	 apresentação	 pública,	 ocorrida	 com	 pouco	mais	 de	 três	meses	 de	 trabalho,	

corroborou	 para	 colocar	 em	 evidência	 o	 progresso	 do	 projeto,	 que	 foi	 notadamente	

observado	 por	 todos	 os	 envolvidos	 na	 preparação	 e	 desenvolvimento	 do	 grupo,	 e	

confirmado	pelo	grande	aceite	do	público	presente	no	espetáculo.	
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História	oral	temática	e	arte	lírica.	a	escola	de	canto	de	Benito	
Maresca:	Projeto	ou	relato	de	experiência	relacionados	à	voz	como	

foco	na	educação	musical	(modalidade	comunicação	oral)	
	

	

Wilson	Pontes	Júnior,		
USP,	Universidade	de	São	Paulo,	ponteswj1@gmail.com		

	
	
	

Resumo:	 Este	 trabalho	 centra-se	 na	 escola	 de	 canto	 de	 tenor	 Benito	 Maresca.	 A	 relevância	 do	 tema	
justifica-se	por:	a)	a	existência	de	um	modelo	tradicional	e	não	institucional	de	ensino	do	canto	lírico	no	
Brasil;	b)	falta	de	documentação	sobre	vários	artistas	e	métodos	de	ensino.	O	objetivo	desta	pesquisa	é	o	
de	discorrer	sobre	o	a	escola	de	canto	do	tenor	brasileiro	Benito	Maresca.	Como	resultado,	listou-se	uma	
série	de	elementos	subjetivos,	para	além	da	técnica	vocal	de	Maresca.	
	
Palavras-chave:	Benito	Maresca.	Técnica	vocal.	Escolas	de	canto.	História	oral.	Ensino	de	canto.	
	

	

O	 presente	 trabalho	 teve	 sua	 gênese	 num	 momento	 anterior	 ao	 processo	

acadêmico	de	Mestrado	que	o	formalizou.	Em	outros	termos,	foi	o	desdobramento	de	um	

percurso	 de	 anos	 de	 vivências,	 leituras,	 e	 principalmente	 da	 busca	 por	 informações	

sobre	 o	 canto	 lírico.	 Dentro	 desse	 roteiro,	 deu-se	 o	 breve	 contato	 com	 o	 tenor	 e	

professor	Benito	Maresca.			

	Após	o	seu	falecimento,	uma	questão	nos	pareceu	pertinente:	com	sua	ausência,	

bem	como	no	caso	de	muitos	outros	artistas	e	professores	falecidos,	sua	técnica	vocal	e	

método	 de	 ensino	 deixariam	 de	 existir?	 Tornar-se-ia	 sua	 escola	 de	 canto	 produto	 da	

memória,	ou	apenas	um	saber	entregue	à	volição	do	tempo?	Tal	questionamento	balizou	

a	 proporção	 do	 problema	 dessa	 arguição,	 estendendo-se	 a	 muitas	 outras	 escolas	 de	

canto	em	todo	o	mundo,	entendidas	na	época	como	uma	metodologia	técnica	e	geral	de	

ensino.		

A	 propósito,	 questões	 que	 perpassavam	 a	 envergadura	 dessa	 pesquisa	 se	

fizeram	ecoar.	Dentre	elas,	a	assertividade	em	estabelecer	o	que	é	uma	escola	de	canto	

lírico,	 a	 força	 da	 terminologia	 “escola	 nacional	 de	 canto”,	 em	 meio	 a	 um	 mundo	

altamente	globalizado,	ou	mesmo	o	enquadramento	de	um	tipo	de	técnica	vocal	a	uma	

matriz	 dita	 nacional.	 Esses	 e	 muitos	 outros	 questionamentos	 surgiram	 nessa	

investigação.			
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No	 Brasil,	 contudo,	 a	 problemática	 do	 esvaecimento	 sobre	 muito	 do	 que	 foi	

produzido	a	respeito	do	canto	lírico	assume-se	com	muita	força.	Um	dos	motivos	calca-

se	 na	 germinalidade	 dos	 estudos	 na	 área.	 Ressalta-se,	 todavia,	 que	 os	 estudos	

musicológicos	e	da	pedagogia	vocal	estão	em	ascensão.	

Embora	 a	 estruturação,	 em	 específico,	 e	 sua	 disposição	 escrita	 se	 iniciem	 no	

século	XVII,	como	descrito	por	Maragliano,	(1970),	o	procedimento	ganha	mais	força	na	

virada	do	século	XVIII	para	o	XIX,	iniciando-se	na	Itália,	como	visto	por	Pacheco	(2004).		

Partindo	daí,	os	conhecimentos	sobre	o	canto	sistematizaram-se	com	maior	acuidade,	e	

se	deslocaram	pelo	mundo.	Desse	movimento	surgiram,	em	grande	medida,	as	chamadas	

escolas	nacionais	de	canto	(JUVARRA,	2006;	MILLER,	1997	e	MARAGLIANO,	1970).			

De	modo	diferente,	no	Brasil,	uma	escola	de	canto	mais	ou	menos	geral	não	se	

desenvolveu.	 (PESSOTI,	 2007,	 p.	 38-49,	 apud	 SANTOS,	 2011,	 p.	 30).	 Assim,	

interpretações	 sobre	escolas	de	 canto	que	permearam	o	 território	nacional	não	 foram	

acompanhadas	 na	 mesma	 medida	 por	 uma	 institucionalização	 de	 seu	 ensino.	 Tal	

processo	historicamente	ainda	é	recente,	conforme	Félix	(1997,	p.	28)1.			

Ainda	 hoje,	 muitas	 escolas	 de	 canto	 funcionam	 de	 modo	 a	 ter	 um	 professor	

como	 instituição	 jurídica	 do	 saber,	 e,	 em	 volta	 desse	 professor	 saber,	 um	 corpo	 de	

alunos.	 Tal	 qual	 Benito	 Maresca,	 outros	 professores	 fora	 do	 ambiente	 acadêmico	

construíram	 destacados	 nomes	 como	 instrutores	 de	 canto,	 bem	 como	 estabeleceram	

importantes	linhas	de	ensino	do	canto	lírico	no	País,	tais	como	Leila	Farah	(1923-	2004),	

Neyde	 Thomas	 (1929-2011),	 Hermínia	 Russo	 (1903-2002),	 e	 Isabel	 Maresca	 (1941-

2019),	por	exemplo.	Por	isso,	optou-se	pela	investigação	de	uma	vertente	de	ensinança	

não	institucional,	como	a	do	tenor	Benito	Maresca.			

Nesse	sentido,	podemos	dizer	que	ainda	há	uma	forte	tradição	da	oralidade	no	

ensino	do	canto	lírico	no	Brasil,	o	que	nos	leva	a	pensar	na	importância	da	história	oral	

em	contraponto	ao	pouco	garimpo	das	múltiplas	técnicas	vocais	existentes	no	território	

nacional	 que	 ainda	 não	 possuem	 uma	 literatura	 crítica	 que	 as	 investigue.	 Torna-se,	

então,	 imperiosa	a	busca	de	uma	vertente	não	formalizada	em	uma	instituição,	como	a	

do	tenor	Benito	Maresca.			

                                                
1	Da	época	da	produção	desse	relato,	como	dissertação	de	mestrado	em	2015,	vários	termos	estão	sendo	
retrabalhados.	A	concepção	de	institucionalidade	vem	sendo	repensada	agora	como	métodos	de	ensino-	
aprendizagem	 não	 formais,	 do	 ponto	 de	 vista	 de	 uma	 prática	 escolar,	 dado	 que	muitos	 processos	 do	
ensino	particular	seguem	sua	formalidade	própria.	
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Este	trabalho,	portanto,	apoiou-se	nos	seguintes	objetivos:	a)	dissertar	sobre	a	

escola	de	canto	do	tenor	Benito	Maresca;	b)	contribuir	para	a	literatura	acerca	do	canto	

lírico	 no	 Brasil,	 em	 especial	 no	 que	 se	 refere	 ao	 processo	 não	 formal	 de	 ensino;	 c)	

ampliar	 o	 horizonte	 documental	 e	 metodológico	 a	 respeito	 do	 tema.	 Diante	 da	

perspectiva	de	que	muitas	escolas	não	estão	sistematizadas	na	forma	escrita,	o	presente	

trabalho	elegeu	como	recurso	metodológico	a	história	oral.		

Desse	 modo,	 a	 presente	 investigação	 utilizou-se	 da	 história	 oral	 enquanto	

método,	ou	seja,	uma	vertente	que	parte	inicialmente	das	entrevistas,	para	um	posterior	

processo	 analítico	 (MEIHY,	 2002	 p.	 48).	 	 Assim,	 iniciou-se	 o	 primeiro	 capítulo	

estabelecendo	o	 trajeto	que	 levou	à	escolha	do	 tema.	A	seguir,	o	quadro	metodológico	

adotado	 para	 dar	 substrato	 à	 indagação	 primeira	 deste	 trabalho.	 Dentre	 os	 três	

processos	metódicos	aplicados	à	história	oral,	ou	seja,	os	relatos	integrados	à	discussão	

documental/historiográfica,	 os	 relatos	 anexados	 ao	 debate	 e	 os	 relatos	 em	 discussão	

paralela,	adotou-se	o	terceiro,	partindo	de	exemplos	bem	pontuados	para	uma	posterior	

comunicação	e	diálogo	com	outros	saberes.			

Realizaram-se,	 então,	 cinco	 entrevistas	 com	 colaboradores	 ligados	 a	 Maresca	

por	vínculo	 familiar,	profissional	ou	pedagógico,	pessoas	que	 conviveram	com	o	 tenor	

em	seus	últimos	dez	anos	de	vida.	O	recorte	temporal	deu-se	nesse	período,	pois	ele	já	

havia	consolidado	sua	técnica	vocal,	bem	como	seu	método.			

Dentre	 os	 entrevistados,	 está	 a	 ex-aluna	 e	 doutora	 em	performance	 do	 canto,	

Joana	 Mariz.	 A	 colaboradora	 abordou	 em	 seu	 doutorado	 terminologias	 utilizadas	 por	

professores	de	canto,	dentre	eles,	Maresca.	Mariz	também	é	da	área	da	pedagogia	vocal,	

auxiliando	em	questões	conceituais	referentes	à	técnica	vocal.			

O	 pianista	 correpetidor	 e	 professor	 Acchile	 Picchi,	 também,	 foi	 um	 dos	

entrevistados.	 Além	 de	 músico	 e	 amigo	 de	 Benito	 Maresca,	 Picchi	 trabalhou	 na	

Alemanha	 com	 o	 tenor,	 estando,	 então,	 munido	 de	 boas	 narrativas	 sobre	 ele.	 A	

professora	doutora	 em	performance,	Martha	Herr	 (1952-	2015),	 foi	 escolhida,	 por	 ter	

cantado	junto	com	Benito,	além	de	dominar	a	linguagem	sobre	a	pedagogia	vocal,	o	que	

em	muito	auxilia	no	esclarecimento	sobre	Maresca	e	o	que	ele	realizava	como	cantor.		

	Richard	Bauer	foi	escolha	imprescindível	deste	trabalho,	uma	vez	que,	além	de	

ex-aluno,	teve	uma	relação	fraternal	com	o	tenor.	Pelo	mesmo	motivo,	incluímos	Isabel	

Maresca.	Além	de	esposa,	trabalhou	em	conjunto	com	o	tenor,	preparando-o	e	muitos	de	

seus	 alunos	 para	 a	 realização	 de	 papéis	 operísticos.	 	 O	 professor	 Titular	 do	
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Departamento	de	Música	da	USP,	Marco	Antônio	da	Silva,	foi	eleito	colaborador	por	ter	

sido	 aluno,	 e	 amigo	 íntimo	 de	 Benito.	 O	 professor	 Marco	 também	 foi	 um	 dos	

responsáveis	 pela	 introdução	 de	Maresca	 à	 Universidade	 de	 São	 Paulo.	 Junto	 com	 os	

outros	 cinco	 colaboradores,	 Marco	 Antônio	 completa	 o	 time	 de	 entrevistados	 deste	

trabalho.		

		Dentro	dessa	lógica,	os	pontos	insurgentes	que	agregavam	temas	gerais	sobre	a	

escola	 e	 que	 se	 repetiram	 nas	 entrevistas	 foram	 chamados	 de	 eixos	 temáticos.	 Essa	

denominação	 foi	 utilizada	 na	 análise	 desse	 trabalho,	 de	 modo	 a	 melhor	 destacar	 as	

peculiaridades	da	escola	de	Maresca.	Para	uma	melhor	compreensão	da	escola	de	canto	

do	tenor,	escolhemos	quatro	eixos	temáticos,	que	se	repetiram	durante	as	entrevistas.		

Tais	eixos	 foram	assim	estabelecidos:	a)	 filiação,	ou	seja,	 a	qual	 tipo	de	escola	

nacional	 de	 canto	 Maresca	 teria	 correspondêcia	 ou	 estaria	 filiado;	 b)	 conjuntura	 de	

formação	 profissional	 de	 Maresca,	 explorando	 o	 trajeto	 pessoal	 do	 tenor	 como	 dado	

agregador	ao	ensino	proposto;	c)	aspectos	referentes	à	técnica	vocal,	eixo	que	se	presta	

a	 descrever	 tecnicamente	 a	mecânica	 que	 possibilitava	 a	 Benito	 cantar;	 d)	 caracteres	

subjetivos	da	escola	de	canto	de	Benito	Maresca.	O	último	ponto	traz	as	particularidades	

vivenciadas	 pelos	 colaboradores	 e	 que	 os	 ajudaram	 como	 alunos.	 Fatores	 peculiares,	

afetivos,	linguísticos,	dentre	outros,	estiveram	previstos	nesse	tópico.		

Justamente	pelo	último	tópico	ser	demasiado	abstrato,	foi	então	subdividido	em	

sete	temas	diferentes,	a	fim	de	atender	melhor	às	informações	pessoais,	interpretações	

particulares	e	não	 inscritas	nas	 literaturas	 tradicionais	de	pedagogia	vocal	ou	tratados	

de	 canto	 expressas	 pelos	 colaboradores	 deste	 trabalho.	 As	 subdivisões	 estabelecidas	

foram:	 1.	 influência	 do	 canto	 de	 Maresca;	 2.	 dedicação;	 3.	 experiência	 artística;	 4.	

linguagem	e	percepção	do	corpo;		5.	complementaridade	com	a	escola	de	Isabel	Maresca;		

6.	críticas;	7.	personalidade.		

Foi	 exposto	 no	Apêndice	 desse	 trabalho,	 realizado	 em	2015,	 um	breve	 ensaio	

biográfico	referente	ao	tenor	Benito	Maresca.	Em	anexo,	ficou	à	disposição	o	caderno	de	

exercícios	 de	 que	 ele	 se	 utilizava	 para	 lecionar	 a	 seus	 alunos.	 Os	 elementos	 citados	

compuseram	o	intuito	dessa	pesquisa.				

A	 partir	 das	 entrevistas	 realizadas	 –	 um	 dos	 processos	 mais	 exaustivos	 e	

delicados	ética	e	teoricamente	–,	notou-se	que	todo	o	arcabouço	teórico	inicial	colocava-

se	em	teste	na	medida	em	que	novos	elementos,	reações	e	 informações	surgiam.	 Junto	

com	o	tipo	de	história	oral	temática	pôde-se,	então,	confeccionar	um	texto	em	coautoria	
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com	 os	 colaboradores.	 Nele,	 saberes	 não	 inscritos	 nas	 presentes	 referências	

bibliográficas	puderam	aparecer	e	agregar	valor	a	essa	pesquisa.			

Posteriormente	 à	 realização	 das	 entrevistas	 e	 de	 sua	 transcriação,	 os	 eixos	

temáticos	muito	 revelaram	de	 aspectos	 da	 escola	 de	 canto	 de	Benito	Maresca.	Dentre	

eles,	no	item	filiação,	percebemos	que	era	consensual	a	ideia	de	que	aquilo	que	Maresca	

ensinava	 e	 realizava	 como	 tenor	 tinha	 procedência	 na	 escola	 de	 canto	 italiana.	 Tal	

argumento	esteve	presente	na	fala	de	todos	os	entrevistados.			

No	segundo	eixo,	conjuntura	de	 formação	profissional	de	Maresca,	 foi	possível	

perceber	 que	 a	 trajetória	 do	 tenor	 se	 colocou	 de	 modo	 indelével	 em	 sua	 forma	 de	

interagir	 com	 seus	 alunos.	 Sua	 busca	 de	 anos	 por	 um	 bom	 professor	 de	 canto,	 por	

exemplo,	certamente	o	fez	compreender	a	dificuldade	da	posição	discente.	Esse	processo	

empático	auxiliou-o	em	sua	construção	como	tutor,	atencioso	e	acessível.		

	Ainda	assim,	sua	vivência	em	um	tempo	chamado	de	período	de	ouro	da	ópera	

fez	Benito	ter	contato	com	um	mundo	desejado	por	muitos	alunos,	bem	como	o	tornou	

um	 narrador	 privilegiadíssimo,	 posto	 que	 podia	 transportar,	 de	 modo	 lúdico,	 seus	

alunos	 a	 locais,	 experiências	 e	 artistas	 paradigmáticos	dentro	da	 cena	operística.	 Essa	

mística	que	Maresca	exercia	sobre	seus	alunos	pareceu	dotar-lhe	de	um	poder	sugestivo,	

uma	capacidade	de	gerar	confiança.		

No	que	diz	respeito	a	aspectos	específicos	referentes	à	técnica	vocal,	a	partir	das	

narrativas	 dos	 colaboradores	 dessa	 pesquisa,	 pudemos	 elaborar	 uma	 tabela	

esquemática	 e	 sintética	 dos	 mecanismos	 descritos	 por	 eles.	 Nesse	 esquema,	 os	

elementos	técnicos	mais	recorrentes	foram	separados	e	alinhados	na	Tabela	1.	

	

Tabela	1.		

	 	

Vinculação	 Escola	de	canto	italiana	

Respiração	 Diafragmática	intercostal	

Propriocepção	 Voz	na	frente	

Apoio	 Manutenção	da	abertura	

das	costelas	flutuantes	e	

pressão	pélvica	em	

oposição	ao	movimento	
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expiratório	

Articulação	 Pautada	na	dicção	do	

texto	

Abertura	de	boca	 Verticalizada	

Fonte:	organização	do	autor	

	

	Estabelecidos	 os	 critérios	 da	 técnica	 vocal	 utilizada	 e	 ensinada	 por	 Benito	

Maresca,	o	trabalho	adentrou	nos	caracteres	subjetivos	da	escola	de	canto	do	tenor.	Tal	

fato	 foi	muito	 importante	porque	 se	 conseguiu	 extrair	percepções	 individuais	de	 cada	

colaborador	e	o	 tipo	de	relação	construída.	 Informações	de	caráter	pessoal,	bem	como	

leituras	muito	particulares	e	não	inscritas	propriamente	na	literatura	tradicional	sobre	o	

canto	 foram	 expressas	 pelos	 entrevistados	 deste	 trabalho.	 Assim,	 estabeleceram-se	

tópicos	 de	 análise,	 como:	 influência	 do	 canto	 de	 Maresca;	 dedicação;	 experiência	

artística;	linguagem	e	percepção	do	corpo;	complementariedade	com	a	escola	de	Isabel	

Maresca;	críticas	e	personalidade.		

	A	 influência	 do	 canto	 de	 Maresca	 pareceu	 decisiva	 no	 movimento	 de	

aprendizagem	 de	 seus	 alunos.	 Muitos	 deles	 tomavam	 a	 sua	 sonoridade	 vocal	 como	

referência.	Vale	lembrar	que	vários	aprendizes	buscaram	ter	aulas	com	Benito	após	vê-

lo	cantar.		

	A	 dedicação	 de	 Benito	 também	 foi	 ponto	 de	 destaque.	 Havia	 uma	 espécie	 de	

relação	horizontalizada	e	humanizada	entre	o	 tenor	e	 seus	alunos.	Por	vezes,	 as	 aulas	

estendiam-se	para	além	da	sala,	como	descrito	pelo	tenor	Richard	Bauer.			

Longas	 conversas,	 conselhos,	 enfim,	 uma	 presença	 que	 se	 colocava	 além	 do	

restrito	 trabalho	 de	 professor.	 Benito	 Maresca	 também	 construiu	 uma	 relação	 quase	

filial,	como	destacado	por	Isabel	Maresca,	com	seu	professor	de	canto	e	grande	mentor	

musical,	Marcel	Klass.	A	experiência	artística	de	Benito	Maresca	direcionava-se	então	a	

seus	pupilos.		

	Truques	 sobre	 o	 corpo,	modo	 de	 respirar	 ou	 conduzir	 a	 carreira,	 e	mesmo	 a	

vasta	 vivência	 com	 cantores	 internacionais	 somavam	 saberes	 às	 trocas	 que	 Benito	

estabelecia	 com	 seus	 alunos.	 Além	disso,	Maresca,	 após	 40	 anos	 de	 carreira,	 conhecia	
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muito	bem	o	 funcionamento	de	seu	corpo,	os	 limites	e	a	 tradução	de	suas	sensações	a	

parcela	 de	 seus	 alunos.	 Essa	 relação	 gerava	 um	 profícuo	 repertório	 proprioceptivo	 a	

eles.		

	A	 fala	e	a	utilização	de	 termos	simples	 também	facilitavam	a	compreensão	de	

seus	 pupilos.	 Todavia,	 outro	 tipo	 de	 linguagem	 pareceu	 determinante	 na	 produção	 e	

consolidação	dos	bons	resultados	da	escola	de	Maresca:	o	modelo	de	aula	master	class,	

como	 descrito	 pela	 entrevistada	 Joana	Mariz.	 Nele,	Maresca	 lecionava	 a	 uma	 série	 de	

pessoas	em	um	estúdio	quase	sempre	cheio	e	dinâmico,	em	que	os	estudantes	podiam	

uns	ver	as	aulas	dos	outros,	opinarem,	e	assim	construírem	novos	conhecimentos.			

Somado	à	 linguagem	de	Benito,	um	ponto	que	apareceu	em	nossas	entrevistas	

foi	o	da	importância	do	trabalho	da	professora	Isabel	Maresca	junto	com	o	tenor.	Isabel	

preparou	 musicalmente	 muitos	 alunos	 de	 Benito	 Maresca.	 A	 pianista,	 desse	 modo,	

ajudou	com	o	seu	olhar	de	professora	em	eventuais	lacunas	do	processo	de	aprendizado.			

Em	nossa	pesquisa	 apareceu	 também	um	aspecto	 crítico	 à	 escola,	 baseado	na	

argumentação	 de	 que	 alguns	 alunos	 usavam	 muita	 força	 para	 cantar.	 Estabeleceu-se	

ainda	 que	 a	 personalidade	 do	 tenor	 foi	 marca	 importantíssima	 na	 construção	 de	 sua	

escola.	 Seu	 léxico,	 postura	 pedagógica,	 temperamento,	 voz,	 enfim,	 sua	 forma	 de	 se	

colocar	diante	das	pessoas	parecia	dotada	de	um	senso	amistoso	e	gregário,	 somando	

valor	à	sua	escola.		

	Finalmente,	 constatou-se	 que	 a	 escola	 de	 canto	 de	 Benito	 Maresca	 não	 se	

resumia	 apenas	 ao	 tipo	 de	 técnica	 vocal,	 mas	 a	 todo	 o	 círculo	 que	 a	 compunha.	

Terminologias,	 relação	professor-aluno,	 assim	como	o	cenário	em	que	se	dava	e	 como	

este	 estava	 disposto.	 Não	 menos	 importante	 foi	 a	 participação	 da	 esposa	 de	 Benito	

Maresca	na	formação	musical	paralela	de	muitos	alunos,	em	um	trabalho	realizado	por	

vezes	em	parceria.			

Por	 fim,	 concluiu-se	 que	 a	 escola	 de	 canto	 de	 Benito	Maresca	 não	 se	 resumia	

apenas	ao	tipo	de	técnica	vocal,	ou	uma	leitura	de	escola	italiana	de	canto.	A	escola	de	

canto	do	tenor	compunha-se	de	um	círculo	técnico,	musical	e	relacional.	Terminologias,	

relação	professor-aluno,	 tradição	 italiana	de	canto,	modelo	de	aula	master	class,	enfim,	

um	cenário	muito	particular,	calcado	também	nas	relações	afetivas.		

Também	 como	 contribuição	 para	 a	 literatura	 sobre	 o	 canto	 lírico	 no	 Brasil,	 o	

presente	relato	concluiu	que	a	escola	de	canto	de	Benito	Maresca	parte	de	um	tipo	de	

ensino	 não	 formal	 e	 sistematizado,	 portanto,	 carente	 de	 mapeamentos	 e	 conclusões.	
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Partindo	da	hipótese	de	que	existem	outras	escolas	de	canto	lírico	importantes	fora	do	

modelo	formal	de	ensino,	a	união	da	história	oral	com	a	musicologia	agrega	elementos	

nos	 estudos	 de	 música,	 bem	 como	 instrumentaliza	 novas	 leituras	 e	 perspectivas	 de	

pesquisa.	

A	presente	pesquisa	concluiu	também	que	presente	relato	pôde	transformar	-	se	

em	 dissertação,	 sobre	 a	 forma	 de	 um	método	 de	 investigação	 que	 une	 história	 oral	 e	

música.	 Desse	 modo,	 tanto	 a	 memória	 artística	 do	 tenor	 Benito	 Maresca,	 quanto	 boa	

parcela	 do	 que	 ensinava	 tecnicamente,	 puderam	 ser	 convertidas	 em	 uma	 escrita	 de	

caráter	 acadêmico	 e	 portanto,	 em	 documento	 para	 futuros	 investigadores	 e	

memorialistas	 interessados	 em	 temáticas	 próximas	 a	 essa.	 Tal	 aspecto	 auxilia	 na	

ampliação	do	horizonte	documental	e	metodológico	sobre	o	tema.	
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Villa-Lobos	para	todos	-	oficina	de	musicalização	
	

	
Danielle	Milani	Mattos	
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Resumo:	O	projeto	propõe	diversas	maneiras	de	vivenciar	a	música	de	maneira	lúdica,	divertida,	sempre	
em	 grupo.	 O	 repertório	 trabalhado	 é	 de	músicas	 infantis	 brasileiras	 pesquisado	 e	 arranjado	 por	Heitor	
Villa-Lobos,	 retirado	do	Guia	Prático,	 estudo	 folclórico-musical.	Os	objetivos	são:	mostrar	como	a	música	
pode	ser	 trabalhada	por	 todos;	 sensibilizar	os	participantes	para	a	percepção	dos	elementos	da	música,	
sem	 a	 necessidade	 de	 instrumentos	 musicais;	 integrar	 todo	 o	 grupo	 às	 atividades;	 propiciar	 ambiente	
sonoro	adequado;	buscar	atitude	ativa	através	das	atividades	propostas;	integrar	faixas	etárias	distintas.	
Metodologia:	Proposta	de	atividades	 interdisciplinares	a	partir	do	repertório	 (origem	étnica/influências	
culturais,	história,	análise	morfossintática).	Conclusão:	todos	do	grupo,	professores,	funcionários	e	alunos,	
se	envolvem	e	conseguem	compreender	como	lidam	com	suas	experiências	musicais,	e,	como,	desta	forma,	
podem	continuar	o	trabalho	de	musicalização	proposto	nesta	oficina	ao	seu	grupo,	com	as	caraterísticas	
deste.	Serão	também,	agentes	de	uma	melhora	na	condição	sonora	nos	locais	em	que	transitam	e	atuam.		
	
Palavras-chave:	 Villa-Lobos.	 Sensibilização.	 Consciência.	 Postura	 ativa.	 Integração.	 Cancioneiro	 infantil	
brasileiro	

	
	

1.	Oficinas	de	musicalização		

		

A	 proposta	 do	 projeto	 é	 difundir	 estratégias	 simples	 de	 musicalização	 para	

professores	e	estudantes	da	rede	pública	de	ensino	através	da	aplicação	de	técnicas	de	

canto-coral	com	repertório	retirado	do	Guia	Prático,	de	Heitor	Villa-Lobos,	baseado	no	

cancioneiro	 infantil	brasileiro.	Essas	canções	conduzem	adultos	e	crianças	a	seu	ponto	

em	comum;	a	infância.	Aqueles	revisitam	as	canções	que	fizeram	parte	das	brincadeiras	

de	 infância	 e	 estas	 aprendem	 com	 as	 experiências	 lúdicas	 compartilhadas.	 Através	 da	

experiência	 obtida	 nos	 ensaios	 de	 seus	 grupos	 vocais	 a	 proponente	 criou	 técnicas	 de	

musicalização	 valendo-se	 de	 jogos	musicais	 que	 envolvem	 os	 elementos	 essenciais	 da	

música,	 tais	 como	 ritmo,	 melodia,	 timbre,	 etc.	 Consciências	 corporal	 e	 auditiva	 são	

postas	lado	a	lado	como	ferramentas	do	aprendizado	musical.	No	primeiro	semestre	de	

2019	o	grupo	vocal	Poucas	&	Boas	e	alunos-estagiários	formaram	o	grupo	de	coralistas-

brincantes	 que,	 sob	 a	 orientação	 da	 proponente,	 realizou	 diversas	 oficinas	 em	 Goiás,	

Brasília,	Paraná,	Grande	São	Paulo	e	capital,	em	centros	educacionais	e	escolas	que	têm	

reconhecido	histórico	de	busca	de	excelência	de	ensino,	,patrocinados	pela	Lei	Rouanet.	

Uma	 cartilha	 de	 apoio,	 com	 sugestões	 de	 brincadeiras,	 foi	 criada	 pela	 proponente	 e	

disponibilizada	para	os	locais	que	receberam	as	oficinas.		
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Anteriormente	o	mesmo	grupo	 já	havia	 realizado	 inúmeras	oficinas	nos	CEUs,	

dentro	 do	 projeto,	 Recreio	 nos	 CEUs,	 no	 ano	 de	 2017,	 atendendo	 a	 aproximadamente	

600	crianças.	A	proponente	é	chamada	pela	Secretaria	de	Cultura	do	estado	de	São	Paulo	

para	 realizar	 essas	 Oficinas	 para	 Educadores	 da	 Rede	 Pública	 de	 Ensino,	 em	 todo	 o	

estado.	As	oficinas	têm	tido	grande	êxito	em	seus	objetivos;	os	educadores	e	alunos,	de	

fato,	 experienciam	 a	 música	 de	 maneira	 criativa	 e	 inclusiva,	 demonstrando,	 nas	

atividades,	capacidade	de	replicá-las	à	sua	maneira.		

Desde	que	se	formou	em	educação	artística,	na	Faculdade	Santa	Marcelina,	em	

1991,	 a	 proponente	 trabalha	 com	 regência,	 realizando	 encontros	 de	 corais,	 além	 de	

coordenar	 outros	 grupos	 musicais.	 Está	 à	 frente	 de	 um	 espaço	 cultural	 onde	 realiza	

apresentações	de	diversos	artistas	comprometidos	com	a	cultura	brasileira.		

Quando	se	fala	em	educação	musical	no	Brasil	alguns	nomes	são	referência	para	

todos	 os	 educadores;	 Marisa	 Trench	 Fonterrada,	 Teca	 Alencar,	 Carmem	 Costa,	 Mara	

Campos,	 Yara	 Campos,	 Naomi	 Munakata,	 João	 Maurício	 Galindo,	 Osvaldo	 Lacerda	 e	

Marcos	 Leite,	 os	 dois	 último	 in	memoriam.	 Estes	 são	 os	 profissionais	 com	 quem	 tive	

contato	como	aluna.		

Em	 relação	 ao	 autor	 escolhido;	 Heitor	 Villa-Lobos,	 compositor,	 faz	 um	

amálgama	do	que	é	mais	genuinamente	popular,	quase	folclórico,	na	música	brasileira,	

com	 a	 universalidade	 da	música	 erudita.	 Eleva,	 assim,	 essa	música,	 a	 uma	 posição	 de	

grande	 destaque,	 dando	 a	 ela	 a	 importância	 que	merece.	 Como	 educador,	 Villa-Lobos	

utiliza	os	elementos	musicais	de	maneira	sofisticada	porém	 lúdica,	quando	se	 trata	de	

parte	de	sua	obra	dedicada	ao	imaginário	infantil.	Ele	nos	dá	pistas,	em	seus	arranjos,	de	

como	utilizar	este	farto	material	como	cenário	de	brinquedos	musicais	atemporais.		

Outro	autor,	Murray	Schafer,	e	sua	pesquisa	a	respeito	da	importância	do	bem	

estar	físico,	da	afinação	corporal,	o	fazer	musical	e	a	questão	da	percepção	da	paisagem	

sonora	-	e	o	quanto	somos	responsáveis	por	ela	-	norteou	as	aspirações	que	resultaram	

no	projeto.		

Questões	essenciais	como	inclusão,	respeito,	escuta	permeiam	o	projeto.	Assim,	

uma	postura	ativa	e	criativa	 também	é	sempre	 incentivada	nas	oficinas.	Foi	de	grande	

importância	para	o	trabalho	leitura	do	livro	Marsalis	on	Music,	de	Winton	Marsalis,	em	

que	ele	relaciona	atividades	cotidianas	a	questões	musicais,	como	forma,	pulso	e	ritmo.	É	

essencial	 que	 todos	 conheçamos	 e	 continuemos	 conhecendo	 e	 nos	 reconhecendo	 na	

produção	 musical,	 	 tão	 diversa,	 de	 compositores	 como	 Heitor	 Villa-Lobos!	 Isto	 é	
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essencial	 para	 a	 questão	 da	 auto-estima	 do	 brasileiro	 e	 para	 a	 aceitação	 de	 nossas	

características,	fruto	da	influência	de	vários	povos	e	civilizações.	É		esta	a	nossa	riqueza	

e	singularidade.	

	

	
		

Figura	1:	Capa	da	cartilha	disponibilizadas	para	as	instituições	de	ensino.		
	

Referências:	

	
HENDY,	David.	Noise;	A	human	history	of	sound	 	and	 listening.	Copyright	2013,	by	
David	Hendy,	printed	in	United	States	of	America.	
	
MARSALIS,	Winton.	Marsalis	on	Music.	Copyright	1995	by	Winton	Marsalis	and	Sony	
Classic	USA.	Printed	in	United	States	of	America.	
	
SCHAFER,	Murray.	O	ouvido	pensante.	Tradução	de	Marisa	Trench	de	O.	FONTERRADA,	
Magda	R.	GOMES	DA	SILVA,	Maria	Lucia	PASCOAL.		
	
VILLA-LOBOS,	 Heitor.	 Guia	 Prático,	 estudo	 folclórico-musical.	 Primeiro	 volume,	
primeira	parte.	Irmãos	Vitale	–	Editores.	Rio	de	Janeiro,1932	
	
Vídeos:		

	

APRESENTAÇÃO	INTERATIVA	VILLA-LOBOS	PARA	TODOS	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=39M63p6s5xk		
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Estúdio	Afirma		

OFICINA	 DE	 MUSICALIZAÇÃO	 PARA	 ALUNOS	 DA	 REDE	 PÚBLICA	 DE	 ENSINO	 NA	

BIBLIOTECA	MONTEIRO	LOBATO.	2015	

https://www.youtube.com.watch?v=rSdBUbbH3qk				

		

Entrevistas	:	

	

RAMOS,	Miriam.	Radio	USP.	26/06/2019.	São	Paulo	

https://soundcloud.com/user-627176891/entrevista-na-radio-usp		

	

Documentos	manuscritos:		 		

Cartilha:	Projeto	Villa-Lobos	para		Todos	Lei	Rouanet	–PRONAC	183999.	Maio/2019.	16	

páginas.		

		

Site	do	projeto:	

www.villa-lobosparatodos.com.br		
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Canto	Coletivo	Improvisado:	uma	experiência	de	ensino	de	canto	
integrando	voz,	corpo	e	movimento	

	

	
	Uliana	Ferlim	

	Universidade	de	Brasília	-	ulianacirclesongs@gmail.com	
		

	
		

Resumo:	Relato	de	experiência	do	curso	de	extensão	universitária	“Canto	Coletivo	Improvisado”.	A	partir	
de	uma	perspectiva	sociocultural	em	Educação	Musical	(ARROYO,	2002	e	2002b)	e	de	práticas	musicais	
criativas	 e	 colaborativas	 com	 os	 recursos	 da	 voz	 e	 do	 corpo,	 e	 inspirada	 em	 movimentos	 culturais	
contemporâneos	 (o	 workshop	 “Circlesongs”	 e	 o	 empreendimento	 coletivo	 da	 “Música	 do	 Círculo”),	 é	
proposta	uma	ação	regular,	de	amplo	acesso	e	frequente,	que	busca	desenvolver	os	participantes	em	suas	
musicalidades.	 A	 partir	 do	 relato	 dessa	 experiência	 busco	 refletir	 e	 trazer	 aspectos	 positivos	 para	 a	
recontextualização	de	práticas	e	valores	para	a	educação	musical	em	contextos	contemporâneos.	
	
	Palavras-chave:	Canto,	Ensino,	Extensão	universitária,	Voz,	Corpo	

		
		

1.	Canto	para	qualquer	interessado:	projeto	de	extensão	universitária		

		

Esse	 texto	 trata	 do	 relato	 de	 experiência	 como	 professora	 do	 ensino	

universitário,	no	projeto	de	extensão	“Canto	Coletivo	Improvisado”	que	abrange,	desde	

2015	 e	 segue	 até	 hoje,	 cursos	 e	 ações	 correlatas,	 como	 workshops	 e	 vivências.	 Hoje,	

conta	 com	 diálogos	 com	 outros	 professores	 da	 universidade.	 Nasceu	 da	 vontade	 da	

professora	 de	 abrir	 um	 espaço	 para	 um	 fazer	 musical	 essencialmente	 coletivo	 e	 que	

pressupunha	 a	 criação	 musical,	 não	 importando	 o	 quão	 hábeis	 ou	 já	 instruídos	

formalmente	fossem	os	participantes.	Nesse	sentido,	a	extensão	universitária	parecia	ser	

um	 bom	 caminho	 para	 propor	 as	 ações.	 Isso	 também	 seguia	 uma	 expectativa	 de	 que	

pudesse	servir	(e	atrair)	tanto	a	interesses	do	curso	de	bacharelando	em	Música,	quanto	

ao	licenciando,	ao	poder,	positivamente,	mesclarem-se	entre	si,	de	forma	essencialmente	

musical,	 e	 ao	 público	 diverso.	 Apesar	 de	 pensar	 em	 um	 curso	 de	 canto,	 a	 professora	

gostaria	de	abranger	o	tema	de	forma	um	tanto	quanto	diferente,	sem	o	foco	nas	técnicas	

e	exercícios	habituais	que	encontramos	comumente,	quando	se	fala	em	ensino	de	canto.	

A	experiência	de	oferecer	um	curso	de	canto	diferente	abrangia,	então,	uma	expectativa	

de	 saber	 se	 isso	 daria	 certo,	 isto	 é,	 se	 os	 interessados	 em	 cantar	 poderiam	 ser	

contemplados	nesta	proposta.		
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Propuseram-se,	então,	práticas	musicais	coletivas,	utilizando	voz	e	corpo	como	

elementos	 fundamentais	de	 criação,	 execução	e	apreciação,	para	um	amplo	público	de	

estudantes,	 professores	 de	 música	 e	 profissionais	 de	 outras	 áreas,	 ou	 a	 quaisquer	

pessoas,	 em	 qualquer	 nível	 de	 conhecimento	musical,	 interessadas	 em	 cantar	 e	 fazer	

música.	 Além	 da	 vivência	 corporal	 e	 vocal,	 essa	 prática	 procura	 estar	 relacionada	 a	

discussões	a	respeito	de	princípios	e	possibilidades	de	aprendizagem	musical.	A	partir	

de	uma	perspectiva	sociocultural,	é	entendido	que	esta	prática	está	imbuída	de	questões	

acerca	do	ensino	e	aprendizado.	A	prática	da	música,	em	qualquer	nível,	seja	cantando,	

tocando,	dançando,	falando	sobre,	criando,	etc,	está	imbuída	de	concepções	referentes	à	

música	 e	 seus	 processos	 de	 ensino	 e	 aprendizado	 (ARROYO,	 2002	 e	 2002b).	 É	

interessante	notar	então,	que	ao	mesmo	tempo	em	que	vamos	desenvolvendo	uma	certa	

metodologia	 de	 ação,	 vamos	 procurando	 compreender	 quais	 os	 valores	 que	 os	

participantes	mais	destacam	nessa	vivência,	no	sentido	de	aprendizados	que	realizam.	E,	

nesse	 diálogo,	 vamos	 dinamizando,	 a	 cada	 oferta,	 os	 espaços	 e	 aprendizados.1	 A	 cada	

oferta	semestral	foram	atendidas	em	torno	de	20	pessoas	da	comunidade	universitária	e	

geral,	no	que	se	refere	à	ação	regular	de	imersão	semanal	(isto	é,	sem	contar	os	eventos	

com	 professores	 convidados,	 que	 participaram	 em	 momentos	 pontuais	 e	 especiais).	

Foram	 atendidas	 pessoas	 de	 cursos	 diferentes	 da	 universidade,	 inclusive	 do	

Departamento	de	Música,	o	que	gera	uma	comunidade	bastante	diversa,	nos	interesses	e	

nas	habilidades.	Há	uma	participante	regular	que	possui	bastante	limitação	corporal	por	

ter	 sofrido	 um	 acidente.	 Chama	 a	 atenção	 também	 a	 constituição	 de	 um	 núcleo	 de	

participantes	 regular	 e	 frequente,	 que	em	2019	está	mais	 à	 frente	das	proposições	de	

ações,	e	participantes	que	vêm	e	voltam	a	permanecer	por	períodos	de	tempo	menores.	

Vou	 procurar	 trazer,	 aqui,	 as	 falas	 dos	 participantes	 (sem	 identificá-los)	 que	

possam	dar	uma	dimensão	do	que	entendem	que	fazem,	desenvolvem	e	como	definem,	a	

partir	desta	reflexão,	o	que	significaria,	então,	a	proposta	do	projeto	do	“Canto	Coletivo	

Improvisado”.	 Posso	 resumir	 alguns	 princípios	 fundamentais	 que	 divulgo	 quando	

convido	as	pessoas	a	participarem:	a	prática	imersiva	e	coletiva,	incluindo	corpo,	voz	e	

movimento,	 e	 a	 importância	 fundamental	 da	 improvisação,	 que	 se	 dá	 nos	 processos	

musicais	mais	diretamente,	assim	como	na	abertura	do	diálogo	para	a	decisão	conjunta	

sobre	ações	e	práticas.	Ao	longo	do	processo	de	colocar	em	prática	um	espaço	de	fazer	

                                                
1	Utilizo,	aqui,	a	primeira	pessoa	do	plural	porque	sinto-me	em	um	processo	bastante	dialógico.	



Comunicações	
	

260	

música	vocal,	a	percepção	da	presença	e	importância	do	corpo	e	dos	espaços	de	diálogos	

para	 a	 efetivação	 da	 proposta	 foram	 se	 revelando,	 e	 de	 forma	 bem	 impactante,	 como	

fundamentais.	

	

2.	Que	tipos	de	ações	são	realizadas	

	

Ao	final	do	semestre	ou	de	cada	ano,	os	participantes	do	projeto	são	convidados	

a	responderem	a	um	questionário	de	avaliação	e	autoavaliação	das	ações.	É	importante	

dizer	 que	 estou	 trazendo	 aqui	 observações	 referentes	 às	 ações	 principais,	 que	 são	 a	

vivência	imersiva,	realizada	uma	vez	por	semana,	na	hora	do	almoço,	a	fim	de	abarcar	a	

comunidade	universitária,	estando	aberta	à	participação	da	comunidade	externa.	A	cada	

encontro,	 sempre,	 após	 as	 práticas,	 é	 parte	 do	 processo:	 conversar	 acerca	 do	 que	

realizamos,	de	forma	que	a	avaliação	é	constante.	No	entanto,	esse	questionário	aplicado	

ao	final	de	cada	ciclo,	on	line,	 fica	como	um	momento	mais	reservado,	não	obrigatório,	

individual,	 em	que	o	participante	não	precisa	 se	 identificar	para	 trazer	 suas	 reflexões,	

ponderações	e	sugestões	para	e	sobre	o	projeto.	O	projeto	abarca,	além	dos	encontros	

imersivos	 regulares,	 a	 visita	 de	 professores	 convidados.	 A	 comunidade	mais	 próxima	

que	 inspira	 fortemente	 a	 organização	 desse	 ambiente	 imersivo,	 tem	 sido	 o	

empreendimento	coletivo	da	“Música	do	Círculo”.2	Então,	muitas	práticas	que	realizamos	

veem	dos	aprendizados	de	ferramentas	e	técnicas	de	interação	social	e	musical	que	eles	

utilizam,	 além	 daquelas	 vivenciadas	 no	 workshop	 “Circlesongs”,3	 junto	 às	 minhas	

próprias	 vivências	 como	 professora	 de	 canto	 popular.	 Vamos	 criando	 também	 nossas	

formas	de	ação	e	abrindo	espaços	para	que	os	participantes	se	tornem	mais	ativos.		

Ao	 serem	 perguntados	 a	 respeito	 do	 que	 fizeram,	 para	 que	 descrevessem	 as	

atividades	 com	 suas	 próprias	 palavras,	 encontrei	 e	 selecionei,	 abaixo,	 as	 seguintes	

expressões	dos	participantes	do	nosso	curso	de	extensão:	

	

                                                
2	 	Empreendimento	desde	São	Paulo	conduzido	por	Zuza	Gonçalves,	Pedro	Consorte	e	Ronaldo	Crispim.	
Baseia-se	em	ideias	e	práticas	musicais	e	de	relacionamento	humano.	Para	conhecer	as	ações	do	grupo	
“Música	do	Círculo”,	ver:	<https://www.musicadocirculo.com/>	Acesso	em	31	de	maio	de	2019.		

3	A	 inspiração	primeira	para	 atuar	 com	atividades	 criativas	 e	 colaborativas	 com	voz	 e	 corpo	vieram	do	
workshop	“Circlesongs”,	de	Bobby	McFerrin.	Mais	informações	sobre	o	curso	podem	ser	encontradas	no	
site	 do	 Instituto	Omega:	 <https://www.eomega.org/workshops/teachers/bobby-mcferrin>	Acesso	 em	
31	de	maio	de	2019.	
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• Rodas	de	canto	circular	em	grupo.	Canto	com	padrões	preestabelecidos	

pela	professora	e	canto	livre	com	padrões	que	surgiam	espontaneamente	

no	grupo.		

• Fizemos	diversos	exercícios	de	improvisação	que	trabalharam	nossa	

capacidade	de	criar	no	âmbito	musical	e	também	de	utilizar	a	

espontaneidade	como	veículo	para	o	trabalho	musical	autêntico,	sem	

ficarmos	presos	a	somente	técnicas	que	aprendemos	de	maneira	formal.		

• Realizei	práticas	de	canto	coletivo	e	em	círculo,	tudo	na	base	de	muita	

liberdade	criativa	e	improvisação.		

• Cantos	e	sons	improvisados	na	roda,	exercícios	respiratórios,	aprender	a	

escutar.	

• Exercícios	para	trazer	a	consciência	para	o	corpo	e	o	momento;	2.	Cantei	

de	forma	autônoma;	3.	Ouvi;	4.	Cantei	seguindo	"comandos";	5.	

Improvisei;	6.	Cantei	em	grupo;	7.	Cantei	sozinha.	

• Bordões,	improviso	livre,	respostas,	limitações,	percussão	e	sons	

corporais.		

• Canto	improvisado!	Ritmo!	Movimento	corporal.		

• A	gente	fica	descalço,	aquece	o	corpo,	alonga,	solta	alguns	sons,	fala	o	

nome,	solta	frases	musicais,	faz	grupos	de	frases	e	interage.	Tem	a	parte	

da	improvisação	pessoal	e	da	participação	coletiva.	A	facilitadora	

(professora)	atribui	os	papéis	e	permite	que	cada	um	o	faça	se	sentir-se	à	

vontade.	É	democrático,	é	emocionante,	é	um	encontro	SAGRADO.	

• Cantei	e	participei	de	reflexões	sobre	esse	cantar.		

• Relaxamento	corporal,	aquecimento	vocal,	percepção	de	sons	produzidos	

pelo	corpo.	

• Brinquei	com	minha	voz.	

• Rodas	com	contraponto,	improviso	livre,	percussão	corporal,	loop	com	

vozes.	(FERLIM,	Respostas	aos	questionários	de	avaliação	do	Projeto	de	

Extensão,	2015-2018)4	
	
                                                
4	Trata-se	de	material,	armazenado	de	forma	on	line,	pessoal,	utilizado	para	acompanhamento	e	avaliação	
da	 ação	 de	 extensão	 na	 universidade.	 A	 ortografia	 foi	 corrigida	 para	 permitir	 a	 fluência	 do	 texto.	
Recursos	ortográficos	expressivos	foram	deixados	como	originalmente	escritos,	por	exemplo,	sinais	de	
pontuação	e	o	uso	de	letras	maiúsculas.		
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Dentre	as	 respostas	 selecionadas	que	 trouxe	aqui,	 gostaria	de	destacar	 alguns	

elementos	 que	 mais	 aparecem,	 e	 que	 me	 são	 mais	 caros	 quando	 intento	 recriar	 um	

espaço	de	fazer	musical	afeito	à	espontaneidade	e	criatividade:	a	ideia	de	liberdade,	mas	

ao	 mesmo	 tempo	 momentos	 de	 restrição	 (“comandos”),	 a	 importância	 da	 relação,	 o	

ouvir	 e	 produzir	 sons	 e	 a	 presença	 do	 corpo	 na	 condução	 desses	 processos.	 Cantar,	

percutir	e	improvisar	são	as	atividades	principais.	E	então,	essas	respostas	me	auxiliam	

a	 afirmar	 que,	 dentre	 as	 intenções	 e	 a	 realização	 da	 ação,	 parece	 haver	 uma	 certa	

coerência.	

Não	 houve	 avaliação	 direta	 sobre	 se	 a	 busca	 pela	 atividade	 do	 “canto”	 foi	

contemplada	 pelas	 atividades	 propostas,	 não	 de	 forma	 tão	 direta.	 Porém,	 ao	 nos	

aproximarmos	 dos	 relatos	 abaixo,	 creio	 que	 se	 observa	 uma	 valorização	 do	 ato	 de	

cantar,	mas	de	uma	forma	um	tanto	quanto	integrada	a	outras	dimensões	da	experiência	

humana.	Senão,	vejamos.	

	

3.	O	que	você	considera	que	aprendeu?		

		

No	que	se	refere	aos	aprendizados	que	eles	destacam	que	tiveram,	aparecem:	

	

• Aprendi	 um	 pouco	 de	 harmonia	 vocal,	 especialmente	 na	 escala	

pentatônica	sobre	melodias	africanas.	Aprendi	a	me	soltar	mais.		

• Várias	 técnicas	 de	 improvisação	 dentro	 da	 proposta	 do	 CircleSongs,	

técnica	 criada	 por	 Bobby	McFerrin	 nos	 EUA,	 que	me	 levou	 a	 perceber	

como	posso	criar	vários	 tipos	de	sons	e	assim	 fazer	música	de	maneira	

bastante	espontânea.		

• A	ouvir	melhor	o	outro.		

• Que	 esta	 prática	 pode	 ser	 livre	 ou	 dirigida.	 Em	 ambos	 os	 caminhos	 as	

possibilidades	são	imensas	e	todas	elas,	propiciadoras	de	experiências	e	

caminhos	de	aprendizado.		

• Autoconfiança	para	improvisar!		

• Aprendi	a	escutar,	a	improvisar	no	canto	e	na	vida.	

• Que	a	música	é	maior	do	que	eu	imaginava.	

• No	momento	da	atividade,	o	ganho	que	tive	foi	a	diminuição	da	timidez.	
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• A	olhar	o	outro,	esperar	o	tempo	de	sua	melodia,	manter	contato	visual,	a	

estar	disponível	e	conectado.	

• Aprendi	a	ser	humilde	e	não	tentar	controlar	a	música...	às	vezes	temos	

essa	 falsa	 ilusão.	 Aprendi	 a	 ouvir	 meus	 colegas	 e	 também	 pequenas	

ideias	juntas	formam	um	todo	tão	lindo...	

• A	trabalhar	em	equipe,	na	hora	de	desenvolver	uma	atividade	como	essa.	

• Que	não	tem	erro,	tem	tentativas.	

• Consegui	 aplicar	 técnicas	 vocais	 que	 havia	 aprendido	 com	 mais	

facilidade.		

• Lidar	com	a	música	de	forma	mais	natural	e	com	menos	tensão		

• Aprendo	 a	 soltar	 a	minha	 voz,	 a	 reconhecê-la	 e	me	 permitir	 escutar	 e	

participar.	

• A	confiar	em	mim,	a	abrir	espaço	para	o	outro,	a	ouvir,	a	somar.	O	som	é	

meio	para	muito	mais.	

• Acredito	 que	 tenha	 contribuído	 para	 o	 treino	 do	 ouvido	 e	 percepção	

melódica,	 rítmica	 e	 harmônica,	 mesmo	 que	 intuitivamente.	 Contribuiu	

para	 educar	 a	 audição	 e	 também	 para	 tornar-me	 mais	 criativa	

vocalmente.		

• Sobretudo	como	fazer	parte	de	um	som.	Ser	importante	para	um	produto	

final	que	não	depende	somente	de	mim.		

• Considero	que	aprendi	 sobre	 ritmo,	pulso	e	me	 sensibilizei	 à	harmonia	

vocal.	

• Que	a	música	está	em	 todo	 lugar,	 e	que	nosso	corpo	é	um	 instrumento	

incrível	e	acessível	para	todos.	

• Aprendi	a	interagir	com	os	outros	de	modo	mais	harmônico	e	tranquilo,	

sem	me	agredir	nem	a	ninguém.	 (FERLIM,	Respostas	 aos	questionários	

de	avaliação	do	Projeto	de	Extensão,	2015-2018)	

	

Dentre	 os	 aprendizados	 citados,	 selecionados,	 e	 que	 aparecem	 com	 alguma	

recorrência	 nas	 edições	 do	 projeto,	 eu	 promovi	 uma	 primeira	 categorização	 de	

respostas	 que	 identifico	 a	 seguir	 e	 também	 no	 quadro	 abaixo.	 Há	 aprendizados	 de	 5	

tipos.	 Elenquei	 da	 seguinte	maneira,	 somente	 a	 título	 de	 organização:	 1)	 Relacionais,	

quando	 o	 participante	 destaca	 sua	 relação	 com	o	 grupo	 ou	 com	 as	 outras	 pessoas.	 2)	
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Comportamentais,	quando	o	participante	relata	suas	transformações	de	comportamento	

pessoal,	 de	 auto-percepção.	 3)	 Musicais,	 quando	 o	 participante	 relata	 diretamente	

conceitos	musicais	 já	estabelecidos.	4)	Expressividade	do	corpo,	quando	o	participante	

cita	diretamente	que	 seu	 corpo	 foi	 veículo	ou	objeto	 final	 de	 transformação.	 5)	Novas	

concepções	sobre	música,	quando	o	participante	relata	que	sua	forma	de	compreender	

ou	fazer	música	são	transformadas.		

Apesar	 de	 serem	 dados	 ainda	 não	 devidamente	 tratados	 como	 pesquisa,	 há	

algumas	recorrências	de	percepções	que	indicam	a	validade	no	debruçar-se	sobre	eles.	

Como	 apresentado	 desde	 o	 início,	 o	 âmbito	 da	 extensão	 universitária	 parecia	 ser	

bastante	adequado	para	lidar	com	diversidade	de	habilidades	e	saberes,	o	que	ao	mesmo	

tempo,	 pelas	 indicações	 positivas	 nas	 respostas,	 pode	 indicar	 um	 grau	 de	 inclusão	 e	

democratização	 nos	 processos	 de	 ensino	 e	 aprendizagem	 musical.	 Além	 do	 que,	 ao	

apresentar	 um	 desenvolvimento	 que	 parece	 ser	 expressivo	 de	 tipos	 de	 aprendizados	

diferenciados,	pode	indicar	uma	certa	potencialidade	para	reconfigurar	outros	contextos	

de	ensino.	Em	outras	palavras,	o	que	significa	ensinar	música,	o	que	é	música,	o	que	são	

comunidades	de	prática	musical,	como	promover	boas	experiências	musicais,	como	lidar	

com	a	diversidade	cultural	ou	diversidade	de	habilidades	nos	mais	variados	contextos	

ainda	 são	 questões	 importantes	 para	 a	 Educação	 Musical	 e	 esta	 experiência	 parece	

trazer	pontos	positivos	que	merecem	maior	investigação.	

	

Tabela	1:	Tipos	de	Aprendizados			

Tipo	 	 Aspectos	citados	

Relacionais	 	
Relação	com	o	

“outro”	e	o	grupo,	
escuta	

Comportamentais	 	

Auto-percepção,	
confiança,	

tranquilidade,	
aceitação	

Musicais	 	

Ritmo,	som,	melodia,	
percepção,	
improviso,	
criatividade,	

harmonia,	técnica,	
vocal	
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Expressividade	do	
Corpo	 	

Alteração	de	
percepção,	corpo	
como	instrumento	

Concepções	sobre	
Música	 	

Alteração	de	
percepção,	beleza,	
música	pode	“ser	

mais”	

	 	 	
Fonte:	Respostas	aos	questionários	de	avaliação	do	Projeto	de	Extensão	(2015-2018)	

	

4.	Algumas	considerações	para	futura	pesquisa	

	

	A	lida	com	a	técnica	vocal	e	a	formação	que	habitualmente	fomos	assimilando	

desde	 o	 ensino	 do	 canto	 e	 da	 música	 em	 âmbitos	 formais	 parece	 que	 foram	 nos	

afastando	 dos	 aprendizados	 que	 elenquei	 acima	 como	 1,	 2,	 4	 e	 5.5	 A	 nossa	 formação	

(pelo	menos	a	mais	 comumente	encontrada)	parece-me	um	 tanto	quanto	 concentrada	

nos	 aspectos	 que	 elenquei	 como	 número	 3,	 e	 essa	 experiência	 e	 esses	 dados	

preliminarmente	organizados	podem	me	ajudar	a	levar	adiante	essa	reflexão	em	forma	

de	 pesquisa	mais	 aprofundada	 sobre	 a	 presença	 e	 importância	 das	 outras	 dimensões	

que	apareceram.	A	forma	como	os	participantes	identificam	os	aprendizados,	e	a	forma	

com	que	descrevem	as	ações	parecem	trazer	os	questionamentos	contemporâneos	que	

penso	sobre	o	ensino	de	canto	e	de	música	em	nossa	sociedade	atual:	por	que	ele	não	

pode	 se	 aproximar	mais	 das	 formas	 culturais	 com	 que	 aprendemos	 a	 cantar?	 Pois	 se	

aprendemos	 a	 cantar	 em	 movimento,	 ouvindo,	 percebendo-nos	 uns	 aos	 outros,	

aprendendo	a	escutar,	a	compreender	o	movimento,	a	avaliar	nossas	ações	e	interações,	

como	 poderemos	 levar	 para	 os	 ambientes	 de	 ensino	 esses	 valores	 que	 foram	

identificados	 como	 positivos?	 A	 proposta	 do	 nosso	 curso	 de	 extensão	 é	 uma	

possibilidade	de	aproximação	desses	valores	e	a	criação	de	espaços	atentos	a	dimensões	

mais	abrangentes	dessa	experiência	humana	que	é	cantar.	Espero	ter	contribuído	para	o	

debate	sobre	novas	formas	de	pensar	o	ensino	de	canto	e	da	música.	Alguns	estudos	da	

área	 de	 Educação	 Musical	 são	 informados	 pela	 perspectiva	 sociocultural	 e	 dialogam	

diretamente	 com	 este	 projeto,	 considerando	 que	 a	 prática	 musical	 está	 integrada	 ao	
                                                
5	Em	outra	oportunidade,	apresentamos	um	trabalho	que	trouxe	um	pouco	melhor	essa	reflexão	sobre	os	
aprendizados	 em	 diversos	 aspectos	 no	 projeto	 de	 extensão:	 “Voz	 com	 corpo	 e	 movimento”,	 LIMA	 e	
FERLIM,	2017.	
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âmbito	das	relações	sociais	de	forma	mais	ampla,	e	consideram	a	aprendizagem	musical	

como	 fruto	destas	 relações	sociais.	 (ARROYO,	2002b	e	2005;	RUSSEL,	2006).	Criar	um	

ambiente	propício	ao	desenvolvimento	de	sociabilidades	musicais	e	atento	à	diversidade	

de	 interesses	 faz	parte	da	 fundamentação	teórica	do	presente	projeto	e	é	proposto,	na	

extensão,	 como	 curso,	 como	ação	 cultural,	 social	 e	 pedagógica.	Outras	 referências	 que	

me	ajudam	a	formatar	essa	proposta	podem	ser	conferidas	abaixo.	

Desde	meados	da	década	de	1960,	importante	impulso	valorativo	(em	oposição	

ao	 início	 de	 século	 XX	 em	 que	 havia	 muita	 restrição),	 seja	 a	 partir	 de	 registros	

audiovisuais,	ou	na	esteira	dos	movimentos	culturais	(vide	CPC	da	UNE),	ou	mesmo	com	

o	 movimento	 artístico	 do	 tropicalismo,	 podemos	 encontrar	 o	 discurso	 de	 resgate	 ou	

fusões	 da	 cultura	 popular	 brasileira.	 Talvez	 esse	 impulso	 valorativo	 tenha	 forte	

referência	 no	 Modernismo.	 Esses	 movimentos	 foram	 reforçados	 por	 atitudes	 de	

intelectuais	e	estudiosos,	 jornalistas	e	 formadores	de	opinião,	 e	 contemporaneamente,	

podemos	entender-nos	frutos	deste	contexto,	em	que	utilizar	música	popular	(mesmo	na	

escola	formal)	é	muito	mais	comum	e	legitimado,	mas	necessita	de	exemplos	práticos	e	

avaliações	 sobre	possibilidades	de	aprender	e	ensinar.	Carlos	Sandroni	 traz	a	 reflexão	

sobre	a	 importância	de	 se	 considerar,	no	aprendizado	musical,	 as	 formas	de	aprender	

das	culturas	populares	(SANDRONI,	2000).	No	campo	das	práticas	musicais	populares,	

há	grande	presença	e	movimentos	de	valorização	dessas	 formas	culturais	 tradicionais,	

embora	 ainda	 haja	 alguma	 resistência	 à	 cultura	 de	 massa.	 No	 campo	 das	 práticas	

pedagógico-musicais	 formais	 é	um	desafio	 incorporar	 tais	práticas	populares	e	buscar	

sua	legitimação,	seja	pela	discussão	sobre	espaços	adequados	ou	mesmo	relações	com	o	

“currículo”	desejável.	E	esse	aspecto	cultural	me	encaminha	para	o	apontamento	abaixo.	

Outra	 vertente	 de	 fundamentação	 para	 o	 nosso	 trabalho	 são	 os	 estudos	 de	

etnomusicólogos,	ou	mesmo	algumas	práticas	artísticas,	que	podem	informar	a	área	da	

Educação	 Musical.	 Alguns	 etnomusicólogos	 descreveram	 práticas	 musicais	 em	

comunidades	africanas	e	ameríndias	e	denominaram-nas	de	“circlesinging”.	(QUARELLO	

et	 al.,	 2014).	 Bobby	McFerrin,	 cantor	 e	 performer	norte-americano	 conhecido	por	 sua	

habilidade	 vocal	 e	 sua	 capacidade	 de	 interação	 com	 o	 público,	 utiliza	 o	 termo	

“circlesongs”	para	seu	trabalho	de	criação	vocal	coletiva,	inspirado	nessas	manifestações	

populares	e	também	em	sua	ampla	formação	na	área	do	Jazz.	A	criação	vocal	em	círculo,	

gerando	 uma	 música	 de	 texturas	 inesperadas	 a	 cada	 momento,	 com	 diversidade	 de	

informações	musicais,	é	o	que	ele	chama	de	“circlesongs”.	Porém,	para	além	de	ser	um	
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produto	 musical	 com	 formato	 específico,	 penso	 que	 o	 conceito	 de	 “circlesongs”	 pode	

abranger	um	processo	de	formação	de	comunidades	de	prática,	um	processo	cultural	em	

sentido	mais	amplo.	O	conceito	de	comunidades	de	prática	é	trazido	pelos	autores	Lave	e	

Wenger	(SMITH,	M.	K.	2003,	2009),	e	na	área	da	Educação	Musical,	foram	utilizados	por	

outros	 autores	 para	 identificar	 e	 estudar	 comunidades	 de	 prática	musical.	 (RUSSELL,	

2006).	 Precisaria	 de	 mais	 tempo	 e	 espaço	 para	 trazer	 essa	 reflexão	 sobre	 as	

“comunidades	de	prática	musical”,	mas	fica	o	registro	dessa	referência.	

	 Outro	 conjunto	 de	 referências	 e	 reflexão	 para	 nossas	 ações	 são	 as	

orientações	da	área	da	Educação	Musical	contemporânea,	que	preconiza	o	envolvimento	

dos	 estudantes	 com	 o	 fazer	 musical	 de	 forma	 direta.	 As	 atividades	 de	 performance,	

apreciação	e	criação	musicais,	de	forma	integrada,	estão	no	centro	dos	nossos	objetivos	

e	 das	 práticas	 realizadas.	 Alguns	 exemplos	 são	 semelhantes	 aos	 relatados	 por	Maura	

Penna	 (PENNA,	 2010),	 inspirados	 nos	 fundamentos	 de	 educadores	 como	Carl	Orff,	 ou	

outros	clássicos	como	Dalcroze.	Desde	o	início	e	meados	do	século	XX,	alguns	estudiosos	

da	 pedagogia	 musical	 e	 compositores	 da	 música	 erudita	 estiveram	 envolvidos	 com	 o	

desenvolvimento	 de	 princípios	 educacionais	 que	 privilegiassem	 a	 criação	musical	 e	 o	

fazer	 musical	 direto,	 o	 que	 ficou	 conhecido	 como	 “métodos	 ativos”.	

Contemporaneamente,	 o	 professor	 Keith	 Swanwick,	 da	 Universidade	 de	 Londres,	 que	

elaborou	uma	teoria	sobre	o	desenvolvimento	e	avaliação	musicais,	propõe	uma	filosofia	

de	trabalho	musical	ampla	que	considera	a	inter-relação	das	atividades	de	criar/compor,	

apreciar/ouvir	e	cantar/tocar.	(SWANWICK,	2003)	A	presente	proposta	está	relacionada	

a	esta	ideia	ou	filosofia	musical	fundamental,	no	intuito	de	trazer	o	fazer	musical	para	o	

centro	do	processo.	Ainda	que	não	realizemos	as	ações	com	similaridade	às	ações	que	

muitos	 desses	 estudiosos	 propõem,	 creio	 que	 temos	 valores	 e	 princípios	 em	 comum,	

com	 a	 devida	 referência	 à	 questão	 cultural	 posta	 acima,	 o	 que	 nos	 encaminha	 para	

alguns	 questionamentos	 diferenciados	 que	 também	 por	 agora	 não	 terei	 chance	 de	

abordar.		

Creio	 que	 ficam	 lançadas,	 com	 essa	 experiência,	 o	 questionamento	 e	 a	

necessidade	 de	 refletirmos	 mais	 profundamente	 sobre	 outras	 formas	 de	 ensinar	

habilidades	 vocais	 e	 o	 canto	 e	 uma	 prática	 diferenciada	 e	 algumas	 possibilidades	

positivas	para	começar	a	reconfigurá-lo.	
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A	escrita	de	arranjos	como	Estudo	sobre	a	interação	entre	voz	e	
instrumentos:	relato	de	experiência	

	
	

Pedro	Ribeiro	de	Almeida	
Instituto	de	Artes	da	UNESP	–	pedro.r.almeida@unesp.	
		
	

	
Resumo:	Este	relato	se	refere	à	escrita	de	um	arranjo	para	instrumentos	e	voz	da	música	Se	procurar	bem,	
de	 Edmundo	 Villani-Côrtes,	 em	 atividade	 realizada	 ao	 longo	 da	 disciplina	 Voz	 e	 Expressão	 I	 da	
Universidade	Estadual	Paulista	"Júlio	de	Mesquita	Filho"	(UNESP).	O	objetivo	foi	estudar	a	interação	entre	
voz	 e	 instrumentos.	 Foi	 realizada	uma	análise	desta	 atividade	 sob	 a	 luz	das	 ideias	de	 John	Paynter,	 em	
especial	considerando	o	conceito	de	escuta	criativa.	A	atividade	resultou	na	produção	de	um	arranjo	que	
possibilitou	discussões	e	aprendizados	relevantes	acerca	da	interação	entre	voz	e	instrumentos.	
	
Palavras-chave:	Arranjo.	Escuta	criativa.	Voz.	Criatividade.	Ensino	de	música.		

  

   

1.	Introdução	

O	 presente	 relato	 se	 refere	 a	 uma	 atividade	 realizada	 durante	 o	 primeiro	

semestre	do	curso	de	Licenciatura	em	Música	da	Universidade	Estadual	Paulista	"Júlio	

de	Mesquita	Filho”	durante	a	disciplina	Voz	e	Expressão	I,	ministrada	pelo	professor	Dr.	

Fábio	Miguel.	

Foi-nos	 apresentada	 pelo	 professor	 a	 música	 Se	 procurar	 bem,	 de	 Edmundo	

Villani-Côrtes	[4],	originalmente	escrita	para	piano	e	voz.	Após	uma	 leitura	coletiva	da	

peça	 à	 primeira	 vista,	 seguida	 de	 uma	 interpretação	 acompanhada	 ao	 piano	 (segundo	

arranjo	 original),	 o	 docente	 propôs	 que	 os	 alunos	 escrevessem	 arranjos,	

individualmente	ou	em	grupo,	para	 formações	diversas,	aproveitando	os	 instrumentos	

(e	instrumentistas)	existentes	na	sala	(anexo	A).	

O	 objetivo	 desta	 atividade	 foi	 trabalhar	 as	 mudanças	 (dinâmica,	 articulação,	

afinação,	 entre	 outras)	 referentes	 à	 voz	 quando	 a	 voz	 estivesse	 acompanhada	 por	

diferentes	formações	instrumentais.	

Essa	proposta	se	alinha	com	os	valores	e	metodologias	pedagógicas	da	chamada	

“segunda	 geração”	 de	 educadores	 musicais	 (FONTERRADA,	 2005).	 De	 acordo	 com	 a	

autora:	

	
Os	educadores	musicais	desse	período	alinham-se	às	propostas	da	música	nova	
e	 buscam	 incorporar	 à	 prática	 da	 educação	 musical	 nas	 escolas	 os	 mesmos	
procedimentos	 dos	 compositores	 de	 vanguarda,	 privilegiando	 a	 criação,	 a	
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escuta	 ativa,	 a	 ênfase	 no	 som	 e	 suas	 características,	 e	 evitando	 a	 reprodução	
vocal	e	instrumental	do	que	denominam	“música	do	passado”.	(FONTERRADA,	
2005,	p.	165)	
	
	

E:	
Muito	pouco	se	pode	 fazer,	apenas	com	palavras,	para	explicar	o	que	significa	
habitar	uma	paisagem	musical	temporal.	Aqui	nós	precisamos	da	habilidade	da	
escuta	 criativa;	 e	 uma	 das	 melhores	 maneiras	 de	 adquiri-la	 é	 através	 da	
experiência	 em	 primeira	mão	 de	 fazer	 as	 perguntas	 e	 tomar	 as	 decisões	 que	
produzem	a	música	-	tanto	na	performance	quanto	na	composição.	(PAYNTER,	
1991,	p.	20)1	
	
	

Em	 seu	 livro	 Sound	 and	 Structure	 o	 autor	 expõe	 “argumentos	 a	 favor	 da	

criatividade	como	base	do	currículo	de	música”2	(PAYNTER,	1991,	p.	23),	propondo	uma	

série	 de	 projetos	 que	 são	 pensados	 através	 de	 uma	 rede	 (Figura	 1)	 cujos	 elementos	

interagem	entre	 si	 através	de	um	ponto	 central	do	diagrama,	denominado	 “resposta	e	

compreensão”,	que	une	a	criação,	a	interpretação	e	a	escuta.		

	

	 		

	

	

                                                
1Tradução	 do	 autor:	 “Words	 alone	 can	 do	 very	 little	 to	 explain	 what	 it	 means	 to	 inhabit	 a	 musical	
timescape.	This	is	where	we	need	the	skill	of	creative	listening;	and	one	of	the	best	ways	of	acquiring	it	
is	through	first-hand	experience	of	asking	the	questions	and	taking	the	decisions	which	produce	music	-	
both	in	performance	and	in	composition.”	

2Tradução	do	autor:	“[re-present]	the	case	for	creativity	as	a	basis	for	the	music	curriculum(...)”	

Figura 1: Organograma proposto por Paynter da interação entre etapas de um 
projeto musical. Fonte: PAYNTER, 1991, p. 23 
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Paynter	propõe	diversas	formas	de	pensar	as	relações	entre	os	elementos	dessa	

rede	em	seus	projetos.	Seguindo	esta	abordagem,	ao	final	deste	relato	busco	analisar	as	

etapas	que	aqui	descrevo	sob	a	perspectiva	dessas	relações.	

	

2.	Relato	de	experiência	

	

O	 procedimento	 utilizado	 na	 escrita	 desse	 arranjo	 foi	 divido	 em	 etapas	 que	 estão	

listadas	abaixo	e	detalhadas	na	sequência:	
	

• Análise	da	estrutura	

• Pesquisa	sonora	e	linha	musico-temporal	

• Ideias,	harmonização	e	escrita	

• Ensaio	e	apresentação	

• Instrumentos	e	voz	

	

2.1	Análise	da	estrutura	

	

O	ponto	de	partida	foi	um	estudo	da	estrutura	da	composição	de	Villani	levando	

em	conta	principalmente	sua	harmonia	e	dinâmica.	

Para	 isso	 foram	 escritos,	 em	 cada	 compasso,	 os	 acordes	 correspondentes	 à	

harmonia	 utilizada.	 Em	alguns	 lugares,	 foi	 necessário	 escolher	 dentre	 um	 conjunto	de	

possibilidades,	 de	modo	 que	 essa	 não	 foi	 somente	 uma	 tarefa	 de	 análise	 de	 notas	 na	

partitura	mas,	também,	de	apreciação	sonora.	

Quanto	às	dinâmicas,	foram	observadas	não	só	as	marcações	na	partitura,	mas,	

também,	o	 resultado	 final	 gerado	pela	 sobreposição	do	acompanhamento	e	das	vozes,	

levando	em	conta	os	momentos	de	maior	e	menor	densidade	musical.	

Como	resultado	da	análise	de	dinâmica,	concluiu-se	que	a	composição	consiste	

de	uma	introdução	instrumental	(piano),	a	parte	principal	(voz	e	piano)	e	um	desfecho	

instrumental	 (piano).	 A	 introdução	 termina	 com	dinâmica	 descrescente	 dando	 espaço	

para	 a	 entrada	 da	 voz.	 	 A	 parte	 principal	 tem	 dois	 momentos	 distintos,	 a	 primeira	

começando	piano	 e	 crescendo	pouco	 e	 a	 segunda	 começando	 com	um	 salto	 para	 uma	
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região	um	pouco	mais	aguda	em	que	a	dinâmica	cresce	e	só	volta	a	decrescer	no	final,	

como	desfecho	instrumental.	

	

2.2	Pesquisa	sonora	e	linha	musico-temporal	

Em	 paralelo	 à	 análise	 da	 música,	 foi	 feito	 um	 estudo	 das	 sonoridades	 dos	

instrumentos	existentes	na	 sala,	 levando	em	conta,	principalmente,	 seu	alcance	e	 suas	

características	 sonoras.	 Alguns	 termos	 como	 aveludado,	 escuro	 ou	 encorpado	 foram	

utilizados	 para	 descrever	 essas	 características	 sonoras	 dos	 instrumentos,	 em	

determinadas	regiões.	

Esse	 estudo	 das	 sonoridades	 foi	 feito	 com	 auxílio	 de	 uma	 referência	

bibliográfica	[3]	e	da	audição	dos	instrumentos.	Esta	foi	uma	etapa	especialmente	difícil,	

em	especial	pela	impossibilidade	de	explorar	à	vontade	todos	os	instrumentos.	Algumas	

das	escolhas	feitas	a	partir	disso	foram,	acima	de	tudo,	suposições	(e	experimentos).	

Além	 disso,	 nessa	 etapa	 foi	 elaborada	 uma	 linha	músico-temporal	 do	 arranjo	

pretendido,	 em	que	 foram	marcados	alguns	momentos	 relevantes	e,	para	 cada	um,	 foi	

pensada	 uma	 dinâmica.	 Então,	 a	 partir	 do	 seu	 cruzamento	 com	 as	 informações	

levantadas	 no	 estudo	 de	 sonoridades	 dos	 instrumentos,	 foi	 decidida	 a	 formação	 a	 ser	

utilizada	no	arranjo:	viola,	cello,	trombone	e	clarinete.	

Nesse	 momento,	 foi	 tomada	 a	 decisão	 de	 dobrar	 a	 duração	 da	 introdução	

instrumental	 (de	 oito	 para	 dezesseis	 compassos).	 O	 objetivo	 disso	 foi,	 tanto	 gerar	 um	

espaço	criativo	para	experimentações	musicais,	quanto	valorizar	os	 instrumentistas	da	

sala,	 proporcionando	 mais	 projeção	 do	 que	 tocar,	 apenas,	 nos	 momentos	 de	

acompanhamento.	A	harmonia	utilizada	como	base	para	a	escrita	dessa	 introdução	 foi	

retirada	dos	compassos	9	ao	16	(primeiros	oito	compassos	a	partir	da	entrada	da	voz),	

com	pequenas	alterações.	

	

2.3	Ideias,	harmonização	e	escrita	

	

Após	 o	 estudo	 das	 harmonias	 utilizadas	 originalmente,	 foi	 realizado	 outro	

estudo,	 para	 escolher	 quais	 aberturas	 seriam	 utilizadas	 para	 cada	 acorde	 (ordem	 de	

disposição	das	notas)	e	adicionar	ou	remover	alguns	graus.	Isso	foi	feito	no	piano,	sem	

se	considerar	questões	rítmicas	ou	melódicas.	
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Essa	escolha	de	aberturas	serviu	como	referência	para	decidir	em	torno	de	qual	

região	 cada	 instrumento	 estaria	 ao	 longo	 da	 música	 e,	 a	 partir	 disso,	 foi	 escrita	 a	

Introdução	e	o	acompanhamento	da	música	toda.	A	linha	melódica	da	voz	permaneceu	a	

mesma.	

Até	este	momento,	toda	a	escrita	musical	foi	feita	à	mão	e,	uma	vez	decididas	as	

aberturas,	toda	a	escrita	do	arranjo	propriamente	dito	foi	feita	no	software	Musescore.	

As	linhas	de	cada	instrumento	foram	escritas	paralelamente,	e	não	uma	após	a	outra.	As	

ideias	 de	 frases	 musicais	 foram	 inspiradas	 na	 composição	 de	 Villani.	 Algumas	 foram	

transposições	ou	variações	rítmicas	e	outras	foram	respostas	a	frases	utilizadas	por	ele.		

Um	elemento	que	também	influenciou	as	decisões	(especialmente	rítmicas)	de	

escrita	 do	 arranjo	 foi	 o	 curto	 tempo	 que	 haveria	 para	 ensaio.	 Para	 fazer	 um	 ritmo	

complexo	em	que	cada	instrumento	faz	um	desenho	rítmico	diferente	como	parte	de	um	

todo	maior,	é	preciso	que	os	instrumentistas	consigam	clareza,	tanto	desse	ritmo	maior,	

quanto	da	sua	parte.	Essa	percepção	é	mais	difícil	de	ser	obtida	com	apenas	um	ensaio,	

de	modo	que	se	optou	por	utilizar	mais	 ritmos	dobrados	 -	 além	de	muitos	 terem	sido	

extraídos	das	figuras	rítmicas	da	própria	linha	da	voz.		

	

2.4	Ensaio	e	apresentação	

	

Os	instrumentistas	tiveram	poucos	dias	entre	o	recebimento	das	partituras	e	o	

ensaio.	A	única	alteração	feita	nesse	momento	foi	a	decisão	de	usar	a	 técnica	pizzicato	

para	o	baixo.	

A	 apresentação	 em	 aula	 foi	 no	 dia	 seguinte	 ao	 ensaio.	 Após	 uma	 primeira	

audição,	 algumas	 sugestões	 foram	 dadas	 pelo	 professor,	 tanto	 quanto	 à	 dinâmica	 de	

alguns	 trechos,	 quanto	 à	 interpretação	 por	 parte	 dos	 músicos.	 A	 única	 alteração	

estrutural	sugerida	foi	a	subida	de	uma	oitava	em	dois	trechos	da	melodia	do	clarinete	-	

em	momentos	em	que	ele	precisava	de	mais	brilho	e	estava	se	chocando	com	o	som	do	

trombone.	

Após	 essa	 passagem	 de	 som,	 houve	 uma	 apresentação	 no	 hall	 de	 entrada	 da	

universidade	(que	foi	registrada	via	celular).	

	

2.5	Instrumentos	e	voz	
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Durante	o	processo	de	escrita	do	arranjo,	algumas	decisões	foram	tomadas	com	

base	em	hipóteses	acerca	da	interação	entre	voz	e	instrumentos.	Ao	longo	dos	ensaios	e	

da	 apresentação	 (e	 também,	 em	 certa	 medida,	 assistindo	 à	 gravação	 a	 posteriori)	

algumas	delas	puderam	ser	confrontadas	com	a	realidade.	Além	disso,	surgiram	outras	

questões	que	não	haviam	sido	antecipadas.	

Ao	 passar	 o	 arranjo	 de	 um	 piano	 para	 diversos	 instrumentos,	 havia	 a	

expectativa	de	 aumento	do	 volume	da	peça	 como	um	 todo.	 Como	 sua	dinâmica	quase	

toda	varia	entre	o	piano	e	o	mezzoforte,	surgiu	uma	preocupação	com	a	possibilidade	de	

a	voz	ser	encoberta	pelo	acompanhamento.	 Isso	motivou	algumas	decisões,	como	a	de	

silenciar	trombone,	clarinete	e	viola	no	final	da	introdução,	para	preparar	a	entrada	da	

voz,	e	trazê-los	de	volta	um	a	um,	à	medida	que	a	dinâmica	da	música	cresce.		

Enquanto,	na	 composição	original,	 o	 coro	precisou	 tomar	 cuidado	nos	 trechos	

de	maior	dinâmica	para	não	cobrir	o	piano,	na	execução	deste	arranjo,	as	vozes	puderam	

crescer	mais,	causando	um	maior	contraste	entre	os	diferentes	momentos	da	música.	O	

efeito	dramático	causado	por	esse	contraste	foi	evidente.	

A	maior	dificuldade	em	relação	ao	timbre	foi	quanto	ao	trombone,	por	causa	de	

seu	 som	 metalizado;	 em	 alguns	 momentos,	 seu	 timbre	 destoou	 da	 sonoridade	 mais	

aveludada	das	vozes,	cordas	e	do	clarinete.	Embora	as	vozes	possam	buscar	alterar	um	

pouco	 seu	 timbre,	 existe	 um	 limite	 a	 respeito	 de	 até	 onde	 é	 possível	 fazer	 isso,	 sem	

descaracterizar	a	música.	

	

3.	Considerações	finais		

	

Considerando	o	diagrama	proposto	por	Paynter	(Figura	1),	o	caminho	seguido	

para	a	escrita	desse	arranjo	partiu	da	análise	da	Estrutura	de	uma	composição	existente,	

seguinda	do	estudo	de	Sonoridades	dos	 instrumentos	disponíveis,	exploração	de	 Ideias	

harmônicas	 e	 melódicas,	 dialogando	 com	 as	 identificadas	 na	 composição	 original	 e	

terminando	com	ajustes	e	considerações	de	Técnica	acerca	da	 interação	 instrumentos-

voz	(dinâmica,	timbres,	articulação,	etc).		

A	 proposta	 de	 estudar	 a	 interação	 entre	 voz	 e	 instrumentos	 a	 partir	 de	 um	

processo	que	envolve	 tomar	as	decisões	de	um	arranjador	para	criar	uma	música	que	

soe	bem	proporcionou	uma	importante	percepção,	que	não	teria	sido	possível	de	outra	
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forma.	A	escuta	criativa	esteve	no	centro	de	 todo	esse	processo,	mediando	a	 interação	

entre	as	etapas.	
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ANEXO	A	–	Arranjo	elaborado	para	disciplina	Voz	e	Expressão	I	
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Resumo:	 O	 artigo	 relata	 a	 experiência	 com	 as	 aulas	 de	 Coral	 do	 projeto	 de	 extensão	 Escola	 de	 Arte	
Itinerante:	 igualando	 talentos	 na	 desigualdade,	 da	 Escola	 de	 Música	 e	 Belas	 Artes	 do	 Paraná	 (Embap	 -	
UNESPAR).	O	projeto	objetiva	democratizar	o	acesso	à	educação	e	cultura	em	regiões	pobres	de	Curitiba	
(PR)	por	meio	de	aulas	de	música	e	artes	visuais	na	escola	de	educação	básica.	Utiliza	a	metodologia	da	
pesquisa-ação	 e	 usa	 Costa	 (2009)	 como	 referencial	 para	 as	 aulas	 de	 coral.	 Concluímos	 que	 em	 poucos	
meses	de	aulas,	 o	projeto	beneficiou	mutuamente	Universidade	e	 escola,	 em	região	 carente	de	políticas	
públicas	culturais.		
		
Palavras-chave:	Coro	infanto-juvenil.	Extensão	universitária.	Educação	musical.	Curitiba	(PR).	

		

		

1.	Introdução	

	

	Este	 artigo	 expõe	 um	 relato	 de	 experiência	 com	 as	 aulas	 de	 Canto	 Coral	 do	

projeto	Escola	de	Arte	Itinerante:	igualando	talentos	na	desigualdade,	projeto	de	extensão	

universitária	da	Escola	de	Música	e	Belas	Artes	do	Paraná	(Embap),	Campus	Curitiba	I	da	

Universidade	 Estadual	 do	 Paraná	 (Unespar).	 As	 aulas	 estão	 ocorrendo	 desde	 abril	 de	

2019	e	até	o	presente	momento	de	redação	do	artigo	no	Colégio	Estadual	do	Guatupê,	

em	São	José	dos	Pinhais	(PR).	Trata-se,	portanto,	de	um	projeto	ainda	em	andamento.	

Iniciaremos	o	trabalho	pela	exposição	do	projeto	Escola	de	Arte	Itinerante,	seus	

principais	 objetivos,	metodologia	 e	 um	breve	 relato	 das	 etapas	 já	 implementadas.	 Em	

seguida,	iniciaremos	o	relato	de	experiência,	ressaltando	a	logística	da	realização	de	um	

projeto	de	extensão	que	envolve	o	ensino	de	artes	fora	das	instalações	da	Universidade,	

com	 adaptação	 aos	 recursos	 de	 que	 dispõe	 uma	 escola	 de	 educação	 básica	 da	 rede	

pública.	 Então,	 relatamos	 especificamente	 a	 experiência	 com	 o	 ensino	 de	 canto	 coral	

para	o	grupo,	um	coro	heterogêneo	de	crianças	e	adolescentes	do	Ensino	Fundamental	
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II,	bem	como	os	processos	de	desenvolvimento	de	habilidades	técnicas	e	de	promoção	

de	experiências	musicais	significativas	da	classe.		

Para	 finalizar	 o	 relato,	 expomos	 a	 ação	positiva	do	projeto	não	 apenas	para	 a	

comunidade	local	atendida,	como	também	para	a	Universidade.		

	

2.	O	Projeto	

	

Escola	 de	 Arte	 Itinerante:	 igualando	 talentos	 na	 desigualdade	 é	 um	 projeto	 de	

extensão	universitária	da	Escola	de	Música	e	Belas	Artes	do	Paraná,	Campus	Curitiba	I	

da	Universidade	Estadual	do	Paraná	(EMBAP	-	UNESPAR),	contemplado	pelo	Programa	

Universidade	 sem	 Fronteiras,	 da	 Secretaria	 da	 Ciência,	 Tecnologia	 e	 Ensino	 Superior	

(SETI)	 do	 Estado.	 O	 projeto	 realiza	 aulas	 de	 música	 e	 artes	 visuais	 em	 escolas	 de	

educação	 básica	 da	 rede	 pública,	 localizadas	 em	 bolsões	 de	 pobreza	 da	metrópole	 de	

Curitiba	(PR),	pela	ação	conjunta	de	uma	equipe	formada	por	docentes	da	Universidade,	

alunos	de	graduação	e	egressos,	dentre	os	quais	há,	tanto	bolsistas,	quanto	participantes	

voluntários.	Com	a	ministração	dos	cursos	de	artes,	a	Escola	de	Arte	Itinerante	tem	como	

objetivo	principal	mitigar	as	desigualdades	de	acesso	à	educação	e	cultura	em	grandes	

centros	urbanos,	que	é	gerada	pela	desigualdade	de	renda.		

Estudos	 já	comprovaram	que	a	desigualdade	de	renda	 impede	que	as	crianças	

que	vivem	nas	comunidades	populares	mais	carentes,	desprovidas	e	vulneráveis	tenham	

acesso	à	educação	na	sua	forma	consolidada,	ou	seja,	os	mais	pobres	já	chegam	à	escola	

em	desvantagem.	Nesse	sentido,	justificam-se	ações	por	meio	de	projetos	educativos	que	

aproximem	 de	 forma	 direta	 esta	 igualdade	 de	 oportunidades	 para	 ditos	 grupos	 que	

existem	nas	grandes	urbes,	sendo	uma	delas	a	cidade	de	Curitiba	(PR).	

	
No	processo	de	produção/reprodução	das	desigualdades	sociais	no	Brasil,	um	
fator	merece	ser	enfatizado	por	seu	papel	na	construção	de	uma	ponte	capaz	de	
projetar	a	dinâmica	social	rumo	ao	futuro	[...]	Trata-se	da	educação,	[...]	a	baixa	
qualidade	 do	 ensino	 público	 de	 primeiro	 e	 segundo	 graus	 não	 é	 apenas	 um	
fator	 determinante	 de	 pobreza,	 mas	 também	 uma	 fonte	 geradora	 de	
desigualdade	 social.	 O	 sistema	 educacional	 vigente	 não	 incentiva	 a	
permanência	dos	mais	pobres	na	escola	e,	por	causa	do	alto	nível	de	repetência,	
aumenta	o	 tempo	e	o	 custo	de	oportunidade	de	se	educar	 [...].	Dessa	 forma,	a	
melhoria	 do	 sistema	 educacional	 é	 um	 fator	 fundamental	 para	 reduzir	 a	
pobreza	e	as	desigualdades	sociais	em	suas	diversas	manifestações,	objetivando	
capacitar	 os	 indivíduos	 a	 lidar	 de	 forma	 positiva	 e	 criadora	 [...]	 a	 renovação	
vertiginosa	 de	 conhecimentos,	 a	 ampliação	 inédita	 das	 escolhas	 de	 vida	 no	
plano	 pessoal,	 as	 mutações	 no	 plano	 da	 vida	 produtiva	 e	 profissional.	
(BEZERRA	&	FERNANDES,	2000,	p.	73)	
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Assim,	 é	 necessário	 e	 relevante	 compreender	 que	 a	 Universidade	 tem	 o	

compromisso	 social	 de	 empreender	 ações	 transformadoras,	 que	 visem	 e	 contribuam	

com	a	melhoria	das	condições	sociais,	políticas,	ecológicas,	econômicas,	educacionais	e	

culturais	e	da	qualidade	de	vida	da	sociedade	em	que	está	inserida.	Do	mesmo	modo,	é	

preciso	 desenvolver	 projetos	 com	 potencial	 de	 impactar	 a	 sociedade,	 em	 especial	 as	

comunidades	em	situação	de	baixo	índice	de	desenvolvimento	humano,	que	tenha	como	

objetivo	melhorar	as	condições	educacionais	e	culturais,	articulando	a	potencialidade	da	

Escola	 de	 Música	 e	 Belas	 Artes	 e	 de	 seus	 alunos	 e	 egressos	 para,	 numa	 interação	

dialógica,	promover	a	cultura,	bem	como	o	ensino	de	música	e	artes	visuais.	

No	âmbito	do	ensino	de	música,	 a	Escola	de	Música	e	Belas	Artes,	 atualmente	

situada	na	região	central	de	Curitiba	(PR),	possui	uma	tradição	de	cursos	de	música	de	

extensão	abertos	à	comunidade	da	capital	e	região	metropolitana,	 inclusive	na	área	de	

coro	infanto-juvenil.	Nesse	contexto,	o	projeto	possibilita	a	articulação	dos	saberes	e	das	

experiências	 produzidos	 nas	 dependências	 da	 instituição	 em	 Curitiba,	 e	 sua	 presença	

fora	da	Universidade.		

Desse	 modo,	 o	 projeto	 Escola	 de	 Arte	 Itinerante:	 Igualando	 Talentos	 na	

Desigualdade	 tem	 como	 premissa	 oferecer,	 com	 uma	metodologia	 simples	 e	 direta,	 a	

oportunidade	 de	 ampliar	 repertórios	 culturais,	 apreender	 conceitos	 artísticos	 e	

desenvolver	 habilidades	 artísticas,	 aliando	 a	 formação	 técnica	 e	 pedagógica	 oferecida	

pela	Academia	e	articulando	o	relacionamento	entre	diferentes	atores	sociais	(alunos	da	

graduação	 e	 egressos,	 consultores	 técnicos	 e	 pedagógicos,	 instituições	 que	 atuam	 no	

atendimento	de	comunidades	carentes,	a	própria	comunidade	carente	e,	em	especial,	as	

crianças	que	serão	atendidas	por	este	projeto)	de	modo	a	compartilhar	conhecimentos.	

Metodologicamente,	o	projeto	caracteriza-se	como	pesquisa-ação,	pois	se	espera	

que	 as	 ações	 realizadas	possam	alterar	 a	 realidade	 inicialmente	 identificada,	 trazendo	

como	 frutos	 dessa	 articulação	 entre	 Universidade	 e	 comunidade	 diversos	 resultados,	

tanto	 internos,	 permitindo	 refletir	 sobre	 eventuais	 alterações	 curriculares	 ou	 novas	

disciplinas	optativas	na	Universidade,	quanto	na	comunidade.		

O	projeto	passou	pelas	 etapas	de	 seleção	 e	 capacitação	da	 equipe	pedagógica,	

seleção	da	instituição	de	ensino	regular	para	sua	implementação,	elaboração	dos	planos	

de	ensino	e	de	planos	de	aulas	e,	desde	abril	de	2019,	as	aulas	acontecem	semanalmente.	

Foram	 selecionadas	 as	 seguintes	 atividades	 para	 serem	 desenvolvidas	 nas	 aulas:	
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Pintura,	Desenho,	Escultura	e	Gravura,	para	as	aulas	de	artes	visuais;	e	Canto	Coral,	para	

as	aulas	de	música.	

	

3.	A	implementação	do	projeto		

	

Atualmente,	o	projeto	atua	no	Colégio	Estadual	do	Guatupê,	 instituição	pública	

de	Ensino	Fundamental	e	Médio	 localizada	no	bairro	do	Guatupê,	periferia	de	São	José	

dos	 Pinhais	 (PR),	 cidade	 da	 região	 metropolitana	 de	 Curitiba.	 Segundo	 dados	 da	

Prefeitura	do	município,	no	Guatupê	não	há	nenhum	teatro,	cinema	comunitário,	centro	

cultural,	museu	ou	espaço	para	apresentações	culturais	entre	os	equipamentos	públicos	

de	 lazer	e	esporte	para	a	 comunidade	 local	 (PREFEITURA	DE	SÃO	 JOSÉ	DOS	PINHAIS,	

2019).	Também	entre	as	instituições	de	ensino,	não	há	nenhuma	escola	de	artes,	escola	

de	música	ou	conservatório	públicos	(PREFEITURA	DE	SÃO	JOSÉ	DOS	PINHAIS,	2019).		

O	 Colégio	 recebe	 nos	 três	 turnos	 em	 que	 atende,	 entre	manhã,	 tarde	 e	 noite,	

aproximadamente	dois	mil	alunos,	e	entre	700	a	800	alunos	por	turno.		Há	duas	turmas	

de	 Artes	 Visuais	 de	 30	 alunos	 cada	 no	 projeto,	 e	 uma	 turma	 de	 Canto	 Coral,	 com	 30	

alunos.	Apesar	da	demanda	pela	abertura	de	mais	turmas,	as	limitações	de	espaço	físico	

do	Colégio,	bem	como	de	recursos	humanos	e	financeiros,	não	permitem	que	o	projeto	

atenda	mais	 alunos	 atualmente.	 A	 procura	 pelos	 cursos	 é	 acentuada	 pela	 ausência	 de	

atividades	extracurriculares	(artísticas,	culturais,	esportivas,	etc.)	na	comunidade,	o	que	

acrescenta	a	necessidade	da	presença	de	projetos	similares	no	bairro.		

Evidentemente,	a	proposta	do	projeto	tem	implicações	na	logística	da	realização	

das	 aulas,	 notadamente	 limitações	 de	 espaço,	 de	 equipamentos,	 como	 instrumentos	

musicais,	para	 realização	de	aulas	e	performances.	Enfrentamos	 também	a	questão	da	

viabilização	do	transporte,	tanto	de	materiais	e	equipamentos	para	as	aulas,	quanto	de	

pessoas,	 para	 deslocamento	 das	 pessoas	 envolvidas	 para	 uma	 região	 relativamente	

pouco	 servida	por	 transporte	público,	 como	é	o	 caso	do	bairro	Guatupê.	Na	 resolução	

dessas	 questões,	 recebemos	 o	 apoio	 total	 do	 colégio,	 dos	 colaboradores	 e	 da	

Universidade	 como	 entidade	 de	 educação	 extensionista,	 com	 empréstimo	 de	

equipamentos	e	meios	de	transporte,	entre	outras	iniciativas.		

	

4.	As	aulas	de	Canto	Coral		
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A	 turma	 de	 alunos	 atendidos	 pelas	 aulas	 de	 canto	 coral	 do	 projeto	 Escola	 de	

Arte	 Itinerante	 remete	 à	 realidade	 comum	do	 trabalho	 com	coros	de	 adolescentes	 em	

projetos	sociais	e	escolas	de	educação	básica.	O	projeto	é	aberto	a	alunos	provenientes	

de	 todas	 as	 turmas	 matutinas	 de	 6º,	 7º,	 8º	 e	 9º	 anos	 do	 Ensino	 Fundamental	 II	 do	

Colégio,	que	queiram	participar	voluntariamente	das	aulas,	que	ocorrem	no	contra	turno	

da	 tarde.	 Consequentemente,	 a	 classe	 é	 composta	 por	 um	 coro	 infanto-juvenil	 com	

participantes	de	 idades	variadas,	entre	11	e	17	anos	e,	portanto,	em	 fases	distintas	de	

desenvolvimento	 físico	 e	 psicológico.	 O	 grupo	 apresenta	 alta	 rotatividade,	 com	 a	

ocorrência	de	faltas,	desistências	e	a	agregação	de	novos	participantes	no	decorrer	dos	

primeiros	meses	de	atuação	do	projeto.		

	A	 classe	 de	 canto	 coral	 reúne	 jovens	 que	 apresentam	 diferentes	 vivências	

musicais	 e	 diferentes	 experiências	 com	 canto	 coral,	 compreendendo	 uma	 pequena	

quantidade	 de	 adolescentes	 com	 experiência	 prévia	 com	 canto	 coral	 em	 igrejas,	 em	

projetos	sociais	ou	programas	de	ensino	de	música	do	poder	público.	Há	ainda	alunos	

familiarizados	 com	 outras	 modalidades	 de	 prática	 musical,	 a	 exemplo	 de	 alunos	 que	

estudam	 instrumentos	 musicais	 específicos,	 participam	 de	 bandas	 escolares	 ou	

conjuntos	instrumentais	de	instituições	religiosas.		

A	maioria	do	coro,	entretanto,	é	composta	por	alunos	que	não	tiveram	acesso	a	

um	 ensino	 de	música	 público	 ou	 particular	 de	 qualidade	 e	 não	 apresentam	 qualquer	

experiência	prévia	com	canto	coral,	ou	mesmo	com	educação	musical.	São	alunos	que,	

em	 sua	maioria,	 não	 têm,	 portanto,	 conhecimentos	 formais	 em	 leitura	musical,	 teoria	

musical,	técnica	vocal	e	nem	experiência	em	canto	coletivo.		

Com	 a	 observância	 dessas	 características,	 direcionamos	 nosso	 trabalho	 para	

uma	proposta	de	musicalização	através	do	 canto	 coral,	 com	a	 realização	de	dinâmicas	

vocais,	atividades	 lúdicas	com	 improvisação	musical	e	percussão	corporal	e	prática	de	

repertório	 eclético,	 centrado,	 principalmente,	 no	 aprendizado	 de	 música	 brasileira.		

Utilizamos	Costa	(2009)	como	principal	referência	para	nosso	trabalho,	não	apenas	na	

abordagem	 didática,	 como,	 também,	 em	 aspectos	 artísticos,	 como	 o	 ensino	 de	 técnica	

vocal,	escolha	e	prática	de	repertório.	

Nas	dinâmicas	de	preparação	vocal,	realizadas	em	todas	as	aulas,	centramos	na	

assimilação	 de	 conceitos	 elementares	 de	 saúde	 vocal	 e	 técnica	 vocal	 do	 grupo	 e	 na	

conscientização	dos	alunos	a	respeito	das	diferenças	entre	os	mecanismos	de	produção	

da	 voz	 falada,	 utilizados	 em	 seu	 dia-a-dia,	 e	 os	 da	 voz	 cantada.	 	 Introduzimos	 a	
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respiração	 intercostal	 própria	 para	 o	 canto	 coral,	 em	 conjunto	 com	 mecanismos	

fisiológicos	 para	 manutenção	 e	 sustentação	 do	 fluxo	 de	 ar	 para	 a	 produção	 da	 voz	

cantada,	 como	 também	 para	 desenvolvimento	 de	 maior	 conscientização	 corporal,	

relaxamento	 e	 tônus	 musculares	 necessários	 ao	 canto.	 Além	 de	 questões	 relativas	 à	

respiração	própria	para	o	 canto,	 a	preparação	vocal	 também	contemplou	um	 trabalho	

técnico	direcionado	à	construção	de	uma	sonoridade	vocal	de	grupo	homogênea,	com	a	

manutenção	da	afinação,	emissão	vocal,	timbre	e	ressonância	vocal.	Frequentemente,	os	

vocalizes	 foram	 executados	 em	 conjunto	 com	 movimentos	 corporais	 (movimentos	

ascendentes	 com	 os	 braços,	 caminhar	 pela	 sala,	 etc.),	 para	 proporcionar	 maior	

integração	de	voz	e	corpo	no	ato	de	cantar.		

		É	importante	ressaltar	que	todas	as	atividades	foram	desenvolvidas	levando-se	

em	consideração	as	características	próprias	da	voz	juvenil,	especialmente	em	relação	ao	

fato	de	o	trato	vocal	do	adolescente	e	da	criança	ainda	se	encontrarem	em	plena	fase	de	

desenvolvimento.	 Tanto	 os	 vocalises	 quanto	 o	 repertório	 musical	 trabalhado	

respeitaram	 	 tessitura,	 registro	 vocal,	 extensão,	 timbre,	 limitações	 de	 volume,	

capacidade	pulmonar	e	projeção	da	voz	próprios	do	adolescente,	bem	como	as	situações	

específicas	de	alunos	em	fase	de	muda	vocal.		

Observamos	 que	 ainda	 não	 foi	 possível	 um	 domínio	 completo	 das	 técnicas	

ensinadas	 e	 a	 construção	 de	 uma	 sonoridade	 coral	 completamente	 homogênea,	

evidentemente	 pelo	 fato	 de	 ser	 um	 grupo	 iniciante,	 e	 por	 estas	 serem	 habilidades	 e	

ideais	de	realização	artística	construídos	a	longo	prazo,	aula	a	aula.	Entretanto,	notamos	

progressos	 importantes	em	relação	à	aquisição	de	maior	consciência	corporal	no	fazer	

musical,	e	a	assimilação	de	técnicas	relacionadas	à	manutenção	da		respiração,	afinação,	

emissão	e	timbre	entre	os	alunos.		

Utilizamos	jogos	musicais	esquematizados	por	Mendes	(2013),	e	atividades	que	

os	 alunos	 de	 graduação	 aprenderam	 em	 disciplinas	 do	 curso	 de	 Licenciatura,	 com	

adaptações	 à	 realidade	 e	 aos	 objetivos	 das	 aulas,	 fazendo	 uso	 de	 percussão	 corporal,	

improvisação	musical,	 exploração	de	 efeitos	 vocais	 para	promover	 o	desenvolvimento	

da	 criatividade	musical	 e	 a	 escuta	 dos	 alunos.	 As	 atividades	 lúdicas	 também	 criaram	

oportunidades	de	socialização,	de	desenvolvimento	de	uma	dinâmica	de	conjunto	e	de	

expressão	artística	do	grupo.		

Quanto	 à	 prática	 de	 repertório,	 proporcionamos	 ao	 coro	 vivências	 musicais	

relacionadas	a	um	repertório	brasileiro	variado,	por	meio	do	qual	aliamos	a	prática	de	
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músicas	comerciais,	próprias	da	cultura	de	massa	com	a	qual	os	alunos	têm	contato	em	

diversas	mídias,	 a	músicas	de	 compositores	brasileiros	ou	 ritmos	 tradicionais	do	país,	

que	 apresentam	 pouca	 visibilidade	 midiática	 e	 apelo	 comercial,	 mas	 que	 são	 um	

patrimônio	cultural	de	valor	artístico	evidente.	 	Desse	modo,	ao	mesmo	tempo	em	que	

nosso	 trabalho	parte	de	músicas	 familiares	 ao	grupo,	 contribuímos	para	ampliação	de	

seu	repertório,	ao	proporcionar	experiências	musicais	significativas	com	obras	autorais	

ou	da	cultura	popular	tradicional,	que	não	são	amplamente	comercializadas	em	rádios,	

redes	 sociais,	 plataformas	 de	 streaming	 e	 outras	 mídias	 às	 quais	 os	 alunos	 recorrem	

para	consumo	de	produtos	culturais.	Nestes	primeiros	meses	do	projeto,	por	exemplo,	

no	 âmbito	 do	 trabalho	 com	 ritmos	 brasileiros	 tradicionais,	 foi	 possível	 realizar	 a	

introdução	 e	 assimilação	 do	 maracatu,	 do	 baião	 e	 da	 ciranda,	 associando	 percussão	

corporal	ao	canto.		

Foi	possível	trabalhar	com	o	coro,	inicialmente,	em	uníssono,	progredindo	para	

músicas	a	duas	vozes	iguais	e	com	divisões	a	três	vozes	iguais,	com	acompanhamento	de	

instrumentos	musicais,	 como	 também,	 o	 desenvolvimento	 de	 aspectos	 interpretativos	

elementares,	 como:	 variações	 de	 dinâmica,	 articulação	 e	 agógica.	 Avaliamos	 que	

conseguimos,	 portanto,	 proporcionar	 aos	 alunos,	 não	 apenas	 o	 aprendizado	 de	

conhecimentos	elementares	em	técnica	vocal	e	canto	coral,	como,	também,	de	vivências	

musicais	e	oportunidades	de	expressão	artística	significativas.	

	

5.	A	atuação	dos	alunos	de	graduação	e	egressos	

	

As	participações	de	alunos	de	graduação	e	egressos	da	Escola	de	Música	e	Belas	

Artes	 do	 Paraná	 na	 Escola	 de	Arte	 Itinerante	 têm	 impactado	 positivamente	 o	 projeto.	

Atualmente,	há	quatro	alunos	de	graduação	da	Escola	de	Música	e	Belas	Artes	na	equipe	

do	projeto,	dentre	os	quais	três	alunos	de	Licenciatura	em	Música	que	atuam	nas	aulas	

de	canto	coral.	Para	sistematizar	a	participação	dos	graduandos	na	aula	de	canto	coral,	

utilizamos	o	conceito	de	Coral	Escola	de	Silva	Ramos	(2003).	

	
[...]um	 espaço	 onde	 formação	 e	 performance	 aconteçam	 indissoluvelmente	
associadas;	 onde	 toda	 ação	 é	 educativa;	 onde	 a	 qualidade	 artística	 é	 objetivo	
primeiro,	mas	é	também	objetivo	educativo;	onde	as	aulas	não	são	um	espaço	
separado	de	aprendizado	e	treinamento	musicais;	onde	ensaios	são	aulas;	onde	
apresentações	 são	 aulas;	 onde	 aulas	 se	 confundem	 em	 profundidade	 com	 a	
atividade	artística	enquanto	tal	(SILVA	RAMOS,	2003,	p.	10)	
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	Desse	modo,	a	participação	dos	graduandos	permeia,	sob	vários	aspectos,	tanto	

sua	 formação	 como	 professores	 de	 música,	 quanto	 artistas.	 Essa	 orientação	 também	

proporciona	 oportunidades	 de	 aprendizado	 relacionadas	 às	 disciplinas	 da	 área	 vocal	

que	 fazem	 parte	 do	 currículo	 da	 Licenciatura	 em	 música,	 nas	 áreas	 de	 didática,	

metodologia	 de	 ensino	 de	 música,	 técnica	 e	 preparação	 vocal,	 regência	 coral	 e	 canto	

coral,	 quanto	 nas	 atividades	 de	 monitoria,	 planejamento	 de	 aulas,	 preparação	 de	

material	 didático,	 entre	 outras.	 	 O	 projeto	 propicia	 aos	 graduandos,	 dessa	 forma,	 um	

ambiente	em	que	podem	aplicar	em	situações	práticas	os	conhecimentos	ensinados	em	

disciplinas	 da	 Universidade,	 impactando	 comunidades	 circunvizinhas	 à	 instituição,	 ao	

mesmo	tempo	em	que	adquirem	experiência	profissional.	

Pela	 descrição	 do	 coro	 infanto-juvenil	 composto	 pelos	 alunos	 do	 Ensino	

Fundamental	II	atendidos	pelo	projeto,	é	possível	verificar	que	os	alunos	da	Licenciatura	

em	 Música	 da	 Embap	 têm	 a	 oportunidade	 de	 vivenciar	 a	 realidade	 do	 trabalho	 com	

canto	coral	e	adolescentes	no	Brasil	não	apenas	na	educação	básica	da	rede	pública,	mas	

em	projetos	sociais	de	estrutura	semelhante.	As	aulas	do	projeto	também	promovem	aos	

calouros	uma	experiência	com	o	ensino	de	música	e	o	ambiente	da	escola	de	educação	

básica	anterior	ao	estágio	curricular	obrigatório.			

	

6.	Considerações	finais		

	

Em	última	análise,	avaliamos	que	durante	poucos	meses	de	trabalho	a	classe	de	

canto	 coral	 do	 projeto	 apresentou	 um	 desenvolvimento	 de	 habilidades	 técnicas	 e	

artísticas	significativo,	em	consideração	ao	fato	de	a	classe	constituir	um	coro	juvenil	de	

nível	 iniciante	 com	 alta	 rotatividade	 de	 integrantes,	 em	 que	 a	 maioria	 não	 possuía	

qualquer	experiência	prévia	ao	projeto	com	canto	coral.	Houve	também	o	aprendizado	

de	 conhecimentos	 elementares	 em	 saúde	 vocal,	 técnica	 vocal	 e	 teoria	 musical,	 com	

oportunidades	 de	 aplicação	 desses	 conhecimentos	 em	 situações	 práticas.	 Os	 avanços	

conquistados	não	apenas	são	compatíveis	com	as	características	do	grupo,	e	os	recursos	

de	que	dispomos	para	desenvolver	o	trabalho,	como	também	superaram	as	expectativas	

do	projeto	em	alguns	aspectos,	como,	por	exemplo,	a	execução	bem-sucedida	de	peças	a	

duas	e	a	três	vozes,	em	pouco	tempo	de	atividade.		

Em	 geral,	 percebemos	 a	 classe	 como	 um	 grupo	 receptivo	 ao	 trabalho,	 com	

resposta	positiva	à	maior	parte	das	ações	pedagógicas	propostas	pela	professora	e	pelos	
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graduandos	 voluntários.	 As	 experiências	 práticas	 que	 o	 projeto	 proporciona	 se	

mostraram	valiosas	para	a	formação	de	alunos	de	graduação	enquanto	professores	em	

formação,	pela	vivência	da	realidade	da	profissão	em	uma	escola	de	educação	básica	da	

rede	pública.			

Pelo	 fato	 de	 se	 localizar	 em	 uma	 região	 de	 periferia,	 escassa	 em	 políticas	

públicas	na	área	cultural,	o	impacto	do	projeto	para	a	comunidade	é	evidente.	Avaliamos	

que,	apesar	da	logística	e	dos	recursos	necessários	para	a	realização	de	um	projeto	que	

implica	o	deslocamento	da	equipe	para	fora	da	Universidade	para	a	realização	das	aulas,	

os	ganhos	tanto	para	a	comunidade	que	é	atendida,	quanto	pela	Universidade	que	presta	

os	serviços,	são	expressivos.	
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Resumo:	Este	texto	relata	a	experiência	do	ensino	de	flauta	doce	relacionado	à	prática	
vocal.	Descreve-se	as	práticas	pedagógicas	para	ensaios	e	apresentação	do	cânone	Dona	
Nobis	 Pacem	 por	 crianças	 com	 idade	 de	 10	 anos,	 cursando	 o	 5º	 ano	 do	 Ensino	
Fundamental,	matriculadas	em	uma	instituição	privada	de	ensino	regular	da	cidade	de	
São	 Paulo.	 Tal	 vivência	 teve	 como	 referencial	 teórico	 as	 ideias	 de	 John	 Paynter.	 O	
objetivo	desse	relato	é	apontar	como	se	desenvolveram	as	conexões	de	aprendizagem	de	
flauta	 doce	 e	 da	 voz	 cantada	 no	 contexto	 acima	 mencionado.	 Os	 resultados	 dessa	
vivência	indicam	um	incremento	da	musicalidade	e	expressividade,	melhor	apropriação	
do	 repertório	 por	meio	 de	 uma	 troca	 benéfica	 entre	 canto	 e	 flauta	 doce,	 com	 as	 duas	
práticas	auxiliando-se	mutuamente,	como	ferramenta	ou	objetivo	final.	
	
Palavras-chave:	Flauta	doce.	Voz	infantil.	Educação	Musical.	
	

1.	Flauta	doce	e	voz	cantada	

	

A	relação	entre	o	som	da	flauta	doce	e	a	voz	cantada	se	estabelece,	inicialmente,	

pela	matéria	básica	que	constituem	ambos:	o	ar.	A	respiração	para	o	canto,	sustentando	

a	afinação,	promovendo	o	fraseado,	é	a	mesma	que	opera	ao	se	tocar	flauta	doce.	

Akoschky	e	Videla	(1985),	ao	escreverem	sobre	a	técnica	de	execução	da	flauta,	

mostram	a	semelhança	com	a	respiração	para	o	canto:	

	
O	 controle	 da	 respiração	 é	 a	 base	 da	 boa	 emissão	 e	 qualidade	 do	 som.	 A	
respiração	 deve	 ser	 tranquila	 e	 livre	 de	 tensões,	 em	 especial	 os	 ombros	 e	 o	
pescoço.	[...]Na	execução	musical,	a	respiração	está	determinada	pelo	fraseado.	
Os	locais	onde	se	pode	respirar,	sem	interromper	o	fraseado,	são	marcados	por	
pequenas	linhas	verticais	(AKOSCHKY;	VIDELA,1985,	p.	7).	

	

Sanuy	 e	 Sarmiento	 (1969)	 apontam	 que	 o	 primeiro	 desafio	 ao	 se	 começar	 a	

tocar	a	 flauta	doce	é	a	 respiração,	comparando-o	com	a	dificuldade	da	criança	para	se	

lembrar	 de	 respirar	 quando	 está	 aprendendo	 a	 ler.	 Porém,	 quando	 a	 criança	 possui	

prática	vocal,	passa	a	relacionar	essas	atividades	e,	ao	tocar	uma	música	que	já	cantou,	
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irá	 respirar	 nos	 mesmos	 lugares.	 Além	 disso,	 o	 som	 da	 flauta	 doce	 soprano,	 em	 sua	

primeira	oitava,	corresponde	à	tessitura	da	voz	infantil,	embora	transposta	a	uma	oitava.	

Essa	 conexão	 remonta	 da	 Renascença	 e	 do	 Barroco,	 períodos	 em	 que	 os	

instrumentistas	de	sopro	tinham	a	voz	cantada	como	referência	para	sua	prática	musical	

(Aguilar,	 2008).	 Tratados	 técnicos	 para	 flauta	 doce	 desse	 período	 evidenciam	 esse	

paradigma:	“[...]	ao	tocar	qualquer	instrumento	de	sopro	que	se	queira,	deve-se	tocá-lo	

de	 maneira	 cantabile	 e	 não	 de	 outra	 forma,	 e	 ainda	 imitando	 a	 quem	 canta”	

(BISMANTOVA,	1677,	p.	97	apud	AGUILAR,	2008,	p.	85	–	tradução	da	autora)1.	

Assim,	 tendo	 como	 base	 conceitos	 acima	 citados,	 julgamos	 que	 o	 projeto	 de	

realizar	 uma	 apresentação	 musical	 escolar	 com	 alunos	 do	 Ensino	 Fundamental	 seria	

uma	ocasião	apropriada	para	observar	e	analisar	a	 relação	das	habilidades	adquiridas	

durante	o	estudo	da	técnica	de	flauta	doce	e	a	base	da	técnica	vocal2.	

	

2.	O	contexto	escolar	

	

O	 projeto	 foi	 realizado	 em	 uma	 escola	 básica	 da	 rede	 particular	 de	 ensino	

situada	na	 zona	 leste	 da	 cidade	de	 São	Paulo,	 com	4	 turmas	 de	 alunos	 de	 10	 anos	 de	

idade,	 matriculados	 no	 5º	 ano.	 A	 instituição	 atende	 o	 ensino	 infantil,	 fundamental	 e	

médio.	As	 turmas	possuíam	cerca	de	25	alunos	 cada;	 assim,	participaram	da	proposta	

em	torno	de	100	alunos.		Ambas	as	autoras	lecionam	a	disciplina	Música	no	local.	

A	 aula	 de	 Música	 é	 ministrada	 do	 Mini-maternal	 ao	 5º	 ano	 do	 Ensino	

Fundamental.	Ocorre	em	sala	adequada,	sem	mesas	ou	cadeiras.	O	estudo	da	flauta	doce	

é	 inserido	 a	 partir	 do	 3º	 ano,	 privilegiando-se,	 nos	 anos	 anteriores,	 jogos,	 danças,	

vivências	e	o	cantar.	A	introdução	da	flauta	doce,	porém,	não	encerra	essa	prática,	antes	

a	torna	ferramenta	para	as	novas	habilidades	instrumentais.	

A	aula	de	Música	do	5º	ano	conclui	o	projeto	musical	de	educação	que	envolve	a	

escuta,	a	análise	e	o	fazer	musical	que	se	inicia	na	Educação	Infantil.	Dessa	maneira,	ao	

chegar	 ao	 5º	 ano,	 os	 alunos	 apresentam	 leitura	 em	 clave	 de	 sol,	 leitura	 em	 compasso	

simples	 de	 semibreve	 até	 semicolcheia	 com	 suas	 pausas,	 noções	 de	 forma	 e	 fraseado,	

                                                
1	No	 original:	 “[...]	 nel	 suonare	 qual	 si	 voglia	 strumento	 da	 fiato,	 suonarlo	 con	manieri	 cantabile	 e	 non	
altrimenti	e	anco	con	imitazione	di	chi	canteva”	(BISMANTOVA,	1637,	p.	97	apud	AGUILAR,	2008	p.	85).	

2	Referimo-nos	aos	conceitos	iniciais	de	respiração,	fraseado	e	condução	do	ar.	
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capacidade	 de	 execução	 de	 peças	 simples	 em	 uníssono	 com	 a	 flauta	 doce3,	 prática	 de	

canto	coral	em	uníssono,	prática	de	banda	rítmica	com	pequena	percussão.	

Os	alunos	de	5º	ano	participam	de	muitas	apresentações,	como	o	aniversário	da	

escola,	 aniversário	 da	 Padroeira	 da	 escola,	 Natal;	 também	 recebem	 convites	 de	

instituições	da	região.	Assim,	foi	planejada	uma	apresentação	na	Igreja	de	Santa	Marina,	

por	ocasião	da	Missa	Comemorativa	do	aniversário	da	escola,	em	2017.	

	

3.	O	projeto	idealizado	

	

Escolhemos	 o	 cânone	 Dona	 Nobis	 Pacem	 para	 integrar	 o	 repertório	 da	

apresentação	 de	 Música.	 A	 peça	 foi	 considerada	 pertinente	 por	 diversos	 fatores:	 seu	

texto,	 embora	 em	 latim,	 era	 simples	 para	 ser	 cantado,	 com	 significado	 fácil	 de	 ser	

compreendido	 por	 crianças	 de	 10	 anos;	 a	 melodia	 estava	 dentro	 da	 tessitura	 da	 voz	

infantil	e	do	âmbito	da	 flauta	doce;	como	peça	sacra,	adequava-se	ao	contexto	de	uma	

celebração	religiosa.	O	cânone	foi	executado	na	tonalidade	de	Sol	Maior,	o	que	facilitou	o	

dedilhado	no	instrumento.	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

Figura	1	–	Partitura	Dona	Nobis	Pacem.	Fonte:	en.wikipedia.org4.	
	

                                                
3	É	adotado	o	livro:	Meu	primeiro	caderno	de	flauta	block.	MAHLE,	M.	A.	São	Paulo:	Irmãos	Vitale,	1959.		
4	Disponível	no	seguinte	endereço	eletrônico:	https://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem_(canon),	
último	acesso	em	29/07/2019.	
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O	cânone	Dona	Nobis	Pacem	é	considerado	por	muitos	uma	canção	singela,	mas	

com	uma	mensagem	poderosa	e	sempre	atual.	Traduzido	como	“Dai-nos	a	paz”,	o	texto	

compõe	o	Agnus	Dei,	uma	das	partes	da	missa,	sendo	utilizado	em	diversas	composições.	

Sua	autoria	já	foi	atribuída	a	Wolfgang	Amadeus	Mozart,	bem	como	a	Giovanni	Perluigi	

da	 Palestrina	 porém,	 na	 maioria	 dos	 escritos,	 é	 encontrado	 com	 a	 descrição	

“Tradicional”.	 Pelas	 peculiaridades	 de	 sua	 escrita,	 acredita-se	 ter	 origem	 na	 música	

folclórica	 alemã.	 O	 mais	 provável	 é	 que	 seja	 uma	 canção	 de	 Natal	 composta	 entre	 o	

século	XVI	e	XVII	que	gradativamente	se	espalhou	por	diversos	países	europeus,	vindo	a	

integrar	os	hinários	presbiteriano	e	metodista.	

O	estudo	da	peça	e	os	ensaios	se	deram	durante	a	aula	de	Música,	que	acontece	

uma	vez	por	semana,	com	duração	de	cinquenta	minutos.		

Porém,	 houve	 limitações	 impostas	 pelo	 próprio	 sistema	 escolar	 –	 a	 escola	

participa	de	um	projeto	de	educação	emocional	em	que	os	professores	 (generalistas	e	

especialistas)	 se	 alternam	para	ministrar	 estas	 aulas,	 o	que	 faz	 com	que,	 uma	vez	por	

mês,	os	alunos	sejam	privados	das	aulas	de	Música;	em	outras	vezes,	o	calendário	das	

aulas	é	interrompido	por	feriados	ou	programações	culturais	da	escola.	

Como	 uma	 alternativa	 a	 essas	 dificuldades,	 a	 aula	 de	 Música	 planejada	 em	

projetos,	 de	 forma	 não	 linear,	 mostrou-se	 mais	 eficaz	 do	 que	 um	 cronograma	

constantemente	interrompido.	

John	 Paynter5,	 em	 seu	 livro	 Sound	 and	 Structure	 (1992),	 apresenta	 um	 novo	

modelo	 de	 organização	 do	 trabalho	 em	 forma	 de	 projetos	 com	 duração	 variável.	

Também	 propõe	 uma	 sequência	 não	 linear	 de	 acontecimentos	 em	 aula,	 que	 pode	 ser	

abordada	de	diversos	pontos,	que	 se	 inter-relacionam.	Embora	esse	projeto	específico	

não	 envolva	 composição	 e	 Música	 Contemporânea,	 optamos	 por	 nos	 basear	 nesse	

conceito	e	estruturar	o	ano	letivo	do	5º	ano	por	meio	de	projetos	com	abordagem	não	

linear.	

	

4.	O	projeto	em	andamento	

	

Os	 ensaios	 aconteceram	 nos	 meses	 de	 junho	 (três	 ensaios)	 e	 agosto	 (quatro	

ensaios)	de	2017.	

                                                
5	John	Paynter	(1931),	compositor	e	educador	musical	atuante	da	segunda	metade	do	século	XX.	
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No	 primeiro	 contato	 com	 a	 peça	 privilegiou-se	 a	 escuta	 e	 a	 sensibilidade	 –	

fizemos	jogos	vocais	com	as	notas	principais	da	peça	(Sol	–	grau	I;	Ré	3	e	4	–	grau	V;	Si	–	

grau	III;	Mi	4	–	grau	VI),	com	movimentações	que	correspondiam	às	diferentes	alturas,	

utilizando	o	manossolfa6.	O	objetivo	desse	momento	 foi	 levar	os	alunos	a	 sentirem	em	

seus	corpos	a	vibração	de	cada	som	emitido	e	pudessem	começar	a	estabelecer	relações	

auditivas	 entre	 eles.	 Com	 o	 intuito	 de	 favorecer	 uma	 compreensão	 global	 da	 peça,	

propusemos	 uma	 atividade	 de	 ouvir	 a	 melodia	 do	 cânone,	 tocada	 ao	 teclado	 pelas	

professoras,	e	caminhar,	de	forma	expressiva,	dando	um	passo	a	cada	compasso.		

Na	 sala	 de	 Música	 há	 um	 projetor	 multimídia	 que	 utilizamos	 para	 deixar	 a	

partitura	 exposta	 no	 telão,	 a	 fim	 de	 que	 todos	 possam	 observar	 juntos.	 A	 leitura	 do	

cânone	foi	 introduzida	pela	segunda	entrada	do	cânone	que,	composta	em	sua	maioria	

por	graus	conjuntos,	trouxe	fluidez	à	leitura.	Essa	escolha	também	se	deu	na	intenção	de	

imediatamente	 desmembrar	 a	 canção	 para	 que,	 no	 momento	 do	 cânone,	 as	 partes	

estivessem	mais	claras.	

	
	

	

	

	

	
	

Figura	2	–	Segunda	entrada	do	cânone.	Fonte:	en.wikipedia.org7.	
	

Iniciamos,	 então,	 a	 leitura	 da	 terceira	 e	 quarta	 frase	 que	 compõe	 a	 segunda	

entrada	do	cânone,	conforme	a	figura:	
	

	

	

	

	
	
	

Figura	3	–	Terceira	entrada	do	cânone.	Fonte:	en.wikipedia.org8.	

                                                
6	Sistema	usado	para	representar	os	sons	musicais,	por	meio	de	gestos	com	as	mãos.	Esse	sistema	ajuda	o	
aluno	a	entender	a	relação	intervalar	entre	as	notas	musicais	e	entoá-las.	

7	Disponível	no	seguinte	endereço	eletrônico:	https://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem_(canon),	
último	acesso	em	29/07/2019.	

8	Disponível	no	seguinte	endereço	eletrônico:	https://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem_(canon),	
último	acesso	em	29/07/2019.	
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Percebemos	 a	 dificuldade	 vocal	 da	 peça	 ao	 se	 executar	 os	 saltos	 em	 oitavas	

descendentes.	 Os	 alunos	 brincavam	 “pesando”	 a	 voz	 na	 nota	 Ré3	 para	 acentuar	 a	

diferença	 de	 oitava,	 já	 que	 nunca	 haviam	 cantado	 uma	 canção	 com	 tantos	 arpejos	 e	

grandes	saltos	anteriormente.	Surgiu,	então,	a	primeira	associação	da	flauta	com	o	canto	

pois,	na	flauta	doce	soprano,	as	notas	mais	graves	devem	ser	tocadas	com	leveza,	caso	

contrário	elas	soarão	desafinadas	ou	na	oitava	de	cima.	

Com	os	alunos	de	posse	da	flauta,	realizamos	alguns	exercícios	livres	em	oitavas	

descendentes	 a	 partir	 das	 notas	 dó3	 e	 ré3,	 atentos	 à	 articulação.	 Por	 si	 mesmos,	 os	

alunos	analisaram	que,	para	se	conseguir	tocar	o	salto	descendente,	o	sopro	e	a	posição	

do	 palato	 deveriam	mudar	 drasticamente.	 	 Também	 observaram	 que	 uma	 articulação	

mais	dura	(em	“t”)	tornaria	a	ligação	entre	as	notas	da	oitava	bem	mais	difícil.		

Voltamos	ao	canto	com	a	 intenção	de	se	perceber	como	aplicar	o	que	 já	havia	

sido	 desenvolvido	 na	 flauta	 doce.	 Após	 algumas	 tentativas,	 o	 controle	 da	 voz	 nestes	

saltos	se	tornou	claro	e	consciente	aos	alunos.	Todos	cantaram,	vocalizando	em	“oh”,	em	

“du”,	 em	 “tu”	 e,	 finalmente,	 com	 a	 letra.	 A	 partir	 deste	momento,	 era	 perceptível	 aos	

ouvidos	dos	alunos	quando	alguém	se	esquecia	e	deixava	que	o	canto	acontecesse	sem	a	

devida	atenção	e	preparação	nos	saltos	descendentes.	

Houve,	 então,	 um	 momento	 específico	 para	 a	 aprendizagem	 da	 letra,	 da	

pronúncia	e	para	a	compreensão	do	significado.	

O	 estudo	 com	a	 flauta	doce	 foi	 retomado	 com	 foco	na	 articulação.	 Solicitamos	

aos	 alunos	 que	 identificassem	 sequências	 de	 notas	 repetidas	 na	 peça.	 As	 sequências	

foram	por	eles	apontadas	na	2ª	e	na	3ª	entradas	do	cânone.	Aqui,	abriu-se	um	espaço	

para	 a	 experimentação	 –	 os	 alunos	 tocaram	 os	 sons	 sem	 articulação,	 articulando	 em	

“du”,	articulando	em	“tu”,	em	staccatto.	Perguntamos	aos	alunos	sobre	a	sustentação	do	

ar	e	sobre	como	as	 frases	deveriam	ser	executadas	caso	fossem	tocadas.	Rapidamente,	

um	aluno	usou	o	texto	como	fundamento	para	indicar	as	ligaduras	de	frase	e	alegar	que	

as	respirações	deveriam	corresponder	àquelas	sugeridas	pelo	texto.	

Após	esse	tempo	de	estudo,	a	maior	parte	dos	alunos	já	se	familiarizara	com	a	

peça;	muitos	chegavam	para	a	aula	cantando	e	tocando	trechos	da	canção.	Outros	ainda	

estavam	alheios	–	a	 identificação	com	um	repertório	erudito,	em	 latim,	não	havia	sido	

despertada,	estava	distante	de	suas	realidades.	
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Nesse	 ponto,	 as	 partituras	 foram	 enviadas	 aos	 alunos	 pelo	 aplicativo	 de	

comunicação	da	escola	para	estudo	em	casa.	

	

5.	Desafios	e	soluções	

	

Projetada	a	partitura,	foi	introduzida	a	leitura	da	1ª	entrada	do	cânone.	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

Figura	4	–	Primeira	entrada	do	cânone.	Fonte:	en.wikipedia.org9.	
	

Com	 seus	 saltos	 de	 4ª,	 5ª,	 6ª,	 7ª	 e	 com	 suas	 linhas	 descendentes,	 os	 alunos	

consideraram	a	primeira	entrada	(frases	1	e	2)	a	mais	complexa	para	o	canto	e	para	a	

flauta.	 Esta	 constatação	 fez	 com	 que	 os	 próprios	 alunos	 elevassem	 sua	 concentração	

para	o	aprendizado.	A	primeira	frase	foi	cantada	usando	o	manossolfa	com	a	intenção	de	

se	 memorizar	 o	 trecho.	 Novamente,	 foi	 estabelecida	 a	 associação	 entre	 a	 respiração	

adequada	 para	 a	 flauta	 e	 para	 o	 canto	 porém,	 desta	 vez,	 não	 tocamos	 a	 flauta,	 pois	

demandaria	muito	tempo	para	trabalhar	a	digitação.	

Houve	bastante	dificuldade	na	execução	da	frase	2,	que	é	a	mais	melismática	da	

canção.	 Como	 a	 maior	 parte	 do	 repertório	 para	 crianças	 é	 silábico,	 os	 melismas	 se	

mostram	 um	 grande	 desafio	 para	 o	 canto	 infanto-juvenil.	 Por	 ser	 composta	 de	 graus	

conjuntos	descendentes,	relativamente	fáceis	de	tocar,	o	uso	da	flauta	foi	retomado	para	

assimilação	da	 frase	2.	A	utilização	da	 flauta	nesta	 frase	 foi	bastante	 relevante	porque	

evitou	 que,	 ao	 cantar,	 os	 alunos	 simplesmente	 realizassem	 glissandos	 de	 uma	 nota	 a	

outra.	Eles	tomaram	consciência	de	que	havia	duas,	três	e	quatro	notas	para	cada	sílaba,	

de	que	cada	nota	era	importante	e	precisava	soar	afinada.	

A	 sala	 foi	 dividida	 em	dois	 grupos	 em	que	um	deles	 cantava	 e	 o	 outro	 tocava	

com	a	flauta	o	mesmo	trecho	ao	mesmo	tempo;	depois,	os	grupos	trocavam	de	função.	

                                                
9	Disponível	no	seguinte	endereço	eletrônico:	https://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem_(canon),	
último	acesso	em	29/07/2019.	
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Assim,	 os	 alunos	 tiveram	 na	 flauta	 doce	 uma	 ferramenta	 rica	 para	 auto-observação	 e	

autocorreção	no	canto.	

	

6.	Montagem	do	cânone	

	

Agora	já	era	possível	cantar	a	canção	inteira,	com	postura,	afinação,	articulação	

e	 apoio	 adequados.	 Comparamos	 as	 frases	 e	 as	 entradas.	 Ajustamos	 o	 andamento.	

Chegava	o	momento	de	 finalmente	 executá-la	 como	um	cânone.	 Para	 exemplificar	 aos	

alunos,	reproduzimos	um	vídeo10	da	cantora	Julie	Gaulken11.	Nele,	a	cantora	toca	e	canta	

a	 peça;	 depois,	 sobrepõe	 sua	 própria	 imagem	 cantando	 cada	 uma	 das	 três	 vozes	

conforme	as	entradas	indicadas	pela	partitura.	

Os	alunos	compreenderam	o	estilo	de	composição	do	cânone	e	a	sobreposição	

das	vozes.	Usamos	o	método	da	divisão	de	grupos	para	a	execução	das	entradas	–	grupo	

A	permanecia	cantado	a	entrada	1;	após	o	grupo	A	cantar	uma	vez,	o	grupo	B	cantava	a	

entrada	 2	 e	 permanecia	 cantando	 repetidas	 vezes;	 o	 teclado	 realizou	 a	 entrada	 3	 e	

permaneceu	tocando	as	mesmas	frases.	

As	primeiras	tentativas	foram	bastantes	frustrantes.	Embora	a	turma	já	tivesse	

tocado	repertório	homofônico	a	duas	vozes,	a	polifonia	e	a	transposição	para	o	universo	

do	canto	tornava	tudo	mais	complexo	e	abstrato.	Foi	perceptível	a	frustração	dos	alunos	

que,	 até	 então,	 haviam	encontrado	 soluções	para	 as	dificuldades	que	 se	 apresentaram	

anteriormente.		

Com	 frequência	 é	 necessário	 injetar	 ânimo	 na	 turma	 para	 que	 ela	 se	

comprometa	 com	o	estudo	de	música;	uma	das	maneiras	de	 se	obter	 isso	é	 fazer	 com	

que	os	alunos	se	sintam	inseridos	em	uma	comunidade	global	de	estudantes	de	música.	

Para	 tanto,	 frequentemente	 projetamos	 vídeos	 de	 corais	 ou	 grupos	 instrumentais	

infantis	e	juvenis	de	todo	o	mundo,	para	que	nossos	alunos	tomem	conhecimento	do	que	

é	 possível	 ser	 feito,	 visto	 que	 no	Brasil	 não	 há	 uma	 tradição	 de	 apreciação	 de	música	

coral	e	nem	de	música	instrumental.	

Para	essa	finalidade,	foi	utilizado	um	segundo	vídeo12	da	escola	Waring	School13.	

No	vídeo,	é	possível	observar	meninas	e	meninos	de	diversas	idades	cantando	e	tocando	

                                                
10	Disponível	em:	<https://www.youtube.com/watch?v=9fhJ6XrZ4jg>.	Acesso	em:	29	jul.	2019.	
11	GAULKEN,	Julie	(1966).	Cantora,	pianista	e	arranjadora	norte-americana.	
12	Disponível	em:	<https://www.youtube.com/watch?v=v5FZAk497D4>.	Acesso	em:	29	jul.	2019.		
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a	 canção	Dona	Nobis	 Pacem.	 Há	 cenas	 em	que	 os	 jovens	 estão	 lendo	 as	 partituras	 em	

papel,	em	pequenas	lousas,	analisando	as	partituras	em	projeção,	estudando-a	em	seus	

instrumentos,	sozinhos,	em	grupo,	enfim,	a	música	inserida	dentro	do	contexto	de	uma	

escola.	Até	mesmo	professores	e	funcionários	participam.	O	vídeo	foi	assistido	mais	de	

uma	vez.	Os	alunos	realizaram	observações	e	comentários	sobre	o	vídeo,	e	se	sentiram	

mais	capazes	para	executar	a	peça.		

O	 passo	 seguinte	 foi	 experimentar	 como	 seria	 fazer	 o	 cânone	 com	 vozes	 e	

flautas.	 Os	 alunos	 foram	 divididos	 em	 dois	 grupos:	 um	 grupo	 ficou	 responsável	 por	

cantar	e	o	outro	por	tocar.	O	grupo	de	flautas	tinha	menor	número	de	integrantes	devido	

ao	equilíbrio	do	som.		

A	partitura	 foi	novamente	projetada	para	que	os	alunos	 tivessem	apoio	visual	

para	permanecer	em	suas	partes.	Solicitamos	que	um	aluno	que	estivesse	seguro	fosse	à	

frente	 da	 sala	 para	 ajudar	 os	 amigos	 caso	 se	 perdessem	 na	 digitação.	 Outro	 aluno	

também	 esteve	 à	 frente	 do	 grupo	 dos	 que	 cantavam,	 conduzindo	 o	 grupo	 e	 fazendo	

manossolfa.	 Em	 nossas	 aulas,	 há	 espaço	 para	 que	 os	 alunos	 se	 ofereçam	 para	 estar	 à	

frente	do	grupo.	Eles	próprios	estabelecem	um	rodízio.	Procuramos	fazer	que	todos	os	

que	desejassem	ocupassem	essa	posição,	em	algum	momento	do	ano	letivo.	Dessa	forma,	

estimulamos	 os	 alunos	 e	 também	 ficamos	 liberadas	 para	 acompanhar	 a	 turma	 ao	

teclado.	

O	 experimento	 se	 repetiu	 com	 pausas	 para	 reflexão	 sobre	 a	 execução	 e	 a	

percepção	 das	 duas	 vozes	 combinadas.	 Alguns	 alunos	 pediram	 para	 apenas	 ouvir	 os	

amigos	cantando	e	tocando	e	depois	fizeram	comentários	sobre	a	combinação	entre	as	

vozes	no	tocante	ao	ritmo,	aos	 intervalos	e	as	 linhas	melódicas.	 Inicialmente,	o	cânone	

foi	realizado	apenas	com	as	entradas	2	e	3.		

Posteriormente,	 foi	 possível	 dividir	 as	 turmas	 em	 três	 grupos	 para	 cantar	 e	

tocar	 todo	o	 cânone,	 no	mesmo	 sistema	 antes	 executado.	Os	 grupos	 foram	 compostos	

por	alunos	que	cantaram	e	flautas	dobrando	as	vozes	a	cada	entrada.		O	primeiro	grupo	

começou,	na	repetição	entrou	o	segundo	grupo	e	assim	sucessivamente.	Paramos	várias	

vezes	para	ajustar	o	andamento	entre	os	grupos	e	encaixe	entre	as	partes.	

                                                                                                                                                   
 

13	Waring	School	é	uma	escola	localizada	em	Mablehead,	Massachussets,	EUA,	que	atende	o	público	do	4º	
ano	do	Ensino	Fundamental	até	o	Ensino	Médio	(equivalendo	à	realidade	brasileira).	
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A	sobreposição	entre	as	letras	também	foi	tema	de	observação	e	estudo.	Coube	

discussão	 sobre	 a	 música	 polifônica,	 e	 uma	 questão	 sobre	 o	 sentido	 da	 letra	 ser	

fundamental	ou	não.	Alguém	disse:	“Tá	explicado	porque	a	letra	tinha	que	ser	curtinha,	

se	tivesse	muito	texto	iria	embolar	tudo!”.		

	

7.	A	apresentação	

	

Realizou-se	em	03	de	setembro	de	2017	na	Paróquia	Santa	Marina,	situada	na	

Rua	 Engenheiro	 Pegado	 374,	 Vila	 Carrão,	 São	 Paulo,	 SP,	 durante	 a	Missa	 em	 Ação	 de	

Graças	 pelo	 48º	 aniversário	 da	Escola	 Santa	Marina.	 Cerca	 de	 80	 alunos	dos	 5ºs	 anos	

compareceram	ao	evento,	que	também	contou	com	a	participação	musical	dos	4ºs	anos	

tocando	repertório	diverso.	

Dividimos	os	alunos	em	três	grupos	de	acordo	com	as	três	entradas	da	canção.	O	

terceiro	grupo	ficou	responsável	por	executar	a	partitura	na	flauta	doce	e	tinha	número	

menor	 de	 integrantes	 para	 equilíbrio	 adequado	 do	 som.	 Para	 as	 flautas,	 destacou-se	

novamente	 um	monitor	 ajudante	 dentre	 os	 alunos.	 Definiu-se	 que,	 após	 a	 entrada	 de	

todos	 os	 grupos,	 a	 professora	 que	 iria	 reger	 sinalizaria	 o	momento	 do	 uníssono	 final	

(frases	3	e	4)	com	rallentando	no	último	compasso.	Os	alunos	foram	acompanhados	ao	

teclado	pela	outra	professora,	que	dobrou	as	partes	do	cânone	e	completou	a	harmonia	

quando	necessário.	

Do	ponto	de	vista	das	autoras,	a	execução	foi	a	contento	e	atendeu	aos	critérios	

de	afinação,	 fraseado,	andamento	e	a	sobreposição	adequada	das	partes,	produzindo	a	

textura	polifônica,	a	qual	era	um	dos	principais	objetivos,	no	início	do	projeto.	

Para	os	alunos,	constituiu-se	um	grande	feito,	o	fato	de	realizar	com	precisão	e	

domínio	 algo	 que	 não	 julgavam	 possível	 à	 primeira	 vista,	 e	 do	 qual	 participaram	

ativamente	do	processo	de	solucionar	as	dificuldades	técnicas	que	a	música	apresentava.	

	

8.	Considerações	finais	

	

O	que	se	observou	durante	os	ensaios	da	peça	Dona	Nobis	Pacem	foi	a	eficácia	

da	 interrelação	 entre	 o	 estudo	 da	 flauta	 doce	 e	 a	 prática	 vocal	 e	 coral	 em	 diversos	

quesitos	essenciais	para	a	boa	execução	musical,	dentro	da	realidade	de	uma	proposta	

de	protagonismo	musical	e	escassez	de	tempo.			
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Podemos	afirmar	que	um	saber	auxiliou	o	outro	quanto	à	sustentação	do	som	e	

afinação,	 à	 consciência	 da	 execução	 das	 notas.	 A	 conexão	 entre	 flauta	 e	 voz	 também	

permitiu	 a	 realização	 de	 fraseado	 e	 respiração	 de	maneira	 natural,	 a	 compreensão	da	

forma	musical	em	questão,	bem	como	o	entendimento	das	entradas.	

O	diálogo	entre	o	canto	e	o	estudo	da	flauta	proporcionou	uma	aula	produtiva	e	

inteligente,	bem	como	uma	realização	musical	repleta	de	significados.	
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OBRAS	VOCAIS	

Qui	nem	jiló	

	
		

Neide	Mussete	Pimenta	
IA-Unesp	-	São	Paulo	

		
Música:	Luiz	Gonzaga		

Texto:	Luiz	Gonzaga		

Arranjo:	Neide	Mussete	Pimenta	

Formação	vocal:	SSA		

Solista(s):	nenhum		

Instrumentação:	acompanhamento	cifrado	de	piano		

		

	

Comentário:		

O	arranjo	apresentado	neste	trabalho	nasceu	a	partir	da	necessidade	de	ter	um	

repertório	 fácil,	 para	 um	 coro	 amador	 adulto	 de	 vozes	 agudas	 (clave	 de	 sol).	 O	 coro	

Avenues	 Adult	 Choir	 é	 formado	 por	 pais	 de	 alunos	 da	 Avenues	 School	 of	 São	 Paulo,	

colégio	 particular	 de	 ensino	 regular	 na	 cidade	 de	 São	 Paulo.	 Esse	 coro	 iniciou	 suas	

atividades	no	dia	01	de	abril	de	2019,	com	treze	integrantes.	Em	maio	do	mesmo	ano,	a	

direção	do	colégio	pediu	para	que	fosse	preparada	uma	breve	apresentação	do	coro	para	

a	festa	junina	que	aconteceria	no	dia	08	de	junho.	A	canção	“Qui	nem	jiló”,	composição	

original	 de	 Luiz	 Gonzaga,	 foi	 escolhida	 para	 fazer	 parte	 do	 repertório	 dessa	

apresentação,	 juntamente	 com	 a	 canção	 “Xote	 das	 meninas”,	 do	 mesmo	 compositor.	

Considerando	 o	 restrito	 número	 de	 ensaios	 disponíveis	 para	 a	 preparação	 deste	

repertório	 (apenas	 três	 ensaios),	 foram	 escolhidas	 técnicas	 de	 arranjo	 que	

proporcionassem	 fácil	 e	 rápido	 aprendizado	 por	 parte	 dos	 cantores,	 cuja	maioria	 não	

tinha	 habilidade	 de	 decodificar	 notação	 musical.	 	 Pode-se	 dizer	 que	 grande	 parte	 do	

arranjo	é	 formada	por	passagens	homofônicas	e	em	uníssono,	possibilitando	uma	 fácil	

assimilação	 e	 memorização.	 Para	 criar	 uma	 atmosfera	 de	 contraste,	 todavia,	 foram	

incluídas	passagens	com	contracantos	(perguntas	e	respostas)	e	algumas	poucas	frases	

polifônicas,	com	alturas	e	ritmos	diferenciados.	Evitou-se	o	uso	de	dissonância	entre	as	
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vozes,	 mas,	 quando	 presente,	 recebe	 total	 apoio	 harmônico,	 realizado	 pelo	

acompanhamento	 de	 piano.	 Isso	 acontece	 nos	 compassos	 14,	 18	 e	 34,	 em	 que	 um	

intervalo	 de	 4a	 aumentada	 aparece.	 Nesses	 compassos,	 a	 nota	 da	 melodia	 original	

(cantada	pela	voz	mais	aguda)	é	um	Lá,	e	a	segunda	voz	(cantada	pela	voz	mais	grave)	

antecipa	a	nota	Mib,	que	tem	função	de	sétima	do	acorde	de	F7	do	próximo	compasso.	Na	

continuidade	do	arranjo	 foram	utilizados	 intervalos	musicais	de	3as,	4as,	5as	 e	6as,	para	

facilitar	sua	assimilação.	A	tessitura	também	foi	uma	preocupação,	considerando	que	os	

cantores	eram	amadores	e	muitos	não	tinham	nenhuma	prática	coral	prévia.	A	tessitura	

do	arranjo	vai	de	Do	central	a	Si	bemol	na	terceira	linha	do	pentagrama	com	clave	de	sol,	

região	bastante	confortável	para	as	vozes	agudas,	sem	grandes	saltos	intervalares.	Todas	

essas	características	contribuíram	para	o	perfil	didático	do	arranjo,	que,	a	meu	ver,	pode	

ser	utilizado	por	qualquer	coro	iniciante,	seja	ele	infantil,	juvenil,	adulto	ou	de	3a	idade.	

O	arranjo	cumpriu	muito	bem	com	o	objetivo	de	proporcionar	um	aprendizado	rápido	e	

prazeroso,	 ao	 mesmo	 tempo.	 Em	 apenas	 dois	 ensaios,	 todos	 os	 cantores	 do	 grupo	 já	

estavam	 aptos	 a	 cantar	 a	 canção	 de	 forma	 fiel	 ao	 que	 foi	 estabelecido	 no	 arranjo.	 O	

terceiro	ensaio	foi	utilizado	para	aprimorar	detalhes	e	praticar	com	o	pianista	que	faria	

o	 acompanhamento	na	 apresentação.	No	dia	da	 apresentação,	 trinta	minutos	 antes	do	

momento	 da	 performance,	 fizemos	 um	 aquecimento	 e	 uma	 passagem	 de	 som	 com	 as	

duas	 canções.	 Os	 cantores	 estavam	 bastante	 seguros	 e	 entusiasmados,	 sentimentos	

gerados,	provavelmente,	pela	confiança	no	conhecimento	dos	arranjos.	Ao	final,	pôde-se	

perceber	um	sentimento	de	realização	entre	os	participantes	do	grupo.	

	

Palavras-chave:	Arranjo	vocal.	Coro.	Repertório	iniciante.	

	

Áudio:	

https://drive.google.com/open?id=1JHy_1dlZymgQ8K5a9QkS1L622TObMnby	

	

Partitura:	

https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFcElYdEFVbWpKNS1kd1k1Z3JjbWpT

YXpWWWNv	
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Anunciação	

	
	

Johnatan	Henrique	Duarte	de	Sousa	
Unesp	–	Instituto	de	Artes	-	São	Paulo.	

	
	
			

	

Música:	Alceu	Valença.	

Texto:	Alceu	Valença.		

Arranjo:	Johnatan	Duarte		

Formação	vocal:	SAB.	

Solista(s):	Não	há.		

Instrumentação:	Não	há.		

		

	

Comentário:		

Submetido	à	VII	Semana	de	Educação	Musical,	como	um	dos	trabalhos	a	serem	

apresentados	na	modalidade	Obras	Vocais,	 descrevo	 aqui	 um	breve	 testemunho	desta	

criação.	 Alinhando-se	 à	 proposta	 de	 cunho	 didático,	 este	 arranjo,	 escrito	 em	 2017,	 se	

encaixa	perfeitamente	nessa	concepção.	Foi	composto	para	uma	oficina	de	canto	coral,	

onde	todos	os	coristas	eram	iniciantes	e	a	maioria	tinha	seu	primeiro	contato	com	essa	

prática.	 E	 muito	 mais	 relevante,	 primeiro	 contato	 com	 uma	 prática	 musical.	 Sabendo	

disso,	com	o	intuito	de	conectar	a	execução	à	audição,	escolhi,	até	por	um	viés	didático,	

uma	canção	“antiga”,	sabendo	que	Anunciação	foi	composta	em	1983	e	tornou-se	muito	

popular,	por	 ser	uma	melodia	que	 já	 se	 “encontra	no	ouvido”	do	povo	brasileiro.	Uma	

boa	 tática,	 já	 que	 pode	 facilitar	 a	 leitura	 da	 música,	 demonstrar	 aos	 cantores	 como	

funciona	 uma	 adaptação,	 um	 arranjo	 para	 coro	 e,	 também,	 fazer	 com	 que	 os	

participantes	se	sintam	mais	integrados	e	motivados	para	a	realização	musical,	como	foi	

o	caso.		

Nesta	 oficina	 desenvolvemos	 com	 os	 alunos,	 abarcando	 as	 necessidades	 da	

prática	coral,	 a	 técnica	vocal,	 a	percepção	e,	 claro,	o	 repertório	e	 sua	execução.	Assim,	

este	arranjo	conversa	com	este	tripé	musical	pedagógico.	Para	isso,	respeitar	os	limites	

vocais	dos	 iniciantes	é	uma	obrigação	do	arranjador,	pois	as	tessituras	ainda	estão	em	
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desenvolvimento.	 Então	 escrevi	 para	 cada	 linha,	 para	 cada	 voz,	 dentro	 do	 âmbito	

necessário.	Optei	arranjar	para	três	vozes:	soprano,	contralto	e	barítono,	sobretudo	por	

este	 ultimo,	 já	 que,	 percebemos	 que	 os	 homens	 tinham	mais	 dificuldade,	 inclusive	 de	

classificação	vocal,	 pois	muitos	 apresentavam	grandes	desafios	para	 a	 colocação	vocal	

nos	agudos	ou,	também,	nos	extremos	graves.	Então	não	havia	a	rápida	necessidade	de	

enquadrá-los	entre	 tenores	ou	baixos.	Há,	 também,	outro	 fator	a	 ser	 considerado:	não	

dispúnhamos	de	salas	para	a	realização	de	ensaios	de	naipe	separados.	Logisticamente,	

isso	 deve	 ser	 considerado,	 e	 muito,	 pelo	 regente,	 até	 porque	 incide	 direvamente	 na	

dinâmica	 dos	 ensaios.	 Sabemos	 que	 encontros	 cansativos	 podem	 desestimular	 os	

participantes.	Ensinar	uma	música	a	quatro	vozes,	sem	ensaios	separados	de	naipe,	pode	

facilmente	 tornar-se	maçante.	 Sobre	 a	 percepção,	 principalmente	 a	 rítmica,	 a	 escolha	

desta	canção	para	arranjo	também	foi	pensada.	Lidando	com	o	nível	primário,	utilizamos	

o	 método	 Pozzoli.	 Com	 isso,	 as	 figuras	 rítmicas	 utilizadas	 no	 arranjo	 são	 aquelas	

utilizadas	nas	primeiras	 séries	do	método,	 concatenando	o	 aprendizado	perceptivo	ao	

da	execução	do	repertório.			

Por	 fim,	destaco	a	relação	 texto-música,	a	utilização	de	variados	 fonemas	para	

um	colorido	musical	para	diversos	efeitos,	tais	como	os	percussivos	“zim	zim	dom	dom”,	

nestes	momentos,	fazendo	jus	ao	ritmo	ijexá	original	da	música;	momentos	em	uníssono,	

sabendo	da	importância	que	traz	ao	grupo,	bem	como	o	canto	a	capela,	por	isso	não	há	

instrumentos;	 e,	 pensando	na	posteridade,	não	escrevo	as	dinâmicas	ou	o	andamento,	

deixo	 a	 cargo	 do	 regente	 para	 definir	 de	 acordo	 com	 as	 possibilidades	 do	 seu	 grupo.	

Concluo	que	todos	esses	processos	estão	de	acordo	com	nossa	realidade	brasileira.	

		

Palavras-chave:	Anunciação.	Arranjo.	Didático.		
	
Áudio:	
https://drive.google.com/open?id=1dUCAns09PTB3LMrUnSAsZUPW0sih_Jb6	
	
Partitura:	
https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFanZlTjN2b2JqOWJxSnowM2UzVnVv
QS01TTRR	
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Cor	de	água	
	
		

Carlos	Roberto	Ferreira	de	Menezes	Júnior		
Universidade	Federal	de	Uberlândia		

	
		

Música:	Carlos	Roberto	Ferreira	de	Menezes	Júnior		

Texto:	Juliana	Penna		

Arranjo:	Carlos	Roberto	Ferreira	de	Menezes	Júnior		

Formação	vocal:	três	vozes	femininas	(duas	mezzo-sopranos	e	uma	contralto)	e	uma	

masculina	(tenor)	

Instrumentação:	violão,	acordeon,	percussão	(moringa,	conga,	chimbal	e	pratos)		

		

	

Comentário:		

Essa	canção	foi	composta	inicialmente	para	voz	e	violão.	Ela	traz	uma	referência	

à	canção	“Chovendo	na	Roseira”	de	Tom	Jobim.	Os	oito	primeiros	compassos	da	melodia	

foram	construídos	como	um	“espelho”	da	melodia	da	referida	canção,	ou	seja,	enquanto	

a	 de	 Jobim	 começa	 com	 um	 salto	 de	 quarta	 justa	 descendente	 seguido	 por	 graus	

conjuntos	 ascendentes,	 a	 presente	 composição	 começa	 com	 um	 salto	 de	 quarta	 justa	

ascendente	seguido	por	graus	conjuntos	descendentes,	e	essa	lógica	de	“espelhamento”	

permanece	 até	 o	 oitavo	 compasso.	 Algum	 tempo	 depois	 foi	 escrito	 um	 arranjo	 vocal	

(pelo	 próprio	 compositor)	 para	 um	 quarteto	 específico,	 formado	 por	 três	 vozes	

femininas	 e	 uma	 masculina.	 A	 escrita	 das	 linhas	 melódicas	 foi	 feita	 a	 partir	 das	

especificidades	de	 cada	voz	do	quarteto,	 buscando	explorar	os	 timbres	 e	 as	 extensões	

próprias	 de	 cada	 uma	delas.	 De	 uma	 forma	 geral,	 as	 regiões	 grave	 e	média	 das	 vozes	

femininas	 foram	 mais	 trabalhadas,	 visando	 engendrar	 uma	 resultante	 sonora	 mais	

intimista	 e	 suave,	 embora	 também	 tenham	 momentos	 mais	 expansivos,	 com	 maior	

densidade	sonora	e	dinâmicas	mais	acentuadas	(e	com	notas	melódicas	em	regiões	mais	

agudas).	As	quatro	vozes	do	quarteto	apresentam	grande	extensão	vocal,	em	especial	a	

voz	 3	 feminina,	 que	 consegue	 chegar	 em	 notas	 bem	 graves,	 tais	 como	 o	 Ré	 2,	

preservando	um	timbre	interessante	e	expressivo	para	os	propósitos	do	arranjo.	Ele	está	

sendo	 trabalhado	 na	 disciplina	 “Prática	 de	 Conjunto”	 na	 turma	 de	 Prática	 Vocal	 em	

Canção	Popular,	que	ministro	na	universidade.	Decidi	utilizar	este	arranjo,	pois	observei	
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que	 nessa	 turma	 havia	 vozes	 semelhantes	 às	 do	 referido	 quarteto	 vocal.	 Ele	 propicia	

uma	 exploração	 textural	 e	 timbrística	 que	 vem	 possibilitando	 na	 turma	 algumas	

descobertas,	principalmente	das	vozes	femininas	quanto	ao	modo	de	cantar	nas	regiões	

graves	 e	 médias,	 com	 suavidade,	 sem	 muita	 projeção.	 Esse	 arranjo	 também	 está	

ajudando	 a	 turma	 a	 praticar	 o	 canto	 coletivo,	 familiarizando-se	 com	 as	 sonoridades	

modais	(explico	mais	adiante),	a	afinar	as	sétimas	e	algumas	notas	de	tensão	dos	acordes	

e	 a	 explorar	 uma	 extensão	 um	 pouco	 mais	 ampla	 sem	 perder	 a	 suavidade	 e	

homogeneidade	timbrística.		

A	estruturação	musical,	no	que	se	refere	à	organização	das	alturas,	segue	uma	

lógica	modal,	 em	que	o	modalismo	misto	 é	muito	explorado,	 tanto	no	âmbito	melódico	

quanto	harmônico,	afastando-se,	em	certa	medida,	da	discursividade	tonal	tradicional.	O	

modo	principal	é	o	Mi	eólio,	porém	outros	modos	são	utilizados	ao	longo	da	música	(de	

forma	misturada),	 são	eles:	Mi	 jônico;	Mi	mixolídio;	Mi	 frígio;	 Sol	 eólio;	 Sol	 jônico;	 Sib	

jônico	e	Sib	 lídio.	A	alternância	de	um	modo	para	outro	ocorre	 tanto	de	 forma	rápida,	

com	duração	de	apenas	um	compasso,	quanto	de	 forma	mais	 lenta	 (em	que	um	único	

modo	mantém-se	por	vários	compassos	ou	mesmo	seções	inteiras).	A	nota	tônica	desses	

modos	segue	o	ciclo	das	terças	menores,	no	caso:	Mi	->	Sol	->	Si@	->	Réb	(ou	Dó#)	->	Mi.	

Porém	os	modos	com	tônica	em	Réb	não	foram	utilizados	aqui.	O	Mi	eólio	estrutura	toda	

a	seção	A	(que	vai	do	compasso	20	ao	41),	A’	(compasso	42	ao	63)	e	A’’	(compassos	85	ao	

106).	A	seção	B	(que	vai	do	compasso	64	ao	84)	e	B’	(compassos	107	ao127),	apresenta	

uma	alternância	entre	os	modos	Mi	jônico	e	Mi	mixolídio	(compassos	64	ao	71),	entre	o	

Sol	eólio	e	jônico	(compassos	72	ao	78)	e	termina	no	modo	Sib	jônico	(compassos	79	ao	

84),	 passando	 rapidamente	 pelo	 Sib	 lídio	 em	 apenas	 um	 compasso.	 A	 seção	 C	

(compassos	 128	 até	 o	 final)	 é	 estruturada	 integralmente	 pelo	 modo	 Mi	 frígio,	 com	

exceção	dos	cinco	últimos	compassos,	em	que	a	harmonia	conclui	com	uma	sequência	de	

acorde	de	tipologia	maior	com	sétima	maior	até	terminar	no	C7M	(Iº	grau	de	Dó	jônico,	

que	é	um	modo	relativo	de	Mi	frígio).		

A	escrita	das	vozes	apresenta	combinações	texturais	variadas,	visando	articular	

densidades	 e	 “coloridos	 sonoros”	 específicos	 para	 cada	 seção,	 gerando	 alguns	

contrastes.	 Começa	 com	 solo	 da	 voz	 3	 feminina	 durante	 toda	 a	 seção	 A,	 cantando	

predominantemente	na	região	grave.	Nas	seções	A’	e	A’’,	prevalece	a	abertura	em	bloco	a	

duas	vozes	(com	exceção	dos	compassos	52	ao	56)	em	que	a	melodia	principal	fica	em	

uníssono	nas	vozes	3	e	4	e	uma	segunda	melodia	é	acrescentada	acima,	em	uníssono	nas	
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vozes	1	e	2.	Na	última	nota	dessa	seção	ocorre	uma	abertura	a	três	vozes.	Nas	seções	B	e	

B’,	é	explorada	a	textura	a	quatro	vozes	em	bloco,	porém	com	a	quarta	voz	cantando	uma	

oitava	abaixo	da	primeira	(com	exceção	dos	compassos	81	e	82).	Prevalece	a	escrita	por	

movimentos	 diretos	 e	 paralelos,	 resultando	 numa	 sonoridade	 com	 menos	

“independência	e	contrastes”	entre	as	vozes.	Na	seção	final	prevalece	uma	escrita	mais	

polifônica	a	duas	vozes	(embora	também	tenham	alguns	momentos	em	bloco).	
	
Palavras-chave:	Canção	popular.	Arranjo	vocal.	Quarteto	vocal.		
		
		
	Áudio:	
https://drive.google.com/open?id=1acl3M-21J5_SqHx7p-_59oyGah_zIGwJ	
	
Partitura:	
https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFVFVXa2NweGVrYW56Q0pBLVZjcTV
WV0tMREJJ	
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Carpe	diem		

	
	
		

	Débora	Andrade	
Universidade	Federal	de	São	João	del-Rei	-	debora.andrade@ufsj.edu.br	

	
	
	

	 		
Música:	Débora	Andrade	

Formação	vocal:	SA	

Instrumentação:	piano	

	

	

Comentário:		

Esta	canção	nasceu	de	um	diálogo	entre	integrantes	de	um	coro	infantil	acerca	

da	importância	de	se	viverem	as	diversas	etapas	da	vida,	de	forma	plena.	Para	abordar	

essa	 temática	 na	 canção,	 recorri	 à	 metáfora	 da	 metamorfose,	 tendo	 como	 título	 a	

expressão	em	latim	Carpe	Diem,	que	significa	“Viva	o	momento”.	A	canção	foi	composta	

para	um	coro	infantil	que	se	iniciava	no	processo	de	divisão	vocal.	Ela	possui	duas	vozes	

diferentes	e	suas	melodias	se	movem	predominantemente	em	graus	conjuntos,	dentro	

da	 extensão	 de	 uma	 oitava.	 Portanto,	 esta	 divisão	 é	 apresentada	 na	 composição	 em	

graus	progressivos	de	complexidade.	Sendo	assim,	na	parte	A,	a	melodia	é	dividida	entre	

os	dois	naipes,	em	um	 jogo	de	pergunta	e	 resposta.	Na	parte	B,	esta	 lógica	permanece	

apresentando	uma	novidade	entre	essa	alternância	 -	 a	nota	 suspensa.	As	partes	C	e	D	

apresentam,	separada	e	respectivamente,	os	temas	da	Lagarta	e	da	Borboleta,	que	serão	

apresentados	 de	 forma	 simultânea	 na	 parte	 E	 da	 canção.	 O	 tema	 da	 Lagarta	 foi	

construído	sobre	notas	longas,	com	pouca	variação	melódica,	simulando	seu	movimento	

lento	 e	 plano.	 Já	 o	 tema	 da	Borboleta	 possui	maior	movimentação	melódica	 e	 divisão	

rítmica,	tentando	fazer	lembrar	seu	movimento	flutuante	e	errátido.	Por	fim,	na	Coda,	os	

dois	 grupos	 retomam	a	 primeira	 frase	 da	 canção	 em	uníssono,	 terminando-a	 com	um	

acorde	de	quinta	justa,	sobre	a	tônica	e	a	dominante.	

		

Palavras-chave:	Coral	infantil.	Divisão	vocal.	Musicalização.		
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Áudio:	
https://drive.google.com/open?id=1egKYxJZBkJP5OSHQvd-n3uEaMDsm3J_z	
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Otou	sama	

	

	
	Débora	Andrade	

Universidade	Federal	de	São	João	del-Rei	-	debora.andrade@ufsj.edu.br	
	

	
		

		
Música:	Folclore	Japonês	

Texto:	Anônimo	

Arranjo:	Débora	Andrade	

Formação	vocal:	SSA	

Instrumentação:	violão	ou	piano	

		

	

Comentário:		

Esta	canção	japonesa	foi	retirada	do	Compact	Disc	“Olá,	Catibiribola”,	da	cantora	

mineira	 Silvia	 Negrão.	 	 As	 palavras	 em	 japonês	 são	 pronunciadas	 exatamente	 da	

maneira	como	são	lidas	no	português	brasileiro.	O	texto	significa:	“Papai,	mamãe,	vocês	

estão	 o	 dia	 todo	 ocupados	 no	 trabalho.	 Vocês	 devem	 estar	 cansados.	 Vamos,	 vamos,	

venham	que	eu	darei	massagem	nos	seus	ombros”.	Este	arranjo	propõe,	primeiramente,	

a	 exposição	 do	 tema	 pentatônico	 em	 uníssono	 seguida	 de	 uma	 reexposição	

contrapontística,	 a	 três	 vozes,	 sendo	 que	 a	 terceira	 voz	 só	 é	 apresentada	 no	 final	 da	

canção	 (compasso	 35),	 como	 um	 desmembramento	 da	 segunda	 voz.	 Para	 que	 esta	

textura	fosse	construída,	impõem-se	à	melodia	principal	ostinati	e	entradas	canônicas	de	

fragmentos	melódicos	que	compõe	o	próprio	tema.		O	referido	arranjo	foi	pensado	para	

grupos	vocais	infantis	que	estão	dando	início	ao	processo	de	divisão	vocal.	A	peça	pode	

ser	 acompanhada	 por	 um	 instrumento	 harmônico	 e/ou	 percussão	 ou	 realizada	 a	

cappella,	dependendo	da	realidade	do	contexto	no	qual	sua	performance	se	dará.	

	

Palavras-chave:	Coral	infantil.	Divisão	vocal.	Folclore	japonês.	
		
	
	Áudio:	
https://drive.google.com/open?id=1QLjevzysQOlWTdaP-a1ynjhnxqxuWyPm	
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Passarinho	cantante		
	

	 João	Paulo	Luiz	Aparecido	Silva	
	Universidade	Federal	de	São	João	del-Rei	-	jotapaulomusic@hotmail.com	

	
	

	
	

Música:	João	Paulo	Luiz	Aparecido	Silva	

Formação	vocal:	SA		

Instrumentação:	piano	e	flauta		

	

	

Comentário:		

A	 primeira	 parte	 da	 melodia	 do	 refrão	 da	 composição	 Passarinho	 Cantante,	

surgiu	durante	um	ensaio	de	um	coral	infantojuvenil	contendo	crianças	de	07	a	16	anos	

de	idade.Tendo	em	mente	a	melodia	que	se	estende	do	compasso	08	ao	17,	apresentei-a	

aos	 jovens	 para	 a	 analisar	 o	 resultado	 sonoro	 e	 encontrar	 a	 tonalidade	 confortável	 e	

adequada.	Definida	a	tonalidade,	no	dia	seguinte,	continuei	a	dar	andamento	na	canção.	

A	 música	 trabalha	 momentos	 de	 solo	 de	 naipe,	 terças	 super	 postas	 (terça	 caipira),	

pequenos	 trechos	 de	 pergunta	 e	 resposta,	 explora	 terminações	 em	 tonalidade	menor,	

uníssono,	 primeira	 e	 segunda	 voz	 e	 é	 ideal	 para	 crianças	 que	 já	 passaram	 pela	

experiência	 de	 cantar	 em	 uníssono,	 durante	 ou	 no	 mínimo	 6	 meses.	 A	 letra	 tem	 a	

característica	de	ser	lúdica,	remetendo	ao	universo	infantil	como,	por	exemplo,		quando	

utiliza	 a	 onomatapeia	 “ti,	 ti,	 ti,	 ti”,	 que	 evoca	 um	 convite	 ao	 passarinho.	 Como	 uma	

criança	 teimosa	 a	 música	 repete	 o	 refrão	 fazendo	 o	 último	 “passarinho”,	 como	 se	

estivesse	quase	chorando	para	que	ele	a	escutasse.	A	canção	se	encerra	com	“ti,	ti,	ti,	ti”	

representando	o	sentimento	de	alegria	por	perceber	que	o	passarinho	a	escutou.	Isso	é	

concretizado	por	meio	da	terminação	quarto	grau	menor	e	tônica	maior.	A	resposta	do	

passarinho	 é	 realizada	 por	 meio	 do	 assovio	 pela	 segunda	 voz	 que	 em	 seguida	

acompanha	o	ti,	ti,	ti	em	terças	super	postas	(terça	caipira).	
	

Palavras-chave:	Coral	infantojuvenil.	Música	em	grupo.	Pergunta	e	resposta.	
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Áudio:	
https://drive.google.com/open?id=1rt3HoTg63WNNQOxJpMSXJy12kHbbYWo_	
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Trem	meu	bem	
	
	

João	Paulo	Luiz	Aparecido	Silva	
	Universidade	Federal	de	São	João	del-Rei	-	jotapaulomusic@hotmail.com	

	
	
	
	
Música:	João	Paulo	Luiz	Aparecido	Silva	

Formação	vocal:		SA	

Instrumentação:	violão,	piano	e	percussão	

	

	

Comentário:	

	“Trem	meu	 bem”	 é	 uma	 canção	 que	 se	 inicia	 como	 um	 poema	 ou	 recitativo	

gerando	um	leve	ar	de	suspense	e	logo	à	frente	vem	com	o	ritmo	animado	e	contagiante	

do	xote.	A	 letra	cita	o	dia-a-dia	do	povo	mineiro,	que	acorda	cedo	e	vai	à	 luta	todos	os	

dias,	vendo	tudo	isso	com	muito	amor	e	carinho,	pela	vista	que	se	vê	em	Minas	Gerais.	

São	 feitas	dinâmicas	 com	duas	 vozes	no	 refrão,	 pontuando	 sempre	o	barulho	do	 trem	

com	sons	vocais	em	meio	à	canção.	É	cantado	um	pequeno	trecho	em	terças	superpostas	

(terça	caipira)	e	no	fim	da	canção	o	“piui”	segue	em	repetição,	enquanto	a	segunda	voz	

faz	um	contracanto	imitando	o	maquinário	do	trem	e	encerra	a	música	com	um	acorde,	

fazendo	 lembrar	do	 apito	do	 trem.	Trem	meu	bem	é	uma	musica	 ideal	para	 trabalhar	

coral	infantil	de	05	à	16	anos	de	idade.	

	

Palavras-chave:	Canção,	Xote,	Trem.	
	
	
Áudio:	
https://drive.google.com/open?id=1ZvaxOqC8Jf3sGtxuLbiZwFgG4RrUOTBW	
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Trem	das	onze	
	

		
Carolina	Andrade	Oliveira	

USP	-	carol_spm@yahoo.com.br	
	

	
	

Música:	Adoniran	Barbosa		

Texto:	Adoniran	Barbosa		

Arranjo:	Carolina	Andrade	Oliveira		

Formação	vocal:	SATB		

Instrumentação:	violão	ou	piano	e	percussão	(opcional)	

		

	

Comentário:		

Este	 foi	 o	 primeiro	 arranjo	 que	 escrevi	 para	 coro,	 em	meados	 de	 outubro	 de	

2010,	quando	cursava	meu	primeiro	ano	em	Licenciatura	em	Música,	na	Universidade	de	

São	 Paulo	 (USP).	 Então	 podemos	 dizer	 que	 este	 arranjo	 cumpriu	 um	 duplo	 papel	

educativo:	para	mim,	enquanto	aluna	e	arranjadora;	e	para	os	coralistas	amadores	para	

os	 quais	 o	 arranjo	 foi	 feito.	 Não	 existe	 na	 grade	 curricular	 de	 nenhum	 dos	 cursos	 de	

Música	da	USP	a	disciplina	“Arranjo”,	muito	menos	de	“Arranjo	coral	ou	vocal”,	e	isso	é	

uma	realidade	na	maioria	das	universidades	brasileiras.	Porém	na	USP	há	uma	disciplina	

chamada	 “Práticas	 Multidisciplinares	 em	 Canto	 Coral,	 com	 Estágio	 Supervisionado”	 e	

nela	os	alunos	podem	aprender	na	prática	a	atuar	nas	diversas	funções	que	envolvem	o	

ambiente	coral,	seja	regência,	preparação	vocal,	escolha	de	repertório,	ensaio	de	naipe,	

composição,	 arranjo	 etc.	 Pois	 bem,	 numa	 das	 aulas	 dessa	 disciplina,	 estávamos	

discutindo	 sobre	 a	 dificuldade	 de	 encontrar	 repertório	 para	 um	 de	 nossos	 grupos,	 o	

Coral	 Oficina	 Comunicantus,	 coro	 amador	 de	 cantores	 iniciantes	 que	 tinham	 algumas	

dificuldades	básicas,	como	afinação	(mesmo	em	uníssono),	cantar	texturas	isorrítmicas	

sem	 confundir	 sua	 linha	 com	 a	 melodia	 principal,	 entre	 outras.	 Então	 decidimos	 que	

seria	 importante	 fazer	 um	 arranjo	 sob	 medida	 para	 eles.	 Uma	 das	 professoras	 da	

disciplina,	 Susana	 Cecilia	 Igayara-Souza,	 foi	 falando	 coisas	 que	 poderiam	 estar	 no	

arranjo	para	que	ele	cumprisse	sua	função	educativa	e	para	que	pudéssemos	trabalhar	
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essas	e	outras	coisas	elementares:	(1)	todos	os	naipes	deveriam,	pelo	menos	em	algum	

momento,	cantar	a	melodia	principal;	(2)	que	houvesse	contracantos	sem	altura	defina,	

com	coisas	faladas;	(3)	que	o	uníssono	fosse	utilizado	em	certas	horas;	(4)	que	fossem	

criados	alguns	elementos	de	pergunta	e	 resposta.	Eu	 fui	 anotando	 tudo	como	se	 fosse	

uma	receita	de	bolo,	mas	no	fundo	sem	ter	muita	ideia	do	que	eu	iria	“cozinhar”.	Durante	

a	 aula	 também	 listamos	 possíveis	 músicas	 (havia	 consenso	 em	 fazer	 uma	 brasileira)	

para	o	tal	arranjo	sob	medida	e,	de	todas	as	sugestões,	a	que	logo	me	chamou	atenção	e	

me	fez	ter	ideias	criativas	foi	a	“Trem	da	onze”,	de	Adoniran	Barbosa,	então,	disse	para	a	

turma	e	para	os	professores	que	eu	tentaria	fazer	o	arranjo.	No	mesmo	dia,	fui	pra	casa	e	

já	comecei	a	esboçar	ideias	no	caderno.	Comecei	distribuindo	a	melodia	principal	pelas	

vozes,	às	vezes	dobrando	em	uníssono	e,	por	conta	das	tessituras,	definindo	a	tonalidade	

do	arranjo.	Depois,	 inspirada	pelos	“cuáis,	cuáis,	cuáis”	e	“pascaliguduns”	do	Adoniran,	

criei	duas	onomatopeias:	 “bom	bom	bom”	(que	hoje	penso	que	poderia	ser	 “dom	dom	

dom”)	 que	 emula	 um	 violão	 7	 cordas;	 e	 “te	 cum	 tchi	 cum	 te	 cum	 tchi	 cum”	 que,	 sem	

alturas	definida,	 simula	 instrumentos	de	percussão.	Aproveitei	o	 estilo	do	 samba	para	

criar	preenchimentos	bastante	 rítmicos	e	 sem	alturas	definidas	que,	 ao	mesmo	 tempo	

que	cumprem	função	de	“percussão”,	 também	têm	textos	que	dialogam	com	a	 letra	da	

canção,	 são	eles:	 “não	posso,	não	posso...”	e	 “que	que	é,	que	que	é”.	 	Ainda	na	 ideia	de	

diálogo,	há	duas	pequenas	respostas:	“como	é	que	não	pode	ser?”	e	“se	eu	perder	esse	

trem”.	No	dia	seguinte,	editorei	a	partitura	no	computador	e,	embora	não	considerasse	o	

arranjo	 finalizado,	 enviei	 para	 a	 professora	 para	 ver	 se	 estava	 bem	 encaminhado,	 a	

resposta	ao	meu	e-mail	foi	“Aí,	Carol,	gostei!	Está	divertida.	Tem	umas	pequenas	coisas	

que	 poderíamos	 discutir,	 e	 precisa	 ver	 quem	 vai	 tocar,	 porque	 o	 acompanhamento	 é	

fundamental.”.	Há	momentos	em	que	as	vozes	que	não	estão	fazendo	a	melodia	principal	

ficam	em	pausa	e	há	poucas	aberturas	de	vozes,	por	isso	penso	que	o	arranjo	deve	ser	

executado	com	um	instrumento	acompanhador	que,	a	meu	ver,	pode	ser	um	violão	ou	

piano	 (instrumentos	 de	 percussão	 também	 são	 bem-vindos),	 sendo	 assim,	 optei	 por	

deixar	apenas	a	cifra	notada.	Na	semana	seguinte,	 já	estávamos	 lendo	o	arranjo	com	o	

Coral	 Oficina	 Comunicantus,	 o	 que	 foi	 uma	 experiência	 divisora	 de	 águas	 para	 mim	

acadêmica	e	profissionalmente	falando.	Em	2011,	foi	a	vez	do	Coral	da	Terceira	Idade	da	

USP	incorporá-lo	ao	repertório,	o	arranjo	foi	trabalhado	durante	o	ano	e	executado	em	

algumas	apresentações,	 com	destaque	para	o	 “COMUNICANTUS	10	ANOS	 -	 Festival	de	

Coros	 2011”,	 cujo	 registro	 audiovisual	 está	 disponível	 em:	
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<https://www.youtube.com/watch?v=quCnkV-t4BM>.	 Acredito	 que,	 apesar	 de	 ser	 um	

arranjo	bastante	simples,	há	muitos	pontos	a	serem	trabalhados	e	melhorados	ao	fazê-lo	

com	um	coro	iniciante.	Os	pequenos	contracantos	que	criei	tornam	a	performance	mais	

divertida	e	interessante,	tanto	para	os	coralistas	quanto	para	o	público,	lembro	de	ouvir	

risos	da	plateia	em	mais	de	uma	ocasião	no	momento	que	as	sopranos	cantam	“Que	que	

é”.	Acabei	levando	esse	quê	de	comicidade	para	outros	arranjos	meus,	como	o	da	canção	

“Baião	de	dois”,	por	exemplo.	

	

Palavras-chave:	Trem	das	onze.	Demônios	da	garoa.	Arranjo	coral.	
	
	
Áudio:	
https://drive.google.com/open?id=1be3d-ebXwgHAn8PyU2VhEDOtxgP6zQy4	
	
Partitura:	
https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFaFhKSTVuQ0xfV1hvVlU4NHN5YnQx

SU1ZTmEw	
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Medley:	Monte	castelo/	Essência	de	Deus	
	

	
Paulo	Henrique	de	Souza	Cavalcante	

Unesp	–	paulohenriquecavalcante@hotmail.com	
	
	
		

Música:	Renato	Russo/	João	Alexandre		

Texto:	Renato	Russo/	João	Alexandre			

Arranjo:	Paulo	Henrique	de	Souza	Cavalcante		

Formação	vocal:	SAB	

Solista(s):	-	

Instrumentação:	violão	ou	piano		

		

	

Comentário:		

Duas	 músicas	 relevantes,	 uma	 do	 repertório	 do	 Rock	 nacional	 e	 outra	 do	

repertório	 da	 música	 Gospel,	 se	 unem	 por	 um	 mesmo	 tema	 neste	 medley:	 o	 amor.	

Ambos	 os	 compositores	 e	 poetas	 ressaltam	 as	 qualidades	 que	 este	 “dom”	 revela	 aos	

serem	 humanos.	 Inspirados	 sob	 um	mesmo	 texto	 bíblico,	 o	 de	 I	 Coríntios	 13,	 os	 dois	

compositores	escrevem	suas	canções.	Por	serem	estas	duas	músicas	muito	utilizadas	em	

cerimônias	 de	 casamento	 e	 serem	 bastante	 conhecidas	 em	 seus	 contextos	 sociais	 e	

religiosos,	 por	 jovens	 e	 adolescentes,	 resolvi	 uni-las	 em	 um	 arranjo	 em	 formato	 de	

medley,	com	o	objetivo	de	que	este	repertório	pudesse	gerar	interesse	nos	adolescentes	

e	jovens	pelo	Canto	Coral.	Para	a	criação	do	arranjo,	a	formação	coral	utilizada	foi	a	de	

SAB	(sopranos,	altos	e	barítonos),	 formação	muito	comum	no	contexto	da	música	Pop,	

quando	 se	 utiliza	 de	 coral.	 Para	 o	 texto,	 foram	 selecionados	 os	 trechos	musicais	 cujas	

partes	do	poema	 fossem	as	mais	 fiéis	ao	 texto	bíblico	original.	A	 tessitura	das	vozes	é	

explorada	em	seu	âmbito	escolástico	e	a	harmonia	segue	em	sua	maior	parte	como	no	

original	 com	 algumas	 dissonâncias	 incluídas.	 No	 processo	 de	 harmonização,	 o	 tema	

(melodia	 principal)	 passa	 pelos	 três	 naipes,	 de	 acordo	 com	 a	 região	 de	 cada	 parte	 da	

melodia,	 visto	que	é	uma	melodia	de	grande	extensão.	Para	 isto	 é	utilizada	da	 técnica	

conhecida	na	linguagem	da	escrita	da	harmonização	da	música	popular	como	“drop”.	Em	
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sua	maior	parte,	 a	harmonização	é	 trabalhada	em	blocos	de	acordes,	mas	em	algumas	

partes	 há	 descantes	 e	 vocalizações	 em	 estilho	 de	 “back	 vocal”;	 há	 também	 trechos	 de	

solo	de	naipe.	 Para	 tais	 escolhas	no	processo	de	harmonização	do	 arranjo,	 sempre	 foi	

levada	em	consideração	a	valorização	das	características	vocais	de	cada	naipe,	visando	

com	isso	que	houvesse	um	processo	de	timbragem	o	mais	natural	possível.	Modulações	

de	 tonalidade	 também	 foram	 usadas	 para	 que	 a	 melodia	 se	 mantivesse	 na	 região	 de	

brilho	de	cada	naipe.	

		

Palavras-chave:	Medley.	SAB.	Arranjo	coral.		
	
	
	
Audio:	

https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFREVOYlk3NzVKQjA3N0oxWmZzZm

h0X2J0aFRj	
	
Partitura:	
https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFWmdvSEIzMFN1X252Z1R5aUs4Sn
VhdWVUZU9z	
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Tiro	ao	Álvaro	
		
		

Paulo	Frederico	de	Andrade	Teixeira	
		Universidade	Anhembi	Morumbi	-	paulo.teixeira@anhembi.br	

	

	
		
	

Música:	Adoniran	Barbosa	e	Osvaldo	Moles		

Texto:	Adoniran	Barbosa	e	Osvaldo	Moles		

Arranjo:	Fred	Teixeira	

Formação	vocal:	SAB		

Instrumentação:	violão	

		

	

Comentário:		

Trata-se	de	um	arranjo	do	samba	paulista	Tiro	ao	Álvaro,	bastante	conhecido	e	

composto	 por	 Adoniran	 Barbosa	 e	 Osvaldo	 Moles	 em	 1960.	 O	 presente	 arranjo	 foi	

pensado	 para	 um	 conjunto	 vocal	 que	 tem	 por	 característica	 uma	 superioridade	

numérica	de	vozes	 femininas	em	relação	às	masculinas,	realidade	bastante	comum	em	

coros	amadores	no	Brasil.	Este	arranjo	 já	 foi	realizado	pelo	Coral	da	Terceira	Idade	da	

USP,	também	por	um	coro	de	crianças	e	adolescentes	do	Projeto	Guri	da	cidade	de	São	

Paulo	 e	 por	 alguns	 coros	 adultos.	 A	 escrita	 detalhada	 para	 o	 violão	 acompanhador	

contempla	as	“linhas	de	baixo”	características	do	estilo	e	a	harmonia	em	ritmo	de	samba.	

As	 três	vozes	se	alternam	entre	melodia	principal,	 contracantos	 imitativos	e	 imitações	

de	instrumentos	característicos	do	estilo.		

O	arranjo	foi	escrito	tendo	como	referência	interpretações	do	conjunto	musical	

Demônios	 da	 Garoa,	 um	 dos	 principais	 grupos	 de	 samba	 paulistas,	 embora	 as	 frases	

musicais	 tenham	 sido	 criadas	 especificamente	 para	 o	 arranjo	 coral	 e	 não	 transcritas	

integralmente	 de	 alguma	 versão	 existente.	 As	 linhas	 vocais	 foram	 criadas	 com	 um	

pensamento	de	cuidado	pedagógico	para	não	conterem	saltos	excessivos,	além	daqueles	

próprios	da	melodia,	 e	de	 serem	 facilmente	 assimiladas	pelos	naipes	 individualmente,	

tendo	elementos	repetitivos	e	que	“conversam”	com	a	melodia	principal	o	tempo	todo.	
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Existe	 uma	 indicação	 de	 “Percussão	 ad	 libitum”	 para	 oferecer	 possibilidades	

interpretativas	variadas	aos	coros.		

A	introdução	se	estende	do	compasso	1	ao	16	e	apresenta	o	coro	cantando	uma	

onomatopeia	 característica	 das	 interpretações	 de	 samba,	 principalmente	 samba	

paulista,	 que	 optamos	 grafar	 como	 “cuais”,	 por	 entender	 que	 esta	maneira	 de	 escrita	

aproxima	o	intérprete	da	maneira	como	os	Demônios	da	Garoa	cantam,	embora	existam	

muitas	possibilidades	de	se	realizar	essa	notação	de	imitação	de	instrumentos,	como	por	

exemplo	“quais”,	“quaix”,	“kaiss”,	etc...	Utilizei	a	melodia	de	outro	samba	de	Adoniran,	o	

Trem	das	Onze,	apenas	na	parte	vocalizada	em	“cuais’.	Entre	os	compassos	1	a	6	temos	

apenas	a	voz	masculina	cantando	a	linha	melódica	acompanhada	pelo	violão	que	está	em	

uma	região	aguda,	utilizando	apenas	três	cordas,	 imitando	um	cavaquinho.	A	partir	do	

compasso	 7,	 contraltos	 e	 sopranos	 iniciam	 suas	 linhas	 melódicas	 com	 frases	

características	 de	 contracanto	 e	 finalmente	 no	 compasso	 9	 as	 três	 vozes	 cantam	 em	

blocos	 homofônicos	 e	 o	 violão	 passa	 a	 utilizar	 também	 os	 graves	 e	 médios	 de	 sua	

extensão,	 terminando	 a	 introdução	 com	 uma	 frase	 em	 região	 grave,	 realizada	 com	 o	

polegar.	

No	compasso	17	temos	o	início	da	parte	A	da	música,	com	o	texto	original	e	com	

a	melodia	principal,	neste	momento	do	arranjo	escrita	para	a	voz	masculina.	Sopranos	

cantam	 paralelamente	 à	 voz	masculina,	 em	 grande	 parte	 das	 notas	 por	 intervalos	 de	

décima,	 enquanto	 contraltos	 realizam	 uma	 resposta	 que	 imita	 as	 frases	 dos	 outros	

naipes	com	uma	defasagem	de	1	compasso.	Já	no	compasso	25	temos	uma	alternância	da	

melodia	que	estava	com	a	voz	masculina	e	passa	para	as	vozes	femininas	enquanto	a	voz	

masculina	 realiza	 a	 mesma	 melodia	 do	 Trem	 das	 Onze,	 já	 cantada	 na	 introdução	 de	

maneira	idêntica,	tendo	apenas	inserida	uma	resposta	final	que	está	na	casa	1	entre	os	

compassos	30	e	31,	com	o	texto	“Não	tem	mais”	que	prepara	a	volta	ao	compasso	17.	A	

mesma	frase	não	acontece	na	casa	2,	compasso	34,	este	que	prepara	a	parte	B.	

A	parte	B	se	inicia	no	compasso	34	com	a	melodia	principal	novamente	delegada	

à	voz	masculina	enquanto	as	vozes	femininas	realizam	um	“acompanhamento”	imitando	

ritmicamente	um	cavaquinho,	mas	repetindo	o	texto:	“ah,	teu	olhar	mata	mais,	teu	olhar	

mata	mais,	teu	olhar	mata	mais”.	A	repetição	das	mesmas	palavras	aproveitadas	do	texto	

auxilia	na	memorização	da	linha	melódica	e	no	resultado	rítmico	que	pode	ser	explorado	

pela	 interpretação	 com	 ênfases	 em	 distintas	 sílabas.	 Na	 metade	 do	 compasso	 43,	
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sopranos	 retomam	 a	 melodia	 principal	 enquanto	 a	 voz	 masculina	 passa	 a	 integrar	 o	

acompanhamento	combinado	agora	com	contraltos.		

Ao	 final,	 temos	 uma	 preparação	 no	 compasso	 50	 para	 a	 mesma	 melodia	 da	

introdução	que	é	utilizada	como	encerramento	do	arranjo,	neste	momento	já	com	todas	

as	 vozes	 e	 com	 o	 violão	 em	 sua	 tessitura	médio/grave.	 No	 compasso	 66	 ocorre	 uma	

pausa	nas	vozes	femininas	e	no	violão	e	a	voz	masculinas	realiza	uma	frase	característica	

de	encerramento	com	o	texto	“tem	mais	onde	furar?”,	 inserido	pelo	arranjador	e	que	é	

respondida	no	último	compasso	pelas	demais	vozes	e	o	violão,	“não”.		

O	 arranjo	 resgata	 uma	 música	 que	 pertence	 a	 um	 importante	 repertório	

composto	por	sambas	paulistas	pertencente	à	identidade	cultural	da	cidade	de	São	Paulo	

(principalmente)	 e	 que	 merece	 ser	 recuperado	 para	 que	 não	 se	 perca	 nas	 futuras	

gerações.	 As	 ideias	 do	 arranjo	 foram	 construídas	 com	 a	 perspectiva	 de	 uma	

interpretação	 bastante	 aproximada	 da	 linguagem	 do	 samba,	 ainda	 que	 em	 forma	 de	

arranjo	coral.		

	

Palavras-chave:	Tiro	ao	Álvaro;	Arranjo	coral;	Samba	paulista.	

		

	

	Áudio:	
	https://drive.google.com/open?id=105Ij9biO02PDQZhrVWDXTlCcZFonR_-5	
	
	Partitura:	
https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFMmhDSDNTME05dndFX1hHWkJLN
HhqcnVpYUJ3	
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Tu	não	te	moves	de	ti	
	

Danielle	Bambace		
Projeto	Guri,	polos	da	Fundação	Casa	-	daniellebambace@gmail.com	

	

	
	
	
	
	

Música:		Tu	não	te	moves	de	ti	

Texto:	Hilda	Hislst	

Composição:	Danielle	Bambace	

Formação	vocal:			

Instrumentação:		

		

	

Comentário:		

A	peça	foi	composta	a	partir	de	trecho	do	conto	“Axelrod”,	da	obra	em	prosa	“Tu	

não	te	moves	de	ti”,	de	Hilda	Hilst:	“Pra	onde	vão	os	trens,	meu	pai?	Para	Mahal,	Tamí,	

para	Camirí,	espaços	no	mapa,	e	depois	o	pai	ria:	também	para	lugar	algum,	meu	filho,	tu	

podes	ir	e	ainda	que	se	mova	o	trem,	tu	não	te	moves	de	ti.”	(Hilda	Hilst).	A	composição	

foi	 elaborada	 com	objetivo	 de	 funcionar	 como	 interlúdio	 ou	 pequena	 canção	 para	 um	

show	 específico,	 realizado	 por	 um	 grupo	 vocal	 feminino.	 Esse	 grupo	 possui	 como	

característica	a	divisão	a	três	ou	quatro	vozes,	sendo	um	coro	formado	prioritariamente	

por	mulheres	entre	20	e	35	anos.	Nem	todas	as	integrantes	possuem	formação	musical	

básica.	 O	 grupo	 vocal	 também	 possui	 em	 suas	 apresentações	 a	 questão	 cênica	 e	 essa	

característica	 também	 foi	 considerada	 durante	 a	 composição.	 Dados	 os	 aspectos	 do	

grupo	 que	 inicialmente	 executaria	 a	 peça,	 a	 confecção	 teve	 como	 eixo-orientador	 o	

formato	de	cânone,	uma	vez	que	o	texto	a	que	se	refere	possui	caráter	de	movimento	e	

retorno	a	um	mesmo	ponto,	uma	intenção	cíclica:	“ainda	que	se	mova	o	trem,	tu	não	te	

moves	 de	 ti”.	 A	 partir	 disso,	 construiu-se	 uma	 pequena	 melodia	 que,	 colocada	 em	

movimento	retrógrado,	oportunizou	esse	desejo	de	mover-se	sem	sair	do	 lugar.	Com	a	

melodia	construída,	foram	elaboradas	três	diferentes	letras,	que	fazem	alusão	ao	trecho	

de	texto	mencionado	na	partitura.	São	elas:	Letra	1:	Moves	de	ti,	moves	de	ti,	tu	não	te	
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moves	de	ti.	De	ti	tu	não	moves,	de	ti	não,	moves	de	ti,	moves	de	ti.	Letra	2:	Tamí,	Mahal	

ou	Cariri,	Tamí,	Mahal	ou	Camiri.	Tamí	ou	Mahal	ou	Camiri,	ou	Camiri,	ou	Camiri.	Letra	3:	

Pra	onde	vão,	pra	onde	vão,	pai,	onde	vão	os	trens?	Os	trens,	pai,	onde	vão?	Onde	vão,	

onde	 vão	 pai,	 onde	 vão	 pai,	 onde	 vão?	 Quando	 sobrepostas,	 essas	 letras	 fundem-se	

criando	 uma	 percepção	 quase	 onírica	 do	 trecho,	 característica	 condizente	 com	 o	

universo	 literário	 de	 Hilda	 Hilst.	 O	 caráter	 didático	 da	 composição	 reside	 na	

simplicidade	de	aprendizado	da	melodia,	a	percepção	de	adição	de	vozes	com	diferentes	

letras	 por	 etapas,	 possibilitando	 a	 conceituação	 de	 cânone	 e	 suas	 diversas	

possibilidades.	Seu	desdobramento	no	movimento	retrógrado	aparece	após	o	ápice	da	

melodia,	o	que	confere	um	rico	caráter	interpretativo	das	possíveis	dinâmicas	durante	a	

execução	 vocal.	 Pode	 ser	 executada	 de	 diferentes	 formas,	 a	 critério	 do	 grupo	 ou	 do	

educador,	 revelando-se	 uma	 oportunidade	 também	 para	 a	 criação	 a	 partir	 dessa	

composição.	O	estudo	das	obras	de	Hilda	Hilst	e	a	valoração	de	sua	prosa	e	poesia	como	

caminhos	 para	 a	musicalidade	 também	 configuram-se	 como	 possibilidades	 didáticas	 -	

qual	 a	 sonoridade	 do	 trecho	 antes	 da	 música	 surgir?	 Qual	 a	 sonoridade	 de	 palavras	

isoladas	como	Mahal,	Tamí,	Camiri?	É	possível	convidar	os	cantores	ou	alunos	ao	estudo	

dessas	 sonoridades	 para	 posterior	 inserção	 de	 uma	 nova	 melodia,	 ou	 até	 mesmo	 (a	

depender	do	nível	de	estudos	do	grupo)	de	um	novo	cânone.	Considerando	o	cenário	da	

educação	musical	brasileira,	esse	cânone	é	aplicável	a	coros	juvenis	e	adultos,	mas	nada	

impede	sua	prática	em	salas	de	aula,	em	especial	a	partir	do	Ensino	Fundamental	II.	

	

Palavras-chave:	cânone,	movimento,	dinâmica.		

	

	

Áudio:		

https://drive.google.com/open?id=1CvqnfaduxoFbNmCO6J9lhH7IT3l7O75k	

	

Partitura:	

https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFYklCclNQd0VfQjRUdUxxTVpxMTRo

SENOY044	
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Sete	Haicais:	para	coro	infantojuvenil	a	duas	vozes	e	piano	
		
		

	 Ronaldo	da	Silva	
Universidade	Estadual	de	Ponta	Grossa	–	ronalldu@gmail.com	

	
	

Música:	Ronaldo	da	Silva	

Texto:	Rosilene	Tramontin	

Formação	vocal:	duas	vozes	infantojuvenis		

Instrumentação:	piano		

	

	

Comentário:		

A	obra	Sete	Haicais,	para	coro	infantojuvenil	a	duas	vozes	e	piano,	foi	escrita	no	

presente	 ano	 para	 compor	 parte	 do	 repertório	 do	 Coro	 Infantojuvenil	 Tons	 e	 Cores,	

vinculado	ao	projeto	de	extensão	“Educanto:	educação	musical	por	meio	do	canto	coral	

infantojuvenil”,	da	Universidade	Estadual	de	Ponta	Grossa.	A	partir	do	livro	Viagem	por	

mil	 haicais	 de	Rosilene	Tramontin,	 houve	 a	 seleção	de	 sete	deles	para	 integrar	 a	 obra	

musical,	dos	quais	serão	resumidamente	apresentados.	

Assim	 como	 se	 caracteriza	 o	 haicai,	 por	 sua	 precisão	 e	 objetividade,	 a	 obra	

musical	buscou	adotar	tal	perspectiva,	podendo	ser	vista	como	sete	miniaturas	corais.	A	

primeira,	Crianças,	apresenta	uma	construção	harmônica	em	quartas,	não	estabelecendo	

de	imediato	a	sensação	hierárquica	da	tonalidade.	No	final,	é	possível	sentir	o	repouso	

tonal	(Fá	maior).	A	linha	melódica	vocal	encontra-se	para	a	primeira	voz	com	contornos	

ascendentes	e	descendentes.	Já	a	segunda	voz	depara-se	com	partes	faladas	e	cantadas.	

Em	Pardais,	apresenta-se	um	elemento	improvisatório	para	o	piano	imitando	o	canto	do	

pássaro.	Na	parte	vocal,	uma	escrita	não	fixada	em	marcação	de	compassos,	num	jogo	de	

consonâncias	e	dissonâncias,	em	cânone	rítmico	e	textual.	Poesia	tem	um	caráter	etéreo,	

inspirado	pelo	conteúdo	da	letra.	A	sensação	do	pulso	é	dada	ao	entrar	a	primeira	voz,	

seguida	por	uma	espécie	de	eco	da	segunda	voz.	Diferente	das	anteriores,	nessa	peça	a	

tonalidade	 é	 estabelecida	 de	 forma	 clara	 logo	no	 início	 (Láb	maior).	 Em	Cupim,	 assim	

como	nas	demais	peças,	há	uma	ligação	temática	e	estrutural	entre	o	acompanhamento	e	
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a	 letra	 da	 música.	 Nesse	 caso,	 o	 ostinato	 rítmico-melódico	 do	 piano	 busca	 retratar	 o	

trabalho	ininterrupto	dos	cupins	ao	se	alimentarem	da	madeira.	A	primeira	voz	assume	

o	personagem	cupim,	enquanto	a	segunda	descreve	a	situação.	Ao	final,	ambas	lamentam	

a	 sorte	 e	 declínio	 do	 “rico	 pobre”,	 por	 meio	 de	 terças	 descendentes.	 Música	 foi	

estruturada	 de	 forma	 espelhada,	 tanto	 na	 escrita	 do	 piano	 (compassos	 5	 a	 8	 são	 o	

espelho	de	1	a	4;	compassos	13	a	16	são	o	espelho	de	9	a	12),	quanto	na	linha	melódica	

da	 primeira	 voz	 (compassos	 9	 a	 12	 são	 espelho	melódico	 de	 5	 a	 8).	 Já	 a	 segunda	 voz	

apresenta	 um	 ostinato	 rítmico-melódico.	 A	 melodia	 está	 construída	 sobre	 a	 escala	

pentatônica	de	Solb.	Vira-lata	 apresenta	a	 configuração	de	 interpretação	das	 colcheias	

como	se	realiza	no	jazz.	Possui	duas	camadas	introdutórias:	na	primeira	o	coro	conta	o	

tempo	de	início,	assim	como	os	jazzistas	fazem	durante	suas	performances;	na	segunda,	

há	uma	melodia	com	sílabas	neutras,	buscando	soar	como	um	improviso	vocal.	O	tema	

entra	com	a	segunda	voz,	descrevendo	o	haicai.	Por	fim,	em	Amigo	predomina	a	escrita	

de	textura	homofônica	e	fortes	vínculos	tonais.	Embora	a	peça	esteja	na	tonalidade	de	Fá	

maior,	observa-se	logo	de	início	o	desenrolar	do	Fá	maior	como	dominante	individual	de	

Sib	 maior,	 seguindo	 por	 um	 encadeamento	 de	 dominantes,	 culminando	 a	 tensão	 na	

dominante	 principal	 suspensa.	 Ao	 final,	 o	 coro	 concede	 o	 repouso	 harmônico	 em	 “eu	

digo!”,	corroborado	pela	finalização	do	piano.	 		

	

Palavras-chave:	Canto	coral	infantojuvenil.	Repertório	coral.	Educação	Musical.		

	
	
	Partitura:	
https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFX2YyeXFfLW1wYjNyOUptT0t6bGxv

NE9RNWhV	
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Tempo	Ê	
	
	

Luís	Guilherme	Anselmi	de	Oliveira		
Instituto	de	Artes	da	UNESP	–	luisguianselmi@gmail.com	

	
	
	
	
Música:	Nelson	Rufino	

Texto:	Nelson	Rufino	

Arranjo:	Luís	Guilherme	Anselmi	de	Oliveira	

Formação	vocal:	Soprano,	Alto,	Barítono	

Instrumentação:	Sugere-se	violão,	mas	escrita	em	cifra	para	qualquer	instrumento	

harmônico	

	

	

Comentário:		

Este	arranjo	foi	escrito	sob	encomenda	para	o	coro	de	uma	instituição	de	ensino	

não	 formal	 que	 conta	 com	 60	 cantores	 adolescentes,	 sendo	 31	 sopranos	 (e	 mezzo	

sopranos),	 14	 contraltos	 e	 15	 barítonos,	 todos	 entre	 13	 e	 18	 anos,	 com	 alguma	

experiência	coral	prévia.	O	arranjo	fez	parte	de	um	repertório	cênico	desenvolvido	por	

este	 grupo.	As	 escolhas	 técnicas	 de	 escrita	 foram	 feitas,	 portanto,	 de	 acordo	 com	esta	

realidade.	

Foram	tomadas	como	base	as	versões	do	próprio	Nelson	Rufino	no	álbum	“Cadê	

Meu	Amor”	e	do	Daniel	Tatit	no	álbum	“O	Samba	Que	Une	a	Gente”.	Nestas	versões,	 é	

possível	identificar	que	se	trata	de	um	samba	raiz,	com	muitas	características	do	samba	

de	 roda,	 como	 a	 estrutura	 harmônica	 e	 de	 forma.	 A	 harmonia	 se	mantém	 sempre	 em	

torno	do	campo	harmônico	base,	utilizando	o	usual	“quadrado	do	samba”	(VI,	 II,	V7,	 I)	

nas	estrofes	e	em	parte	do	refrão.	No	arranjo,	 foi	mantida	a	harmonia	original	afim	de	

não	descaracterizar	o	gênero.	A	 tessitura	da	melodia	original	da	música	é	de	uma	12ª	

justa	 (na	 tonalidade	 de	 Ré	 maior,	 de	 Lá2	 ao	 Mi4)	 e	 existe	 predominância	 de	 células	

rítmicas	sincopadas.	No	refrão,	predominância	de	arpejos	que	praticamente	descrevem	

a	harmonia.	

Após	esse	mapeamento	inicial,	a	primeira	preocupação	estratégica	de	escrita	foi	

definir	 a	 forma	 e	 estrutura	 de	 texturas	 adequadas	 para	 o	 arranjo.	 Devido	 à	



Obras	Vocais	

329	

especificidade	de	ser	um	arranjo	a	ser	executado	cenicamente,	optou-se	pela	introdução	

com	apenas	a	melodia	em	uníssono	cantada	por	sopranos,	ou	por	todo	coro	em	oitavas.	

Na	 repetição	 do	 refrão,	 optou-se	 por	 bloco	 homofônico,	 dando	um	peso	 inicial	 para	 o	

arranjo	 e	 corroborando	 com	 a	 estrutura	 responsorial	 do	 samba	 de	 roda,	 seguidos	 do	

refrão,	 primeira	 estrofe,	 outro	 refrão,	 segunda	 estrofe	 e	 finalizando	 com	 refrão	 ou	

repetição	do	refrão	em	fade	out,	a	depender	da	cena.	Já	que	a	melodia	foi	executada	por	

sopranos	na	introdução	e	tem	uma	estrutura	em	arpejos	que	define	a	harmonia,	as	vozes	

de	barítono	e	 contraltos	 ficaram	com	um	papel	de	preenchimento	harmônico	 simples,	

sem	 muita	 movimentação,	 e	 respeitando	 a	 tessitura	 considerada	 adequada	 para	 a	

realidade	coral	 juvenil	cantando	música	popular	brasileira	–	sopranos	de	Dó	3	a	Fá#4,	

contraltos	de	Lá2	a	Si3	ou	Dó4	e	vozes	masculinas	(baby	baritone)	de	Dó2	a	Mi	ou	Fá3.	

Para	 as	 estrofes,	 a	 melodia	 original	 foi	 segmentada	 nos	 naipes	 onde	 seriam	 mais	

adequadas	 de	 ser	 executada.	 Ambas	 as	 estrofes	 seguem	 musicalmente	 a	 mesma	

estrutura,	 só	 se	 diferenciando	 na	 letra.	 A	melodia	 se	 inicia	 numa	 região	média	 grave,	

ideal	para	a	voz	de	contralto.	Optou-se	pelo	acompanhamento	em	fonemas	com	vogal	U,	

que	não	tem	muito	potencial	de	volume	e	naturalmente	destaca	a	melodia	principal	da	

música	que	se	encontra	na	região	grave.	Mantendo	ainda	a	estrutura	responsorial,	o	final	

da	frase	musical	é	feito	em	bloco	homofônico.	A	sequência	da	melodia	se	localiza	numa	

região	 média	 aguda,	 ideal	 para	 a	 tessitura	 das	 vozes	 masculinas	 em	 formação,	

permitindo	 bastante	 projeção.	 Dessa	 forma,	 optou-se	 por	 um	 acompanhamento	 de	

sopranos	e	contraltos	com	trechos	da	letra	que	corroboram	o	ritmo	de	samba.	Ao	final,	

uníssono	e	oitavas	entre	as	vozes,	concluindo	para	o	retorno	ao	refrão.	

Merecem	 destaque	 algumas	 escolhas	 de	 trechos	 em	 que	 se	 optou	 por	 efeitos	

específicos:	nos	compassos	40	e	41,	o	texto	original	diz	“hora	marcada”,	para	valorizar	

este	texto,	a	condução	das	vozes	leva	até	um	uníssono	tutti;	no	final	do	segundo	verso,	

compassos	62	e	63,	 também	se	utiliza	do	uníssono	 tutti	para	efeito	de	 conclusão	e	de	

destaque	 para	 a	 volta	 do	 refrão	 em	 bloco	 homofônico;	 outro	 ponto	 interessante	 de	

destaque	 fica	 nos	 compassos	 45,	 46	 e	 47,	 em	 que	 se	 optou	 por	 um	 “efeito	 cascata”,	

partindo	das	vozes	de	sopranos,	depois	contraltos,	e	por	último	barítonos.	Cenicamente,	

esse	 efeito	 tem	 impacto	 bastante	 interessante,	 presente	 no	 arranjo,	 possibilita	

exploração	por	parte	do	diretor	cênico.	

	

Palavras-chave:	Samba.	Coral	Juvenil.	Escrita	para	Coral	Cênico.	
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Partitura:	

https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFeTBFdzVjZFhISWpTM3BQZTJ3cTJO

S0dWMnRj	
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VOCALISES	CRIATIVOS		
 

Zinga-ma-ma:	ressonância,	articulação	e	extensão	
		
		

Paulo	Henrique	de	Souza	Cavalcante	
Instituto	de	Artes	da	Unesp	–	paulohenriquecavalcante@hotmail.com	

		

	

	

Vocalise	Criativo:	Paulo	Henrique	de	Souza	Cavalcante	

Texto:	Paulo	Henrique	de	Souza	Cavalcante	

	Instrumentação:	voz	e	piano	

	

	

	Comentário:		

O	desenvolvimento	da	técnica	vocal	seja	realizado	no	âmbito	individual,	em	

pequenos	 grupos	 ou	 no	 contexto	 coral,	 tem	 muitos	 desafios	 a	 serem	 vencidos.	

Estabelecer	uma	sonoridade	homogênea,	com	boa	articulação	e	de	aspecto	ressonantal	

eficiente	é	o	desejo	de	 todo	preparador	vocal.	O	presente	vocalise	 tem	por	 finalidade	

sensibilizar,	desenvolver	e	estabelecer	referências	e	padrões	de	emissão	vocal	e	pode	

ser	utilizado,	tanto	no	trabalho	de	técnica	vocal	individual,	como,	também,	no	ambiente	

coletivo.	 Ao	 escrever	 este	 vocalise,	 tive	 por	 objetivo	 sensibilizar	 alguns	 aspectos	

importantes	para	ter	uma	emissão	vocal	eficiente:	(a)	padrão	ressonantal	adequado	à	

voz	 cantada;	 (b)	 articulação	 flexível	 e	 precisa;	 (c)	 homogeneidade	 na	 extensão	 vocal.	

Para	 sensibilizar	os	 aspectos	 ressonantais	do	 ítem	 ‘a’,	 foram	usadas	 as	 consoantes	 ‘z,	

nh,	 g	 e	 m’	 cujos	 aspectos	 ressonantais	 próprios	 são	 localizados	 no	 “cinturão	

ressonantal”,	favorecendo	a	emissão	da	voz	cantada.	Já	para	o	item	‘b’,	as	consoantes	‘g’	

e	 ‘m’	 têm	 um	 papel	 importante	 no	 desenvolvimento	 de	 uma	 articulação	 precisa	 e	

flexível,	 trabalhando	musculaturas	 tanto	 da	 língua,	 como	 do	movimento	mandibular.	

Para	trabalharmos	o	item	“c”	tanto	o	uso	da	escala	maior,	como	a	alteração	das	vogais,	

têm	por	objetivo	 trabalhar	a	homogeneidade	do	 timbre,	 independentemente	da	vogal	

ou	região	vocal	(grave	ou	aguda)	na	emissão	da	voz	cantada.	
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Palavras-chave:	Vocalise.	Técnica	vocal.	Coral.	
	

	

Áudio:	
https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFdS1qYnVVUGhMSWxvUVViemU1R0
9ITVVXc1Nj	
	

Partitura:	
https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFaUVRRlZGZDRsY1BHamQtSUNSc3l0
VWkyOThn	
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Setembro	chove	ou	‘cê	tem	bruxismo?	um	frevo	plagal	
	

	
Laércio	Costa	Resende	Filho	

Coro	da	OSESP		
	
	
	
Vocalise	Criativo:	Setembro	chove	ou	‘cê	tem	bruxismo?	

Autor:	Laércio	Costa	Resende	Filho	

Instrumentação:	Canto	e	Piano	

	

	

Comentário:	

Composto	no	gênero	de	marcha	rancho/	frevo,	o	vocalise	“Setembro	chove	ou	

‘cê	 tem	 bruxismo?”	 faz	 parte	 de	 um	 conjunto	 de	 melodias	 didáticas	 elaboradas	

segundo	a	estética	da	música	popular	brasileira.	Destina-se	ao(à)	cantor(a)	solo,	assim	

como	 a	 grupos	 vocais	 de	 diversas	 formações	 numéricas	 e	 estéticas,	 sendo	 estes,	

profissionais	 ou	 não.	 “Setembro	 chove...”	 se	 pretende	 útil,	 tanto	 na	 prática	 do	 canto	

popular,	quanto	do	canto	 lírico	camerista.	 Isto	porque,	como	estrutura,	é	 formado	por	

uma	 característica	 sequência	 de	 arpejos	 ascendentes	 e	 descendentes	 conectados	 por	

pequenos	fragmentos	escalares,	e	que,	por	sua	vez,	se	desenvolvem	dentro	da	tessitura	

de	uma	nona	maior.	Estes	aspectos	técnicos	são	facilmente	encontrados	em	quaisquer	

dos	livros	estrangeiros	dedicados	ao	estudo	de	canto	e	adotados	no	Brasil,	como	os	de	

“Nicolai	Vaccaj”,	entretanto,	em	“Setembro	chove...”	estes	elementos	técnicos	ganham	

um	novo	significado,	associados	á	estética	da	música	popular	brasileira.	

Parafraseando	 as	 classificações	 das	melodias	 gregorianas,	 “Setembro	 chove...”	

possui	um	caráter	“plagal”	pelo	fato	da	nota	mais	grave	do	exercício	se	encontrar	a	uma	

quarta	abaixo	da	tônica	do	modo	maior.	A	partitura	está	escrita	para	voz	e	piano	e	vem	

acrescida	das	cifras	das	harmonias	correspondentes.	A	opção	por	apresentar	o	exercício	

vocal	dentro	uma	 lógica	musical	discursiva	resultou	na	elaboração	de	um	vocalise	um	

tanto	 mais	 longo	 que	 os	 tradicionais,	 porém,	 isto	 traz	 consequências	 técnicas	 vocais	

interessantes	a	serem	trabalhadas	com	o(a)	cantor(a).	“Setembro	chove...”	é	composto	

por	 duas	 frases	 de	 oito	 compassos	 cada,	 registradas	 em	 2/4	 (como	 nas	 edições	
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tradicionais	brasileiras	de	marcha	rancho).	Devido	à	relativa	complexidade	do	presente	

vocalise,	este	deve	ser	empregado	não	nos	inícios	das	atividades	de	aquecimento	vocal,	

mas	como	uma	espécie	de	arremate	nesta	etapa	de	preparação	vocal.	

Aqui	 são	 apresentadas	 três	 possibilidades	 de	 textos	 para	 “Setembro	 chove...”:	

(a)	 scat	 singing,	 (b)	 uma	 sequência	 de	 palavras	 escolhidas	 especialmente	 pelo	 jogo	

sonoro,	(c)	e	a	alternância	de	três	vogais.	O	grau	de	dificuldade	do	exercício	aumenta	à	

medida	que	se	opta	pelas	variantes	(a),	(b)	ou	(c),	sendo	que	esta	última	versão	é	a	que	

exige	 maior	 domínio	 do	 “legato”	 na	 técnica	 vocal	 do(a)	 executante.	 A	 emissão	 vocal	

empregada	 deve	 ser	 tranquila	 e	 sem	 esforço	 nem	 tensão.	 O	 objetivo	 maior	 deste	

exercício	está	na	flexibilidade	e	na	qualidade	timbrística	da	voz,	o	que	determina	“mezzo	

forte”	 como	a	dinâmica	máxima	de	execução.	Mesmo	porque,	 o	 contorno	melódico	de	

“Setembro	 chove...”	 requer	 certa	 sutileza	 no	 cantar.	 Cumpre	 ao	 instrumento	

acompanhador	 entender	 estes	 preceitos	 e	 dar	 o	 devido	 suporte	 de	 flexibilidade	 e	 de	

“suingue”	 ao(à)	 cantor(a).	 Ainda	 como	 recurso	 pedagógico,	 “Setembro	 chove...”	

apresenta	um	toque	de	humor,	com	a	explícita	 intenção	de	provocar	no	espírito	do(a)	

cantor(a)	condições	favoráveis	ao	desenvolvimento	do	aprendizado.	

	

Palavras-chave:	Vocalise	brasileiro.	Aquecimento	vocal	em	ritmo	de	frevo.	Vocalise	

brasileiro	com	arpejos	ascendente	e	descendentes.	

	

	

Áudio:	

https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFdjlwbUY0bjBlZGczdEF1R0lzTDZ4O

VpUMXYw	

	

Partitura:	

https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFUjhSOFp3VktKZWdMM2NaVDB2ST

h6NWtnZnBR		
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Sieucutucá	
	

	
Laércio	Costa	Resende	Filho	

Coro	da	OSESP	
	

	
		

Autor:	Laércio	Costa	Resende	Filho	

Texto:	Laércio	Costa	Resende	Filho	

Instrumentação:	Canto	e	Piano		

		

	

Comentário:		

Composto	no	gênero	de	xaxado/baião,	o	vocalise	“Sieucutucá”	faz	parte	de	um	

conjunto	 de	 melodias	 didáticas	 elaboradas	 segundo	 a	 estética	 da	 música	 popular	

brasileira.	 Destina-se	 ao(à)	 cantor(a)	 solo,	 assim	 como	 a	 grupos	 vocais	 de	 diversas	

formações	 numéricas	 e	 estéticas,	 sendo	 estes,	 profissionais	 ou	 não.	 “Sieucutucá”	 foi	

composto	 no	 modo	 dórico	 e	 se	 desenvolve	 dentro	 da	 tessitura	 de	 uma	 oitava.	 Este	

exercício	 se	pretende	de	uso	prático,	 tanto	para	o	músico	dedicado	ao	 canto	popular	

quanto	 ao	 canto	 lírico	 camerista.	 Os	 aspectos	 técnicos	 abordados	 neste	 vocalise	 são	

saltos	de	quarta	e	de	 sétima	ascendentes,	 seguidos	de	alternância	 intervalar	de	 terça	

menor	 no	 registro	 grave	 e	 de	 segunda	 maior	 no	 registro	 agudo.	 Somados	 a	 estes	

aspectos,	 é	 sugerido	 o	 uso	 discreto	 de	 alguns	 portamentos	 com	 vistas	 à	 flexibilidade	

vocal,	além	da	caracterização	estética.	Dentre	as	várias	possibilidades	de	silabação	para	

“Sieucutucá”,	pode-se	pensar	em:	(a)	scat	singing,	(b)	um	texto	e	(c)	a	alternância	de	

vogais.	E	no	caso	da	pratica	com	voz	solo,	o(a)	cantor(a)	pode-se	também	experimentar	

trabalhar	 com	 blablação,	 diversamente	 improvisada	 a	 cada	 frase	 (ou	 “gramelô”	 –	

técnica	derivada	de	exercícios	de	improvisação	teatral).	Todas	as	opções	de	“texto”	são	

subordinadas	 inteiramente	 ao	 tipo	 de	 trabalho	 vocal	 desejado	 pelo	 executante.	 Com	

este	 exercício,	 é	 possível	 trabalhar	 tanto	 a	 igualdade	 timbrística	da	 voz,	 nas	diversas	

alturas,	 quanto	 a	 flexibilidade	 rítmica	 e	 sua	 influência	 na	 emissão	 do(a)	 cantor(a).	

Deve-se	 ressaltar	 que	 o	 toque	 de	 humor	 presente	 neste	 pequeno	 exercício,	 aqui	

empregado	 intencionalmente	 como	recurso	pedagógico,	 exige	do(a)s	 intérpretes	uma	
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atitude	vocal	 também	espirituosa,	atitude	esta	que	o(a)s	distancia	da	rigidez	árida	do	

solfejo	ou	da	simples	e	burocrática	ginástica	vocal,	conduzindo-o(a)s	na	direção	de	uma	

execução	 significativamente	musical.	 Cumpre	 ao	 instrumento	 acompanhador	 sempre	

compartilhar	de	todos	estes	preceitos	musicais	acima	descritos	e	dar	o	devido	suporte	

de	flexibilidade	e	de	“suingue”	ao(à)s	intérpretes.	

	

Palavras-chave:	 Vocalise	 brasileiro.	 Aquecimento	 vocal	 em	 ritmo	 de	 baião.	 Vocalise	

brasileiro	com	saltos	de	quarta	e	de	sétima	ascendentes.	
	

	

Áudio:	

https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFSi1TMGdPWWcyMjZvdEhLczJFVW

hEbkpkQ0FB	
	

Partitura:	

https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFOEdwMWpFS2FVS1lXZnRIZkpmQmRZb0R

PWGgw	

	



Vocalises	Cristivos	
	

337	

	

Respira	

	
	

Patricia	da	Silva	Nobrega	
Instituição:	Vozes	da	Arte-	Projeto	Canto	Mágico	-	patriciaasil@uol.com.br	

	
	
	

Vocalise	Criativo:	Patricia	da	Silva	Nobrega	

Texto:	Patricia	da	Silva	Nobrega	

Nome	do	letrista:	Patricia	da	Silva	Nobrega	

Arranjo:	Patricia	da	Silva	Nobrega	

Instrumentação:	piano	e/ou	violão	

	

	

Comentário:		

	 Ao	pedir	a	uma	criança	que	 faça	uma	respiração	ampla	e	profunda,	 é	 certo	que	

apresentem	respiração	alta,	elevação	de	ombros,	narinas	se	fechando,	inspiração	curta	e	

pequena.	 Para	 corrigir	 estes	 problemas	 comuns,	 foi	 necessário	 compor	 uma	 técnica	

vocal	 para	 que	 as	 crianças	 cantoras	 do	 Coral	 Canto	Mágico	 pudessem	 trabalhar	 essas	

questões	 através	 da	 ludicidade,	 aprendendo	 a	 respirar	 brincando	 e	 cantando,	 com	

gestual	 utilizando	 objetos	 e	 brinquedos.	 	 No	 vocalise	 Respira	 o	 uso	 do	 algodão	 foi	 o	

facilitador	deste	aprendizado.	Ao	segurar	o	algodão	no	nariz	no	momento	da	inspiração,	

os	 sete	 (7)	 tempos,	 as	 sete	 (7)	 notas	musicais,	 a	 criança	 abre	 suas	 narinas,	 buscando	

manter	 a	 inspiração	 aumentando	 assim	 a	 capacidade	 respiratória	 tornando-a	 lenta	 e	

profunda.	A	percussão	corporal	é	aplicada	neste	vocalise	para	pontuar	o	início	de	cada	

frase	e	dar	amplitude	ao	movimento	inspiratório.	Na	letra	o	direcionamento	da	prática	

focando	a	criança	na	respiração	e	na	sequência	do	exercício.	Com	esta	prática,	ganhamos	

alunos	 com	maior	 capacidade	 respiratória,	 melhorando	 a	 capacidade	 vocal	 nas	 notas	

longas.		

	

Palavras-chave:	Respiração.	Inspiração.	Nariz.		
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Áudio:	

	https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFcUZsZEJQaFFTTXpSOVFCYm16VHB

UVDc3Z1hV	

	

Partitura:	

https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFV0Q2VFJuUEd2NEFNVGJTRHItVEJNbEI0bk

N3	
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Espaguete	da	mama	

	
	

Patricia	da	Silva	Nobrega	
Vozes	da	Arte	-	patriciaasil@uol.com.br	

	
	
	
	

Vocalise	Criativo:	Patricia	da	Silva	Nobrega	

Texto:	Patricia	da	Silva	Nobrega	

Nome	do	letrista:	Patricia	da	Silva	Nobrega	

Arranjo:	Patricia	da	Silva	Nobrega	

Instrumentação:	piano	e/ou	violão	
	
	

Comentário:		

	 Os	alunos	iniciantes	do	Coral	Canto	Mágico	apresentaram	dificuldade	no	domínio	

da	respiração	e	do	apoio,	gerando	a	elevação	e	tensões	laríngeas,	pescoço	rígido	e	pouco	

espaço	 posterior.	 O	 trabalho	 metodológico	 da	 técnica	 vocal	 visou	 a	 ludicidade,	

estimulando	 o	 aprendizado	 através	 de	 movimentos	 e	 gestuais,	 utilizando	 objetos	 e	

brinquedos.	A	composição	de	vocalises	específicos	para	as	dificuldades	apresentadas	foi	

outra	ação	necessária.	No	vocalise	Espaguete	da	mama,	o	uso	do	canudo	foi	 facilitador	

do	 aprendizado	 através	 da	 brincadeira	 utilizando	 o	 ritmo	 da	 salsa	 e	 do	 merengue	 e	

estimulando	a	dança	das	crianças	proporcionando	a	soltura	do	corpo	e	a	descontração.	

Com	o	imaginário	dos	coralistas,	pudemos	brincar	com	o	filme	“A	dama	e	o	vagabundo”,	

lembrando	a	cena	do	sugar	o	espaguete.	Na	letra	deste	exercício	melódico,	estimula-se	o	

ato	do	mastigar,	sugar,	através	do	objeto	canudo,	trazendo	a	fixação	deste	conhecimento.	

As	 frases	musicais	 do	 vocalise	 são	 divididas	 em	 inspiração	 e	 expiração.	 A	 posição	 de	

sugar	 com	 o	 canudo	 traz	 o	 alongamento	 labial,	 alongamento	 e	 relaxamento	 laríngeo,	

maior	espaço	posterior,	palato	alto	e	laringe	baixa,	além	de	trabalhar	a	respiração	lenta	e	

profunda.		

Com	esta	prática,	os	alunos	respiram	e	cantam	com	melhor	projeção,	melhor	 timbre	e	

com	menos	tensões	laríngeas.	

	

Palavras-chave:	Laringe.	Palato.	Alongamento.	
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Áudio:	

https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFSi1TMGdPWWcyMjZvdEhLczJFVWh

EbkpkQ0FB	
	

Partitura:	

https://drive.google.com/open?id=0BzN9yfkukBRFcFc0Q3lMWG52WU9XaXc2Zk1nUn

Q1bjRFaWpr	
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Grupos	de	trabalho		
________________________________ 
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s	Grupos	de	 trabalho	 foram	seis,	dentro	das	seguintes	 temáticas:	Voz	e	

experiência,	Técnica	vocal	para	coros,	Práticas	 corais	 juvenis,	Canto	na	

escola,	Saúde	vocal,	A	voz	da	pessoa	com	deficiência.	Após	se	inteirar	das	

temáticas,	os	participantes	escolhiam	livremente	o	GT	em	que	queriam	

estar.	 Cada	 grupo	 foi	 coordenado	 por	 um	 professor,	 ou	 por	 alunos	 de	 Mestrado/	

Doutorado	do	IA/Unesp.		

Segue-se	 a	 síntese	 de	 cada	 GT	 e,	 em	 seguida,	 a	 narrativa,	 elaborada	 por	 cada	

coordenador	de	grupo,	a	respeito	de	como	se	deu	cada	GT,.	

	

GT	1	–	Tema:	Voz	e	experiência	

Coordenação:	Profa.	Dra.	Renata	Gelamo	

	

Este	GT	foi	dedicado	ao	compartilhamento	de	narrativas	a	respeito	da	voz	como	

experiência	 em	 atuações.	 Como	 espaço	 (público)	 disponível	 para	 o	 sujeito	 da	

experiência,	 o	 trabalho	 com	a	 voz	nesta	perspectiva	pressupõe	disponibilidade	para	o	

encontro	e	para	a	escuta.	Nesse	território	de	acolhimento	para	todas	as	vozes,	em	que	a	

intimidade	 com	 o	 próprio	 corpo	 se	 faz	 a	 partir	 da	 investigação	 e	 cuidado	 de	 si	 no	

encontro	 com	 o	 outro,	 criam-se	 diferentes	 possibilidades	 de	 expressão	 e	 enunciação,	

como	uma	trajetória	para	o	encontro	da	voz	própria.	

	

GT	2	–	Tema:	Técnica	vocal	para	coros	

Coordenação:	Dr.	Fábio	Miguel	(IA-Unesp)	

Pretendeu-se	 discutir	 acerca	 dos	 papéis	 da	 técnica	 na	 expressão	 vocal	 no	

contexto	 coral,	 buscando	 visualizar	 maneiras	 de	 conciliar	 os	 procedimentos	 técnicos	

vocais	com	a	construção	e	execução	do	repertório.	

	

	

GT	3	–	Tema:	Práticas	corais	juvenis	

Coordenação:	Dr.	Paulo	Moura	(IA-Unesp)	

Realizações	vocais	coletivas,	no	âmbito	juvenil,	apresentam	ricas	possibilidades	

e,	ao	mesmo	tempo,	grandes	responsabilidades;	o	GT	foi	destinado	a	abordar	essas	duas	

dimensões	a	partir	da	troca	de	experiências	entre	os	participantes.	

	

O 
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GT	4	–	Tema:	Canto	na	escola	

Coordenação:	Mestrando	Rodrigo	Assad	(IA/Unesp;	Guri	Santa	Marcelina,	São	Paulo)	/	

Profa.	Dra.	Wasti	Silvério	Ciszevski	Henrique	(Colégio	Pedro	II,	Rio	de	Janeiro)	

	

O	 GT	 teve	 como	 objetivo	 discutir	 questões	 relacionadas	 ao	 uso	 da	 voz	 na	

Educação	Musical,	dentro	do	contexto	escolar,	seja	este	formal	ou	não	formal.	Abordar	o	

ensino	de	música	nas	escolas	pressupõe,	em	grande	parte	das	vezes,	o	cantar	na	sala	de	

aula	como	o	principal	 recurso	pedagógico.	Dessa	 forma,	a	proposta	 foi	a	de	criação	de	

um	espaço	de	 trocas,	 com	 relatos	 de	 experiências	 e	 escuta,	 que	 construísse	 condições	

para	o	fortalecimento	e	desenvolvimento	desta	prática.	

	

GT	5	–	Tema:	Saúde	vocal	

Coordenação:	Ms.	Clara	Rocha	

O	 objetivo	 deste	 GT	 foi	 discutir	 aspectos	 de	 saúde	 vocal	 e	 demanda	 vocal	 do	

professor	 e	 do	 aluno	 e	 instrumentalizar	 os	 profissionais,	 para	 que	 possam	 identificar	

características	vocais	que	 revelem	prejuízos	à	voz	do	aluno	e	 à	própria	voz	durante	o	

trabalho,	minimizando	riscos	para	saúde	vocal.	

-	"Professor	é	rouco"	-	questões	socioculturais	da	voz	do	professor	

-	Qual	a	voz	que	cuido?	O	que	preciso	identificar	no	meu	aluno?	

-	Quem	cuida	da	minha	voz?	O	que	percebo	na	minha	voz?	

-	Quando	procuro	o	fonoaudiólogo?	

-	Resistência	X	Qualidade	vocal	-	qual	importa	mais	e	quando	importa	mais	

-	Demandas	vocais	-	como	minimizar	riscos	

-	Aquecimento	X	Treinamento	

	

GT	6	–	Tema:	Música	e	a	pessoa	com	deficiência	

A	voz	da	pessoa	com	deficiência	–	coordenação:	Ms.	Isabel	Bertevelli	

O	GT	é	um	espaço	para	 troca	de	experiências,	escuta	e	reflexões	a	respeito	do	

trabalho	musical	para	pessoas	 com	deficiência	na	perspectiva	da	 inclusão.	 “Dar	voz”	a	

essas	 pessoas	 e	 permitir	 que	 se	 expressem	 musicalmente	 por	 meio	 de	 recursos,	

materiais	e	técnicas	diferenciadas.	Como	é	a	música	para	as	pessoas	que	não	ouvem	ou	

que	não	conseguem	se	comunicar?	Como	é	o	canto	e	a	voz	dessas	pessoas?	Conhecer	e	

compartilhar	são	o	início	da	educação	musical	para	todos.	
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Relatos	dos	Gts	
	

Grupo	de	Trabalho	1	-	Voz	e	experiência	–	Dra.	Renata	Gelamo	

	

A	proposta	do	GT	Voz	e	Experiência	foi	provocar	um	momento	de	encontro	para	

compartilhamento	de	narrativas	a	respeito	da	voz	como	experiência,	possibilitando	um	

espaço	 (público)	 disponível	 para	 o	 sujeito	 da	 experiência	 a	 partir	 da	 escuta	 de	

narrativas.	Foi	um	momento,	 como	nos	diz	Larrosa,	de	parar	o	 tempo	apressado,	uma	

interrupção,	uma	possibilidade	de		

	

[...]	 pensar	mais	 devagar,	 olhar	mais	 devagar,	 e	 escutar	mais	 devagar;	
parar	 para	 sentir,	 sentir	 mais	 devagar,	 demorar-se	 nos	 detalhes,	
suspender	 o	 automatismo	 da	 ação,	 cultivar	 a	 atenção	 e	 a	 delicadeza,	
abrir	os	olhos	e	os	ouvidos,	 falar	sobre	o	que	nos	acontece,	aprender	a	
lentidão,	escutar	aos	outros,	cultivar	a	arte	do	encontro,	calar	muito,	ter	
paciência	e	dar-se	tempo	e	espaço	(LARROSA,	2014,	p.	25)	

	

Nesse	território	de	acolhimento	para	todas	as	vozes,	em	que	a	intimidade	com	o	

próprio	corpo	se	 fez	a	partir	da	 investigação	e	cuidado	de	si	no	encontro	com	o	outro,	

criamos	a	possibilidade	de	expressão	e	enunciação,	como	uma	trajetória	para	o	encontro	

da	voz	própria.		

Fizemos	um	exercício	 de	 escuta	 atenta	 e	 disponível	 da	 voz	da	Ana	Raquel,	 da	

Doris,	da	Simone,	do	Leonardo,	do	Emerson,	da	Rosana,	da	Jane,	da	Mariana,	da	Audrey,	

da	Angela	e	da	Renata,	que	narraram	para	 todos	nós	suas	histórias,	dos	momentos	de	

silenciamento	aos	momentos	de	potência	da	voz.	Todos	puderam	contar	suas	histórias,	

como	um	direito,	e	todos	puderam	escutar	como	quem	é	afetado	pela	voz	do	outro,	afeto	

físico	de	ondas	 sonoras	que	penetram	na	pele	de	quem	escuta.	Desejo	de	 encostar	no	

outro.	Observação	de	si.	Percepção	da	própria	voz.			

Assim,	no	encontro	de	afetos,	observamos	nossas	histórias	e	pudemos	levantar	

algumas	 hipóteses.	 Muitos	 de	 nós	 já	 vivemos	 momentos	 de	 silenciamento.	 Esses	

momentos	podem	acontecer	em	diferentes	âmbitos	e	estão	ligados	à	história	de	vida	de	

cada	um	e	também	à	institucionalização	ou	formalização	da	educação	vocal.	
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Muitas	 vezes,	 ao	 buscarmos	 formatar	 ou	 homogeneizar	 as	 nossas	 vozes,	

obedecendo	 a	 padrões	 pré-estabelecidos	 por	 escolas	 de	 técnica	 vocal	 ou	 a	 uma	

formalização	ligada	a	padrões	idealizados	de	saúde	vocal,	nos	sujeitamos	e	corremos	o	

risco	de	nos	desvincular	de	nossa	própria	voz.	A	escuta	nos	fez	entrar	em	contato	com	

muitos	medos.		

Trago	 alguns	 recortes	 de	 notas	 das	 narrativas	 compartilhadas.	 Escutamos:	

“perdi	 a	 voz”,	 “não	 pude	mais	 falar”,	 “eu	 não	 canto	 quando	 estou	 em	 São	 Paulo”,	 “eu	

passava	o	final	de	semana	sem	falar”,	“minha	voz	não	saia	porque	não	tinha	sido	usada”,	

“sua	 voz	 não	 é	 afinada”,	 “não	 canto	 na	 Universidade”,	 “o	 regente	 tem	 sempre	 a	 voz	

ferrada”,	“eu	não	cantava	porque	alguma	coisa	tinha	me	travado”,	“momento	de	parar	de	

cantar”,	 “medo	de	 cantar”,	 “medo	de	 soltar	 a	 voz”,	 “o	 canto	 ficou	de	 canto”,	 “medo	de	

perder	a	voz”,	“não	gosto	da	minha	voz”,	“não	me	reconheço	na	própria	voz”.	

Por	outro	lado,	a	sensação	de	potência	da	voz	está	ligada	a	experiências	afetivas	

do	 cantar	 e	 do	 dizer,	 de	 estar	 junto,	 às	 histórias	 que	 podem	 ser	 lembradas	 como	

momentos	 de	 resistência	 aos	 autoritarismos,	 às	 submissões	 e	 às	 tentativas	 de	

silenciamentos.	 Essas	 narrativas	 se	 vinculam	 à	 sensação	 de	 prazer,	 de	 cuidado,	 de	

encontro,	 de	 fluxo,	 da	 possibilidade	 de	 ter	 a	 voz	 escutada,	 sem	 a	 necessidade	 de	 que,	

para	 isso,	 essa	voz	esteja	dentro	dos	 “padrões”.	É	voz	que	pode	desafinar,	pode	errar,	

pode	 tremer	 e	 gaguejar,	 inclusive.	 Não	 é	 uma	 voz	 idealizada	 que	 “muitas	 vezes	 [é]	

‘vendida’	 para	 nós	 como	 uma	 forma	 a	 ser	 alcançada	 e	 que	 ainda	 não	 temos,	 [e]	 nos	

coloca	 na	 posição	 de	 devedores,	 de	 despossuídos,	 nos	 aliena	 e	 nos	 tira	 a	 própria	

biografia,	esconde	nossa	história,	nos	silencia.”	(GELAMO,	2018,	p.	14)	

A	voz-experiência		
[...]	é	uma	voz	que	escuta,	pode	ser	escutada	e	pode	narrar	a	própria	história,	
por	 isso	 é	 uma	 voz	 em	 relação	 com	o	 outro;	 é	 uma	 voz	 que	 habita	 o	 próprio	
corpo	e	que	se	expõe;	cuida	de	si,	presta	atenção,	se	percebe.	Por	esse	caminho	
da	voz-experiência	podemos	chegar	à	voz	própria:	uma	voz	que	pode	enunciar	
a	si	próprio,	inventar	a	si	próprio,	num	espaço	que	é	público.	(GELAMO,	2018,	p.	
15)	

	

É	 movimento	 de	 resistência	 aos	 silenciamentos	 que	 nos	 são	 diariamente	

impostos.	É	abrir	brechas	e	provocar	encontros	que	rompam	com	a	lógica	mercadológica	

e	homogeneizante	para	nossa	voz.	

Abaixo,	 trago	 alguns	 trechos	 de	 escrita	 feitos	 durante	 o	 encontro	 pelos	

participantes:		
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Rosana	

Reflexo	de	Vozes		

Som	nos	ouvidos;	zumbido	

Coro	de	vozes;	contido	

União	de	mundos;	opostos	

Respeito	ao	gosto;	não	gosto	

Quem	saberia	ocultar...	

Vontades,	desejos,	ritmos	soltos	no	ar	

Reflexos	corpo	e	da	voz	

Canta	à	força	e	união	

Ontem	não	tinha	noção	

Um	simples	desconhecido,	

Agora	chamado	amigo	

A	intenção	virou	melodia	

O	ensaio	composição,	

E	a	realidade	música	

Agora	é	canção	

Quem	poderia	ocultar			

Reflexos	da	voz	e	do	coração.		

	

Angela		

	

A	Voz!		

A	voz	é	meu	corpo!	

O	corpo	é	minha	voz!	

As	vozes	que	ouvi	e	ouço	

São	minhas	também...	

E	ressoam	no	espaço		

E	se	perdem	no	tempo!	

Mas,	não	sou	a	mesma...	

Silêncio...	

Escuto	o	mundo!	

	



Grupos	de	Trabalho	
	

347	

Jane	

Fui	 instigada	 a	participar	desse	GT	 a	partir	 de	uma	menção	 feita	 pela	 Joana	na	mesa	
redonda	à	 sua	 tese	de	doutorado,	 sobre	a	 importância	da	escuta	antes	de	 construir	a	
minha	 vocalidade.	Não	 tinha	 ideia	 do	 que	 seria	 trabalhado	 e	 nem	 como	o	 tema	 seria	
abordado,	 mas	 me	 encantei	 com	 a	 experiência	 vivida.	 Pude	 ouvir	 várias	 vozes	 e	
procurei	me	colocar	disponível	ao	encontro	e	à	escuta.	Foi	muito	interessante	acolher	
todas	as	vozes	dos	participantes	do	grupo	e	observar	como	chegaram	a	mim.	Que	bom	
que	não	se	calaram	e	assim	nos	possibilitaram	tecer	uma	rede.		
	

Audrey		

Como	 num	 grande	 organismo	 e	 onde	 o	 tudo	 é	 igual	 ao	 todo,	 a	 voz	 entra	 como	 uma	
expressão.	 Expressão	 de	 todo	 um	 conjunto	 =	 corpo,	 alma,	 mente,	 o	 entorno.	 Muitas	
vezes	influenciada	pelo	emocional,	pela	história	das	nossas	vidas,	pelo	que	somos,	pelo	
que	viremos	a	ser.	E	como	expressão,	ela	pode	vir	em	forma	de	ações,	de	gestos,	de	não	
ações,	de	silêncio	também.	De	qualquer	forma,	se	não	a	usamos,	adoecemos.	
	

Emerson	

A	roda	de	compartilhamento	e	experiências,	onde	cada	um	pode	trazer	suas	vivências,	
relatos	e	situações	diversas	ligadas	ao	som	da	voz	ou	ainda	ao	silenciar	da	voz,	trouxe	a	
mim	uma	séria	de	memórias,	lembranças	que	eu	não	tratava	há	tempos.	Entender	que	
diversos	contextos,	ambientes,	momentos	podem	ser	responsáveis	pelo	calar	ou	soar,	
me	fazem	mais	consciente	do	que	eu,	como	regente	coral,	posso	ou	não	posso,	diante	da	
voz	 do	 outro.	 A	mim	 a	 sensação	 da	 voz	 como	 elemento	 que	 ‘toca’	 o	 outro	 foi	 forte	 e	
profunda,	 faz	 com	que	 eu	 reflita	 sobre	 o	meu	papel,	 agora	 como	quem	 toca	 a	 voz	do	
outro.	O	 responsável	pelo	 som	ou	 silêncio	do	outro	me	 responsabiliza	diante	de	uma	
série	de	situações	e	me	impõe	um	olhar	maior,	necessário,	capaz	de	olhar	o	todo,	para	
além	do	som,	do	soar,	valorizar	a	experiência	profunda	do	contato	das	vozes.	
		

Leonardo	

“o	curso	me	fez	pensar	na	Beleza,	com	‘b’	maiúsculo,	que	é	a	experiência	de	ter	uma	voz.	
Tanto	interior	quanto	exterior	(cantar	e	falar).	Pela	voz,	pelo	som	da	voz,	reconhecemos	
a	vida.	Numa	situação	de	perigo,	é	pela	voz	que	sabemos,	muitas	vezes,	a	gravidade	do	
momento.	Então,	pela	voz	da	experiência	que	tivemos	nos	depoimentos,	pudemos	ver,	
ouvir	 o	 quão	 importante	 é	 sermos	 proporcionadores,	 promotores	 da	 voz	 humana.	
Como	experiência.	Experiência	de	vida.”		
	
“Diante	 de	 um	 encontro	 entre	 músicos,	 cantores,	 regentes,	 professores,	 nos	
reconhecemos,	nos	identificamos	diante	de	relatos	individuais	acerca	da	experiência	da	
voz	 e	 seus	 momentos	 pontuais	 na	 nossa	 vida.	 A	 voz	 é	 fluxo	 e	 modifica,	 permanece,	
mesmo	 que	 calada,	 as	 vozes,	 em	 forma	 de	 afeto	 (carinho),	 resistência,	 persistência,	
imponência,	proteção	ou	exposição.	Ela	revela	e	retrata	o	que	somos,	mesmo	que	nem	
saibamos.	É	minha	identidade	sonora.”	
“O	que	mais	me	chamou	a	atenção	foi	como	todos	temos	experiências	de	voz,	de	escuta	
tão	parecidas,	mesmo	 sendo	 tão	diferentes	uns	dos	 outros.	 Talvez	 só	 tendo	 a	música	
como	 experiência	 comum	 primária.	 Outro	 ponto	 interessante	 são	 as	 ‘tentativas	 de	
silenciamento’	que	acontecem	ao	longo	da	vida	e	como	nos	esquivamos	delas	e	quando	
não	 é	possível	 esquivar-se,	 como	esses	momentos	por	 vezes	 tão	doloridos	nos	 fazem	
refletir,	nos	escutar	com	outros	ouvidos	–	que	nem	sabíamos	que	tínhamos.”		
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“Voz	é	som	que	emito.	Som	é	onda.	Voz	é	onda	que	o	ouvido	transforma.	Quando	canto,	
quando	falo,	quando	faço	da	voz	a	ponte	que	conecta	o	outro	ao	que	vem	lá	de	dentro,	
mas	também	de	fora,	porque	o	ar	que	me	dá	fôlego	vem	de	fora,	percebo	o	receio	desse	
processo	 de	 existir	 na	 voz,	 como	 voz,	 pois	 a	 voz	 que	 é	minha	 dentro,	 ainda	 que	 sua	
individualidade	 não	 se	 perca	 por	 inteira,	 quando	 emitida,	 quando	 propagada	 ela	 é	
menos	minha	ou	nada	minha,	pois	é	onda	em	movimento	pelo	espaço	externo	a	mim,	
tocando	a	pele	do	outro,	as	paredes	ou	pedras	que	me	cercam.”		
	

“Da	experiência	

	

do	que	sou	eu	

do	que	sou	de	mim	

do	que	nasce	de	dentro,	de	fora	

que	vem	e	que	vai	

que	me	atravessa	

que	me	arrebata	

que	passa	através	de	mim		

atrás	

além	

e	que	aqui	

se	encontra	

se	achega	se	aninha	

se	atrai	

que	fala	de	todo	

por	todos	

por	mais	

que	é	fala	

que	é	algo	que	é	mais	

mas		

que	pode	não	ser	

que	pode	entrever	

o	adiante	

o	avante	

e	o	que	foi	

o	que	não	foi	

e	o	que	não	poderá	ser	
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sou	eu.	

Sou	onde	estou	

Sou	quando	sou	

Sou	tudo.	

Sou	todos.	

E	sou	nenhum.”	

	

Referências		

LARROSA,	 Jorge.	 Tremores:	 escritos	 sobre	 experiência.	 Belo	 Horizonte:	 Editora	
Autêntica,	2014.	
	
GELAMO,	Renata	Pelloso.	Narrar	a	voz:	trajetórias	de	uma	voz-experiência	em	busca	da	
voz	 própria.	 Tese	 (Doutorado	 em	 Artes)	 –	 Universidade	 Estadual	 Paulista,	 São	 Paulo,	
2018.	
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Grupo	de	Trabalho	2	–	Técnica	vocal	para	coros	–	Dr.	Fábio	Miguel	

	

Iniciamos	 as	 atividades	do	 grupo	de	 trabalho	 cantando	um	vocalise,	 adaptado	

para	a	língua	portuguesa,	com	o	texto	“Você	sabe	como	é	bom	cantar?	Cante	lá,	lá...”,	do	

livro	Evoking	Sound:	The	choral	warm-up	de	Sabine	Hortstmann.	O	intuito	foi	mostrar	

como	 o	 trabalho	 de	 técnica	 vocal	 no	 contexto	 coral	 pode	 ser	 criativo,	 prazeroso	 e	

eficiente.	

O	 Grupo	 de	 Trabalho	 foi	 constituído	 por	 15	 pessoas,	 que,	 como	 durante	 a	

apresentação,	 pudemos	perceber,	 eram	das	mais	diferentes	 áreas	da	música:	 regentes	

corais,	 preparadores	 vocais,	 cantores,	 educadores	 musicais,	 os	 quais	 nunca	 haviam	

participado	de	uma	atividade	dessa	natureza.	Dessa	forma,	coube	ao	coordenador	do	GT	

explicar	que	os	objetivos	do	grupo	eram	levantar	pontos,	propostos	pelos	participantes,	

a	serem	discutidos	dentro	da	temática	coro	e	técnica	vocal.	

Investimos	 um	 tempo	 para	 que	 as	 pessoas	 pudessem	 propor	 os	 itens	 que	

gostariam	de	discutir	relacionados	à	técnica	vocal	para	coros.	Em	seguida	fizemos	uma	

votação,	 devido	 ao	 tempo	 do	 encontro,	 para	 a	 escolha	 dos	 temas.	 A	 seguir	 coloco	 os	

temas	 sugeridos	 e	 o	 número	 de	 votos	 para	 cada	 um	 deles.	 Os	 temas	 discutidos	 estão	

destacados	em	vermelho.	

	 Temas:		

o	 Voz	e	Corpo	-	04	

o	 As	dificuldades	técnico-vocais	de	naipe	de	vozes	graves	em	coro	amador	-

04	/04	(2ª.	rodada	de	votação)	

o	 Adequação	de	repertório	–	04	/03(2ª.	rodada	de	votação)	

o	 Timbragem	

o	 Sonoridade	coral	–	05	/	06	/	07	(2ª.		e	3ª.	rodada	de	votação)	

§	 Definição	do	termo	

§	 Concepção	de	sonoridades	dos	regentes	e	sua	influência	na	produção	vocal	

do	cantor	

§	 Rotatividade	no	fluxo	de	coralistas	

§	 Estudo	de	fisiologia	da	voz	

§	 Conhecimentos	acerca	da	voz	que	o	regente	tem	

§	 Referência	de	escuta	

	



Grupos	de	Trabalho	
	

351	

o	 Muda	vocal	–	04	/	03	(2ª.	rodada	de	votação)	

o	 Desafinação	vocal	–	05	/	06	(2ª.	rodada	de	votação)	

o	 Saúde	vocal	na	infância	–	07	

§	 Voz	de	criança	não	é	de	adulto	

§	 Modelos	vocais:	televisivos,	familiares,	midiáticos,	culturais	

§	 Escolha	de	repertório:	ensaio	diagnóstico	

§	 Sonoridade	coral	

§	 Extensão	vocal	e	tessitura	vocal	

§	 Regente	arranjador	

o	 A	importância	do	acompanhamento	de	instrumentos	para	coros	infantis	e	

juvenis	-	03	

o	 O	 coro	 misto	 em	 diferentes	 faixas	 etárias	 –	 04	 /	 01	 ((2ª.	 rodada	 de	

votação)	

	

O	primeiro	ponto	a	ser	discutido	foi	saúde	vocal	na	 infância	que	se	desdobrou	

nos	subtópicos	abaixo	relacionados:	

o	 Saúde	vocal	na	infância	–	07	

§	 Voz	de	criança	não	é	de	adulto	

§	 Modelos	vocais:	televisivos,	familiares,	midiáticos,	culturais	

§	 Escolha	de	repertório:	ensaio	diagnóstico	

§	 Sonoridade	coral	

§	 Extensão	vocal	e	tessitura	vocal	

§	 Regente	arranjador	

	

Embora	esse	tema	não	esteja	diretamente	ligado	à	questão	de	técnica	vocal	para	

coros,	ele	foi	acolhido	pois	percebemos,	por	parte	de	muitos	participantes,	uma	enorme	

necessidade,	de	 informações	a	respeito	de	como	 fazer	um	trabalho	vocal	com	crianças	

que	não	fosse	prejudicial	à	sua	voz.	

	

O	 segundo	 tema	 discutido	 foi	 sonoridade	 coral,	 com	 os	 subtópicos	 abaixo	

mencionados.	

o	 Sonoridade	coral	–	05	/	06	/	07	(2ª.		e	3ª.	rodada	de	votação)	

§	 Definição	do	termo	
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§	 Concepção	 de	 sonoridades	 pelos	 regentes	 e	 sua	 influência	 na	 produção	

vocal	do	cantor	

§	 Rotatividade	no	fluxo	de	coralistas	

§	 Estudo	de	fisiologia	da	voz	

§	 Conhecimentos	acerca	da	voz	que	o	regente	tem	

§	 Referência	de	escuta	

Ficou	evidenciada,	no	 tratamento	de	questão,	a	preocupação	dos	participantes	

do	grupo	em	construir	uma	sonoridade	coral	fundamentada	em	conhecimentos	sólidos	a	

respeito	da	voz	e	de	como	essa	deve	ser	utilizada	de	modo	adequado	na	atividade	coral.	

Os	demais	temas	não	foram	abordados,	por	falta	de	tempo	hábil	para	tal.	

Mediante	 a	 discussão	 dos	 temas	 acima	 mencionados,	 ficou	 evidente	 que	 é	

necessário	 que	 aqueles	 que	 atuam	 em	 atividades	 relacionados	 ao	 coro	 estabeleçam	

contato	 com	 as	 pesquisas	 que	 têm	 sido	 feito	 no	 campo	 da	 técnica	 vocal,	 no	 contexto	

coral;	que	o	regente	coral	precisa	investir	em	sua	formação	vocal	e	adquirir	informações	

para	 que	 possa	 trabalhar	 com	 a	 voz	 do	 outro	 e,	 por	 fim,	 é	 preciso	 pensar	 e	 construir	

caminhos	adequados	para	as	relações	de	técnica	vocal	com	o	repertório.	
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Grupo	de	Trabalho	3-		Práticas	Corais	Juvenis	–	Dr.	Paulo	Moura	

	

O	 GT	 “Práticas	 Corais	 Juvenis”	 foi	 constituído	 por	 um	 grupo	 de	 21	 pessoas	

englobando	 estudantes	 de	 graduação	 e	 pós-graduação,	 regentes	 corais	 e	 professores	

(as),	 que	 atuam	 nas	 seguintes	 instituições:	 diversos	 polos	 do	 Projeto	 Guri,	 Escolas	

particulares	 que	 mantêm	 grupos	 corais	 independentes	 das	 atividades	 da	 grade	

curricular,	conservatório	de	música,	SESC,	Instituto	Federal	de	São	Paulo	e	Universidade	

Estadual	de	Ponta	Grossa.		

O	 tema,	 “Práticas	 Corais	 Juvenis”	 foi	 apresentado	 a	 partir	 da	 consideração	 de	

que	 elas	 apresentam	 ricas	 possibilidades	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 grandes	

responsabilidades;	 o	 GT	 foi	 organizado	 de	 forma	 a	 abordar	 essas	 duas	 dimensões	 a	

partir	da	troca	de	experiências	entre	os	participantes.	

	

Assim,	a	proposta	inicial	foi	a	de	contemplar,	para	discussão,	três	dimensões	do	

trabalho	com	jovens	cantantes:	

	

•	 possíveis	funções	de	um	grupo	coral	juvenil	(educacional,	artística,	social);	

•	 questões	 técnicas	 relativas	 a	 essas	 práticas:	 características	 das	 vozes	

juvenis,	possíveis	formações;	

•	 variedade	de	repertórios	passíveis	de	serem	trabalhados	(cânone	erudito,	

arranjos	do	universo	da	música	popular,	universos	identitários).	

	 	

As	 discussões	 expressaram	 a	 diversidade	 de	 experiências	 e	 vivências	 dos	

integrantes.		

1.	 O	primeiro	encaminhamento,	após	algumas	falas,	dirigiu-se	à	percepção	de	

que,	 quanto	 às	 possíveis	 funções	 de	 um	 grupo	 juvenil,	 todas	 estão	 presentes	 e	 quase	

sempre	interagem	constantemente,	considerando-se	que:	

a)	trabalhos	corais	constituem-se	em	processos	de	construção	de	habilidades	e	

potencialidades,	 nos	 quais	 a	 dimensão	 educacional	 se	 apresenta	 em	 diversos	 níveis:	

aquisição	 de	 conhecimentos	 musicais,	 desenvolvimento	 técnico	 vocal,	 ampliação	 de	

referências	a	partir	dos	textos	e	dos	contextos	das	obras.	 	Todas	as	falas	reforçaram	os	

ganhos	pessoais,	extra-musicais,	que	essas	práticas	propiciam;	
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b)	 a	 dimensão	 artística	 das	 práticas	 corais	 foi	 discutida	 no	 sentido	 de	 não	

alinhar	automaticamente	o	nível	de	sofisticação	de	uma	obra	a	uma	desejada	qualidade	

artística:	 técnica	e	expressividade	foram	tomadas	como	elementos	que	 interagem,	mas	

que	 não	 são,	 em	 absoluto,	 dependentes.	 Assim,	 a	 totalidade	 das	 falas	 dirigiu-se	 à	

concepção	 de	 que	 a	 qualidade	 artística	 de	 uma	 realização	 coral	 independe	 tanto	 do	

alinhamento	do	repertório	a	um	ou	outro	estilo	musical,	quanto	da	sofisticação	técnica	

da	escrita	de	um	determinado	conteúdo	sonoro-musical.	

c)	a	dimensão	de	atuação	social,	em	grupos	juvenis,	foi	tomada	de	forma	ampla:	

por	 um	 lado	 observando-se	 que,	 algumas	 vezes,	 os	 projetos	 tidos	 como	 de	 “inclusão	

social”	na	verdade	não	resultam	em	verdadeira	inclusão,	por	não	proporcionarem	a	real	

inserção	de	jovens	em	outros	ambientes	sociais;	por	outro,	considerando-se	que	a	ação	

de	transformação	social,	tida	de	forma	mais	ampla	e	a	partir	das	práticas	coletivas	que	

proporcionam	uma	real	interação	entre	pessoas	de	diversas	origens	e	condições,	têm	um	

impacto	significativo	na	vida	dos(as)	jovens	cantantes.	

1.	 	As	questões	relacionadas	à	dimensão	técnico-vocal	não	foram	abordadas	

de	forma	significativa	pelo	grupo;	as	discussões	giraram	em	torno	dos	contextos	em	que	

os	 grupos	 atuam	 (escolas	 particulares,	 polos	 do	 projeto	 Guri	 (especialmente	 o	 da	

Fundação	 Casa),	 projetos	 de	 inclusão	 social)	 e	 o	 quanto	 isso	 pode	 determinar	 os	

processos	de	realização	musical	dos	grupos;	

2.	 	A	questão	dos	repertórios	surgiu,	também,	entremeada	às	anteriores,	em	

contextos	 de	 realização,	 que	 vão	 desde	 características	 específicas	 dos	 grupos	 até	

condições	 claramente	 postas	 pelas	 instituições	 mantenedoras.	 	 De	 toda	 forma	 as	

manifestações	 indicaram,	 por	 um	 lado,	 a	 necessidade	 de	 se	 contemplar	 as	 referências	

prévias	 de	 jovens	 cantantes	 em	 suas	 mais	 diversas	 expressões;	 e,	 por	 outro,	 da	

possibilidade	 de	 ampliação	 dessas	 mesmas	 referências,	 pela	 apresentação	 de	 outras	

obras/peças/canções	 -	 quer	 sejam	 elas	 de	 “origem	 erudita”,	 ou	 não.	 Aqui,	 houve	

referências	à	importância	de,	não	se	prendendo	a	cânones	eruditos,	possibilitar	o	acesso	

(de	 forma	 consciente	 e	 consistente)	 a	 obras	 desse	 gênero	 -	 e,	 mais	 do	 que	 isso,	 ao	

universo	 de	 referências	 a	 partir	 delas	 (repertórios	 como	 “portas	 abertas”	 para	 outros	

mundos).		

Ao	 final,	 ressaltou-se	 a	 grande	 responsabilidade	 dos	 profissionais	 envolvidos,	

que	 se	 desdobram	 em	 diversos	 papéis;	 e	 a	 importância	 do	 trabalho	 com	 grupos	

adolescentes	-	período	de	intensas	transformações	e	crescimento	que	traz	em	si	muitos	



Grupos	de	Trabalho	
	

355	

desafios;	e	as	reais	possibilidades	que	as	práticas	corais,	por	seu	componente	coletivo	e	

coletivizante,	têm	de	contribuir		com	esse	processo.	
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Grupo	de	Trabalho	4	–	Canto	na	Escola	–	Dra.	Wasti	Silvério	Ciszevksi	Henriques	e	

Mestrando	Rodrigo	Asssad	Mogames	

	

Dos	 limites	das	gaiolas	ao	 infinito	do	céu:	desafios	da	prática	vocal	no	âmbito	

escolar	

	

“Há	escolas	que	são	gaiolas	e	há	escolas	que	são	asas	

[...]	O	voo	não	pode	ser	ensinado.	Só	pode	ser	encorajado.”	

Rubem	Alves	

	

Inspirados	 pelos	 cantos	 dos	 "pássaros"	 presentes	 na	VII	 Semana	 de	 Educação	

Musical	 do	 Instituto	 de	 Arte	 da	 Unesp	 e	 pelos	 versos	 de	 Rubem	 Alves,	 o	 Grupo	 de	

Trabalho	 (GT)	 "Canto	 na	 Escola”	 iniciou	 uma	 discussão	 acerca	 das	 possibilidades	 e	

desafios	referentes	à	prática	vocal	em	escolas.		

O	 objetivo	 principal	 do	 grupo	 foi	 estabelecer	 um	 espaço	 de	 trocas	 entre	 os	

participantes,	um	convite	ao	debate	e	aprofundamento	de	ideias	a	respeito	das	questões	

que	envolvem	a	prática	vocal	no	âmbito	escolar,	em	escolas	de	educação	formal	ou	não-

formal.	

Com	 catorze	 (14)	 participantes1,	 o	 grupo	 foi	 composto	 pela	 riqueza	 e	

diversidade	características	do	Brasil:	educadores	musicais	de	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	

Rio	Grande	do	Sul	e	Bahia.	Tão	diversas	quanto	as	procedências	de	seus	participantes,	

foram	 também	suas	experiências,	 expectativas	e	 anseios.	A	pluralidade	 também	se	 fez	

presente	 nos	 contextos	 educativos.	 Havia	 professores	 da	 Educação	 Infantil	 ao	 Ensino	

Superior,	de	instituições	públicas	e	privadas	e	ainda	profissionais	de	instituições	ligadas	

ao	terceiro	setor.		

A	dinâmica	proposta	foi	que	cada	um	se	apresentasse	e	dissesse	o	motivo	que	o	

levou	 a	 participar	 desse	 GT.	 Nesta	 rodada	 já	 foi	 possível	 notar	 conexões	 e	 ainda	

divergências	de	opinião,	o	que	enriqueceu	o	debate	sobre	o	que	foi	considerado	central	

por	aquele	grupo,	no	que	se	refere	ao	canto	na	escola.	

                                                
1 Ana Carla Simonetti Rossato Tomazi; Cauê Garcia Sendra; Claudia Picanço de Seixas Loureiro; Cláudia 
Ribeiro Bellochio; Denise Cacareli; Elaine Cristine; Hillarny Lourrane Duarte Alves; Izabel A. Borges de 
Carvalho; Maria Helena C. da Silva; Mirella Pavan de Arruda Leme; Moisés Silva Mendes; Paulo Vinícius da S. 
Souza; Ricardo Oliveira de Deus; Silvia Sobreira. 
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Em	 um	 primeiro	 momento	 as	 pessoas	 trouxeram	 livremente	 questões	 que	

gostariam	 de	 compartilhar	 com	 o	 grupo.	 Várias	 perspectivas	 foram	 apontadas	 pelos	

participantes,	 de	 forma	 que	 foi	 possível,	 ao	 final	 dessa	 primeira	 rodada	 de	 conversa,	

identificarmos	 três	 eixos	 que	 permearam	 grande	 parte	 das	 falas:	 1)	 “Afastamento	 do	

canto”;	2)	Questões	de	gênero;	3)	Professor	generalista2	x	professor	especialista.	Estes	

foram	os	tópicos	escolhidos	pelo	grupo	para	serem	aprofundados.	

No	que	se	refere	ao	"afastamento	do	canto",	por	parte	dos	alunos,	Mirela	Pavan	

destacou	que	“a	subjetividade	da	criança	acaba,	muitas	vezes,	sendo	soterrada.	A	criança	

chega	com	uma	armadura,	o	que	torna	difícil	fazer	a	sensibilidade	fluir”.	Porém,	Moisés	

Silva	discordou,	ao	dizer	que	não	acredita	que	exista	esse	afastamento:	 “Não	acho	que	

aconteça	 isso.	 Depende	 de	 como	 é	 feito.”	 Em	 suas	 ponderações,	 Moisés	 destacou	

estratégias	 de	 ensino	 utilizadas	 por	 ele,	 de	 forma	 a	 envolver	 seus	 alunos	 e	 fez,	 ainda,	

uma	crítica	a	formatos	convencionais	das	aulas	de	música,	os	quais	podem	desmotivar	a	

participação	dos	estudantes.		

No	que	se	refere	às	questões	de	gênero,	foi	discutida	a	diferença	entre	homem	e	

mulher	 na	 prática	 vocal,	 especialmente	 com	 crianças.	 Silvia	 Sobreira	 fez	 ponderações	

acerca	dos	desafios	ligados	ao	gênero	dos	professores	de	música,	que,	para	ela,	também	

pode	ser	uma	das	causas	deste	"afastamento	do	canto".	Ela	destacou	a	importância	de	se	

ter	referenciais	masculinos	no	papel	de	educadores	musicais	e	citou	alguns	comentários	

de	alunos,	tais	como	“isso	(cantar)	é	coisa	de	menina’.	

Cláudia	 Bellochio	 acrescentou	 que	 a	 relação	 com	 o	 novo	 gera	 desconforto.	

Assim,	seria	importante,	antes	de	tudo,	a	escola	se	atentar	a	questões	como:	“O	que	deve	

ser	 ensinado,	 e	 por	 quê?	 Isso	 faz	 sentido?	 Qual	 o	 objetivo?	 Qual	 o	 contexto?	 O	 que	 a	

criança	espera?	Quais	são	suas	expectativas?”	

Izabel	 de	 Carvalho	 comentou	 que	 não	 acredita	 que	 as	 crianças	 não	 queiram	

cantar,	mas	 que	 a	 questão	 desse	 afastamento	 estava,	 também,	 associada	 ao	 fato	 de	 o	

professor	 generalista	 deixar	 apenas	 a	 cargo	 do	 professor	 especialista	 de	 música,	 a	

prática	do	 canto	nas	 aulas.	Acrescentou,	 também,	que	muitos	não	o	 fazem	por,	 talvez,	

não	se	sentirem	aptos	a	cantar	com	as	crianças.	

                                                
2 Optou-se pelo termo “professor generalista” para se referir aos professores, pedagogos, que atuam na Educação 

Infantil e nos primeiros Anos  do Ensino Fundamental (1o ao 5o ano). Esses profissionais também são 
denominados professores polivalentes e unidocentes. 
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Foi	destacada,	ainda,	a	dificuldade	que	se	encontra	quando	as	crianças	chegam	

ao	Ensino	Fundamental.	Essa	situação	pode	ser	relacionada	ao	que	Murray	Schafer	traz	

em	 seu	 livro	 “O	 ouvido	 pensante”	 sobre	 o	 aprisionamento	 das	 crianças	 quando	 elas	

passam	da	Educação	Infantil	para	o	Ensino	Fundamental.	Ele	relata:	“Foi	pedido	a	uma	

classe	de	crianças	de	seis	anos	que	imitassem	pássaros	e	‘voassem’	pelo	pátio.	‘Tuit-tuit-

tuit’,	dizem	alguns,	enquanto	 ‘abrem’	as	asas.	 ‘Quietas,	crianças!’	diz	o	professor.	Como	

voam	 tristes	 as	 aves	 amordaçadas.”	 (SCHAFER,	 1991,	 p.	 290).	 Rubem	 Alves,	 em	 seu	

poema	“Um	corpo	com	asas”	(1994),	afirma	que	“O	corpo	de	uma	criança	é	um	espaço	

infinito	onde	cabem	muitos	universos.	Quanto	mais	ricos	forem	esses	universos,	maiores	

serão	 os	 voos	 da	 borboleta,	maior	 será	 o	 fscínio,	maior	 será	 a	 possibilidade	 de	 amar,	

maior	será	a	felicidade	(ALVES,	1994,	p.	58).”	

Diante	disso,	destacamos	a	importância	de	uma	prática	vocal	rica	na	infância,	a	

qual	 não	 está	 restrita	 apenas	 ao	 trabalho	 do	 educador	 musical.	 Nesse	 sentido,	 os	

integrantes	 do	 GT	 refletiram	 acerca	 do	 papel	 do	 pedagogo	 na	 formação	 vocal	 das	

crianças.	Denise	Cocareli	mencionou	a	necessidade	de	juntar	de	alguma	forma	o	trabalho	

que	faz	o	professor	especialista	com	o	do	professor	generalista	na	sala	de	aula.	Cláudia	

Picanço	 acrescentou	 ao	 debate	 um	 relato	 de	 como	 conseguiu	 motivar	 os	 alunos	 e	 o	

professor	generalista,	quando	propôs	atividades	em	parceria.	Wasti	Henriques	destacou	

a	 importância	de	se	educar	musicalmente	toda	a	comunidade	escolar,	em	um	contexto	

amplo	 de	 educação,	 não	 apenas	 o	musical,	 transcendendo	 a	 relação	 professor-aluno	 e	

envolvendo	as	famílias.	

Cláudia	 Bellochio	 acrescentou	 que,	 como	 se	 vê	 nas	 ideias	 da	 filósofa	 alemã	

Hanna	Arendt,	 as	pessoas	nascem	voltadas	 à	 tradição:	 “De	 frente	para	o	passado	e	de	

costas	 para	 o	 futuro”.	 Nesse	 contexto,	 qual	 seria	 então	 o	 papel	 da	 escola?	 Ricardo	 de	

Deus	acrescentou	que	o	contexto	sociocultural	é	parte	importante	na	construção	desse	

significado.	

Foi	 também	 enfatizada	 a	 importância	 de	 dividirmos	 experiências	 "que	 dão	

certo",	 para	que	o	 encontro	de	professores	não	 seja	pautado	 apenas	por	 lamentações,	

frustrações	e	relatos	de	práticas	mal	sucedidas.	Diante	dessa	provocação,	feita	por	Sílvia	

Sobreira,	 foram	 relatadas	 experiências	motivadoras,	 que	 tiveram	 como	 resultado	 uma	

aproximação	 e	 integração	 de	 toda	 a	 comunidade	 escolar,	 como,	 por	 exemplo,	 o	

envolvimento	 das	 famílias	 em	 uma	 apresentação,	 a	 parceria	 entre	 professores	 de	

diferentes	áreas	em	projetos	interdisciplinares,	a	criação	de	um	coral	de	professores	de	
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Educação	 Infantil,	o	uso	de	Práticas	Criativas	como	recurso	nas	aulas	de	música,	entre	

outras	ações	significativas,	que	criam	uma	valorização	da	ação	docente.	 	

O	grupo	finalizou	sua	discussão,	lamentando	o	pouco	tempo	para	debate.	Porém,	

foi	um	tempo	profícuo	e	no	qual	 foi	possível	estabelecer	pontes.	Ao	 final	da	sessão	 foi	

possível	ver	vários	participantes	 trocando	contatos	e	 conversando	a	 respeito	de	 como	

seus	trabalhos	estavam,	de	alguma	forma,	conectados,	gerando	a	possibilidade	de	novas	

parcerias	 e	 trocas,	 como	 um	modo	 de	 fortalecer	 a	 rede	 de	 relações	 e	 de	 atuação	 dos	

participantes.	

Terminamos	nossa	roda	de	conversa	com	o	desejo	de	novos	encontros	e	com	a	

busca	por	"esperançar",	como	nos	ensina	Paulo	Freire:		

	

É	preciso	ter	esperança,	mas	ter	esperança	do	verbo	esperançar;		

porque	tem	gente	que	tem	esperança	do	verbo	esperar.		

E	esperança	do	verbo	esperar	não	é	esperança,	é	espera.		

Esperançar	é	se	levantar,	

esperançar	é	ir	atrás,		

esperançar	é	construir,		

esperançar	é	não	desistir!		

Esperançar	é	levar	adiante,	

esperançar	é	juntar-se	com	outros	para	fazer	de	outro	modo…		

(FREIRE,	2014,	p.110-111)	

	

	 Portanto,	 acreditamos	 que	 o	 diálogo	 construído	 poderá	 impulsionar	 e	

inspirar	 novos	 fazeres	 no	 que	 se	 refere	 às	 práticas	 vocais	 na	 escola.	 	 Assim	 como	 os	

pássaros,	é	preciso	fazer	soar	nossas	vozes	e	fazê-las	voar	com	liberdade	e	resistência.	

Sendo	o	canto	na	escola	um	direito	fundamental	de	todo	indivíduo,	"esperançamos"	uma	

escola	libertadora	e	que	reverbere	seus	cantos	polifônicos.		
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Grupo	de	Trabalho	5	–	Saúde	Vocal	–	Ms.	Clara	Rocha	

	

O	Grupo	de	trabalho	durou	1h30	com	o	tema	Saúde	Vocal.	O	objetivo	desse	GT	

foi	discutir	 a	 saúde	vocal	do	aluno	e	do	próprio	educador,	que	muitas	vezes,	 cuida	do	

outro	e	não	de	si,	mesmo	diante	da	presença	de	queixas	relacionadas	à	voz	e	saúde	vocal.	

Todos	os	participantes	fizeram	uma	breve	apresentação	de	si	e	expuseram	qual	

era	o	maior	desafio	vocal	para	si	e	para	os	alunos,	no	sentido	de	identificar	e	levantar	as	

principais	questões	a	serem	discutidas	durante	o	GT.		

A	maioria	dos	participantes	colocou	como	desafio	a	questão	da	resistência	vocal,	

do	 cansaço	 vocal	 que	 é	 decorrente	 de	 uma	 rotina	 com	muitas	 horas	 de	 aula	 e	 pouco	

cuidado	 e	 informação	 sobre	 prevenção	 e	 acompanhamento/monitoramento	 vocal.	

Abordaram-se	aspectos	da	diferença	de	ajustes	da	voz	falada	e	cantada	e	queixas	vocais	

relacionadas	 aos	 dois	 ajustes	 e	 percepções	 vocais	 relacionadas	 à	 incoordenação	 de	

respiração	na	fala	ou	no	canto.		

As	 dúvidas	 a	 partir	 de	 refluxo	 laringofaríngeo	 foram	 muito	 presentes,	 pois	

muitos	participantes	 apontaram	esse	diagnóstico	quando	 fizeram	exames	 com	médico	

otorrinolaringologista.	Foram,	ainda,	discutidos	aspectos	alimentares	e	preventivos	em	

relação	 a	 isso,	 além,	 é	 claro,	 da	 necessidade	 do	 acompanhamento	 com	 o	 profissional	

responsável.	

Durante	 o	 GT	 foram	 abordadas	 questões	 de	 fisiologia	 da	 voz,	 e	 as	 discussões	

evoluíram	em	forma	de	esclarecimentos	de	dúvidas	 	a	respeito	das	próprias	vozes	dos	

participantes	e	alguns	casos	vocais	de	alunos.	Percebeu-se	que	essa	demanda	decorre	da	

carência	 de	 informação	 acerca	 de	 saúde	 vocal	 e	 hábitos	 vocais,	 principalmente	

relacionados	à	prevenção	e	resistência	da	voz,	ao	longo	da	formação	como	educador	ou	

musicista.	 Essa	 falta	 de	 acompanhamento	 e	 prevenção	 durante	 a	 formação	 acadêmica	

pode	 favorecer	o	 surgimento	de	queixas	vocais,	quando	surge	o	aumento	de	demanda	

vocal	associado	ao	início	das	atividades	como	docente.	

Outro	 aspecto	 discutido	 foi	 quando	 encaminhar	 um	 aluno	 para	

acompanhamento	com	fonoaudiólogo	ou	otorrinolaringologista.	Esclareceu-se	sobre	os	

benefícios	de	um	acompanhamento	anual	com	profissional,	para	checar,	acompanhar	e	

prevenir	queixas	vocais.	Muitos	educadores	se	cobram	pelo	fato	de	ter	que	identificar	o	

que	 determinado	 aluno	 tem,	 a	 partir	 de	 uma	 caraterística;	 foi	 discutido	 que	 esse	 é	 o	

papel	dos	profissionais	da	saúde.	Assim,	o	educador	precisa	apenas	monitorar	uma	voz	
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inconstante	ou	que	não	acompanha	a	demanda	dos	alunos,	ou	uma	queixa	de	rouquidão	

por	mais	de	quinze	dias	e	encaminhar	esses	casos	para	avaliação	pertinente.	

Destacou-se	a	necessidade	do	trabalho	em	parceria	entre	profissionais	da	arte,	

da	 saúde	 e	 da	 educação,	 compreendendo	 o	 campo	 de	 atuação	 de	 cada	 um,	

complementando	 os	 conhecimentos	 e	 favorecendo	 a	 divulgação	 da	 necessidade	 de	

acompanhamento	 e	 conhecimento	 vocal	 dos	 educadores	 desde	 a	 sua	 formação	 e	 ao	

longo	de	sua	carreira	docente.	
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Grupo	de	Trabalho	6	–	A	voz	da	pessoa	com	deficiência	–	Ms.	Isabel	Bertevelli	

	

O	GT	é	um	espaço	para	 troca	de	experiências,	escuta	e	reflexões	a	respeito	do	

trabalho	musical	para	pessoas	 com	deficiência	na	perspectiva	da	 inclusão.	 “Dar	voz”	a	

essas	 pessoas	 e	 permitir	 que	 se	 expressem	 musicalmente	 por	 meio	 de	 recursos,	

materiais	e	técnicas	diferenciados.	Como	é	a	música	para	as	pessoas	que	não	ouvem	ou	

que	não	conseguem	se	comunicar?	Como	é	o	canto	e	a	voz	dessas	pessoas?	Conhecer	e	

compartilhar	são	o	início	da	educação	musical	para	todos.	

Muito	 tem	 se	 falado	 sobre	 a	 educação	 musical	 especial	 e/ou	 inclusiva	 das	

pessoas	com	deficiência.	O	tema	é	recorrente,	porém	ainda	temos	inúmeras	lacunas	com	

referência	 a	 como	melhorar	 esse	 atendimento	 e	 o	 próprio	 trabalho	musical.	 Ouvir	 as	

pessoas	 com	deficiência,	 ouvir	 os	 profissionais	 da	 área	 e	 outros	 interessados,	 dar	 voz	

ativa	a	essas	pessoas	é	dar	visibilidade,	é	 tornar	cada	vez	mais	 inovador	e	relevante	o	

papel	 da	 Universidade.	 Essas	 questões,	 que	 ultrapassam	 os	 limites	 das	 instituições	

especializadas,	 chegam	 a	 outros	 ambientes	 para	 discussão,	 pesquisa	 e	 reflexão,	 como	

objetivo	primordial	da	inclusão,	afinal	música	é	para	todos.	

Dar	voz	às	pessoas	com	deficiência	e,	literalmente,	fazê-las	cantar	pode	ser	um	

ato	 de	 autonomia,	 de	 expressão	 íntima	 de	 uma	 vida,	 muitas	 vezes	 cercada	 pelas	

impossibilidades.	 Discutimos	 no	 grupo	 alguns	 aspectos	 que	 poderiam	 dificultar	 o	

trabalho	musical	e	nos	deparamos	com	alguns	desafios:	

•	 Falta	de	laudo	ou	diagnóstico	para	norteamento	do	educador;	

•	 Pouca	experiência	das	instituições	que	atendem	a	esse	público;	

•	 Falta	 de	 formação	 específica	 do	 educador	 musical,	 que	 não	 conhece	 as	

características	 específicas	 da	 pessoa	 com	 deficiência	 e	 de	 apoio	 de	 equipe	

multidisciplinar;	

•	 Falta	 de	 sensibilidade	 do	 educador	 para	 fazer	 uma	 leitura	 de	 seu	 aluno,	

conhecer	 suas	 dificuldades,	 mas	 acima	 de	 tudo,	 observar	 suas	 possibilidades	 e	

habilidades;	

•	 Investimento	 em	 adaptações	 para	 excluir	 barreiras	 físicas,	 como	

indicações	em	braille,	maior	acessibilidade	para	deslocamento	e	 cadeira	de	 rodas,	por	

exemplo.	
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•	 Investimento	 em	materiais	 como	partituras	 em	braille,	 cartazes	 e	 outros	

materiais	como	descrição,	por	exemplo,	e	maior	compartilhamento	de	informações.	

Considerando	 que	 todos	 devem	 e	 podem	 ter	 acesso	 à	 música,	 todos	 podem	

aprender	música	em	diferentes	níveis	e	modalidades.	Aprender	música	não	quer	dizer	

somente	dominar	a	técnica	vocal,	ser	afinado	ou	ler	fluentemente	uma	partitura.	Fazer	

música	diz	respeito	a	como	cada	um	se	relaciona	com	sua	própria	musicalidade,	com	os	

sons	 ao	 redor,	 com	 aspectos,	 muitas	 vezes,	 sutis	 como	 o	 balbuciar	 de	 um	 bebê	 ou	 a	

emissão	 de	 sons	 em	 determinado	 ritmo	 por	 uma	 pessoa	 surdocega,	 que	 aprende	 que	

pode	vocalizar,	aprende	o	que	é	vibração	e	que	pode	emitir	sons.	

Fazer	 música	 deve	 considerar	 releituras	 de	 um	 aprendizado	 que	 necessita	

calma,	 	 paciência	 para	 descobrir	 possibilidades	 de	 expressão	 vocal	 das	mais	 variadas.	

Nesse	sentido,	a	importância	do	educador	mediador	atento,	observador	e	reflexivo	que	

une	 os	 dois	 lados:	 a	 pessoa	 e	 a	 música.	 Muitas	 vezes	 é	 necessário	 fazer	 junto	 com	 a	

pessoa,	 usar	 o	 toque	 para	 que	 possa	 perceber	 o	 som,	 por	 meio	 da	 vibração.	 Faz-se	

necessária	 adaptação	 de	 materiais,	 metodologias	 e	 procedimentos	 para	 alcançar	 os	

objetivos	e	o	total	comprometimento	das	instituições	e	famílias.	

No	 caso	 das	 pessoas	 com	 deficiência	 múltipla	 sensorial,	 que	 afeta	 a	 audição,	

visão	 e/ou	 a	 fala,	 o	 educador	 deve	 trabalhar	 próximo	 à	 pessoa,	 seja	 ela	 criança,	

adolescente	ou	adulto,	para	que	seja	identificada	facilmente,	inclusive	utilizando-se	uma	

pista	de	 identificação,	que	será	aprendida	pela	pessoa	passo-a-passo;	o	educador	pode	

utilizar	um	objeto	que	vibra,	um	instrumento	musical	que	chacoalha,	uma	pulseira,	etc.,	

ou	seja,	um	objeto	com	o	qual	a	pessoa	vai	saber	quem	está	 falando	com	ela	ou	qual	a	

atividade	 que	 será	 realizada,	 no	 caso,	 a	música.	 Pode	 ainda	 utilizar	 alguma	 forma	 de	

comunicação,	 como	um	 toque	 em	 alguma	parte	 do	 corpo,	 um	 aperto	 de	mão	 com	um	

padrão	rítmico	específico	simples	e	curto.	O	educador	deve	utilizar	algumas	estratégias	

de	 comunicação	 adaptadas,	 tais	 como,	 a	 realização	 das	 atividades	 junto	 ao	 aluno,	

proporcionando	uma	interação	sensorial	com	a	pessoa.	Cantar	passa	a	ser	uma	atividade	

a	ser	conquistada,	uma	questão	de	percepção	pelo	toque	ou	do	ouvido	atento	da	pessoa	

com	 deficiência	 visual,	 mas,	 acima	 de	 tudo,	 a	 voz	 de	 cada	 um	 precisa	 ecoar	 na	

sensibilidade	e	o	 conhecimento	de	 cada	educador,	pois	o	que	eles	mais	precisam	é	de	

oportunidade	para	fazer	música.	

	



VII	Semana	de	Educação	Musical	–	Passaredo:	Voz	na	Educação	Musical	I		–	São	Paulo	–	2019	

364	

	

Para	concluir	
________________________________ 

 

erminam	 aqui	 as	 produções	 e	 narrativas	 trazidas	 a	 estes	 Anais.	 A	 VII	

Semana	de	Educação	Musical	viveu	intensamente	a	metáfora	dos	pássaros	e	

de	 suas	 peculiaridades,	 cantando,	 dançando,	 voando,	 migrando,	 se	

expressando,	 refletindo,	 visitando	 conhecimentos	 e	 propostas	 de	 agora	 e	 de	 outras	

épocas,	nem	por	isso	menos	importantes.		Dessa	intensa	experiência,	constou	também,	a	

prática	 de	 repertório,	 especialmente	 dedicada	 à	 Semana,	 sob	 a	 inspiração	 do	 poeta	

Manoel	de	Barros:	as	Cantigas	por	um	passarinho	à	toa,	de	Marisa	Fonterrada,	em	que,	a	

cada	dia,	 os	participantes	 tiveram	oportunidade	de	 cantar	 sob	a	direção	de	diferentes	

regentes	 convidados	 –	Maria	Olga	Piñero,	 Gisele	 Cruz,	Rodrigo	Assad	 e	 Patrícia	 Costa.	

Além	disso,	por	ocasião	do	Encerramento,	foi	possível	ouvir	as	mesmas	Cantigas,	desta	

vez,	interpretadas	por	outros	pássaros:	Crianças	de	Iniciação	Musical	do	Programa	Guri	

Santa	Marcelina,	o	Coral	Juvenil	de	Louveira,	também	do	Projeto	Guri,	e	o	Coro	de	alunos	

da	 licenciatura	 e	 bacharelado	 em	 música	 do	 Instituto	 de	 Artes	 da	 Unesp,	 regidos,	

respectivamente,	por	Rodrigo	Assad,		Luís	Guilherme	Anselmi	de	Oliveira	e	Fábio	Miguel. 

Os	 trabalhos	 aqui	 apresentados	 mostram	 os	 pássaros	 chegados	 de	 outras	

plagas,	que	vieram	se	nutrir	e,	ao	mesmo	tempo,	contribuir,	mostrando	e	discutindo	suas	

ações,	pesquisas	e	criações.		

Após	uma	semana	intensa,	partiram	eles	de	volta	a	seus	habitats,	onde,	espera-

se,	 devidamente	 nutridos	 e	 entusiasmados,	 possam	 prosseguir,	 nutrindo,	 por	 sua	 vez,	

outros	pássaros,	 grandes,	pequenos,	 curiosos,	que	 lá	habitam.	Esses	novos	pássaros	 já	

interessados,	ou	que	precisam,	ainda,	de	nutrição	artística,	irão,	por	intermédio	das	aves	

que	 aqui	 vieram,	 compreender	 que	 a	 vida	 vivida	 com	 Arte	 é	 plena,	 expressiva,	

significativa.	Em	resumo,	é	mais	Vida!	E,	talvez,	queiram,	também,	que	a	Arte	e	o	Canto	

façam	parte	de	suas	vidas.	Assim,	o	ciclo	continua.	

Marisa	Fonterrada	
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