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RESUMO 

 

Esta pesquisa investiga o momento do ensaio de canto coral através da visão da teoria socio-

histórica de Vigotski. Para tal, primeiro será definido o que é a teoria da construção do 

conhecimento, que tem sua gênese no período da Revolução Russa. No primeiro capítulo, 

faremos um estudo da teoria de ensino socio-histórica através da bibliografia do próprio 

Vigotski, além de alguns autores que se propuseram a explorar a pesquisa desse psicólogo, 

que tem o materialismo dialético de Marx como mentor de seu trabalho. Também é necessário 

definir o ensaio coral e seus componentes, trazendo para discussão o regente e a pedagogia 

musical utilizada, além de alguns elementos técnicos como o aquecimento e a preparação do 

repertório. Assim, estabelecemos as bases para um segundo momento, que consiste na análise 

de cinco ensaios de diferentes corais, utilizando-se de gravações e observações, para verificar 

tanto a aplicabilidade da teoria, quanto as ações no ensaio, que podem ser entendidas através 

da teoria socio-histórica de Vigotski. 
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ABSTRACT 

 

This research investigates the rehearsal moment of the choral experience through the vision of 

the social historical theory of Vigotski. For that we start defining what the theory of 

knowledge construction is, which has its origin in the period of the Russian Revolution. The 

first chapter addresses the socio historical teaching theory, drawing upon the work of Vigotski 

himself and some other authors who studied the research this psychologist, who has in Marx 

and his dialectical materialism the mentor of his work. The choral rehearsal and its 

components also need be defined, bringing to the discussion the conductor, the music 

pedagogy used during the rehearsal and some technical elements as the warm-ups and 

repertoire preparation. Thus we establish the bases for the second moment that consists in the 

analysis of five different choral rehearsals, using recordings and observations of those 

rehearsals in order to analyze both the applicability of Vigotski’s theory and the actions in the 

rehearsals that can be understood through his theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação trabalha com o canto coral e os processos de ensino envolvidos 

no ensaio coral sob a ótica da teoria socio-histórica de Vigotski. O interesse em unir o 

trabalho de canto coral com a teoria socio-histórica aparece pela observação, através da 

experiência do autor desta dissertação, dos trabalhos de canto coral em que se inseriu como 

cantor e posteriormente como regente. Este trabalho é resultado não somente de uma pesquisa 

para esta dissertação, mas dá continuação aos estudos do autor sobre o canto coral e sobre 

Vigotski e sua teoria do desenvolvimento da inteligência humana. 

O canto coral, pelo fato de ser uma atividade artística coletiva, se torna um corpo 

social em que a educação musical é possibilitada por sua ação em conjunto. Nos ensaios, a 

integração não somente faz parte da rotina do canto como pode vir a ser um importante meio 

de educação musical. A teoria socio-histórica, por sua vez, surgiu da necessidade de uma 

forma de se pensar uma psicologia que incorporasse os ideais marxistas e da Revolução. 

Vigotski foi um dos pesquisadores que viram no projeto da revolução o guia do seu trabalho. 

A pesquisa desse autor se propôs a abordar o desenvolvimento das funções superiores da 

mente, do intelecto humano e de como se dão o aprendizado e a construção de conceitos 

culturais e científicos pelo indivíduo, sempre do ponto de vista da sua ação em sociedade. 

Para o autor, a ação coletiva e a interação ativa entre as pessoas são o meio pelo qual a cultura 

humana se constrói e se modifica. Essa teoria defende que as funções mentais se desenvolvem 

a partir do meio social para o individual. 

A partir dos seus trabalhos acerca do desenvolvimento, Vigotski discute a função 

da escola e também do professor. A sua pesquisa lhe forneceu dados acerca do 

desenvolvimento da linguagem e de como operam as ferramentas de mediação dos processos 

de desenvolvimento dos conceitos que o indivíduo carregará no decorrer de sua vida. O 

aprendizado, para a teoria socio-histórica, é constante, sempre se modifica, e nunca acaba. 

Por outro lado, temos o canto coral. No segundo capítulo serão abordadas algumas 

concepções e posicionamentos sobre o canto coral, com ênfase no momento do ensaio. Entre 

esses aspectos, falaremos sobre o próprio canto coral amador, suas características sociais e 
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pedagógicas e a sua atuação como meio de educação musical, sobre o regente e o professor de 

técnica vocal, enfatizando sempre qual é o papel do maestro nesse tipo de prática coral, e, por 

fim, o ensaio. 

É nesse capítulo que o ensaio será tratado com mais detalhamento. Entendemos 

que é preciso descrever os procedimentos característicos de um ensaio de coro que estarão 

sendo observados em loco. Nesses procedimentos, temos dois grandes momentos: a técnica 

vocal - que envolve aquecimento e desaquecimento vocal, os vocalizes e a educação musical 

voltada para a percepção e produção sonora de forma mais específica -, e a preparação do 

repertório, quando será aplicado o que foi apreendido nos momentos de técnica vocal ao 

repertório e às exigências do repertório. Nesse segundo momento, o trabalho de educação 

musical acontece ligado claramente a um conjunto específico de peças musicais. Aqui a 

percepção e a emissão vocal atuarão para expressar as características musicais das obras, que 

variam muito de acordo com o estilo e o contexto da peça. 

Na preparação, os saberes relacionados à música como expressão artística se 

tornam mais evidentes. Temos, então, o aprendizado das formas e expressões musicais através 

da voz na preparação do repertório, e na técnica vocal se constrói a ferramenta que permitirá a 

experiência posterior do canto. Todos os momentos de um ensaio coral são voltados para as 

músicas, para o aprendizado da linguagem e da expressão musical. Porém, em momentos 

diferentes, esse aprendizado toma formas distintas, ou seja, a técnica vocal, com seus 

conceitos acerca da execução da voz, e a preparação do repertório, que aplica essa execução, 

se reportam ao aprendizado da expressão artística em si. Em todos os momentos a prática do 

canto coletivo se volta tanto para o aprendizado da técnica, quanto para a manifestação 

artística propriamente dita. 

Depois da base teórica construída, é feito o trabalho de campo, onde os ensaios do 

coral da SERLIMP, Coral Musiarte, Conjunto Feminino Musiarte, coral da Escola de Música 

Semitom, todos na cidade de Londrina - PR e o Coral Espírita Hugo Gonçalves, de Cambé – 

PR, são gravados em áudio e, principalmente, em vídeo. Além das gravações temos também 

duas entrevistas realizadas com os regentes Roberto Pereira Panico e José Mario Tomal, 

justamente com o intuito de complementar as informações obtidas nas gravações. A partir das 

observações e da análise dos dados passamos para o terceiro capítulo, que apresenta os dados 
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obtidos nos ensaios e discute a prática de educação musical desses coros, tendo por lente a 

teoria socio-histórica de Vigotski. 

Este trabalho, portanto, se dispõe a discutir o canto coral no seu âmbito 

pedagógico e verificar, desta forma, como e “se” a teoria vigotskiana pode contribuir para a 

compreensão de como se dá a construção de saberes musicais no ensaio de um coro, sendo 

que a grande questão desta dissertação consiste em como aplicar uma teoria do 

desenvolvimento das funções superiores da mente ao ensino de canto em grupo. 
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CAPÍTULO 1: TEORIA SOCIO–HISTÓRICA 

 

 

Este capítulo aborda a teoria socio-histórica de Vigotski com a finalidade de 

estabelecer as bases para que este trabalho possa relacionar os estudos acerca do 

desenvolvimento da mente humana e dos processos psicológicos e culturais com a experiência 

do ensaio coral. A ideia de trazer a teoria de desenvolvimento do pesquisador russo Lev 

Semenovich Vigotski (1896 – 1934) - que trata do desenvolvimento de funções psicológicas 

superiores1 - ao canto coral se deve ao fato de essa teoria abordar o processo de construção do 

conhecimento como uma atividade social que atua em conjunto com os processos individuais 

de desenvolvimento, coincidindo em alguns pontos com a prática de canto coral, não somente 

no que diz respeito à ação pedagógica em conjunto, mas também aos processos de ensino e 

aprendizagem que naturalmente aparecem e que poderão aparecer de acordo com a forma com 

que o ensaio é conduzido pelo regente em conjunto com seus cantores. 

A teoria socio-histórica é uma corrente de pensamento atualmente utilizada na 

área da psicologia da educação, que considera o homem não simplesmente aprendiz dos 

conhecimentos que lhe são disponibilizados. Ele atua sobre sua cultura que, por consequência 

o modifica. Assim, o conjunto de saberes que acompanham o indivíduo durante a sua vida é 

construído e reconstruído dialeticamente2 à medida que a pessoa e seus processos 

psicológicos e biológicos interagem com os conteúdos sociais que a cercam e com as pessoas 

com quem se relaciona de alguma forma. 

 

 

(...) a formação da consciência e das capacidades humanas só é possível no processo 
de trabalho na relação com outros homens e com a utilização de instrumentos 
materiais e psicológicos; o pensamento é culturalmente mediado e a linguagem é o 

                                                 
1 Funções psicológicas superiores são as formas mais complexas de pensamento, como a memória, a capacidade 
de aprender e os caminhos mentais que são criados no decorrer da vida do indivíduo. 
2 Vigotski (1995 p.61-63) fala sobre sua concepção de dialética, que se baseia em Engels, no qual a considera 
como uma  ação transformadora recíproca entre o meio natural ou cultural e o homem que nele atua; portanto, à 
medida que o indivíduo, através de sua ação cultural e material atua sobre um determinado ambiente, ele tanto 
modifica o seu contexto quanto é modificado pelo mesmo, ao se pensar as relações entre sujeitos socioculturais 
podemos, também,  aplicar o mesmo princípio.  
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principal meio dessa mediação; os processos intelectuais e afetivos são 
inseparáveis.3 (MEIRA 2007 p.41) 

 

 

Esta teoria vê o desenvolvimento da psique4 humana e dos saberes culturais 

ligados às vivências do sujeito em meio à sociedade e como ambos se reconstroem 

mutuamente. Assim, para esta linha de pensamento, as capacidades humanas de aprendizado 

só se desenvolvem em conjunto com o outro, ou seja, “a criança é capaz de fazer em 

colaboração hoje, o que será capaz de fazer sozinha amanhã.” (VIGOTSKI, 2001. p.241). Esta 

visão é bastante evidente no livro Formação Social da Mente e no capítulo sexto de 

Pensamento e Linguagem, no qual é exposta a teoria de ensino que se originou da pesquisa de 

Vigotski. 

 

 

Temos afirmado que a criança é capaz de realizar em cooperação muito mais do que 
sozinha. Porém temos de acrescentar que não infinitamente mais, mas dentro de 
alguns limites, estritamente determinados pelo seu estágio de desenvolvimento e por 
suas capacidades intelectuais. Em Cooperação, a criança se faz mais forte e mais 
inteligente do que quando sozinha, é capaz de superar dificuldades intelectuais ainda 
maiores, estritamente regulada, que determina a divergência entre o trabalho 
independente e em cooperação. (VIGOTSKI, 2001 p.240) 

 

 

Embora em boa parte da pesquisa de Vigotski5 o objeto de estudo seja o 

desenvolvimento das funções psicológicas na criança, ele demonstra a preocupação em 

verificar como o desenvolvimento atua em outras faixas etárias. Justamente pelo fato de esses 

estudos tentarem observar como se dá o processo de formação do conhecimento no ser 

humano, podemos nos basear neles para entender esses mesmos processos no ensaio de um 

coro adulto. O próprio autor recheia seus estudos com comparações entre a adolescência e o 

                                                 
3 MEIRA, Marisa E. M. Psicologia Histórico Cultural: fundamentos, pressupostos e articulações com a 
psicologia da educação. Orgs.: MEIRA, Marisa E. M.; FACCI, Marilda G. Dias. Editora: Casa do Psicólogo 
São Paulo, SP. 2007 p.27 – p.62. 
4 Para Vigotski (1997 p.100) a psique é a expressão subjetiva dos processos mentais que se desenvolvem no 
indivíduo, “como uma faceta especial, uma característica qualitativa especial das funções superiores do cérebro”. 
5 O Livro Formação social da mente é composto por artigos de Vigotski em que fala sobre a pesquisa que foi 
conduzida tendo por objeto de estudo o desenvolvimento das funções psicológicas superiores na infância. 
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pensamento na idade adulta. Afinal, os processos de ensino e aprendizagem apresentados 

estão presentes em toda a vida do indivíduo, porém com uma diversidade de experiências que 

vão se acumulando com o tempo. Desta forma esta teoria do desenvolvimento pode ser 

aplicada ao canto coral em geral. 

Procuraremos entender neste trabalho, então, até que ponto e como essa pesquisa 

do começo do século XX pode aparecer em uma situação de educação musical típica do canto 

coral amador. No entanto, não podemos nos esquecer de que Vigotski está inserido em um 

contexto que se diferencia qualitativamente do contexto atual. Vigotski é um pesquisador que 

viveu o período da Revolução Russa e tinha o objetivo de redefinir o pensamento da 

psicologia aplicada ao desenvolvimento do intelecto humano, tendo por base ideológica o 

marxismo de sua época e por base teórica os pesquisadores do seu período, como Jean Piaget, 

Willian Stern, Kurt Koffka e Iván Petróvich Pavlov. Já o canto coral da atualidade é uma 

situação de construção de conhecimentos musicais que geralmente acontece em um ambiente 

informal de ensino, onde a expressão artística é o elemento fundamental dessa prática cultural. 

O regente de um coro amador se vê na tarefa de fazer com que pessoas que não têm um 

contato específico com música desenvolvam sua musicalidade a fim de se expressar através 

do canto. Desta forma, o canto coral necessariamente se torna um ambiente de educação 

musical e de construção de conhecimentos musicais. Os processos de assimilação, 

internalização do conhecimento, imitação e reconstrução de conhecimentos culturais se fazem 

presentes em todo o trabalho de musicalização no canto coral. O elemento principal da teoria 

de Vigotski, a construção do sujeito histórico cultural de forma dialética, é uma constante no 

trabalho de canto coral. 

Assim, mesmo que os tempos históricos e sociais se diferenciem, fazendo com 

que não seja prudente simplesmente transportar o pensamento de um autor de 1920 para a 

atualidade sem considerar estas diferenças contextuais, as relações de construção do 

conhecimento continuam. A teoria apresentada por Vigotski condiciona o desenvolvimento do 

indivíduo e a forma como ele acontece ao ambiente histórico em que está inserido; desta 

forma a pessoa é vista como um sujeito histórico que é modificado e modifica o seu ambiente 

sociocultural. O canto coral, por sua vez, se torna um ambiente pedagógico cultural que utiliza 

o coletivo como mediador da construção dos conhecimentos culturais, dando aos seus 
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integrantes a oportunidade de criarem as ferramentas que permitirão a expressão da 

musicalidade do grupo e também dos indivíduos. 

 

  

1.1 ‐ A PESQUISA DE VIGOTSKI 

 

 

Recuperar a historicidade do pensamento de Vygotski significa, antes de tudo pensar 
a sua concepção teórica à luz da história, ou seja, como projeto coletivo pós-
revolucionário, tal como se fez, sem julgar os acontecimentos como produto de boas 
ou más intenções dos homens, ou como fruto de equívocos teóricos ou práticos.6 

 

 

Vigotski começou seu trabalho como psicólogo logo após a Revolução Russa de 

1917. Os seus estudos foram efetuados primeiramente no laboratório do Instituto de 

Psicologia de Moscou e posteriormente no Instituto de Estudo das Deficiências, sendo este 

último por ele fundado, concentrando o seu trabalho na área de psicologia nos anos que vão 

de 1924 a 1934, quando morreu vítima de tuberculose. Vários livros atribuídos a Vigotski são 

compilações de artigos e anotações sobre seu trabalho, que somente vários anos após a sua 

morte foram publicados por seus companheiros e alunos. Os títulos Psicologia da Arte, 

Formação Social da Mente e Pensamento e Linguagem, são, portanto, publicações póstumas 

do trabalho e a produção desse pesquisador. 

No período da pesquisa de Vigotski, a psicologia na Rússia estava em busca de 

uma identidade que se harmonizasse com os ideais da Revolução de 1917. A primeira 

proposta de uma psicologia marxista apareceu com Kornilov em 1923, no Congresso 

Soviético de Neuropsicologia, onde o autor tece duras críticas ao pesquisador - então diretor e 

fundador do Instituto de Psicologia de Moscou - G. Chelpanov, pelo fato de seu trabalho não 

atribuir ao marxismo um papel de destaque na construção de suas ideias. Essas crítica fizeram 

                                                 
6 TULESKI, Silvana Calvo. Vigotski: a construção de uma psicologia marxista. 2ed. Editora: Universidade 
Estadual de Maringá. Maringá PR, 2008 p.71. 
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com que Kornilov assumisse o cargo de diretor do instituto, trazendo com ele uma equipe de 

pesquisadores jovens para pensar uma psicologia marxista. Entre esses pesquisadores se 

encontrava Alexander Lúria, Alexei Leontiev e Lev S. Vigotski. 

De acordo com Michael Cole e Sylvia Scribner7 (2009), os trabalhos de Vigotski 

aparecem em um período no qual a psicologia, que até então era muito recente, se encontrava 

em plena formulação. Muito da metodologia aplicada aos estudos do comportamento humano 

até então ainda se baseava nas ciências naturais, principalmente em Charles Darwin, Gustav 

Fechner e I. M. Sechenov. 

 

 

Esses três livros, de Darwin, Fechner e Sechenov, podem ser vistos como 
constituintes essenciais do pensamento psicológico do final do século XIX. Darwin 
uniu animais e seres humanos num sistema conceitual único regulado por leis 
naturais; Fechner forneceu um exemplo do que seria uma lei natural que descrevesse 
as relações entre eventos físicos e o funcionamento da mente humana; Sechenov, 
extrapolando as observações feitas em preparações neuromusculares isoladas de rãs, 
propôs uma teoria fisiológica do funcionamento de tais processos mentais em seres 
humanos normais. Nenhum destes autores se considerava (e tão pouco era 
considerado pelos seus contemporâneos) psicólogo. No entanto, eles forneceram as 
questões centrais que preocupariam a psicologia, uma ciência jovem, na segunda 
metade do século: quais são as relações entre o comportamento humano e animal? 
Entre eventos ambientais e mentais? Entre processos fisiológicos e psicológicos? 
Várias escolas de psicologia atacaram uma ou outra destas questões, contribuindo 
com respostas parciais dentro de perspectivas teóricas limitadas. (COLE e 
SCRIBNER, 2009 p. XIX – XX). 

 

 

Neste período, fora da Rússia, havia diversas escolas de psicologia8 que, de certa 

forma, tinham pensamentos muito diferentes e até mesmo divergentes em alguns pontos, mas 

cada uma delas respondendo, mesmo que parcialmente, a algumas lacunas sobre o 

desenvolvimento do pensamento e comportamento humano, que até então era uma linha de 

estudo ainda jovem e muitas vezes ligada às patologias da psicologia humana. É um período 

que o próprio Vigotski considera como um tempo de crise na púbere ciência da psicologia 

                                                 
7COLE, Michel; SCRIBNER, Sylvia. Introdução. IN: Formação Social da Mente. Org: COLE, Michel; 
SCRIBNER, Sylvia; JOHN-STEINER, Vera; SOUBERMAN, Ellen. Trad: NETO, José C. BARRETO, Luís S. 
M. AFECHE, Solange C. editora: Martins Fontes, São Paulo SP. 2009 182p.  
8 Vigotski abre o texto O instrumento e o Símbolo no Desenvolvimento da Criança enumerando algumas destas 
tendências como o alemão Karl Stumpf, que “Comparou o estudo das crianças a botânica”, Wolfgang Kohler e 
seus estudos com macacos antropóides, K. Buhner e uma grande diversidade de outros trabalhos de sua época. 
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(1997 p.259 - 260), porém, uma crise que tem bases metodológicas. A forma com que se 

aborda o desenvolvimento do intelecto humano não é capaz de explicar o funcionamento das 

funções psicológicas superiores e complexas da mente humana. Poucos eram os estudos que 

caminhavam, de fato, em direção à compreensão dos aspectos do desenvolvimento da mente 

humana. 

Entre os estudos de seu tempo, os trabalhos de Jean Piaget9 foram de grande 

importância porque trazem uma nova visão acerca do desenvolvimento das funções cognitivas 

da criança. Embora diferente em vários aspectos da teoria de Vigotski, está entre os primeiros 

pesquisadores a humanizarem o desenvolvimento da criança, ou seja, tentar compreendê-la na 

totalidade das relações que ocorrem durante o seu crescimento cognitivo. O construtivismo de 

Piaget busca identificar os processos de construção do pensamento pelos quais o sujeito passa 

para poder desenvolver os conceitos culturais e técnicos que farão parte dele como um todo. 

 

 

As investigações de Piaget inauguram uma nova era na teoria do desenvolvimento 
da linguagem e do pensamento da criança, de sua lógica e de sua concepção de 
mundo. Tem importância histórica. Pela primeira vez, Piaget, com ajuda do método 
clínico de investigação do pensamento e da linguagem da criança, elaborado e 
introduzido na ciência por ele mesmo, levou a cabo com excepcional audácia, 
profundidade e amplitude uma investigação sistemática das particularidades da 
lógica infantil em um novo plano de análises. (VIGOTSKI, 2001 p.29). 

 

 

Assim como Piaget, Vigotski também viu a necessidade de rediscutir as formas 

como o objeto psicológico era abordado, reconstruindo procedimentos e formas de análise que 

eram utilizados até então. Desta forma, a pesquisa de Vigotski buscou suprir as lacunas que 

ainda restavam na abordagem da construção do pensamento. 

Diferente de Piaget, Vigotski via nas concepções marxistas a solução para estas 

lacunas que a psicologia do desenvolvimento ainda apresentava; desta forma, o conceito de 

construção do meio cultural e a visão do sujeito como um ser histórico, defendido por 

                                                 
9Jean Piaget foi um psicólogo suíço que, segundo VIGOTSKI (2001 p.29) “inaugurou uma nova era no desen-
volvimento da teoria da linguagem e do pensamento da criança”. Os seus estudos estão entre os mais significati-
vos no pensamento construtivista, onde a pedagogia é um conjunto de processos e de interações ativas entre o 
indivíduo e o conhecimento que leva à construção dos saberes individuais e coletivos em uma sociedade. 
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Vigotski, estão ligados a uma visão marxista da história do homem e da humanidade, que vê 

no contexto geral e complexo a chave para compreender o particular e o mais simples, ou 

seja, “compreender o obrok a partir da renda e a forma feudal a partir da burguesa”10 

(Vigotski 1997, p.262). 

Este conceito de que, através da compreensão do todo se chega às partes, permeia 

toda a discussão metodológica vigostkiana. Assim, é possível dizer que “Vigotski viu nos 

métodos e princípios do materialismo dialético a solução dos paradoxos científicos 

fundamentais com que se defrontavam seus contemporâneos.” (COLE e SCRIBNER, 2009. p. 

XXV) Então, ao ver o sujeito como um ser histórico, que se forma em meio social e 

dialeticamente se relaciona com o seu contexto, o método de abordagem da sua pesquisa 

tende a contemplar esta visão marxista da ação do homem no seu meio. Meira (2007), ao falar 

da psicologia histórico-cultural, aponta para a necessidade de se entender o método do 

materialismo dialético de Marx para poder determinar as bases ideológicas de Vigotski. 

 

 

Ao defender a necessidade de se conceber as idéias como produtos situados em 
relações sociais que se desenvolvem historicamente, evidenciando a História como 
um processo ordenado que se constitui produto da atividade humana, Marx não 
apenas fez a crítica às principais correntes filosóficas de seu tempo, como ainda 
buscou organizar os princípios fundamentais de um método científico que fosse 
adequado à compreensão dos fenômenos como fatos sociais concretos. (MEIRA,, 
2007. p.35) 

 

 

Neste momento, a autora acima citada, ao falar sobre as influências marxistas de 

Vigotski, explica brevemente o método e a visão de história do pensamento materialista 

dialético. Embora não seja intenção deste trabalho discutir as ideias marxistas sobre a história 

da humanidade, é importante clarificar o que é o método materialista do qual estamos falando. 

Este método fala da relação do homem com a natureza regrada através do trabalho e da 

modificação da própria natureza, o que acarretará na modificação da sociedade. Portanto, 

todas as transformações sociais são dependentes da ação econômica da humanidade. Desta 

                                                 
10 Chayanov A. V. Teoria da Economia Camponesa. Editora: Universidade de Manchester, Inglaterra. 1986 
p.16, explica que o termo “obrok” se refere ao porcentual da produção do camponês - que se dedicava 
exclusivamente ao seu ofício - cobrado pela monarquia russa tal como um imposto. 
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forma, o indivíduo se torna um ser histórico que atua de forma dialética no mundo, em que, ao 

transformá-lo, transforma a si mesmo. A cultura, portanto, se constrói a partir do social para o 

individual e do individual para o social. 

 
 

Poderíamos dizer que em todos os capítulos conseguimos identificar aqueles 
momentos fundamentais e que tem um profundo significado para a educação 
cultural da criança. 

O primeiro deles consiste em que se modifica o próprio conceito de 
desenvolvimento: em lugar do desenvolvimento estereotipado, estabelecido das 
formas naturais, parecido com uma substituição automática das formas tão 
características na infância uterina, teremos um processo vivo de estabelecimento e 
desenvolvimento que caminha em constante contradição entre as formas primitivas e 
culturais; como já dizíamos antes, este vivo processo de adaptação pode ser 
comparado, por analogia, com o vivo processo de evolução dos organismos ou com 
a história da humanidade. (...) 

O segundo momento, mais importante e mais essencial, introduz pela primeira vez 
no problema da educação um enfoque dialético do desenvolvimento da criança. Se 
antes, ao não diferenciar os planos de desenvolvimento, cabia ingenuamente 
imaginar que o desenvolvimento cultural da criança era continuação e conseqüência 
direta de seu desenvolvimento natural, hoje em dia tal concepção é impossível. 
(VIGOTSKI 1998 p.304). 

 

 

Nessa passagem do texto de Vigotski, a concepção marxista do desenvolvimento 

se torna bastante visível. Vigotski, ao considerar que o desenvolvimento cultural como uma 

continuação da evolução das funções biológicas não é mais uma posição viável, passa a ver o 

sujeito como um ser que se constrói de forma dialética, tanto nas relações internas entre o 

conteúdo psicológico e biológico da pessoa, quanto nas relações externas entre o indivíduo e o 

seu contexto cultural. Portanto, o complexo psicológico e cognitivo das pessoas é construído 

no seio das relações sociais em constante choque com as relações internas da pisque do 

indivíduo. O autor se via engajado em um processo de revolução da psicologia. A “nova 

psicologia” deveria contemplar o contexto social, o aprendizado e deveria instrumentar o 

indivíduo para a práxis social. Já a antiga psicologia se equivocava em diversos pontos, entre 

eles, a falta de capacidade de reconhecer a dinâmica dialética dos processos de 

desenvolvimento e de aprendizagem. A escola, que até então se baseava nesta psicologia, 

precisava aprender a contemplar o contexto social como ponto de partida do ensino, 
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possibilitando ao aluno desenvolver novas ferramentas de ação cultural, ação esta que é 

dialética e historicamente ativa. 

 

 

Opondo-se aos estudiosos de sua época, ele procura demonstrar os elementos da 
crítica e da análise das teorias existentes para construir uma nova psicologia. 

(...) 

Vygotski deixa claro que, ao analisar as teorias psicológicas de sua época, não tem 
como intenção realizar críticas a esse ou aquele autor em particular, mas sim 
explicar as tendências objetivas que conduzem os postulados científicos. Para ele é 
na objetividade, nas necessidades que a realidade impõe, de acordo com a 
organização dos homens, que é possível entender as idéias, suas limitações e 
contradições. (TULESKI, 2008 p.81-82). 

 

 

Voltando-nos agora para os procedimentos metodológicos da pesquisa de 

Vigotski, o livro Pensamento e Linguagem (2001) dedica todo o seu primeiro capítulo a falar 

sobre o seu método de análise e sobre as abordagens que eram usadas pela psicologia até 

então, apontando as falhas nos métodos correntes e explicando como a sua pesquisa pretendia 

resolver os problemas por ele apontados. Neste período, era comum se pensar que, para 

estudar os processos mentais, era necessário isolar os elementos a serem analisados. Portanto, 

ao se analisar os processos mentais no indivíduo, alguns pesquisadores optaram por dividir os 

elementos psicológicos em partes independentes para a melhor compreensão de cada processo 

individualmente. Entretanto, cada processo não opera individualmente na pessoa; desta forma 

essa metodologia não permite o entendimento das funções psicológicas. Esta ideia de 

decompor o pensamento em partes menores pode até facilitar a compreensão das partes, 

porém obscurece o todo. Vigotski usa o exemplo do estudo da molécula de água: é o fato de 

estudar a molécula como um todo que possibilitará ao pesquisador a descoberta das 

características de cada parte, observá-las separadamente não fornece pistas concretas sobre o 

funcionamento real da molécula ou de como os seus componentes reagem entre si 

(VIGOTSKI, 2001, p.18).  O trabalho de Vigotski se propôs então a estudar um elemento que 

para se constituir utiliza diferentes “partes” do intelecto do indivíduo, permitindo a análise do 

conjunto dos processos e levando a uma melhor compreensão de como operam os diversos 
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elementos cognitivos da mente humana. Ele sugere que, ao invés de se estudarem os 

elementos do pensamento individualmente, é mais interessante encontrar uma unidade de 

pensamento onde eles se encontrem nas suas relações, ou seja, “um produto de análise que, ao 

contrário dos elementos, conserva todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser 

dividido sem que as perca” (VIGOTSKI, 2008 p.5). 

Vigotski indica a palavra como exemplo de unidade a ser estudada. Não a palavra 

que é externalizada, mas o significado interno dela. Assim, ao se verificar como se dá o 

processo de construção desses significados, é possível entender como a criança e suas 

estruturas psicológicas se desenvolvem e como acontecem os processos de ensino e 

aprendizado. O objeto da pesquisa se torna os processos e não apenas os “objetos 

psicológicos” 11. 

 

 

Da palavra conhecemos sempre o seu aspecto externo, dirigido aos demais. Seu 
outro aspecto, o interno, seu significado, é tão desconhecido como a face oculta da 
lua, tem permanecido e permanece sem estudar. Não obstante, é aí precisamente 
onde se oculta a possibilidade de resolver as questões que nos interessam sobre as 
relações entre o pensamento e a linguagem, porque é no significado da palavra onde 
reside a chave da unidade que denominamos pensamento lingüístico. (VIGOTSKI, 
2001 p.20) 12 

 

 

Para que as estruturas mentais apareçam, é necessário criar as condições para 

provocar as reações a serem estudadas. Explicando melhor, falamos aqui sobre o método 

experimental, ou seja, por mais que a palavra e a linguagem sejam a unidade onde as relações 

mentais se encontram atuantes, é preciso criar certos estímulos e formas de direcionamento 

para que, com a diversificação de situações, os dados colhidos sejam mais completos no 

sentido de trazerem consigo uma visão mais ampla acerca do objeto de estudo. Por isso a 

                                                 
11 Vigotski, em Pensamento e linguagem e também no livro História do desenvolvimento das funções psíquicas 
superiores coloca que o objeto de seu trabalho não são partes isoladas, como a memória, a percepção e o 
pensamento, mas sim os processos que envolvem a construção desses elementos e a atuação deles na vida social 
e particular do sujeito. 
12 Unidade do pensamento linguístico é justamente a parte do pensamento em que se concentram as relações que 
ocorrem na formulação do pensamento linguístico como um todo. O signo quando associado à palavra concentra 
em si uma variada gama de relações cognitivas que são necessárias para a criação deste elemento, se tornando 
uma parte em que o todo pode ser visto. 
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situação controlada no laboratório se faz fundamental para os estudos que levaram à teoria 

socio-histórica do desenvolvimento humano. Assim, Vigotski e a equipe que o acompanhava 

utilizaram de diversos experimentos nos laboratórios em que atuavam para obter as reações 

que melhor expunham as unidades do funcionamento da mente a serem investigadas. 

Um destes experimentos foi o uso de um jogo de cartas criado especificamente 

para trazer reações que possibilitassem ao pesquisador investigar o funcionamento da 

memória em relação ao desenvolvimento do indivíduo. Ele consistia em determinar a ação do 

signo sobre capacidade de memorização das regras do jogo: 

 

 

Pedia-se a crianças que participassem de um jogo no qual elas tinham que responder 
a um conjunto de questões, sem usar determinadas palavras. Em geral, cada criança 
recebia três ou quatro tarefas que diferiam quanto às restrições impostas a suas 
respostas e quanto aos tipos de estímulos auxiliares em potencial que poderiam usar. 
Cada tarefa consistia de dezoito questões, sete delas referentes a cores (por exemplo, 
“Qual cor...”). A criança deveria responder cada questão usando uma única palavra. 
A tarefa inicial foi conduzida exatamente dessa maneira. A partir da segunda tarefa, 
introduzimos regras adicionais que deviam ser obedecidas para que a criança 
acertasse a resposta. Por exemplo, a criança estava proibida de usar o nome de duas 
cores e nenhuma cor poderia ser usada duas vezes. A terceira tarefa tinha as 
mesmas regras que a segunda, e fornecia-se às crianças nove cartões coloridos como 
auxiliares para o jogo (“estes cartões podem ajudar você a ganhar o jogo”). A quarta 
tarefa era igual à terceira, e foi utilizada nos casos em que a criança não usou 
adequadamente os cartões coloridos ou começou a fazê-lo tardiamente na terceira 
situação. Antes e depois de cada tarefa fazíamos perguntas com o objetivo de 
determinar se as crianças lembravam das instruções e se as tinham entendido. 
(VIGOTSKI 2009 p.34-35). 

 

 

Neste experimento, conduzido por Leontiev, Vigotski analisa o uso da ferramenta 

– o cartão – como um mediador da memória, que possibilita a ampliação da capacidade de 

memorização da pessoa. Esta análise, então, trata do papel do uso de instrumentos externos e 

internos para auxiliar funções cognitivas ainda não amadurecidas13. Percebeu-se que à medida 

que a fala se desenvolve e a operação com signos se faz intelectualmente viável, a criança se 

vê capaz de utilizar elementos externos a sua memória natural para transpor a sua própria 

                                                 
13 O termo amadurecimento é utilizado em Vigotski para se referir ao nível de desenvolvimento de determinados 
elementos da psique. 
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capacidade de armazenar informações. Assim foi possível evidenciar a capacidade mediadora 

do signo da ação com o outro e do instrumento. 

Esta discussão metodológica, característica de vários escritos de Vigotski, aparece 

em função de uma nova visão de ser humano. A teoria socio-histórica traz o estudo do 

desenvolvimento como sendo a compreensão da história da construção dos processos 

cognitivos e culturais do sujeito em sociedade. Tuleski (2008, p.87) explica que, para 

Vigotski, “a natureza determina que o homem tenha necessidades, e a história, por sua vez, 

determina quais serão estas necessidades. Decorre, portanto, que o conhecimento científico é 

o conhecimento da natureza, mas são as relações sociais engendradas pelos homens em um 

determinado período que determinam a forma de relação do homem com a natureza.” Por 

isso, o foco sobre as relações mais do que sobre a individualidade das partes da psique. A 

pesquisa de Vigotski considera o amadurecimento das funções psicológicas superiores como 

um conjunto complexo de relações e processos intra e interpessoais. Porém, Vigotski coloca 

que, ao mesmo tempo que o amadurecimento das funções superiores estão inter-relacionadas, 

nem todas estas funções se desenvolvem em conjunto ou, ao desenvolver uma certa 

habilidade, esta interfere em todas as outras. As diferentes habilidades do ser humano se 

desenvolvem de maneira independente, mesmo que atuando como parte de um conjunto 

psicológico. Um exemplo disso é que para Vigotski o aprendizado e o desenvolvimento não 

caminham juntos. O aprendizado sempre deve preceder o desenvolvimento, ou seja, a pessoa 

aprende algo novo e ao internalizar esse novo conhecimento se desenvolve, permitindo outros 

aprendizados em níveis mais difíceis, que permitirão novamente o desenvolvimento. 

 

 

 

Essa pesquisa mostra que a mente não é uma rede complexa de capacidades gerais 
como observação, atenção, memória, julgamento etc., mas um conjunto de 
capacidades específicas, cada uma das quais, de alguma forma, independente das 
outras e se desenvolve independentemente. O aprendizado é mais do que a aquisição 
de capacidade para pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para 
pensar sobre várias coisas. O aprendizado não altera a nossa capacidade global de 
focalizar a atenção; em vez disso, no entanto, desenvolve várias capacidades de 
focalizar a atenção sobre várias coisas. De acordo com esse ponto de vista, um treino 
especial afeta o desenvolvimento global somente quando seus elementos, seus 
materiais e seus processos são similares nos vários campos específicos; o hábito nos 
governa. Isso leva à conclusão de que, pelo fato de cada atividade depender do 
material com a qual opera, o desenvolvimento da consciência é o desenvolvimento 
de um conjunto de capacidades independentes ou de um conjunto de hábitos 
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específicos. A melhora de uma função da consciência ou de um aspecto da sua 
atividade só pode afetar o desenvolvimento de outra na medida em que haja 
elementos comuns entre ambas as atividades. (VIGOTSKI, 2009, p.92). 

 

 

Todo este trabalho de reformulação metodológica e de estudo do desenvolvimento 

junto com a visão marxista de humanidade vai produzir o material necessário para a teoria 

socio-histórica de desenvolvimento intelectual e cultural. A pesquisa revelou que o 

movimento de aprendizado dos saberes culturais parte do corpo social para os indivíduos. As 

funções cognitivas que se desenvolvem e amadurecem são instrumentos mediadores na 

relação do sujeito com o mundo, permitindo-o que atue dialeticamente sobre o seu contexto 

tanto fisica como simbólica e intelectualmente. Segundo Vigotski, “o aprendizado desperta 

vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a 

criança interage com outras pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus 

companheiros” (VIGOTSKI, 2009, p.103). O estudo em questão se direciona, portanto, aos 

processos de construção de conceitos teóricos e culturais, que, segundo o autor da pesquisa, só 

se concretizam através da relação com o meio físico e, principalmente, social. 

 

 
1.2 ‐ APRENDIZADO E O CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

 

 

Um dos principais pilares da teoria de Vigotski é a construção dos conhecimentos 

culturais e específicos através da interação com o meio social. Podemos dizer que para 

Vigotski o homem, como um ser cultural e inteligente, se constitui nas relações entre seus 

pares e seu meio físico e psicológico. O conceito de «eu», por exemplo, aparece na infância a 

partir do momento que a criança reconhece os outros, ou seja, o ser humano se descobre como 

indivíduo a partir do momento que se percebe em meio a outros sujeitos, assim a própria 

formação da personalidade humana é constituída socialmente. 
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O momento decisivo no desenvolvimento da personalidade da criança é a tomada de 
consciência de si «eu». A princípio e como é sabido, a criança se identifica com o 
seu próprio nome e assimila com certa dificuldade o pronome pessoal. J. Baldwin 
assinalou acertadamente que o conceito de «eu» se desenvolve na criança através do 
conceito sobre os outros. Assim, o conceito de «Personalidade» é social, é um 
conceito reflexo que se forma na criança quando a criança aplica a si mesmo os 
procedimentos de adaptação que aplica aos outros. (VIGOTSKI, 1995, p.337). 

 



Pode se dizer por esse parágrafo que, à medida que a criança reconhece a 

individualidade presente no outro, passando a ver os seus pares como sujeitos diferenciados 

do todo, consegue se ver da mesma forma, surgindo assim, o conceito de «eu». A identidade 

cultural do ser humano, então, parte do coletivo para o singular. Quando a criança aprende a 

individualizar as pessoas à sua volta, ela aplica o mesmo para si. Isso só é possível, no 

entanto, quando ela passa a ser capaz de uma visão mais analítica do mundo à sua volta, ou 

seja, enxergar as partes em meio ao todo. 

A teoria socio-histórica do desenvolvimento considera o aprendizado da criança 

como uma constante interação entre o seu desenvolvimento natural e o cultural, formando 

assim a personalidade e estruturando o crescimento e a maturação das funções superiores da 

mente. O próprio processo de adaptação14 expresso no parágrafo citado acima reflete essa 

dialética entre o ambiente interno e externo da psique do sujeito. Portanto, para a teoria socio-

histórica expressa nesse trabalho, o aprendizado acontece em dois níveis: primeiro 

externamente, no qual o indivíduo assimila os conteúdos culturais e científicos (no caso da 

criança em idade escolar) e posteriormente a nível interno, quando os conteúdos assimilados 

são desconstruídos e reconstruídos, tornando-se parte da personalidade do sujeito, ou seja, a 

pessoa internaliza aquilo que assimilou do contexto com o qual convive. James V. Wertsch, 

no Livro Vigotski e a Formação Social Da Mente (1988, p.78), explica que Vigotski “afirma 

                                                 
14 Em Vigotski, a adaptação envolve todos os movimentos biológicos e cognitivos que permitem o 
desenvolvimento em uma determinada cultura ou meio físico. Ou seja, desde as mudanças internas que 
fornecerão ferramentas para a ação física no mundo, até as transformações intelectuais e psicológicas da pessoa. 
É um conceito que tem suas raízes na dialética materialista de Marx. 
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que a estrutura do funcionamento interpsicológico tem um enorme impacto sobre a estrutura 

do funcionamento intrapsicológico resultante”.15 

O contexto cultural é uma construção da ação histórica do homem sobre a 

natureza, ou seja, se desenvolve ligado às adaptações que o homem faz para suprir suas 

necessidades, as quais também se transformam em função do contexto social em que a pessoa 

se encontra. “O indivíduo se constitui no processo de trabalho que produz realidades, coisas, 

imagens, palavras, metáforas e objetos que passam a fazer parte do universo social no qual 

vive e, por sua vez, o modificam.” (MEIRA, 2007, p.43). Desta forma a ideia de dialética 

material, em que a relação do homem com o seu trabalho modifica a natureza e esta, por 

conseguinte, modifica o homem, está presente em toda teoria de aprendizagem de Vigotski. A 

dialética no estudo das funções psicológicas dá uma nova visão à pesquisa do 

desenvolvimento cultural e intelectual do homem a partir de sua ação em sociedade. Desde as 

ações da criança até a formação das concepções de mundo do adulto são determinados em 

conjunto com o meio em que o indivíduo se encontra. 

Wertsch (1995, p.75-78) esclarece que a visão marxista na obra de Vigotski 

contribui muito para entender a função do contexto na constituição do homem. “Um dos 

princípios fundamentais que guiarão as intenções de Vigotski de reformular a psicologia 

partindo dos pressupostos marxistas era que, para entender o indivíduo, primeiro devemos 

entender as relações sociais em que o indivíduo se desenvolve”. 

O desenvolvimento das características culturais e sociais do ser humano consiste 

em ações e processos mediados principalmente pela linguagem e pelo signo, sendo que estes 

são as as ferramentas básicas da ação cognitiva e psicológica. O conceito de mediação, que 

tem um lugar de destaque na teoria historico-cultural, está ligado aos instrumentos 

facilitadores da ação humana: ferramentas ou signos utilizados para controlar o próprio 

comportamento e influir no comportamento alheio. Esses instrumentos se fazem 

imprescindíveis nos processos de aprendizagem do indivíduo; a linguagem e o signo é que 

possibilitam o contato social e a ação cultural tal como conhecemos. Para VIGOTSKI (1995, 

                                                 
15 Na teoria socio-histórica, o funcionamento interpsicológico se refere aos movimentos da psique voltados ao 
social, ou seja, as relações entre as diferentes psiques do meio coletivo, e o funcionamento intrapsicológico se 
refere às funções internas da mente humana. 
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p.146), o “signo, a princípio, é sempre um meio de relação social, um meio de influência 

sobre os demais e tão somente depois se transforma em meio de influência sobre si mesmo”. 

As operações com signos nos primeiros anos de vida são resultado de diversas 

interações entre a criança e as pessoas mais próximas, surgindo primeiramente como um meio 

de comunicação. Portanto, segundo Vigotski (2009, p.41), o signo é primeiramente um meio 

de comunicação e posteriormente se transforma em mediador de processos internos e externos 

à psique humana propriamente dita; ou seja, “surge de algo que originalmente não é uma 

operação com signos, tornando-se uma operação deste tipo somente após uma série de 

transformações qualitativas”. Essas transformações não são somente as mudanças de ordem 

biológica, falamos aqui principalmente das mudanças geradas pela ação cultural. 

 

 

Se é certo que o signo foi a princípio um meio de comunicação e tão somente depois 
passou a ser um meio de conduta e da personalidade, resulta completamente 
evidente que o desenvolvimento cultural se baseia no emprego dos signos e que sua 
inclusão no sistema geral de comportamento transcorre inicialmente de forma social, 
externa, (VIGOTSKI, 1995, p.147). 

 

 

O desenvolvimento das operações com signos impactam e são impactados pelo 

desenvolvimento das funções biológicas da mente, que posteriormente se transformarão em 

funções superiores, portanto, culturalmente ressignificadas.  Podemos dizer que, nos 

primeiros anos da vida da criança, a memória natural – biológica - é extremamente 

desenvolvida, porém, à medida que se domina as operações com signos, a memória natural e 

instintiva se retrai e a memória mediada e voluntária se desenvolve.16 A utilização da 

memória voluntariamente requer, então, o desenvolvimento das operações com signos, 

desenvolvimento esse que também é uma construção cultural coletiva. A memória, 

inicialmente, é um instrumento de “captação” dos elementos culturais do entorno da criança. 

A partir do momento que esses elementos passam a fazer parte das operações internas da 

mente da criança, a memória se re-estrutura e o signo, assimilado pela ação da memória, surge 

                                                 
16 Chamamos aqui a memória de mediada quando o sujeito utiliza-se de signos internos e abstratos e signos 
externos para ampliar a capacidade de memorização; já o termo memória voluntária usada pelo próprio Vigotski 
(1995 p.253) se refere ao ato de memorização em si. 
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como um instrumento de comunicação e posteriormente se transforma em uma ferramenta 

cognitiva. Essa ferramenta assume a função de um instrumento de mediação entre o sujeito e 

os conteúdos de seu meio social. A memória, que com a utilização do signo passa a ser 

mediada pelo mesmo, assimila agora o meio socio-cultural de forma ativa e consciente. 

É importante, também, pontuarmos o desenvolvimento da atenção, que a princípio 

“se baseia em um processo puramente orgânico de crescimento, maturação e desenvolvimento 

dos aparatos nervosos e das funções da criança” (VIGOTSKI, 1995, p.214), e à medida que se 

desenvolve esse processo biológico passa-se para um segundo plano e a atenção torna-se 

desenvolvida culturalmente. Da mesma forma que a memória, o desenvolvimento da atenção 

também passa pela mediação do instrumento e do signo. Para que a criança chegue a novos 

níveis de atenção, as ferramentas mediadoras exercem uma função complementar muito 

importante, ou seja, ajudam o indivíduo a dominar a própria atenção. Esse processo mediado 

ocorre durante toda a sua vida. Para Vigotski o desenvolvimento não termina depois de uma 

certa idade, mas sempre recomeça, embora cada vez mais complexo e diverso. Ou seja, por 

mais que existam elementos coincidentes entre o desenvolvimento da criança, do adolescente 

e do adulto, cada período da vida individual tem características próprias que se diferem 

qualitativamente entre si, tal como se o desenvolvimento do intelecto humano recomeçasse a 

cada grande transformação na vida social do indivíduo. Essa atenção que se desenvolve 

através do instrumento e do signo se tornará, então, um processo interno que poderá ser 

utilizado como mediador do aprendizado das formas culturais de conduta daquele indivíduo. 

 

 

O desenvolvimento de qualquer função, incluída a atenção consiste em que o ser 
social no processo de sua vida e atividade elabora uma série de estímulos e signos 
artificiais, graças a eles orienta a conduta social e de sua personalidade; os estímulos 
e signos assim formados se convertem em meio fundamental que permite ao 
indivíduo dominar seus próprios processos de comportamento. (VIGOTSKI, 1995, 
p.215) 

 

 

Para a pesquisa de Vigotski, a aprendizagem se torna um fenômeno comunicativo, 

em que a interação, a comunicação e o outro se tornam ferramentas de mediação no processo 
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que ensino e aprendizagem. O ensino não aparece aqui tal como o conceito tradicional, mas se 

refere ao momento em que o coletivo possibilita aos indivíduos transcenderem a si mesmos. 

O professor, nesse contexto pedagógico, exerce o papel de guia desse coletivo e 

das relações entre as partes, direcionando assim os conteúdos culturais e intelectuais a serem 

construídos. “O desenvolvimento do conceito científico de caráter social se produz nas 

condições do processo de instrução, que constitui uma forma singular de cooperação 

sistemática do pedagogo com a criança” (VIGOTSKI, 2001, p.183) Portanto, o papel do 

professor não se atenua, mas se amplia, e ele se torna responsável pela qualidade das relações 

que acontecem no grupo. Embora o processo de educação implique cooperação, o professor se 

torna o guia das crianças no processo pedagógico. O professor - ou o regente do coro, que é o 

caso deste trabalho - atua como um mediador entre os conceitos culturais e naturais e os 

conceitos científicos. Ele coloca o aluno em contato com os conteúdos escolares e incentiva a 

manipulação desses conteúdos, dando ao aluno a possibilidade de se desenvolver e de criar 

novos caminhos e ferramentas de mediação e condição. Portanto, ao educador é dado o papel 

de incentivar a ação cultural e intelectual de forma ativa e consciente. 

Vigotski, ao falar sobre a educação na perspectiva da “nova psicologia do 

desenvolvimento”, explica que ao mesmo tempo em que a escola deve incentivar a 

criatividade, o pensamento concreto e a imaginação na criança, deve fazê-lo com o objetivo 

de levar as crianças a superarem esse estágio. A imaginação e a criatividade sempre farão 

parte da vivência humana, porém a imaginação infantil é uma fase que, embora se deva 

desenvolver, não pode prender o indivíduo nela. Para Vigotski, a educação deve levar a uma 

constante superação dos momentos em que o desenvolvimento do sujeito se encontra. O 

processo de ensino e aprendizagem é mais que um conjunto de transformações paulatinas, é 

uma constante luta entre o sujeito e o meio; portanto, a educação deve considerar que o 

desenvolvimento ocorre aos saltos. 

Contrapondo-se, portanto, às práticas de ensino de sua época, e também, com boa 

parte da pesquisa psicológica até então vigente, Vigotski propõe que a educação considere um 

processo de dinamismo entre o desenvolvimento adquirido até então e o desenvolvimento 

potencial da criança. Embora concordasse com a ideia de que somente através do 

desenvolvimento adquirido seria possível uma experiência pedagógica, a educação não deve 

se ater somente aos elementos culturais e cognitivos trazidos pela criança. 
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A concepção antiga se regia unicamente por um lema sumariamente importante, o de 
adaptar a educação ao desenvolvimento e isso era tudo. Supunha-se que era preciso 
seguir a direção do tempo, do ritmo, das formas de pensamento própria das crianças, 
de sua percepção, etc. Não se abordava a questão de forma dinâmica. Por exemplo, 
se reconhecia justamente que a memória do escolar todavia era concreta, seus 
interesses emocionais, e se deduzia dele –dedução igualmente correta –que as lições 
nas primeiras aulas deviam ser concretas, imaginativas e altamente emocionais. 
Sabiam que a educação só é eficaz quando conta com o apoio do desenvolvimento 
da criança. Essa era toda a sabedoria desta teoria. 

O novo ponto de vista ensina a buscar tal apoio, mas com o fim de superá-lo. Estuda 
a criança na dinâmica de seu desenvolvimento e crescimento; se pergunta sobre a 
finalidade da educação, mas resolve o problema de distinto modo. Para o novo ponto 
de vista seria uma loucura se as aulas não tivessem em conta a índole concreta e 
imaginativa da memória infantil: ela deve servir de suporte; mas seria também uma 
loucura cultivar este tipo de memória,  pois significaria reter a criança em uma etapa 
de desenvolvimento inferior e não compreender que o tipo de memória concreta não 
é mais que uma etapa de transição, de passagem ao tipo superior, em cuja memória 
concreta há de superar-se no processo educativo. (VIGOTSKI, 1995, p.307). 

 

 

O processo educativo colocado na citação acima resume, de certa forma, o 

pensamento do autor acerca do papel da escola e consequentemente do professor, que, 

independente da matéria que ensina, deve conduzir este processo de revolução17 do 

desenvolvimento cognitivo, o qual, para a teoria socio-histórica, melhor explica o processo de 

transformações da psique humana no decorrer de seu desenvolvimento. “O educador começa, 

agora, a compreender que, quando a criança adentra a cultura, não somente toma algo dela, 

não somente assimila e enriquece com o que está fora de si, e sim que a própria cultura 

reelabora em profundidade a composição natural de sua conduta e dá uma orientação 

completamente nova à composição natural do desenvolvimento.” (VIGOTSKI, 1995, p.305). 

A educação, portanto, exerce a função de, a partir do desenvolvimento e dos 

conteúdos culturais inerentes ao indivíduo, promover a superação das capacidades já 

adquiridas pelo sujeito. Na visão marxista de Vigotski, seria a promoção de uma revolução 

intelectual. Dessa forma, o contexto cultural transforma e é transformado pela ação humana. 
                                                 
17 Os movimentos “revolucionários” do desenvolvimento a que Vigotski faz referência são os saltos e os 
conflitos entre os velhos e novos conteúdos e formas de desenvolvimento que ocorrem no desenvolvimento 
cultural do indivíduo, “as novas investigações têm demonstrado (...) que ali onde se via antes um caminho reto, 
existe de fato uma ruptura; ali onde parecia haver um movimento paulatino por uma superfície plana, se avança a 
saltos.” (VIGOTSKI,  1995, p.306). 
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À escola e ao professor ou regente (no caso do coro) cabe possibilitar o desenvolvimento das 

ferramentas de expressão e ressignificação cultural, fazendo com que o grupo reconstrua os 

significados socioculturais do meio em que estão inseridos de maneira dialética. “A escola 

seria uma das principais instituições para responder pelo desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, pois ajuda a criança a se apropriar dos signos/mediadores culturais, 

que permitem o autodomínio ou autocontrole das capacidades mentais (intelectuais e 

emocionais).” (TULESKI, 2008, p.143). 

 

 

1.2.1  ‐ ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL E A RELAÇÃO ENTRE 

O DESENVOLVIMENTO E O APRENDIZADO. 

 

 

O aprendizado e o desenvolvimento são facetas diferentes da vida do indivíduo; 

ambos contêm características diferentes e interagem de forma a um possibilitar a ação do 

outro. O aprendizado para a teoria socio-histórica acontece quando diversas funções 

superiores, como o pensamento, a memória e a percepção, atuam sobre o meio com o qual o 

sujeito interage. O desenvolvimento acontece quando, pela ação cognitiva sobre os conteúdos 

do aprendizado, os elementos da psique se tornam mais complexos, possibilitando o uso de 

novos instrumentos de mediação, como o signo e a linguagem, ressignificando os elementos 

estruturais da psique do indivíduo. O aprendizado, portanto resulta em desenvolvimento que é 

pré-requisito para um novo e mais complexo aprendizado. Em outras palavras, na maturação 

das funções psicológicas e intelectuais o indivíduo constrói a base para o seu aprendizado, 

que, por sua vez, possibilita o desenvolvimento da consciência e inicia novos processos de 

maturação e desenvolvimento. Vigotski (2009) observa que: “um fato empiricamente 

estabelecido e conhecido é que o aprendizado deve ser combinado de alguma maneira com o 

nível de desenvolvimento da criança.” Portanto os processos de ensino e aprendizado se 

fazem eficazes à medida que se adiantam ao desenvolvimento. 
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Para Vigotski, o principal fato humano é a assimilação e transmissão da cultura, já 
que a aprendizagem se constitui em condição imprescindível para o 
desenvolvimento das características humanas. Com esse pressuposto estabeleceu as 
bases para uma discussão inteiramente nova não só em relação à aprendizagem, mas 
também no que se refere ao desenvolvimento e às funções de ensino. (MEIRA, 
2007, p.51). 

 

 

A relação entre o aprendizado e o desenvolvimento aparece com mais clareza no 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, que analisa como acontece a interação entre 

o sujeito, os elementos de mediação e os elementos físicos e intelectuais de seu meio 

sociocultural. Esse estudo surge como solução para os problemas relacionados a aprender qual 

é o nível de aprendizado da criança na idade escolar, se tornando, assim, uma ferramenta 

pedagógica inédita para o tempo em que surge, permitindo verificar no aluno o seu nível 

inferior de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, determinando com 

precisão os elementos que são possíveis de serem assimilados pelo aluno e até que ponto este 

pode transcender as suas capacidades. Essa ferramenta cria a necessidade de constantemente 

avaliar o aluno, apreender do educando o que ensinar no sentido de que o professor somente 

pode instrui-lo dentro de suas capacidades naturais e potenciais. 

 

 

Devemos determinar sempre o limiar inferior da instrução. Mas a coisa não acaba aí: 
devemos saber estabelecer o umbral superior da instrução. Somente dentro dos 
limites existentes entre estes dois limites pode resultar frutífera a instrução. Somente 
entre eles está encerrado o melhor momento para o ensino da matéria em questão. O 
ensino deve orientar-se não para o ontem, mas para o amanhã do desenvolvimento 
infantil. Só então a instrução poderá provocar os processos de desenvolvimento que 
estão agora na zona de desenvolvimento próximo. (VIGOTSKI, 2001, p.242). 

 

 

Vigotski aborda a Zona de Desenvolvimento Proximal através do estudo da 

formação dos conceitos cotidianos e científicos na criança em idade escolar18. A princípio, a 

                                                 
18 Meira (2007, p.53 ) define os conceitos cotidianos como conceitos que “expressam o nível mais elevado de 
generalização e abstração em uma situação evidente e já conhecida. Eles são formações genéricas que, em sua 
formação, percorrem o caminho do concreto ao abstrato. Já os conceitos científicos “formam-se de outro modo, 
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Zona de Desenvolvimento Proximal é a diferença entre o desenvolvimento real do aluno e o 

desenvolvimento potencial do mesmo, ou seja, a diferença entre o desenvolvimento dos 

conceitos cotidianos e científicos; assim, os cotidianos partem do pensamento concreto, da 

assimilação dos elementos que constituem o contexto da criança, enquanto os científicos 

utilizam-se dos conceitos espontâneos para se desenvolverem, porém são frutos da atividade 

psicológica consciente e mediada pelo outro – que no ambiente escolar é representado pela 

figura do professor e dos colegas de classe. Essa atividade mediada faz com que os conceitos 

científicos sejam dominados e assimilados de forma a funcionarem como os conceitos 

cotidianos, permitindo assim o aprendizado de novos conceitos. 

Mas no que consiste, então, o desenvolvimento real do aluno? Os processos de 

aprendizado, para a teoria socio-histórica, começam muito antes de a criança chegar à idade 

escolar. A própria aquisição da linguagem e as primeiras operações com signos são 

resultantes de um processo complexo de aprendizagem. Quando o indivíduo se envolve em 

uma nova situação de ensino, essa é mediada pelos processos e conteúdos já internalizados. 

Assim, os processos que já fazem parte do repertório do sujeito, as funções mentais que já 

maturaram e que são inevitavelmente mediadoras entre o sujeito e as novas experiências com 

o qual este se depara, são considerados o desenvolvimento real do aluno, ou seja, é “o nível de 

desenvolvimento das funções mentais da criança que se estabeleceram como resultado de 

certos ciclos de desenvolvimento já completados.” (VIGOTSKI, 2009, p.96). 

Por outro lado, o desenvolvimento potencial são aquelas funções que estão em 

processo de maturação, ou seja, são os conteúdos e a habilidades que o indivíduo sozinho não 

é capaz de executar, mas que, com a ajuda do outro ou de um instrumento, se torna capaz de 

fazer. O potencial de desenvolvimento da pessoa se mede, então, pelas ações que realiza em 

grupo e que posteriormente internaliza, transformando-as em desenvolvimento real. Vigotski 

(2009, p.97) define a Zona de Desenvolvimento Proximal como sendo “a distância entre o 

nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes.”19 

                                                                                                                                                         
são ‘generalizações do pensamento’, não se relacionam a aspectos particulares, mas a todo uma classe de 
fenômenos. Neste caso, estabelecem uma dependência entre conceitos  que leva à constituição de um sistema.” 
19 Itálico presente no livro. 
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Para que os elementos externos à psique do sujeito se transformem em 

desenvolvimento real, é preciso que passem por um processo de internalização. Esse processo 

consiste em trazer para o plano intrapsicológico elementos que são disponibilizados pelo 

contexto externo e social. Os conceitos científicos, que são primeiramente de ordem social, a 

princípio estão acessíveis mediante a cooperação do adulto e dos colegas, ou seja, excedem a 

capacidade real do indivíduo. É através da ação coletiva que esses conceitos podem ser 

reconstruídos internamente, tornando-se parte do intelecto individual. 

 

 

Igual a outros autores como Piaget, Vygotsky concebia a internalização como um 
processo onde certos aspectos da estrutura da atividade que se tem realizado em um 
plano externo passam a executar em um plano interno. À diferença de outros 
autores, sem embargo, Vygotsky definia a atividade externa em termos dos 
processos sociais mediados semioticamente  e argumentava que as propriedades 
destes processos proporcionam a chave para entender a aparição do funcionamento 
interno. (WERTSCH, 1988, p. 78). 

 

 

Vigotski entendia, justamente porque baseava seu método em uma visão marxista 

do desenvolvimento, que a chave para a compreensão do funcionamento interno da mente está 

nas relações externas; portanto, é necessário compreender o homem em sociedade antes de 

poder compreendê-lo no âmago de sua individualidade. 

A Zona de Desenvolvimento Proximal é o crescimento do indivíduo através da 

ação histórica e dialética, quando os conhecimentos antigos e já internalizados se confrontam 

com os novos que estão sendo constantemente produzidos pelo meio social. Desse “conflito” 

entre o conteúdo psicológico já constituído e o externo é criado um novo conteúdo que será 

utilizado como ferramenta de ação no meio interpsicológico do sujeito. 

Um dos elementos da teoria socio-histórica de fundamental importância para este 

trabalho é o conceito de imitação. Aqui, não é apenas a cópia de comportamentos externos ao 

sujeito, mas uma reconstrução de signos e ações sociais. Essa reconstrução, que na criança 

acontece através do jogo, leva a uma posterior internalização de elementos concretos na 

sociedade, ou seja, ao imitar a criança não copia, mas utiliza-se da percepção e da memória 

para reconstruir situações que de fato ela ainda não é capaz de executar sozinha. O indivíduo, 
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ao imitar, transcende a sua capacidade de ação. Quando falamos, por exemplo, na brincadeira 

e no jogo, esses possibilitam a criança a assimilar as regras de conduta do meio social 

reconstruindo os papeis sociais de forma cognitiva. A imaginação, neste contexto, é uma 

forma de experimentar regras de conduta que ainda não fazem parte do seu campo de ação. As 

regras do jogo, portanto, ensinam a criança a controlar a sua conduta meio a um sistema social 

pré-estabelecido. 

Vigotski (2009, p.110-111) afirma que a situação imaginária permite à criança 

experimentar regras de conduta que, a princípio, estão presentes na ação do outro. Ao se 

imaginar no papel de outra pessoa, ou até de si mesmo, imita as ações que lhe são pertinentes, 

ou seja, ao se colocar como mãe no jogo, reconstrói as atitudes maternas que percebe nas 

mães com que se relaciona. A imitação, portanto, é fundamental porque o indivíduo se torna 

capaz de transcender a sua capacidade de ação e de aplicar a si mesmo as adaptações 

cognitivas que aplica aos outros. 

Esta transcendência, no entanto, é limitada pela Zona de Desenvolvimento 

Proximal, ou seja, a pessoa é capaz de imitar apenas o que suas habilidades reais e potencias 

permitirem. Vigotski (1995, p.137) diz que: “O próprio processo de imitação pressupõe uma 

determinada compreensão da ação do outro”. Portanto, a imitação é uma ação que também 

surge na relação com os demais. Nos processos de ensino e aprendizagem, tal como a 

aquisição da linguagem falada e escrita20, a imitação se torna uma das ferramentas primárias 

de assimilação. Contudo, essa assimilação está condicionada às capacidades naturais do 

indivíduo. Tal como a Zona de Desenvolvimento Proximal, a imitação depende da relação 

entre as funções amadurecidas e as funções potenciais do indivíduo. Na psicologia socio-

histórica “pode considerar-se estabelecido que a criança somente pode imitar o que se está na 

zona de suas possibilidades intelectuais próprias”(VIGOTSKI, 2001, p.239). 

“A instrução é possível onde cabe a imitação”, (VIGOTSKI, 2001, p.242). A 

capacidade de imitar, portanto, delimita o aprendizado. Dessa forma, é condição primária para 

o desenvolvimento, podendo ser utilizada como uma ferramenta fundamental para o processo 

de instrução do indivíduo. O professor, neste contexto, se encarrega de disponibilizar os 

                                                 
20 A linguagem falada e escrita representam dois momentos distintos do desenvolvimento: a linguagem falada é 
resultado da formação dos conceitos infantis na fase pré escolar, enquanto a linguagem escrita representa, aqui, o 
período em que a criança entra em contato com os primeiros conteúdos intelectuais que irão constituir o 
pensamento lógico do indivíduo. 
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materiais e as ações a serem reconstruídas pela imitação, sempre tendo em vista a Zona de 

Desenvolvimento Proximal em que o aluno se encontra. Os conceitos de imitação e de Zona 

de Desenvolvimento Proximal são aplicáveis a qualquer idade, principalmente porque aplicá-

los implica contextualizá-los dentro da idade cultural dos estudantes. A imitação e as ações 

lúdicas estão presentes em toda vida do indivíduo, porém, de acordo com a idade e o nível de 

desenvolvimento das funções intelectuais e psicológicas da pessoa, esses processos se tornam 

qualitativamente distintos. 

 

 

As idades constituem formações globais e dinâmicas, são as estruturas que 
determinam o papel e o peso específico de cada linha parcial de desenvolvimento. 
Em cada período de idade o desenvolvimento não modifica, no seu decorrer, 
aspectos isolados da personalidade da criança reestruturando toda a personalidade 
em seu conjunto; no desenvolvimento, precisamente, existe uma dependência 
inversa: a personalidade da criança se modifica em sua estrutura interna como um 
todo e as leis que regulam este todo determinam a dinâmica de cada uma de suas 
partes. (VIGOTSKI, 2006, p. 262). 

 

 

A imitação como ferramenta de assimilação de conteúdos sociais sempre estará 

presente nos processos de desenvolvimento; porém, à medida que a personalidade do 

indivíduo se transforma e a relação com os conteúdos se modifica, a ação imitativa toma 

novas proporções e novas formas. Assim como todos os processos de aprendizado, é uma 

ferramenta que se constrói do meio coletivo para o individual. Ao passo que o sujeito se 

desenvolve, a capacidade de imitação aumenta. O que hoje é uma forma imitada de um 

estímulo externo, amanhã se tornara uma ação diferente da ação imitada. 
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1.3 VIGOTSKI E A EDUCAÇÃO 

 

 

A educação na teoria de Vigotski deve estar atenta aos processos de 

desenvolvimento da vida do educando. Educar para este pesquisador significa modificar 

comportamentos e hábitos culturais, além de integrar o aluno no universo dos conhecimentos 

científicos. Vigotski (2001, p.185 – 187) tece uma crítica bastante incisiva aos métodos 

tradicionais de educação. Ele expõe que a criança aprende pela experiência, a partir do seu 

desenvolvimento e da sua ação. A instituição de ensino que se propõe apenas a apresentar 

conteúdos e utilizar o antigo método pedagógico, no qual o professor “ensina” e o aluno 

passivamente apreende, não conseguirá muito mais do que algumas assimilações por parte dos 

indivíduos, negligenciando assim o desenvolvimento e o aprendizado de seus educandos. 

 

 

Creiamos que o caminho que vai desde o primeiro conhecimento que a criança 
estabelece com um novo conceito até o momento em que a palavra e o conceito se 
convertem em propriedade sua é um complicado processo psíquico interno. Este 
momento encerra a compreensão da nova palavra, que se desenvolve paulatinamente 
a partir de uma idéia vaga, o próprio emprego dessa palavra pela criança e sua 
assimilação real como elo final. Temos tratado de expressar nos parágrafos 
anteriores este mesmo pensamento, a dizer que no momento que a criança penetra 
no significado de uma palavra nova para ele, o processo de desenvolvimento do 
conceito não termina, mas sim, começa. (VIGOTSKI, 2001, p.187). 

 

 

A ideia de construir os conhecimentos e saberes da pessoa passa necessariamente 

pelos caminhos do desenvolvimento da psique e das capacidades cognitivas. Quando 

pensamos nesta construção em meio ao desenvolvimento, estamos falando de um conjunto de 

adaptações e assimilações que são mediados por diversas ferramentas disponíveis ao 

educando. Partindo do momento em que consideramos os processos de adaptações, somos 

levados a ter em conta a dialética das interações humanas. Temos então um movimento em 

que a cultura modifica profundamente o indivíduo que se encontra nela. Nesses processos não 

podemos pensar unilateralmente, considerando apenas o fato de o homem modificar a 

natureza. Na dialética das interações humanas, temos que o meio faz com que aqueles que 



30 
 
atuam sobre ele re-estruturem a sua ação. Vigotski explica que, no processo educativo, as 

habilidades naturais são profundamente influenciadas pela cultura do educando. A conduta e 

os processos mentais do aluno se adaptam aos conteúdos com os quais ele se relaciona. 

 

 

Antes os psicólogos estudavam de maneira unilateral os processos de 
desenvolvimento cultural e de educação cultural. Procuravam averiguar que 
capacidades naturais condicionam a possibilidade do desenvolvimento da criança, 
em que funções naturais da criança o pedagogo deveria apoiar-se para introduzir-lhe 
uma outra esfera do cultural. Se analisava por exemplo como o desenvolvimento da 
linguagem e a aprendizagem da aritmética dependem das funções naturais e do 
crescimento natural da criança, mas não se analisava o contrário, ou seja, como a 
assimilação da linguagem e da aritmética transformam essas funções naturais, a 
profunda reorganização que introduzem em todo o curso do pensamento natural, 
como interrompem e deslocam as velhas linhas e tendências do desenvolvimento. O 
educador começa a compreender agora que, quando a criança se adentra na cultura, 
não somente toma algo dela, não somente assimila e se enriquece com o que está 
fora de si, mas que a própria cultura reelabora em profundidade a composição 
natural de sua conduta e dá uma orientação completamente nova a todo o curso de 
seu desenvolvimento. (VIGOTSKI, 1995, p.305). 

 

 

Para que o aprendizado se faça efetivo, a motivação e o interesse do aprendiz são 

indispensáveis. Vigotski (2010 p.163) afirma que a “aprendizagem só é possível quando se 

baseia no próprio interesse da criança”. Trazer para a sala de aula o interesse do aluno 

significa entender como funcionam os mecanismos relacionados à motivação e à vontade. 

Vigotski (1995, p.295) diz que a vontade tem seu início em um estímulo, e que este é 

incentivado pela capacidade do professor de gerenciar o ambiente de ensino. O mestre exerce 

o seu papel quando influência o desenvolvimento do aluno, preparando-o para a investigação 

e a construção dos conhecimentos científicos necessários para a ação no âmbito cultural do 

próprio indivíduo. Assim, tanto os conhecimentos do aluno modificam a metodologia do 

educador, que precisa se adaptar àqueles sujeitos que compõem a sua turma, quanto o 

educador influencia a construção dos saberes do educando. 

A teoria socio-histórica colocada neste capítulo se constituiu, à sua época, em uma 

forma inédita de se pensar o aprendizado e o desenvolvimento, reconsiderando inclusive a 

escola como instituição e local de aprendizado. Vigotski, ao estudar o desenvolvimento das 

funções superiores da mente, propôs uma pedagogia voltada para a humanização do 
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indivíduo. O olhar marxista permitiu-lhe ver o ensino como um fenômeno social, em que a 

formação do sujeito parte de sua relação com a cultura, que é socialmente construída pela 

ação humana, propondo então às instituições de ensino este olhar para desenvolver o aluno em 

meio ao seu contexto cultural. A própria educação é uma forma de disponibilizar as 

ferramentas que darão ao indivíduo a possibilidade de se apropriar dos conceitos culturais e 

modificá-los e adaptá-los a suas necessidades pessoais, que também se constroem no seio do 

corpo coletivo. 

A mediação e o aprendizado que vêm do coletivo se tornam aqui palavras chaves 

para a construção do professor e daqueles que lideram os processos de ensino e aprendizado. 

O regente de canto coral atua ou deve atuar como este professor vigotskiano, ou seja, ele não 

ensina no sentido de impor conhecimentos; como um líder, o regente do coro amador 

estimula, incentiva e cria o ambiente propício à educação e expressão musical. O coralista, 

por sua vez, se desenvolve vocalmente tendo como ponto de referência o maestro e o grupo, 

pois entre si as pessoas aumentam sua qualidade e capacidade vocal. Pode se dizer que o som 

do coro está um passo à frente dos sons individuais, porque um media o aprendizado do outro; 

os cantores amadurecem e crescem vocalmente e socialmente, empurrando também o 

crescimento do coro. 

Vigotski defende em seu trabalho que as funções superiores da mente, como a 

memória, a cognição, as emoções e a percepção, são construídos culturalmente. O canto coral 

atua sobre esses elementos através da construção de uma memória musical, que acontece com 

o desenvolvimento de uma forma de percepção bem específica da expressão artística, que 

influi sobre a relação do cantor com uma emocionalidade expressa em sons e com o 

aprendizado da partitura – que é uma ferramenta no desenvolvimento da percepção e memória 

musical – e permite a formação de novos signos relativos a uma nova forma de linguagem, 

com regras e escrita própria. 

Pode-se dizer que Vigotski e sua pesquisa nos ajudaria a compreender os 

processos de ensino e aprendizagem no canto coral. Partimos, então, da premissa de que o 

canto coral se configura como uma ação coletiva de construção de conhecimentos. A atenção, 

a memória culturalmente construída e os conceitos culturais do coralista são parte integrante 

dos processos de ensino e aprendizado que envolvem a prática coral. Portanto, aqui a 

construção das ferramentas de expressão musical também parte do coletivo e do social para 
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depois se tornarem operações internas e individuais. Assim temos que a teoria socio-histórica 

poderia ser aplicada com precisão à análise das ações pedagógico-musicais do canto coral. 
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CAPÍTULO 2: O CANTO CORAL. 

 

 

Discutidas algumas das teorias de Vigotski no capítulo anterior, entraremos mais 

especificamente no canto coral e nos processos de educação musical que a ele se aplicam 

atualmente. Este capítulo discute o canto coral nas suas dimensões sociais e pedagógicas. 

Abordamos o que é esta modalidade de canto coletivo e no que consiste um ensaio do coro no 

contexto atual. Portanto, embora parte da literatura utilizada seja de origem estrangeira, as 

ideias aqui discutidas têm em vista os grupos corais no contexto em que esta pesquisa e o 

pesquisador se inserem. Mesmo assim, as conclusões encontradas neste trabalho são acerca da 

prática de canto coral como um todo. Para tal, o objeto de estudo deste capítulo é o ensaio 

coral (momento em que se desenvolve a ação coletiva do canto). 

O coro atualmente é um meio de expressão musical e cultural extremamente 

diverso e se desenvolve coletivamente. Esta coletividade do coro faz com que o canto seja 

acessível a uma variedade muito ampla de pessoas, desde as mais leigas musicalmente até 

aquelas que possuem uma musicalidade mais desenvolvida. Aqui, o conjunto de ações 

pedagógicas desenvolvidas no ensaio possibilitará o acesso dos coralistas ao canto e 

desenvolverá sua capacidade de se expressar musicalmente. Os mais leigos, então, iniciam a 

descoberta da sua própria musicalidade, enquanto os cantores mais experientes têm a 

possibilidade de desenvolver-se ainda mais e experimentar os processos de produção musical 

em grupo. 

 

 

No ambiente social, o canto coral tem acontecido como uma manifestação cultural 
onde pessoas de vários segmentos da sociedade se reúnem com um fim comum, em 
busca de realização cultural pessoal que será manifesta através de experiência ou 
vivência da sensibilidade estética. Felizmente, não é discriminatória e se dá nos 
variados níveis sociais, dependendo apenas da iniciativa de algum agente societário, 
seja uma instituição, ou até mesmo indivíduos idealistas iniciadores da própria 
atividade coral. Neste contexto, o canto é realizado de forma amadorística. 
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Em todo o mundo, e o Brasil não é exceção, a grande maioria dos grupos corais é de 
amadores. São movimentos de natureza comunitária em geral ligados a uma 
instituição, ou independentes (JUNKER21, 1999, p.1). 

 

Schafer22 (p.279) vai dizer que o canto coral é “o mais perfeito exemplo de 

comunismo jamais alcançado pelo homem”, se referindo ao fato de que o coro busca fazer 

com que as vozes se percam umas nas outras, formando uma mistura homogênea em que não 

se permite que as vozes se individualizem, com exceção dos momentos específicos para 

solistas. Neste momento Schafer critica a busca do virtuosismo, afirmando que a sala de aula 

é uma “sociedade em microcosmo”23, onde se dá a oportunidade para o desenvolvimento 

individual no meio coletivo da classe. O canto coral, como experiência educativa, também 

anseia pelo desenvolvimento da musicalidade dos indivíduos, mas um desenvolvimento que 

parte do coletivo e se expressa nele. 

Nardi24 vê o coro como uma amostra da sociedade em que ele está contido, 

principalmente quando se trata de coros de “aficionados”, tal como ele mesmo descreve. Ao 

se pensar neste tipo de conceito sobre o canto coletivo, ele se torna um corpo social no qual a 

educação musical se faz necessária a fim de permitir a sua ação artística e cultural que 

posteriormente será levada para a comunidade em que o grupo atua. É também uma prática de 

ressignificação de hábitos sociais e culturais que atinge o grupo, a plateia que se envolve com 

as apresentações e as pessoas que acompanham o coro de forma indireta. 

 

 

                                                 
21 JUNKER, David. Movimento Do Canto Coral No Brasil: breve perspectiva administrativa e histórica. 
Em: Anais do XII encontro anual da Associação De Pesquisa E Pós Graduação Em Música (ANPPOM). 
Salvador BA, 1999. Disponível em: 
http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_1999/ANPPOM%2099/CONFEREN/DJUNKER.PD
F último acesso 05/09/2010. 
22 SCHAFER, Murray. O Ouvido Pensante. Trad. FONTERRADA, Marisa; PASCOAL, Maria Lúcia; SILVA, 
Magda R. Gomes da. Editora: UNESP, São Paulo SP. 1991. 399p. 
23 Entende-se por sociedade em microcosmo o fato de as relações que acontecem na sala de aula apresentarem 
um caráter de ordem social, ou seja, os indivíduos constroem os conhecimentos e o seu comportamento de forma 
muito similar ao que acontece em um contexto maior, utilizando de sua bagagem sociocultural para agirem uns 
sobre os outros. 
24 Nardi, Héctor. Introdução: El significado sócio-cultural del canto vocacional. em: NARDI, Héctor; 
GALLO, José A., GRAETZER, Guillermo; RUSSO, Antonio. El Director de Coro. Editora: Ricordi Americana, 
Buenos Aires, Argentina, 1979. 
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Temos dito a princípio que o coro é uma expressão musical de profundo conteúdo 
social, por extrair sua substância dessa mesma vida. Essa característica se põe de 
manifesto com maior evidência nos coros de aficionados, onde geralmente sua 
composição humana está formada por pessoas de diversas extrações sociais, que 
desenvolvem ocupações diferentes na vida diária. (NARDI, 1979 p.11) 

 

 

Para o Regente Carlos Alberto Figueiredo25, o coro se assemelha a uma tribo, que 

possui seus “personagens essenciais, tais como os cantores e o regente; rituais típicos, tais 

como ensaios e apresentações; e objetos culturais imprescindíveis, tais como a música e a 

partitura, sua representante material.” Ao pensar no conceito de tribos, consideramos que cada 

coro tem características e sonoridades próprias, que são determinadas pela ação coletiva dos 

personagens desses grupos. O repertório, assim como os objetivos dessas “tribos”, se 

diversifica de acordo com o contexto cultural e as necessidades musicais do grupo e dos 

indivíduos que o integram. 

Todos esses autores acima citados vão falar no coro como um corpo social, uma 

pequena tribo dentro de outra maior, e que se caracteriza por ter pessoas de grupos culturais 

diferentes. Poderia dizer que na empresa se une o patrão e o funcionário; na igreja e em locais 

de voltados para a divulgação cultural, encontramos pessoas dos mais variados pontos da 

cidade onde o grupo é sediado. 

Ao começar a falar dessa diversificação de repertório e da sonoridade dos coros 

no Brasil da primeira década do século XXI, passaremos brevemente por um processo que 

começa pelo nacionalismo da década de 30, com Villa Lobos e o canto orfeônico. Nesse 

período a prática do canto em grupo é acrescentada ao currículo escolar brasileiro, criando 

uma estrutura considerável no que se refere à formação de professores e à divulgação do canto 

coral. O coro se torna, através da nacionalização do canto, mais próximo da população e do 

meio popular. O canto orfeônico26 pode ser considerado como um passo inicial na construção 

de uma cultura de canto coral fora do ambiente religioso e erudito. Porém, o canto coletivo do 

qual falamos e que pontuamos se desenvolve principalmente a partir da segunda metade do 
                                                 
25 FIGUEIREDO, Carlos Alberto. Reflexões sobre aspectos da prática coral. Em: Ensaios: olhares sobre a 
música coral brasileira. LAKSCHEVITZ, Eduardo (Org.). Centro de Estudos de música Coral, 2006. p.8 
26 O canto orfeônico foi o momento em que o coro aparece pela primeira vez fora do ambiente eclesiástico e é 
introduzido na escola, porém não cabe a este trabalho discutir os méritos ou deméritos do canto orfeônico, que 
foi uma prática de ensino imposta por um regime ditador e que tem na sua utilização em larga escala o objetivo 
de levar à população como o todo um projeto de governo nacionalista aos moldes da Ditadura Vargas. 
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século XX, período no qual o coro passou a acontecer não somente nas igrejas, nos 

conservatórios, nos teatros e na escola, mas também na universidade, na comunidade e nas 

empresas. Ângelo José Fernandes, no seu trabalho de Doutorado defendido na UNICAMP em 

2009, afirma que as décadas de 60 e 70 têm uma especial inserção na história recente do canto 

coral no Brasil. Nesse período surgem os coros nas universidade, que são influenciados tanto 

pela música vanguardista e erudita, quanto pela música popular brasileira. 

É um período em que, segundo o autor, o canto coral teve acesso a uma variada 

gama de repertório (música popular, vanguardista, erudita e também música antiga)27 e o coro 

deixa de ser estritamente religioso ou pedagógico. Essa diversificação do coro foi muito 

intensa também nas décadas de 80 e 90, quando se propagaram também os coros de empresa, 

que, segundo Fernandes (2006, p.185), se tornaram um importante instrumento de integração 

e de socialização dos funcionários das organizações que adotavam essa prática artística como 

atividade de lazer dos empregados. 

 

 

Com relação ao repertório coral não erudito brasileiro, este passou lentamente do 
folclórico para o popular (inicialmente com canções consideradas clássicas, como 
por exemplo Luar do Sertão), e deste para a canção de massa. Cozzella talvez tenha 
sido o maior responsável pela diversificação do repertório coral em São Paulo em 
função de sua imensa produção de arranjos, que vão de Os Carnavais I e II aos pot-
pourris de Rita Lee e Beatles. 

A introdução do repertório popular nos coros passou a sugerir maior liberdade 
corporal. Para tanto, a utilização de técnicas de relaxamento e exercícios de soltura 
tornaram-se parte do aquecimento inicial dos coros, prática bastante disseminada 
durante a década de 80. Embora não se soubesse precisar a época, constatamos que 
tais exercícios eram na sua maioria jogos e exercícios teatrais advindos do diretor 
Augusto Boal, que por sua vez se utilizava de exercícios de Stanislawsky e Brecht. 
Alguns desses jogos e exercícios foram adaptados e utilizados por Marcos Leite - 
um dos regentes mais reconhecidos no Brasil pela atividade coral cênica - nos seus 
ensaios e oficinas.28 (OLIVEIRA, 1999, p.2). 

                                                 
27 “Segundo Ana Yara Campos, um fato bastante importante ocorrido a partir das décadas de 50 e 60 foi a 
difusão de inúmeros acervos de música medieval e renascentista. Desde então, a prática da música desses 
períodos tem sido cada vez mais aperfeiçoada. No Brasil, inúmeros grupos se dedicaram com excelência à 
interpretação desses repertórios. Os principais precursores desta prática foram o Madrigal Renascentista de Belo 
Horizonte sob a regência de Isaac Karabtchevsky e Afrânio Lacerda; o Collegium Musicum de São Paulo, criado 
em 1962, sob a regência de Roberto Schnorrenberg e, atualmente, de Abel Rocha; e ainda, o antigo Coral 
Universitário da UFRN, criado em 1966, sob a regência do Pe. Pedro Ferreira”. (FERNANDES, 2009, p.181). 
28 OLIVEIRA, Sérgio Alberto de. Coro-Cênico: Uma nova poética coral no Brasil. In: Anais do XII encontro 
anual da ANPPOM, Salvador BA, 1999. Disponível em: 
 http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_1999/ANPPOM%2099/PAINEIS/OLIVEIRA.PDF 
útimo acesso: 03/09/2010. 
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O canto coral é mais do que uma expressão artística; constitui também um 

momento de aprendizado, de socialização e construção cultural. “Além de uma função 

musical, o canto coletivo tem, indubitavelmente, uma função social.” (DURRANT, 2003, 

p.45)29. Segundo o autor, o coro assume as características da comunidade em que está 

inserido, sendo assim um espaço de representação social e cultural. Allen Winold e Ray 

Robson30, na introdução do capítulo sobre o cantor e o canto coral, dizem que: 

 

 

Há uma grande quantidade de pessoas que cantam em coro por prazer e por 
crescimento cultural e estético. Muitos são atraídos pela literatura propriamente dita, 
outros cantam por realização emocional e psíquica que vem com o contato com as 
emoções humanas básicas comunicadas de uma maneira nova e transcendental. 
Ainda outros participam do canto coral porque eles têm em conta a experiência de 
oferenda e adoração ao seu criador. (WINOLD; ROBSON, 2002, p.53). 

 

 

Melinda Russell (2006, p.45 – 69)31, ao falar sobre a cidade de Decatur nos 

Estados Unidos e sua grande quantidade de coros, demonstra como o canto coral se insere na 

vida cultural desta cidade e das pessoas que nela vivem. A autora destaca que o ato de cantar 

aparece até mesmo de forma incidental em passeatas e movimentos de greve, fato recorrente 

em Decatur, demonstrando como a atividade coral foi intimamente assimilada pela população. 

O seu âmbito não é apenas pedagógico ou profissional, mas também lúdico e emocional. 

Através da observação pode-se verificar que os grupos cumpriam diversas funções, tanto de 

socialização e educação quanto de expressão estética e emocional. Alguns coros foram 

adotando o formato e repertório ligados ao show e ao entretenimento e se profissionalizando, 

enquanto os coros nas escolas tinham o objetivo de dar oportunidades para aqueles que se 

interessassem por música vocal, formando futuros músicos e, principalmente, futuros 

ouvintes. 

                                                                                                                                                         
 
29 DURRANT, Colin. Choral Conducting: philosophy and practice. Editora Routledge USA, New York NY. 
2003. 204p. 
30 WINOLD, Allen ROBSON, Ray The Choral Experience: literature, materials and methods. Editora: 
Wavelad Prospect Heights, IL, USA. 1992. 510p. 
31 RUSSEL, Melinda Putting Decatur on the Map: choral music and community in an Illinois City. In: 
ALHQUIST, Karen.  Chorus and Community. Universidade de Illinois. Champaign IL, USA. 2006. p.45 – 69. 
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Durrant (p.40 – 45), por outro lado, comenta que as pessoas cantam em coro 

porque é uma atividade em que se podem compartilhar conteúdos culturais e emocionais de 

forma que, no caso de ação emocional, se permita o ato de “liberar as emoções” e expressá-las 

no meio artístico, o que não encontra lugar nos contextos diários. Vigotski (1999, 249 – 272) 

explica o que seria a possibilidade de liberar emoções através da experiência artística; para ele 

este “liberar” acontece no âmbito da imaginação e do sentimento, sem se voltar para a ação 

física. É uma forma de catarse, em que os participantes da experiência artística vivenciam a 

arte no plano psicológico. Vigotski, ao falar das expressões emocionais típicas da arte – 

emoção estética –,  explica que: 

 

 

Deste modo, o traço distintivo de emoção estética é precisamente a retenção de sua 
manifestação externa, enquanto conserva ao mesmo tempo uma força excepcional. 
Poderíamos demonstrar que a arte é uma emoção central, é uma emoção que se 
resolve predominantemente no córtex cerebral. As emoções da arte são emoções 
inteligentes. Em vez de se manifestarem de punhos cerrados e tremendo, se 
resolvem principalmente em imagens e fantasias. (VIGOTSKI, 1999. p.267). 

 

 

A prática do canto coral é uma expressão coletiva em que todos precisam ser 

empáticos com relação ao material a ser apresentado. O que mantém o coralista e atrai outros 

é principalmente o fato de o repertório mover e comover o cantor. Portanto, implica uma 

relação subjetiva e emocional com a música e com seus elementos. Porém, como intérprete, 

esta emoção é vivenciada e resolvida de forma mais contínua e detalhada, ou seja, no decorrer 

dos ensaios, em meio às emoções e interpretações dos outros. Este fenômeno passional diante 

da obra vai determinar a forma com que ela será comunicada ao público e também 

influenciará a audição do coral. 

Vigotski aponta que, na leitura da obra de arte, o leitor “encontra a sua própria 

catarse” (1999, p.314). E que não basta entender e entrar em contato com o sentimento do 

autor; “é necessário ainda superar sua própria criatividade, o seu próprio sentimento, 

encontrar a sua catarse, e só então o efeito da arte se manifesta em sua plenitude”. O coralista, 

assim como o ouvinte, ao entrar em contato com a obra musical experimenta a sua própria 

passionalidade diante daquele objeto sonoro. Durante os ensaios, esses sentimentos 
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despertados no contato do coralista com a música serão, através da técnica vocal, expressados 

musicalmente pelos cantores, se tornando, então, re-criadores da obra de arte. 

Alan P. Merrian, no livro “The Anthropology of Music” (2000, p.266) observa 

que a música em conjunto com as representações sociais é capaz de evocar emoções, assim 

sendo, não é possível separá-la de seu contexto e nem de universalizar seu significado cultural 

fora do meio social em que ela foi criada. Segundo o autor, não é possível abstrair a música e 

seus significados do seu contexto. Podemos dizer então que o canto coral evoca a emoção no 

seu cantor e no público à medida que o repertório que executa consegue estabelecer uma 

relação simbólica e de comunicação com o seu ouvinte, ou seja, à medida que os sons, 

acordes e melodias são interpretados pelo público. 

Assim, essa passionalidade para com a música é construída culturalmente através 

das representações pessoais que aquele conjunto de signos sonoros evocam no cantor e no 

espectador. Desta forma, a expressão artística permite uma vivência emocional que tem fortes 

implicações psicológicas, educacionais e até mesmo físicas, embora seja no campo da 

representação que ela ocorre. 

Com relação à sua ação cultural, o coro permite que as pessoas, como sujeitos 

históricos, compartilhem seus conteúdos culturais, reconstruindo assim a sua cultura musical. 

Esta ação acontece também de forma dialética, tanto nas apresentações, onde o coro expõe o 

resultado do seu trabalho, quanto nos ensaios através da ação pedagógica. 

A criação do coral da Universidade Estadual de Londrina - PR e do Festival Unicanto de 

Corais, na mesma cidade, também contribuíram para o desenvolvimento da vida musical e a 

multiplicação de coros e professores de educação musical atuantes na cidade. O festival 

Unicanto de Corais, que ocorre em Londrina – Pr no mês de outubro, traz para a cidade 

grupos corais de uma incrível diversidade de repertórios e estilos e, por se tratar de um 

festival que reúne corais de diferentes partes do Brasil, além de grupos internacionais, reúne 

diferentes culturas e formas de se conceber a arte do canto coral. As apresentações nestes 

festivais acontecem nos mais variados locais. Além de ocorrerem nos principais teatros da 

cidade, acontecem em espaços públicos, nos estabelecimentos dos patrocinadores, atingindo a 

vida cultural de um público muito maior. A exemplo do que Russell (2006, p.45 – 69) 

verificou na cidade Americana de Decatur,  o canto coral remodela toda a vida cultural da 

comunidade em que se encontra. 
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A ação cultural é dialética no sentido em que, à medida que estes festivais e corais 

vão se firmando como parte do cenário musical da comunidade, não só redefinem a cultura 

em que se inserem, mas também se apropriam dos elementos do ambiente em que acontecem. 

A dialética se apresenta, então, no sentido de que a influência cultural destes corais acontece 

em uma “via de mão dupla” extremamente dinâmica. Nos estudos de Vigotski, a relação entre 

a ação humana e o contexto social, que também é retirado do conceito marxista de ação 

histórico cultural, é a base do desenvolvimento do ser humano como um ser histórico ativo na 

sociedade. 

Karen Ahlquist, na introdução do seu livro Chorus and Comunity, defende que o 

coral atua na sua sociedade em um nível artístico, cultural e pedagógico.  O coro é visto, 

portanto, como um construtor de conceitos culturais e musicais tanto no sentido social, da 

vivência e da produção cultural, como no sentido pedagógico e sob a ótica da educação 

musical. Segundo Durrant (2003, p.47), as pessoas “precisam expressar sentimentos e 

disposições particulares de várias formas em um contexto cultural e comunitário”. Afirmamos 

então que o canto coral se faz interessante ao público não somente pela beleza estética, mas 

também pelas qualidades socializadoras e comunicativas. O canto coletivo se constitui como 

uma ferramenta de divulgação, aprendizado e inclusão social e cultural. Vários dos autores até 

aqui citados dão grande destaque à capacidade agregadora do canto coral e à capacidade de 

unir pessoas de contextos diversos. 

Cabe então perguntarmos em que consiste, tecnicamente, o canto coral amador? 

Falamos de uma atividade que agrupa várias pessoas que cantam em torno de um objetivo 

comum a ser alcançado através da prática vocal coletiva. Existe, aqui, uma interdependência 

das vozes, tanto no sentido musical e harmônico, como do ponto de vista da prática de canto 

coletivo. É necessário para o grupo também um regente, um professor ou um líder, que 

prepare o grupo, coordene e facilite as relações musicais internas do coro. O repertório do 

coro reflete a personalidade do grupo, que é formada pelas ações interpsicológicas entre os 

indivíduos, no nosso caso, os coralistas entre si e entre o regente e os coralistas. 

O ensaio é o momento em que se desenvolvem as ações pedagógicas e o processo 

de construção das obras artísticas. Esse momento envolve todas as ações relacionadas à 

compreensão da música nos seus aspectos técnicos e emocionais, ao ensino da técnica vocal e 

dos conhecimentos especificamente musicais. Aqui, o coro se torna uma “tribo” tal como 
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comenta Figueiredo (2006, p.8). Durrant também fala da importância que deve ter o ensaio na 

prática do canto coral. 

 

O ensaio é tão importante quanto a apresentação e não deveria ser tratado como 
apenas a preparação para a performance do concerto, mas como um evento musical 
e social com suas próprias prerrogativas e sua própria integridade. O impulso de 
cada ensaio depende de seu contexto – seja no coro de jovens e adolescentes, coro 
da terceira idade, coro de uma igreja do interior ou a sociedade coral de uma cidade 
grande. (DURRANT,2003, p.107). 

 

 

Durrant, nessa citação, aponta para a importância do ensaio e do ambiente que é 

criado por ele. Independente de qual seja o coro, o ensaio é tão importante quanto a 

apresentação. Nos coros amadores, podemos afirmar que a sua importância supera 

consideravelmente a da apresentação. Embora muitas vezes o coro se forme tendo em vista a 

expressão musical como finalidade do trabalho vocal, e mesmo sendo a apresentação o 

momento em que a expressão musical que o coro proporciona encontra o seu ápice, é nos 

ensaios que o coro, propriamente dito, se constrói. O maestro e professor Samuel Kerr, no 

texto Carta Canto Coral (2006)32, diz que “o próprio ensaio pode ser a razão de existir de um 

coro”. Definitivamente, é o elemento da prática coral que sustenta todos os processos. 

O desenvolvimento vocal e musical do coro, que compreende os âmbitos físicos e 

psicológicos33, acontece em conjunto com o regente durante o ensaio, que funciona como um 

ritual, iniciando sempre pelo aquecimento, no qual a sonoridade do coral e a técnica vocal são 

construídas. Nesse ritual encontramos desde a socialização, que é importante para a 

integração do grupo, até os momentos de musicalização e atividade musical propriamente 

dita, sempre mediados pelos processos de educação, que serão desenvolvidos durante o 

ensaio. Portanto, a educação musical e as teorias de ensino e aprendizagem se inserem em 

todos os momentos do trabalho. Do aquecimento vocal à preparação do repertório e à 

finalização e desaquecimento vocal, o canto coral amador é quase que totalmente voltado para 

a educação cultural e musical do coralista. 

                                                 
32 KERR, Samuel. Carta Canto Coral. Em: Ensaios: olhares sobre a música coral brasileira. Org: 
LAKCHEVITZ, Eduardo. Centro De Estudos De Música Coral, Rio de Janeiro, RJ, 2006. 238p. 
33 Âmbitos físicos são aqueles referentes ao desenvolvimento da postura, da sonoridade vocal no sentido técnico, 
da articulação e, principalmente, da respiração. Já o psicológico é o que se refere às relações culturais, 
emocionais, intelectuais, que se referem às funções superiores da mente no sentido vigotskiano. 
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2.1 ‐ O REGENTE DO CORO AMADOR 

 

 

Existem vários trabalhos sobre o regente que pensam neste “personagem” do coro 

como um professor educador mais do que um maestro soberano e autoritário. Figueiredo 

(2006, p.17) diz que o maestro que se coloca no papel de professor que “procura desenvolver 

os seus cantores, utilizando, para tal, uma série de metodologias ou, simplesmente, sua 

criatividade.” Mas para que os resultados dos ensaios culminem em uma boa apresentação, é 

preciso saber criar um ambiente de aprendizado que permita o desenvolvimento do coletivo e 

também dos indivíduos que integram esse coletivo. O aprendizado do canto é facilitado e 

mediado pelo grupo como um todo, portanto, ao se favorecer a ação dinâmica do grupo, se 

permite o desenvolvimento individual dos sujeitos. 

Rita Fucci Amato (2008 p.79), no texto Canto Coral Como Prática Sócio-

Cultural e Educativo Musical34, define o regente inovador como um facilitador, pois é um 

elemento que “considera-se parte integrante do coro, cobra resultados dentro das metas 

estabelecidas, divulga o conhecimento, valoriza a educação, patrocina as boas idéias e sempre 

busca o consenso do grupo.” 

Embora o maestro seja um personagem que se firmou ao longo da história como 

aquele que detém a interpretação e a forma de execução da obra, sendo, então, o que conduz o 

grupo do ponto mais visível do palco, hoje nem sempre assume esse papel. Portanto, devemos 

pensar no maestro35 e regente do coro também como um diretor musical e professor36, 

principalmente quando nos referimos aos corais que trabalham também com alguma 

expressão corporal e caracterização cultural. Nestes, é comum o professor e diretor do coro 

ceder completamente o palco para os coralistas, tendo casos em que o próprio regente se une 

                                                 
34 AMATO, Rita C. FUCCI. O canto coral como prática sócio-cultural e educativo-musical. Em: Revista Opus. 
Vol. 13 nº 1 ANPPOM, 2007. Disponível em http://www.anppom.com.br/opus/opus13/07/07-Amato.htm. 
Último acesso: 10/09/2010.   
35 O termo maestro, apesar de conter todo um significado relacionado ao mito do maestro da orquestra e do 
compositor, neste trabalho será utilizado para designar o regente, mesmo sabendo que o significado das duas 
palavras é diferente. O termo regente está mais ligado ao professor e tutor e o termo “maestro” traz consigo o 
regente da orquestra. 
36 Os termos condutor e diretor são utilizados pela língua inglesa para designar o maestro de coral ou de 
orquestra. 
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aos cantores. Winold e Robson (1992, p. 44) coloca o maestro como um facilitador, alguém 

“apto a criar e controlar uma forma especial de ambiente de aprendizado e evocar uma 

resposta empática dos participantes da experiência coral”. Vigotski coloca o professor neste 

papel de facilitador e mediador na sala de aula, ou seja, os conhecimentos que serão 

disponibilizados aos alunos já fazem parte do repertório intelectual do professor; dessa forma, 

ele consegue coordenar o contato dos alunos com o conteúdo das aulas, sempre permitindo a 

manipulação e incentivando a descoberta desses saberes por parte dos aprendizes. 

Cabe ao professor então “tornar-se o organizador do meio social” (VIGOTSKI, 

2010, p.448); não se trata do regente que detém os conhecimentos e os transmite aos coralistas 

de forma arbitrária. O regente no século XXI não é mais o “músico soberano”; ele é o 

mediador dos conhecimentos musicais. É aquele que coordena as relações internas do grupo. 

 

 

O cantor compreende a orientação, na medida em que o gesto que você usa, ele 
também o tem e o reconhece. Lembrar-se sempre de que o cantor não tem o discurso 
musical inteiro no processo do ensaio; ele depende de você para compreender o 
texto musical e realizá-lo por inteiro. O ajuste final é do regente, mas, até lá, a 
orientação foi dada em função das possibilidades do cantor. (KERR, 2006, p.207). 

 

 

Este trecho do texto Carta Canto Coral trata o regente como um orientador no 

sentido em que a sua compreensão da obra é maior que a do coralista. É função do regente 

ajudar o cantor a desenvolver sua musicalidade e saber, a partir do material humano que os 

cantores oferecem, até onde os coralistas podem se desenvolver, usando este conhecimento 

sobre os seus alunos para fazê-los desenvolverem-se ainda mais. Diria que cabe ao regente ter 

o conhecimento da Zona de Desenvolvimento Proximal e do nível de desenvolvimento real do 

cantor. 

A atuação deste personagem facilitador e líder a que estamos nos referindo agora 

se dá principalmente através do gestual: a sua expressividade, desde os ensaios, acontece 

através do corpo como um todo. Durrant (2003, p.68) aponta que o gestual do regente, quando 

claro e bastante expressivo, substitui parte da comunicação no ensaio, principalmente no que 
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se refere à expressão e à dinâmica37 da música. A comunicação verbal junto do gestual forma 

o conjunto de ferramentas comunicativas que determinará o curso e a qualidade do ensaio e 

do aprendizado do aluno. Para Durrant (2003, p.87) é necessário o desenvolvimento de 

habilidades comunicativas no sentido de o regente interagir com o corpo social do qual se faz 

o líder. Figueiredo (2006) vai nos dizer que o gestual expressivo faz parte dos conhecimentos 

musicais do regente. A técnica do gestual da regência não se resume à marcação das entradas 

dos naipes38. Para o autor o regente tem que desenvolver seus gestuais de forma que não 

somente o seu coro compreenda, mas os gestos de regência devem se tornar cada vez mais 

universais e expressivos. 

Porém, no que se diz sobre a universalidade dos gestos, é possível observar em 

ensaios que dificilmente tais gestos são tão universais. Para que o gesto do regente se torne 

universal, ele deve ser construído como significado na mente do coralista, ou seja, por mais 

universais que os gestos se tornem, eles só serão lidos depois de uma prolongada interação 

com o gesto e com o significado do gesto. As expressões faciais e corporais construídas e 

compartilhadas culturalmente pelos membros do coral auxiliam a compreensão dos 

movimentos do regente, movimentos estes que são padronizados pela técnica que foi 

construída ao longo da história do ato de reger. A aprendizagem do gestual da regência pelos 

coralistas começa pelas generalizações culturais acerca do que cada expressão cultural pode 

significar, ou seja, uma expressão que signifique intensidade, que depois será substituída pelo 

ato de aumentar o tamanho do gestual, o gesto que signifique para os coristas um som seco e 

rápido, que depois será transformado no movimento que indica o staccato. Porém, o gestual 

não é o mais importante dos papéis do regente, é apenas uma ferramenta de expressão que 

possibilita uma comunicação não verbal com os coralistas. 

No coro amador, aquelas funções que se ligam à pedagogia do ensaio e à 

construção das relações do grupo são o que se poderiam chamar as peças chave para a prática 

do canto coletivo, desde as características psicológicas do regente até a liderança exercida 

pelo “maestro”. Além de impulsionar a busca do coralista pelo conhecimento, é de um certo 

consenso na literatura que a motivação, por exemplo, é responsabilidade do regente. Durrant 

                                                 
37 Dinâmica é o conjunto de recursos sonoros relativo à interpretação, que é utilizado pelos interpretes para 
destacar situações subjetivas e emocionais na música. 
38 Naipe é o termo utilizado para designar os agrupamentos de coralistas de acordo com o timbre e alcance da 
voz. O coro misto tradicional é organizado geralmente em quatro naipes: Soprano, Contralto, Tenores e Baixos. 
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(2003, p.88) observa que o regente só é capaz de fazer o ensaio progredir quando consegue 

trazer a motivação e o interesse dos cantores. Segundo o autor isso acontece quando o ensaio, 

além de desafiador, se torna prazeroso. Amato (2008, p.78) também atenta para o regente 

como motivador da experiência de educação que compreende o canto coral. “Vale lembrar 

que a motivação é conseqüência da liderança que o regente deve exercer sobre seu grupo.” 

Oscar Zander (1987, p.30)39 diz que o regente deve, “com sua técnica e conhecimento da 

literatura, saber entusiasmar e despertar cada vez mais o interesse de seu grupo”, criando um 

ensaio que é prazeroso, desafiador e motivante para o coralista. Já Kerr, ao dar o exemplo de 

sua aula de regência, diz que: 

 

 

Eu sempre recomendo aos meus alunos de regência: antes de você ser chamado de 
regente ou maestro, identifique sua função como sendo a de um líder. A 
comunidade, que confia em você, irá atrás, mesmo que você não se intitule maestro 
ou regente. Você é músico e tem responsabilidades diante da comunidade como 
articulador dos sons, identificador das capacidades musicais, animador de exercício 
musical, ativador da memória sonora da cidade e das pessoas. (KERR, 2006, p.206). 

 

 

Samuel Kerr se refere neste parágrafo à função do líder do coral. O conceito de 

liderança no canto coral está ligado à capacidade de inspirar, motivar e guiar os coralistas pela 

experiência do canto coletivo. Zander (1987 p.20) atribui a liderança do regente ao fato de 

este saber “irradiar aos outros, de um modo espontâneo, a autoridade da condução e, através 

de seus gestos, refletores de sua personalidade, fazer entender todas as intenções da música”. 

A capacidade de comunicação empática com os coralistas é o que diferencia o regente 

autoritário e “tirânico” do regente facilitador e professor. O ato da regência é naturalmente 

uma ação comunicativa que se dirige ao outro. Na prática do canto amador, a comunicação se 

dá do regente para o corista e do corista para o regente, assim como na sala de aula, na relação 

professor e aluno. O líder do canto coral se coloca como o responsável pelo conteúdo técnico 

e pelo desenvolvimento dos conteúdos culturais da prática de canto coletivo. Porém, como 

líder, o facilitador busca o material do seu trabalho no contexto cultural e social do cantor. 

                                                 
39 ZANDER, Oscar. Regência Coral. Editora: Movimento, Porto Alegre RS, 1987. 330p. 
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Kerr diz que na bibliografia básica e indispensável do regente está “a história do bairro onde 

se vive e a observação da cidade onde o coral ensaia”. 

Liderança, portanto, inclui o reconhecimento, por parte do diretor do coro, do 

legado cultural à disposição dos coristas. Durrant (2003, p.87) diz que o maestro do grupo 

precisa, “além de desenvolver habilidades de comunicação, entender os fatores sociais 

relativos ao grupo coral”. Esta compreensão dos coralistas influencia de forma decisiva tanto 

na escolha do repertório, quanto no planejamento das ações pedagógicas do ensaio. O papel 

do mediador é bastante evidente, afinal, o bom mediador sempre está à frente de seus alunos 

no que se refere ao conhecimento técnico e as etapas do desenvolvimento que irá mediar. 

Dessa forma, é o referencial do grupo e um ponto de apoio, com o qual os indivíduos podem 

contar para transcenderem sua própria capacidade musical. E o líder é o responsável pelas 

atividades que irão incentivar a descoberta musical e a descoberta da própria voz. Nessa 

concepção, a “autoridade” do regente se constrói no sentido de, através da empatia e de sua 

ligação com grupo, este o reconhece como ponto de referência e liderança dos processos de 

aprendizado. O regente não ensina, mas se relaciona e comunica com o coro, permitindo a 

descoberta, a exploração e o aprendizado acerca dos elementos que envolvem a prática coral: 

a voz, o corpo, a música, a linguagem musical e a partitura. 

A partitura é um importante instrumento de comunicação musical, que, quando 

disponível ao coro, facilita o trabalho. É um instrumento de comunicação que contribui e 

muito para a autonomia do cantor e de qualquer um que trabalhe com música. O ensino da 

leitura musical irá desenvolver as percepções auditivas e a compreensão do texto musical que 

está colocado no papel. Aprender a ler partitura se torna, então, “um item necessário para 

qualquer pessoa que lide com música de alguma maneira” (FIGUEIREDO 2006 p.22). 

WINOLD e ROBSON (1995) tratam do desenvolvimento da leitura da partitura em conjunto 

com a musicalidade do cantor, para eles, o desenvolvimento da musicalidade, que envolve o 

desenvolvimento da leitura musical, acelera a produção no ensaio e melhora a compreensão 

da música por parte do coralista. 

O aprendizado da partitura faz parte da cultura musical do canto coral. Aqui os 

conteúdos ligados ao desenvolvimento da percepção musical – harmônica, rítmica e melódica 

– são os pontos centrais do desenvolvimento dos saberes musicais. A partitura é apenas um 

objeto que contém diversos signos que culturalmente trazem um significado musical. Ao 
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aprender a decifrar esses signos, desenvolve-se necessariamente habilidades musicais que 

complementam a habilidade vocal. O cantor não precisa saber ler partitura para desenvolver 

sua musicalidade, mas o aprendizado da partitura lhe oferecerá a oportunidade de novos 

aprendizados. 

 

 

Nas práticas corais junto a indivíduos sem prévio conhecimento musical, o coro 
cumpre a função de única escola de música que essas pessoas tiveram, na maior 
parte dos casos. Para que os resultados almejados sejam alcançados, o regente acaba 
desenvolvendo diversos trabalhos de educação musical, informando conceitos 
históricos, sociais e técnicos de música e desenvolvendo atividades que criem um 
padrão de consciência musical. (AMATO, 2007, p.83). 

 

 

A leitura musical pode se tornar um meio pelo qual outros desenvolvimentos terão 

de acontecer para que se consiga alfabetizar musicalmente o cantor. O músico que melhora a 

sua execução através do aprendizado teórico da partitura é aquele que alia os 

desenvolvimentos da leitura aos da musicalidade. Leitura musical não é indicativo de um 

ouvido relativo bem desenvolvido ou de uma memória musical bem treinada, da mesma 

forma que a prática musical não indica domínio da “linguagem”40 musical escrita em sua 

“totalidade”. A prática e a teoria da escrita no trabalho coral devem sempre se complementar, 

uma permitindo o aprimoramento da outra. O regente, como professor e educador, está 

sempre atento para a formação dos conhecimentos musicais de forma que a teoria e a prática 

interajam constantemente. 

O uso da partitura como uma ferramenta pedagógica por parte do maestro já existe 

na preparação da atividade com o grupo. A partitura possibilita visualizar com mais facilidade 

os momentos da música que precisarão de mais atenção. A memória musical e a escrita 

musical permitem ao regente prever as possíveis dificuldades e trabalhá-las antes mesmo dos 

ensaios. É no estudo da partitura que o gestual, os exercícios e eventuais adaptações serão 

construídos pelo regente, para posteriormente ser aplicado ao grupo. Durrant (2003, p.75), ao 

                                                 
40 A discussão sobre o termo linguagem aplicado aos signos e significantes musicais ainda divide muito aqueles 
que acreditam em uma linguagem comunicativa da música e aqueles que dizem que a música não é linguagem. 
Por isso as aspas no texto. 
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escrever sobre o currículo do regente, diz que a capacidade de interpretar a notação musical 

serve para definir os efeitos de expressividade que serão utilizados, como a articulação e a 

respiração. 

 

 

O regente coral deve ser completamente competente nos elementos básicos de 
musicalidade – teoria, harmonia, leitura, historia da música e literatura – e já 
demonstrar o seu conhecimento na preparação da partitura e do método de ensaio. 
Igualmente essencial é um bom ouvido e conhecimento das formas apropriadas de 
expressão de diferentes estilos musicais aplicados à literatura musical confiada a ele. 
O regente também deve ser responsável pelas demandas do tempo – sua 
determinação, estabelecimento e manutenção – tal como a precisão do ritmo, ambos 
interno e externo, tal como manifestado nos resultados da regência coral. Deve ser 
especialmente incisivo de conceitos e conclusões teóricas sobre a altura, ritmo e 
dinâmica de forma completa e concisa. (WINOLD e ROBSON, 1995, p.46). 

 

 

Para que o regente assuma essa competência que está colocada na citação acima é 

necessário o domínio da expressão e da musicalidade, de forma que, ao entrar em contato com 

a partitura, ele consiga lê-la no sentido mais completo do termo “ler”, ou seja, uma leitura em 

que o indivíduo reconstrua o texto, assimilando tanto as questões e significados musicais que 

se apresentam à primeira vista, quanto aquelas que exigem o conhecimento do contexto da 

obra e um conhecimento musical que vá além do que está escrito nos limites do papel. O 

maestro talvez não precise ser um compositor para entrar em contato com a música, mas deve 

ter o conhecimento musical no mesmo nível do compositor ou de um exímio intérprete, que 

envolve esta capacidade de uma leitura crítica e contextualizada da obra, embora valha 

lembrar que o regente não é só feito de conhecimento musical, ou seja, ao currículo do 

maestro do coro amador acrescenta-se o olhar pedagógico, e o olhar do arranjador, que 

consiste em recriar a obra para atender às necessidades estéticas e pedagógicas daquele grupo. 
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2.2 ‐ AQUECIMENTO E TÉCNICA VOCAL 

 

 

Um momento que faz, ou deveria fazer, parte da rotina do coro é o aquecimento  e 

o ensino da técnica vocal. Basicamente, é aqui que os conhecimentos específicos sobre o 

canto e o aparelho fonador vão ser desenvolvidos. Além de preparar as vozes para o uso 

intenso que acontece na preparação das peças, se constrói a sonoridade do coro. 

O aquecimento vocal é o princípio de todos os ensaios. Compreende desde 

exercícios de relaxamento até os exercícios vocais e musicais. A intenção do aquecimento 

também inclui ambientar o coralista no contexto do ensaio. O maestro americano James 

Jordan (2007, p.74)41 diz que, como regente, ele “favorece o aquecimento que é bem 

construído – que prepara a voz, corpo e mente para o canto”. O aquecimento, para esse autor, 

define a qualidade do ensaio. Quando munido de uma visão pedagógica, é o ponto de partida 

dos aprendizados musicais no ensaio. Ainda com Jordan (2007, p.77), ele nos explica que, no 

aquecimento, o coralista deve aprender também a ouvir a música e a si mesmo, além de 

oferecer um momento em que o regente pode avaliar com mais atenção as características das 

vozes de seu coro. 

Durrant (2003, p.113) compartilha desta visão de aquecimento. Os exercícios 

corporais – tais como alongamentos e massagens faciais – ajudam a liberar a tensão do 

cotidiano, preparando o corpo e o psicológico do cantor para o trabalho coral. Além de ser um 

momento de preparação, é onde o aprendizado de técnica vocal acontece de forma mais 

concentrada. 

Para Pfaustch (1988, p. 77 - 79)42, é uma ferramenta de grande versatilidade com 

um “grande potencial pedagógico”. No período em que ocorre a preparação para o canto, os 

conceitos de técnica vocal e alguns conceitos ligados à percepção e à afinação são trabalhados 

fora da peça, ou seja, a respiração, dicção, emissão sonora e ressonância vocal são trabalhadas 

ponto a ponto com exercícios e vocalizes específicos para o desenvolvimento de cada 
                                                 
41 JORDAN, James. Evoking Sound: Techniques and Procecures. Vol. 1 Editora: GIA Publicações. Chicago, 
IL, USA. 2007. 491p. 
42 PFAUTSCH, Lloyd. The Choral Conductor and the Rehearsal. Em: Choral Conducting Symposium. Org. 
DECKER, Harold A. e HERFORD, Julius. 2 ed. Editora: Prentice Hall, Upper Sadle River NJ, USA. 1988 
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conceito e qualidade vocal. Aqui os elementos e passagens musicais que serão encontrados 

durante a preparação do repertório também são tratados previamente. A preparação da voz 

inclui a conscientização do uso da respiração, a descoberta da própria voz, o aprendizado da 

percepção musical, aprender a realizar mudanças no timbre de voz, mudanças estas que 

ocorrem dependendo da peça que está sendo executada. É também o momento em que se 

constroem as características vocais do coro. 

 

 

Com conhecimento da pedagogia vocal, os regentes podem trabalhar efetivamente 
nos ensaios para desenvolver nos cantores uma maior habilidade vocal. A técnica 
vocal pode proporcionar uma maior qualidade sonora e uma melhor afinação. É 
possível se direcionar o trabalho técnico de forma aplicada à interpretação estilística 
de repertórios corais diversificados. De forma eficaz e saudável, o cantor pode: 
aprender a variar a sonoridade de sua voz em todos os registros, atingindo grande 
quantidade de “cores sonoras”; desenvolver um amplo espectro de dinâmicas; e 
adquirir a habilidade de executar passagens melismáticas com grande agilidade e 
leveza. (FERNANDES, KAYAMA e ÖSTERGREN, 2006, p.37)43. 

 

 

A princípio, o primeiro objetivo de uma aula de técnica vocal é a descoberta da 

própria voz. A professora da UFRGS Helena Wöhl Coelho, no livro Técnica vocal para 

Coros44, ao apontar os objetivos da técnica vocal no canto coletivo, diz que: “Todo trabalho 

de técnica vocal deve ter por objetivo descobrir e estabilizar a voz natural e autêntica de cada 

cantor; e, apenas depois disso, construir as características vocais das personagens que este 

cantor vai interpretar através do repertório de diferentes estilos”. (COELHO, 1994, p.71) 

A professora aponta para o fato de que o cantor não escuta a si próprio como o 

ouvinte o ouve; a voz que ouvimos quando falamos e cantamos contém, além do som 

fundamental45, sons produzidos por vibrações ósseas internas, que são percebidas apenas pelo 

cantir; dessa forma o som que o cantor escuta não é o som que aparece na percepção do outro. 

                                                 
43 FERNANDES, A.; KAYAMA, A.; ÖSTERGREN, E. O regente moderno e a construção da sonoridade 
coral em: Per Musi, UFMG Belo Horizonte, n.13, 2006, p.33-51. 
44 COELHO, Helena W. Técnica Vocal Para Coros. Editora: Sinodal, São Leopoldo RS. 2008, 76p. 
45 O som fundamental da voz é aquele que é produzido pelas cordas vocais, que será amplificado pelas caixas de 
ressonância (a cavidade bucal, nasal, as fossas nasais  e outras... ). 
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Paul F. Roe, no livro “Choral Music Education”46, diz que, justamente pelo fato de o “cantor 

não conseguir ouvir o próprio tipo de voz, o professor precisa assumir a responsabilidade na 

construção da voz e nos procedimentos de correção”. O regente, que aqui também é o 

professor de técnica vocal, precisa ajudar o aluno primeiramente a reconstruir sua 

autopercepção, pois essa é a ferramenta primeira de ação do aluno sobre a própria voz. O 

cantor precisa aprender a ouvir a sua própria voz no sentido de reconhecer características de 

musicalidade e timbre, sabendo diferenciar o que o seu ouvido interno escuta  do que o ouvido 

do outro escuta, sendo capaz de moldar a sua própria voz. 

 

 

Ensinar ao estudante um conceito mental correto de como deveria soar uma boa 
entonação. Isto pode ser realizado através da demonstração pessoal do professor de 
uma entonação boa e ruim, da demonstração de bons estudantes de canto ou através 
de gravações. Cantar é quase mais treinamento auditivo do que treinamento vocal. O 
cantor que não consegue ouvir mentalmente um tom não produz um bom som. 
‘imagem  sonora’ é fundamental. (ROE, 1994, p.64). 

 

 

A autodescoberta vocal, portanto, engloba um processo de autopercepção, no qual 

ao elemento sonoro que o coralista percebe acrescentam-se sensações físicas causadas pelas 

vibrações sonoras que percorrem o aparelho fonador e as sensações corporais ligadas à 

respiração, posicionamento da boca e postura corporal. Considerando que as operações 

mentais ligadas à assimilação dos estímulos externos também são construídas socialmente, o 

trabalho do canto coletivo apresenta aos cantores uma visão diferente em relação ao universo 

corporal e sonoro do indivíduo. A técnica vocal em grupo exige que os coralistas busquem 

conjuntamente um determinado tipo de som e, através da exploração deste som, apreendam 

novas sonoridades e formas diferentes de vivenciar a própria voz; assim, modificam-se os 

seus parâmetros culturais e também a própria qualidade vocal. 

Nesta busca, o regente pode fazer com que os cantores desenvolvam uma 

sonoridade do grupo como um todo de forma homogênea. No desenvolvimento desta 

                                                 
46 ROE, Paul F. Choral Music Education. 2 ed. Editora: Waveland, Long Grove, IL, USA. 1994. 355p. 
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homogeneidade, o som do coro, ou “som padrão”47 do coro, é construído tanto pelas escolhas 

do regente quanto pelo material de que ele dispõe – os seus coralistas. Fernandes (2006, p.20) 

nos diz que a “sonoridade de cada coro é única à medida em que ela é o resultado da soma da 

qualidade vocal de cada um de seus cantores”. Essa sonoridade inclui características 

trimbrísticas, que modificam de acordo com o tipo de voz e de formação vocal que o coral 

possui, a qualidade da afinação do conjunto, o repertório e as exigências vocais que as 

musicas apresentam ao coro. 

 

 

A formação do som padrão de um coro depende de uma série de aspectos técnicos. 
Na performance, este som ainda sofre a influência de aspectos estilísticos. Entre os 
aspectos técnicos, há os que estão relacionados à individualidade das vozes que 
formam o coro (produção vocal, registração vocal, dicção, timbre e vibrato) e os que 
se relacionam diretamente com o canto coletivo (homogeneidade, equilíbrio, 
entonação em grupo e precisão rítmica). Evidentemente, considerando a natureza da 
atividade coral, todos esses aspectos devem ser trabalhados coletivamente. Uma vez 
construída a sonoridade padrão, o regente poderá trabalhar sua variação através dos 
aspectos estilísticos: flexibilidade timbrística, fraseado, articulação (musical), 
emprego de dinâmicas e andamento (escolha de tempo). (FERNANDES, KAYAMA 
e ÖSTERGREN, 2006, p.42). 

 

 

Tanto a descoberta da voz como a construção da sonoridade são aplicadas ao 

canto coral inicialmente pelos vocalizes e exercícios de aquecimento propriamente ditos. 

Dentre esses exercícios, destacaremos três formas: os exercícios de relaxamento, respiração e 

os exercícios vocais. 

Os exercícios de relaxamento, que incluem certos tipos de alongamento e 

massagens faciais, são de grande valor para o trabalho do canto. Garretson (1998, p.73) diz 

que esses exercícios “melhoram a circulação e ajudam o cantor a entrar em sintonia com seu 

próprio corpo”. No canto temos que é necessário “regular” as tensões para que o canto possa 

fluir. Roe (1994, p.63) afirma que a “tensão imprópria da musculatura resulta em uma 

qualidade timbrística pobre”. A qualidade sonora do cantor depende do relaxamento de 

determinados músculos e regiões. No decorrer das atividades do coro é visível o fato de que, 

                                                 
47 Fernandes, Kayama e Östergren (2006, p.41-42) definem este som padrão como o som básico do coral, ou 
seja, o som que mais caracteriza este ou aquele coro. 
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quando os ombros e pescoço estão tensos, há uma queda qualitativa na produção vocal. A 

tensão muscular não é de todo abolida, porém a musculatura deve sempre estar solta o 

suficiente para permitir o movimento correto das articulações e do sistema respiratório. Os 

exercícios de relaxamento ativam as musculaturas específicas que serão utilizadas durante o 

canto e, principalmente, ajudam o coralista a voltar sua percepção para estes músculos que 

envolvem o sistema respiratório e a articulação. 

A respiração é fundamental para o canto. O ar é a matéria prima do som e, 

portanto, da voz. Garretson (1998, p.72) diz que o desenvolvimento de bons hábitos 

respiratórios é “necessário para manter firme o fluxo de ar para as cordas vocais e é 

fundamental para ambos a qualidade e o controle vocal”. Amato (2007, p.87) vai falar em 

“consciência respiratória”, que consiste em estudar os diferentes “elementos atuantes na 

respiração”. O regente, como educador, planeja o aquecimento de forma a facilitar a 

compreensão dos órgãos e músculos do aparelho respiratório. A principal ferramenta de 

controle da emissão de ar de que o cantor dispõe são as suas sensações corporais. O ato de 

respirar envolve o corpo como um todo. A postura e o equilíbrio garantem a possibilidade de 

relaxar e tensionar os músculos corretamente e as sensações dos movimentos corporais – 

movimentação da musculatura abdominal durante a inspiração e expiração, a tensão na laringe 

e os movimentos da cavidade bucal e da face – nos indicam se a inspiração e expiração estão 

sendo efetivas, permitindo a fruição do ar. 

Por fim os vocalizes, amplamente abordados no que se refere aos objetivos de 

descoberta da voz e desenvolvimento da percepção, também desenvolvem as técnicas de 

dicção, agilidade vocal e as características timbrísticas individuais e coletivas do coro. Esses 

assuntos ligados ao domínio do instrumento vocal variam de acordo com o ensaio e com as 

exigências do repertório. Músicas mais melismáticas48 exigem agilidade, outros tipos de 

música pedem notas longas exigindo mais da respiração. Mesmo a voz com vibrato e a voz 

“branca” mudam de acordo com o estilo musical que se canta. 

 

 

                                                 
48 Melisma: “em grego quer dizer canção. Na música ocidental geralmente significa uma vocalização prolongada 
sobre uma vogal” (SCHAFER, 1992, p.209). 
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2.3 ‐ PREPARAÇÃO DO REPERTÓRIO 

 

 

O objetivo de todo o coral é, além das funções específicas de cada tipo de 

formação, cantar e se expressar artisticamente. Um coro de empresa, por exemplo, geralmente 

tem a função de integrar os funcionários em uma atividade musical voltada para o lazer e para 

os eventos sociais internos da empresa; um grupo religioso tem sua função ligada às crenças e 

rituais da religião em que está inserido; já os cantores de uma casa de cultura se preocupam 

com a construção e divulgação de um repertório livre que reflete a construção de um coletivo 

muito heterogêneo. Cada um com um tipo de repertório que se adapta à própria atividade e 

que o diferencia de acordo com as escolhas estéticas, as possibilidades musicais e os objetivos 

dos cantores e do regente. Pensando nas características culturais e nos anseios dos coralistas é 

que o regente irá construir um programa que facilite o aprendizado, amplie o repertório dos 

indivíduos do grupo e se identifique com o contexto do grupo. 

Depois de o grupo estar devidamente aquecido, os conceitos desenvolvidos na 

fase preparatória do ensaio serão aplicados ao repertório do grupo. Este momento do ensaio se 

identifica com o aprendizado das formas musicais propriamente ditas e a formação de uma 

escuta musical e estética diferenciada. No momento da preparação do repertório se 

concentram todas as metodologias e pedagogias que envolvem a prática do canto coral. A 

técnica vocal, que é mais concentrada no início de cada ensaio, é utilizada agora com foco na 

execução e vivência das músicas. 

A preparação do “programa” do coro começa pela escolha das obras que o 

integram. Kerr (2006, p. 222) afirma que o repertório reflete o coro e o contexto em que ele 

existe. Para ele, esse conjunto de músicas a serem apresentadas são “aquilo que a comunidade 

coral tem a dizer”. Nardi (1979, p. 11), por sua vez, diz que o coro deve montar o repertório 

sempre tendo em vista o objetivo de apresentar obras que ultrapassam a cultura musical local, 

mesmo que o coral tenha músicas que Nardi classifica como de “consumo imediato”. O 

objetivo didático do concerto do coro está ligado à amplificação da vivência musical tanto da 

plateia quanto dos coralistas. Para conseguir alcançar os objetivos que o autor acima 
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especifica, a habilidade de comunicação e de estimular os cantores se faz uma ferramenta 

valiosa. Figueiredo (2006) diz que: 

 

 

O regente habilidoso, com boa motivação, tem boas chances de conseguir que o coro 
venha a realizar uma obra à qual, a princípio, não se afeiçoou. O regente habilidoso 
deve ser, por outro lado, sensível aos desejos que vêm do seu coro. É claro que um 
regente bem estruturado tem um planejamento amplo, que seus coralistas nem 
sempre conseguirão perceber. Mas alguma flexibilidade é necessária, mesmo que 
isso venha a significar um desvio de seu planejamento a curto, médio e longo prazo. 
(FIGUEIREDO, 2006, p.45). 

 

 

Figueiredo (2006) comenta, nesta passagem, a escolha do repertório pelo regente e 

os conflitos que podem ocorrer durante a montagem do programa do coro. Ele aponta para a 

necessidade de o regente ser versátil o suficiente para contemplar os desejos e as necessidades 

pedagógicas do coro. As composições que o grupo canta precisam  complementar a educação 

vocal e musical do ensaio e a escolha delas deve ser mediada pela ação e pelo pensamento 

pedagógico, em que o regente se pergunta: qual música melhor contribui para o crescimento 

cultural e musical do coro? Durrant (2003, p.121) assinala que o coro deve cantar 

composições que o desafiem, o atraiam e permitam a passagem por diversos estilos da 

literatura coral. O regente que se vê como educador irá utilizar o conhecimento do contexto 

em que o coro está para propor uma composição de músicas que satisfaça as aspirações do 

grupo mas também aumente a experiência cultural de cada cantor. 

Como já citado neste trabalho, o conhecimento da comunidade e dos indivíduos 

do grupo fornecerá ferramentas a serem utilizadas pelo maestro na construção do repertório e 

da ações educativas do regente. Cada grupo, então, compõe seu próprio repertório desde que o 

regente permita o dialogo e a influência que aquele conjunto de cantores pode exercer no seu 

próprio crescimento musical. Assim, o maestro consegue transformar o grupo que está sob 

sua direção em um corpo social e musical com características próprias. Portanto, um regente 

que tem vários corais se vê na necessidade de constantemente ampliar o seu próprio repertório 

através da pesquisa, que começa já no ensaio com os próprios coralistas. 
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Como professor, foi dito que o diretor de um coro deve dominar os assuntos 

ligados à interpretação e à expressividade dos repertórios que o grupo canta. O regente já tem 

uma imagem sonora das músicas. Kerr (2006) vai dizer que ele é o único que tem uma visão 

mental da obra como um todo, criada pelo ato de leitura associado à percepção musical. Em 

um coro no qual os cantores não têm leitura à primeira vista, tal como é comum no contexto 

brasileiro, o maestro realmente é o primeiro a ter uma imagem mental de como soa o arranjo 

que os cantores aceitam ou se propõem a cantar. Porém, quando o grupo tem desenvolvido as 

ferramentas ligadas à leitura, consegue também ter uma visão de como soará a peça no final 

do processo. Mesmo assim, o regente como professor se responsabiliza pela contextualização 

das obras que farão parte do programa. 

Portanto, ao escolher as músicas, deve-se estar atento para os diferentes níveis de 

dificuldades e de sonoridade que elas apresentam aos cantores e como contribuem para a 

qualidade do grupo. Quando as músicas ensaiadas dão oportunidade a determinados 

aprendizados que o grupo, naquele momento, é capaz de alcançar, os conteúdos assimilados 

se tornam desenvolvimento. Já quando a relação com os saberes musicais se torna muito 

frustrante, o desenvolvimento acontece levando consigo os traumas da experiência com 

determinado tipo de música, o que refletirá nas futuras experiências musicais do cantor. Ao 

grupo que não lê partitura, saber que a nota branca soa por mais tempo do que as pretas já 

precisa de um certo esforço. Porém no grupo em que a leitura e o domínio da linguagem 

musical já fazem parte do desenvolvimento, peças muito fáceis podem desmotivar e 

“desmanchar” o grupo. 

Na preparação do repertório do coro, o conceito de motivação não aparece 

simplesmente como qualidade do regente como líder, mas também como constituinte da 

psique do cantor. Vigotski (1995, 294 – 295) explica que a decisão que uma pessoa toma 

precisa de uma motivação para se concretizar, porém, para que haja uma motivação é preciso 

um estímulo externo. O fato de se encantar com determinada produção artística acontece 

primeiramente através da estimulação dos sentidos, mas, por si só, os estímulos musicais não 

levam à produção da música. O coralista precisa se envolver de forma prazerosa fisicamente e 

também emocionalmente. Como elemento motivador, o repertório cria uma identificação com 

o cantor. No entanto, mais importante ainda, é o cantor saber que pode executar esse 

repertório. 
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Pfausch (1998, p.79), ao falar sobre os tipos de procedimentos adotados pelo 

regente, atenta para a criação de uma atmosfera que traz o envolvimento individual de cada 

coralista com o fazer musical. Segundo ele, os coralistas e o regente trabalham juntos na 

interpretação da partitura e na execução dessa interpretação. Schafer (1982, p.286) é mais 

radical com relação ao papel do professor de educação musical; para ele o professor como 

mediador cria uma situação com uma pergunta ou com um problema, depois participa dos 

“atos de descobertas, porém não mais como um professor ou como a pessoa que sabe a 

resposta”. O conceito aqui é do professor como membro ativo da comunidade, que não 

somente traz o estímulo que leva à motivação e consequentemente ao aprendizado, mas como 

aquele que cria e participa do ambiente comunitário que se forma em um trabalho bem 

conduzido. 

Durrant (2003, p.18) coloca o prazer como motivador da aprendizagem por parte 

do aluno. Ao falar do canto coral na escola, ele afirma que “a sensação de prazer 

verdadeiramente profunda é mais provável de acontecer quando se alcança objetivos 

emocionais significantes. Então, quando jovens descobrem que a escola é profundamente 

prazerosa, anseiam por voltar a cada dia”. A mesma coisa acontece com o coral. O autor 

coloca o canto coletivo como uma prática social que atrai as pessoas pela sua capacidade de 

permitir a expressão emocional do cantor. Essa passionalidade também é motivadora na 

relação com a peça. Impor um repertório muito acima das capacidades musicais do coral, ou 

um repertório com o qual o grupo antipatize, tende a ser um obstáculo na relação entre o 

cantor e a música. 

 

 

Quando as pessoas descobrem que cantar é profundamente prazeroso, elas estarão 
ansiosas para repetir a atividade a fim de re-experimentar aquelas sensações. Por 
outro lado quando os jovens consideram a experiência de aprendizado ameaçadora e 
desagradável, eles aprenderão evasão, controle-aversivo, e comportamentos 
desmobilizadores. O aprendizado real acontece quando as pessoas não se sentem 
ameaçadas, mas sim motivadas e inspiradas a realizar metas positivas e de longo 
prazo. (DURRANT, 2003, p.18)49 

 

 

                                                 
49 O conceito de evasão e controle-aversivo nessa citação tem origem nas teorias behavioristas representadas por 
Skinner e significa todos os comportamentos que intimidam, punem e fazem o aluno se sentir hostilizado. 
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Voltando ao estímulo como precursor da motivação, o regente inspira os seus 

alunos produzindo o estímulo musical, seja através das músicas que escolhe ou através da 

participação do grupo nas escolhas do regente. Não significa aqui que o grupo deva tomar a 

responsabilidade de montar um programa pedagógico das mãos do professor, mas nestas 

escolhas o diálogo com o grupo precisa se fazer presente. O professor do grupo como parte do 

processo estimula e instiga a criatividade; através dessa criatividade o repertório e, 

consequentemente, a sonoridade característica do coro são criados e moldados pela influência 

do regente, dos significados musicais que cada peça traz consigo e pela ação criativa e ativa 

dos coralistas. 

 

 

A melhor coisa que o professor pode fazer é colocar na cabeça dos alunos a centelha 
de um tema que faça crescer, mesmo que esse crescimento tome formas 
imprevisíveis. Tenho tentado fazer com que a descoberta entusiástica da música 
preceda a habilidade de tocar um instrumento ou de ler notas, sabendo que o tempo 
adequado para introduzir essas habilidades é aquele em que as crianças pedem por 
elas. (SCHAFER, 1991, p. 282). 

 

 

Schafer vê toda a experiência de ensino de música como um grande momento de 

descoberta. O educador se preocupa primeiramente com os elementos ligados à vivência 

musical criativa, não necessariamente ligados a uma estética musical específica, mas à 

vivência e manipulação dos sons. O domínio do instrumento e da técnica vem a complementar 

o desenvolvimento da sensibilidade musical do sujeito. O desenvolvimento da música, 

portanto, se dá primeiramente no nível oral e da experiência com os sons. A leitura da 

partitura e a técnica vocal se tornam interesses naturais do grupo quando a prática de 

educação musical é capaz de motivar o aluno à descoberta. 

Essas descobertas e ações movidas pelo prazer de fazer música levarão a uma 

leitura crítica do texto musical e o domínio consciente da voz. Essa leitura crítica por parte do 

coro influencia na sonoridade da música no palco, porque a interpretação do repertório passa a 

ser uma composição coletiva. O maestro ainda detém a “palavra final”, porém essa palavra 

significa organizar os conteúdos descobertos em aula para buscar um consenso na visão da 

música, sendo que o regente se torna um catalisador de ideias. A interpretação e visão do 
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diretor do coro estão presentes e perfeitamente visíveis na apresentação da obra; no entanto, 

não são mais absolutas, logo, as características sonoras de cada grupo e a construção coletiva 

da peça farão com que a música apresentada seja única. Durante o estudo das peças os 

cantores são levados a buscar a capacidade de utilizar a voz, adaptando aspectos como timbre 

e articulação para acomodar as características estilísticas das composições cantadas. 

Para tal o regente deve incentivar o desenvolvimento do “ouvir musicalmente”, 

que consiste em escutar uma obra atentando para aspectos mais particulares da composição 

musical. A vivência estética acontece de forma consciente, quando os elementos de expressão 

são experimentados no âmbito da sensação, tal como um ouvinte, mas também no técnico, 

identificando estruturas que estão presentes mas precisam de uma percepção diferenciada para 

serem processados cognitivamente. 

 

 

O regente deve encorajar os cantores a ouvirem o som que a partitura solicita antes 
de tentar reproduzi-lo. Ouvindo a nota anteriormente com o “ouvido interno” 
resultando em uma melhor entonação e ajudando na proficiência da leitura a 
primeira vista. Os cantores devem ser ensinados a ouvirem a harmonia da música, 
contraponto, a atividade rítmica, estar cientes do contorno verbal e do fraseado 
melódico, tanto nas suas partes como nas outras partes. Pelo fato das partituras 
vocais conterem todas as partes e geralmente o acompanhamento instrumental ou a 
redução para piano, os cantores têm a grande vantagem de que eles podem ver tanto 
quanto ouvir a contribuição de outros executantes enquanto o instrumentista 
somente vê a sua parte. (PFAUSTCH, 1988, p. 96). 

 

 

Nessa citação o autor faz referência a um conceito importante: o ouvido interno50 

ou “mind`s ear”. O trabalho com o escutar internamente começa no aquecimento com os 

vocalizes e com o treinamento auditivo mais específico. Na preparação do repertório, 

encontra um terreno no qual pode ser praticado e contextualizado. Mesmo que o regente se 

preocupe em dar significado para os exercícios de técnica vocal e leitura musical já no 

                                                 
50 O termo ouvido interno está relacionado à capacidade de ouvir mentalmente as relações musicais melódicas,  
harmônicas, rítmicas e timbrísticas que estão representadas na partitura. 
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aquecimento, é na prática de interpretação51 que o coralista consegue visualizar e vivenciar a 

técnica vocal. 

Voltando a Schafer (1991), ele atribui grande importância para a capacidade de 

reconstruir a própria escuta, que passa pela ação da percepção, identificação e ressignificação 

das qualidades sonoras do ambiente do indivíduo. Essa reconstrução da percepção do aluno de 

música é o que ele chama de “limpeza dos ouvidos”, ou seja, abrir os ouvidos para uma nova 

forma de se vivenciar o mundo sonoro em que o indivíduo está. 

No caso do canto coral, a percepção começa pelas sensações corporais e a audição 

da própria voz. Lloyd Pfaustch (1988, p.96) diz que “o ato de cantar requer que o cantor 

escute sua própria voz, mesmo que ele nunca irá escutá-la como os outros escutam”. O autor 

comenta que se deve dar ênfase a uma boa produção vocal, formação das vogais entre outras 

características tradicionais do canto. Porém, esse processo de autoescuta deve passar pela 

descoberta das sensações do próprio corpo. E o timbre empregado na técnica vocal passa por 

uma percepção crítica, ou seja, uma produção vocal que está intimamente ligada à criatividade 

do cantor e a sua visão do repertório que se propõe a executar. Ainda assim, mais importante 

do que a atenção aos aspectos técnicos tradicionais é primeiramente construir esta capacidade 

no cantor. A ideia de “limpar os ouvidos” envolve sensibilizar o indivíduo à escuta musical; 

assim essa forma de perceber a música se tornará uma ferramenta à disposição do coralista, 

que criará as condições para que o integrante da experiência do canto coral descubra a sua 

própria voz e consequentemente as possibilidades que ela tem. 

O ouvir da própria voz aliado a essa percepção construída no decorrer do processo 

pedagógico nos leva ao que chamamos de prática de interpretação, ou seja, a capacidade do 

músico de ler e reconstruir um conjunto de ideias musicais e sonoras. Michael Krausz, no 

livro Rightness and Reasons: interpretation in cultural pratice52 (1993, p.13 – 38), coloca a 

interpretação como uma releitura da peça; a partitura traz consigo um conjunto de anotações 

com relação ao som que indicam os elementos de expressão, andamento e articulação da 

música. O papel do intérprete consiste em ler esses elementos e decidir por segui-los à risca 

ou usar de uma expressão diferente do compositor. Vigotski (1999, p.49) concorda com a 

                                                 
51 Termo usado por Amato (2008, p.88) para definir a prática de preparação do repertório, quando considerado 
uma ferramenta de educação musical. 
52 KRAUSZ, Michael. Rightness and Reasons: interpretation in cultural practice. Editora: Cornell 
University, USA, New York NY. 1993. 175p. 
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ideia de que a interpretação de uma obra de arte se torna subjetiva no sentido de que cada 

pessoa lê a música utilizando a sua própria carga cultural e intelectual; assim "os processos do 

pensamento, que o discurso do outro suscita em nós, nunca coincidem plenamente com os 

processos que ocorrem com o falante”. O significado do discurso para um intérprete é 

consideravelmente diferente do significado desse mesmo discurso para o compositor. 

Falamos aqui do processo que é vivenciado primeiramente através de uma 

percepção culturalmente construída. O ouvido interno do coralista é um exemplo dessa 

percepção específica treinada para diferenciar os elementos musicais particulares que se 

encontram misturados no todo da composição. A memória fornece os padrões socialmente 

estabelecidos para que o indivíduo consiga identificá-los em contextos diferentes. Este ouvido 

interno ou ouvido relativo instrumentaliza o cantor para que ele reconheça as alturas, ritmos, 

harmonias e timbres que estão presentes nas obras do repertório coral. Através das 

informações sonoras colhidas pela audição, o cantor recolhe o material que irá mediar a sua 

execução, permitindo-o expressar-se de diversas formas. 

A memória musical e a percepção, portanto, tomam a maior parte do esforço na 

produção do repertório. É através delas que os elementos musicais socio-históricos e técnicos 

representados pela obra, expressos na partitura ou pelo contexto dela, poderão ser 

compreendidos e trabalhados pelo grupo. A partitura, tal como afirma Kraus (1993, p.13), é 

um tipo de “notação para a performance e é caracteristicamente incompleta no sentido em que 

não especifica totalmente todos os aspectos pertinentes à performance”. O conhecimento da 

obra como uma criação de um determinado espaço e momento cultural e a interação desses 

conhecimentos com o intérprete é que completam a partitura e definem a sonoridade do 

grupo. 

Portanto, toda obra traz consigo uma história, pelo fato de ter sido construída em 

um contexto histórico e cultural. As músicas têm sonoridades e técnicas diferentes, que são 

necessárias para a caracterização das peças. Essas técnicas, portanto, fazem parte do estudo 

dos coralistas e também do regente que, como facilitador, precisa estabelecer esse 

conhecimento acerca da obra antes de utilizá-lo no ensaio, sendo que os conteúdos da peça 

guiarão boa parte da ação e do planejamento do maestro. Os cantores, por sua vez, irão aplicar 

a técnica que for pertinente a cada estilo musical e o entendimento que o grupo construiu 

acerca da obra executada. 
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Neste sentido, o regente lida com a partitura como se ela fosse um guia mais ou 

menos detalhado, um texto que traz consigo uma ideia que o maestro e o coro, ao entrarem em 

contato com ela, irão desconstruir e reconstruir de forma que nela se apresentam 

particularidades do pensamento do intérprete. Assim, cabe o que o professor Kerr (2006) disse 

sobre o repertório transmitir a mensagem que o coro quer passar. O ato de interpretar se torna 

uma experiência pedagógica quando os coralistas podem adicionar suas ideias e explorar sua 

criatividade através das músicas. A comunicação entre o regente professor e os cantores é 

capaz de permitir essa interação entre o coralista, o pensamento do maestro e a música em si. 

A ação do regente durante o ensaio acontece através de uma série de 

procedimentos que poderão levar a essa reconstrução criativa da música e dos conhecimentos 

musicais. Um dos procedimentos mais utilizados pelos grupos corais para aprenderem novas 

músicas é a imitação. à primeira vista trata-se do processo em que regente reproduz a partitura 

no instrumento e os coralistas repetem. Porém, a imitação acontece pelo menos de duas 

formas: do coro para o regente e entre os coralistas. Pfaustch (1988, p.79) coloca a imitação 

sem um aspecto crítico, portanto mecânica, como um problema para o desenvolvimento do 

coro e do repertório, sendo que, junto com a música, os coristas acabam por fixar problemas e 

equívocos na execução das peças. 

Na maioria das vezes esta imitação em que o coro reproduz o que o regente faz no 

instrumento ou com a própria voz assume o papel de resolver o problema da falta de leitura 

musical dos coralistas. Por mais que o exemplo no teclado seja eficiente no decorrer do estudo 

da peça, quando se torna a principal fonte de aprendizado do coralista, sem que ele atue 

conscientemente sobre o material que imita, o desenvolvimento do canto não resulta em 

autonomia musical para o indivíduo. A imitação em Vigotski (1995, p.137) é fundamental 

para a construção dos conteúdos culturais da criança. Para ele, não está ligada a uma ação 

puramente mecânica, “o próprio processo de imitação pressupõe uma determinada 

compreensão do significado da ação do outro”. Assim sendo, quando aliados à compreensão 

ou aos conteúdos musicais no sentido de torná-los conscientes no decorrer do trabalho, pode 

levar à autonomia musical e ao desenvolvimento da musicalidade do cantor. Mas para tal é 

preciso um processo de reprodução ligada à reconstrução dos conteúdos musicais da obras. 

Vigotski considera, então, a imitação como um procedimento natural e 

indispensável no desenvolvimento humano. É uma forma de conseguir realizar uma ação que, 
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sem um referencial, não seria possível. No entanto, não podemos esquecer que isso só 

acontece quando a ação reproduzida se encontra dentro das potencialidades do indivíduo. 

Assim, concordamos com Vigotski (1995) quando ele comenta que só se imita aquilo que é 

possível compreender de alguma forma. 

No canto coral, esse procedimento faz parte da rotina do ensaio. Como ferramenta 

do aprendizado de técnica vocal, possibilita que as vozes se tornem homogêneas. Como 

ferramenta a serviço do repertório do coro, é a forma mais eficiente de se apropriar das 

músicas quando os instrumentos da percepção ainda não são suficientemente desenvolvidos. 

Através do conjunto dos cantores, o indivíduo se vê na necessidade de ouvir o outro, perceber 

detalhes da voz do regente e do colega, para só então conseguir reproduzir a técnica. A 

dificuldade ocorre quando a execução de alguns se torna dependente da imitação. Dessa 

forma, podemos afirmar que a imitação é uma ferramenta negativa quando inibe a criatividade 

e se torna o mais mecânica possível, e positiva quando possibilita o aprendizado individual e 

coletivo, se tornando uma forma de apropriar-se de um elemento cultural externo; contudo, é 

apenas uma parte do processo. 

Esta ação tão comum no ensaio traz a necessidade de o regente ser capaz de uma 

boa qualidade vocal. A voz do professor é o primeiro ponto de referência vocal e expressiva 

dos coralistas. A imitação da voz do regente acontece no sentido em que o coralista utiliza das 

mesmas técnicas do diretor do grupo para a produção vocal, porém busca o desenvolvimento 

da própria voz. Durrant (2003, p.101) enumera as qualidades técnicas e musicais do regente; 

entre elas está: 

 

 

A habilidade de demonstrar com precisão e musicalidade o que vai envolver 
cantar e/ou tocar as notas e ritmos apropriados; também uma qualidade tonal e de 
entonação para os cantores ouvirem e emularem; e também poderá incluir demostrar 
como não fazer algo.53 

 

 

                                                 
53 Grifos contidos no texto. 
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O professor do coro precisa incentivar a descoberta vocal dos coralistas, onde a 

repetição da forma como o regente canta é apenas uma ferramenta que posteriormente será 

reutilizada pelo cantor para formar o seu próprio som. Vigotski (2001), ao falar sobre a 

aquisição da linguagem, comenta sobre um processo similar. A criança imita a fala dos pais, 

mas o significado desta fala é completamente diferente, mesmo que existam similaridades que 

possibilitem a comunicação. À medida que a linguagem se torna mais complexa, transforma-

se em uma ferramenta de ação cultural. 

Pensando neste processo aplicado ao canto, podemos dizer que o cantor consegue 

uma boa entonação através da imitação e da ação conjunta. Ele reproduz o repertório seguindo 

a orientação musical e vocal do maestro. Só quando os saberes musicais são internalizados, se 

tornando parte do repertório do cantor, é que virão as ferramentas de expressão musical. O ato 

de reproduzir uma ação que é capacidade já internalizada no outro só acontece quando esta 

capacidade faz parte das potencialidades do aluno. Ao descobrir essas potencialidades nos 

coralistas, o regente pode atuar sobre elas, permitindo uma reprodução de forma crítica por 

parte dos cantores. Assim, junto com as melodias e harmonias que o coral deve formar estão 

os conceitos musicais e extramusicais da peça. 

A maioria dos procedimentos no ensaio envolve a imitação, mas quando a leitura 

musical está presente nas habilidades dos coralistas, e a percepção é uma ferramenta 

suficientemente desenvolvida a ponto de permitir uma audição mais íntima da música e dos 

eventos sonoros envolvidos na composição, o procedimento se torna mais criativo. A imitação 

é um primeiro contato com o material e com a música propriamente dita. A leitura da obra 

musical e a recriação da peça envolvem a ação cultural, cognitiva e comunicativa entre as 

partes do coro. Essa leitura, portanto, assume no contexto a importância de uma leitura crítica, 

como dito anteriormente, e se torna, no ensaio, também um procedimento de construção de 

conhecimentos musicais. 

Assim, o ensaio coral, desde a sua abertura até os momentos finais, é um ambiente 

de descobertas e de socialização; em todo o ensaio a educação musical está presente. O 

objetivo do coro, independente do ambiente, sempre será cantar e montar um repertório com o 

qual os coralistas se identifiquem. O regente, como professor mediador, organiza este 

ambiente de descobertas e cria situações que incentivem o fazer criativo dos cantores. 

Figueiredo (2006, p. 17) comenta que: 
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Ensaiar é uma oportunidade para um processo permanente de musicalização. O 
regente não pode desprezar qualquer oportunidade de transformar algum aspecto da 
obra num exercício para desenvolvimento da musicalidade de seu cantor, seja no 
aspecto rítmico ou das alturas, melódica ou harmonicamente. Não se trata, apenas, 
de resolver apenas pontos problemáticos de uma determinada obra. É preciso ter em 
mente que tudo o que se trabalha numa obra se reflete em todas as obras do 
repertório do coro. O cantor vai adquirindo sua capacidade da analogia e, com isso, 
muitos problemas vão sendo resolvidos por eles próprios, já sem a necessidade da 
intervenção do regente. 

 

As ações do regente são no sentido de possibilitar o desenvolvimento das 

habilidades musicais tais como a percepção musical, a atenção seletiva, a emissão vocal e a 

memória específica. A partir do momento em que esses elementos se tornam ferramentas à 

disposição dos cantores, os coralistas são capazes de inferir sobre os conteúdos culturais de 

que se apropriam, transformando-os em uma expressão musical que pode ser criativa e re-

criadora dos conteúdos com que eles trabalham. 

O regente, então, possibilita esse desenvolvimento sempre participando das 

experiências de seus cantores como um mediador e facilitador e também como um integrante 

nos processos de descoberta. Dessa forma o ensaio se torna um fenômeno social, tanto pela 

sua capacidade pedagógica como pelas ressignificações culturais que são feitas pelo grupo e 

devolvidas ao meio social que os assiste. 

 

 



66 
 

CAPÍTULO 3: O ENSAIO 

 

 

Quando falamos sobre uma teoria de educação musical, é necessário que 

demonstremos onde tal teoria ocorre ou poderia ser aplicada. Dessa forma a observação se 

torna para nós um importante instrumento de pesquisa. Através da prática encontrada nos 

corais será possível determinar as ações do regente e dos coralistas, que nos ajudarão a 

entender como a teoria socio-histórica de Vigotski se encaixa no canto coral. 

A análise contém critérios estabelecidos pelo autor desta dissertação, baseados na 

ficha de observação contida na dissertação de mestrado de Figueiredo (1990, p.92). A 

metodologia dessa coleta, portanto, consiste em observação do objeto de estudo, gravação em 

áudio ou vídeo do material observado e de duas entrevistas. Os critérios a serem observados, 

então, consistem nas atitudes do regente e do coro acerca da composição do repertório e da 

técnica vocal, ou seja, pretendemos observar as ações dos dois lados do processo pedagógico 

do canto coral, tanto as ações do regente, quanto as ações do coral. 

Bell54 (2005, p.10) traz o estudo de caso como uma ferramenta que ajuda o autor a 

se aprofundar mais no seu objeto. É uma forma de enriquecer o processo de investigação: 

 

Toda organização e indivíduos têm suas características únicas e comuns. A pesquisa 
com estudo de caso visa identificar estas características, identificar ou tentar 
identificar os diversos processos interativos em funcionamento. E mostrar como eles 
afetam a implementação de sistemas e o modo como a organização funciona. 
(BELL, 2005, p.10). 

 

 

Podemos dizer que o estudo de caso é uma forma de se verificar a possibilidade 

da teoria ou até mesmo de reforçar e enriquecer os conhecimentos teóricos sobre o assunto 

                                                 
54 BELL, Judith. Doing Your Research Project: a guide for first-time researchers in education, health and 
social science. 4ª Edição, Maidenhead Inglaterra, Open University Press. 2005 267p. 
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que se pretende abordar. Sharran B. Merriam (2006, Localização 302)55 explica que o estudo 

de caso na pesquisa qualitativa se caracteriza por gerar intensas descrições e análises sobre 

um objeto, que pode ser um indivíduo, uma comunidade ou até mesmo um evento. Para este 

tipo de análise utilizam-se diversas metodologias. Quando pensamos em uma pesquisa 

qualitativa, a forma de abordagem é bastante diversificada, sendo que o objeto, a literatura 

disponível sobre o assunto e os objetivos do pesquisador irão definir a melhor abordagem para 

o estudo de caso. 

 

Diferente da pesquisa experimental, histórica ou de opinião o estudo de caso não 
exige nenhum método particular de coleta de dados ou de análise de dados. Todos os 
métodos de coleta de dados, do experimento à entrevista, podem ser usados no 
estudo de caso, embora certas técnicas são mais usadas do que outras. Como este 
livro foca na pesquisa qualitativa as técnicas de coleta e análise de dados 
características da pesquisa qualitativa serão enfatizadas. A decisão de focar no 
estudo de caso qualitativo deriva do fato de que este design é escolhido 
precisamente porque os pesquisadores estão interessados em insights, descobertas e 
interpretações mais do que testar hipóteses. (MERRIAM, 2006, Localização 415) 

 

 

Ao falarmos de estudo de caso, devemos definir a técnica utilizada para a coleta 

de dados, no nosso caso a observação. Laville e Dionne56 esclarecem que, para que uma 

observação seja científica, deve conter critérios bem estabelecidos. No nosso caso, os grupos 

a serem observados têm alguma ligação com o autor que atua ou como arranjador, regente 

convidado, maestro principal ou secundário. A escolha destes grupos tem como critério a 

diversidade dos corais, tanto no desenvolvimento do grupo quanto no tipo de formação, do 

nível de musicalização dos cantores e função do coral no seu contexto. Outro critério que 

tende a enriquecer o trabalho é a forma com que os regentes conduzem os ensaios em cada 

grupo, refletindo não somente a forma com que o regente concebe a educação musical no 

coro, mas também a personalidade do grupo conduzido. 

                                                 
55 Este livro é uma edição para o leitor de ebook Kindle e não utiliza número de páginas. Para marcar 
determinados locais no texto, o leitor utiliza-se de coordenadas. ex: localização 302. 
56 LAVILLE, Cristian; DIONNE, Jean. Construção do Saber: manual de metodologia da pesquisa em 
ciências humanas. Trad. MONTEIRO, Heloisa; SETTINERI, Francisco. Belo Horizonte MG, Editora UFMG. 
2008. p.176. 
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Portanto, é do estudo de caso que conseguimos o material para análise da 

aplicação dos conceitos apresentados nos capítulos anteriores. Para tal, como já explicado na 

introdução da pesquisa, serão utilizados cinco grupos: o coral da SERLIMP, o Coral Musiarte 

e o Conjunto Feminino Musiarte, ambos hospedados na casa de cultura Gonzaga Vieira 

(Londrina, PR), o Coral Espírita Hugo Gonçalves (Cambé, PR) e o Grupo Vocal da Escola de 

Música Semitom (Londrina, PR). Verifica-se necessário, também, contextualizar os grupos, 

seus objetivos, saber onde são os locais de ensaio, além de elementos de sua rotina, que são 

revelados através de entrevistas com os regentes. Essas entrevistas, portanto, têm o objetivo 

de esclarecer pontos específicos que foram surgindo no decorrer das observações, além de 

verificar o que o regente pensa sobre as suas metodologias de ensaio do coro. 

Ao se estudar o momento do ensaio e as possibilidades de aplicar a teoria de 

Vigotski ao processo de aprendizagem no coro, é preciso recortar exemplos de ensaios, para 

que, ao analisarmos, possamos verificar quais processos podem ser contemplados pela teoria 

socio-histórica da qual estamos falando nesta dissertação. A gravação em vídeo e a gravação 

em áudio fornecem o material que é analisado de acordo com os critérios de observação pré-

estabelecidos pelo autor desta dissertação. 

 

 

3.1 ‐ QUEM SÃO OS CORAIS 

 

 

Ao analisarmos os grupos, não podemos deixar de contextualizá-los devidamente. 

Cada um dos corais tem contextos, objetivos e características completamente diversas. Assim, 

o histórico dos coros se faz fundamental para a nossa pesquisa, pois, através dele, podemos 

explicar atitudes, repertórios e posicionamento. Mas ao caracterizar o coro precisamos 

também discernir sobre os regentes e as suas formações. Como o maestro é o professor do 

grupo, é ele quem administra os acontecimentos do coro que conduz. 

Todos os corais estão sediados na região metropolitana de Londrina, PR. A cidade 

conta com um movimento coral bastante desenvolvido, tendo um festival de grande 
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repercussão, o Festival Unicanto de Corais, no qual se apresentam desde coros das mais 

diferentes regiões do país, como coros de diferentes países. Além desse festival, temos 

diversos festivais de menor porte, geralmente promovidos por corais e as instituições que os 

abrigam. Um exemplo é o Festival de Corais de Cambé (PR), que está na sua 7ª edição, 

promovido pelo coral Palestrina de Cambé, e a Mostra de Corais de Rolândia (PR), em sua II 

edição, patrocinado pela Igreja Luterana com ajuda daquele município. 

Além dos festivais de corais que se desenvolveram, é importante falarmos um 

pouco do coral da Universidade Estadual de Londrina. Ambos os regentes entrevistados neste 

capítulo foram cantores desse coral, fundado em 1972, “quando, por solicitação do Reitor 

Prof°. Dr. Ascêncio Garcia Lopes, a Srª Semiramis Lück foi convidada a formar um grupo 

coral envolvendo a comunidade universitária.” (Anexos, p.131). Posteriormente, em 1976, a 

regência e a direção do grupo foram assumidas pelo maestro Othonio Benvenuto, que era 

capitão do corpo de bombeiros e foi transferido do Rio de Janeiro para Santa Maria (RS) e 

naquele ano para a Universidade Estadual de Londrina. Segundo Roberto Panico [entrevista: 

Roberto (1) 1’37”], Benvenuto foi “o grande mestre do canto coral em Londrina”. O maestro 

Benvenuto, através do coro e da orquestra da UEL (Universidade Estadual de Londrina), 

incentivou e formou vários regentes que até hoje atuam na cidade. Esse incentivo pode ser 

creditado pela visibilidade do coro na própria comunidade. Portanto, é um grupo do qual 

surgiram vários maestros que, de certa forma, possibilitaram esta pluralidade do canto coral 

londrinense. 

O coro da UEL participou do princípio de uma cultura musical na Universidade, 

que posteriormente se multiplicou dentro da própria instituição. Nas décadas de setenta e 

oitenta, o coro da Universidade fazia o papel de descobrir músicos e incentivá-los ao trabalho 

com o canto coral, sendo o maestro Benvenuto um dos grandes formadores de profissionais 

na Londrina de seu tempo. Atualmente, o papel de incentivar o canto coral na cidade fica, 

também, por conta do curso de Licenciatura em Música da Universidade Estadual de 

Londrina. De acordo com o regente José Mário Tomal (entrevista José Mário, 23'06” - 

26'25”), a entrada no mercado de trabalho de diversos músicos todo ano acaba fomentando a 

criação de corais nos mais diversos ambientes, que são os locais de atuação desses músicos. 
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Cada um dos entrevistados elege um elemento de fundamental importância para o 

movimento coral da cidade. O que temos de fato é que, a partir da vinda de Othônio 

Benvenuto, vários outros regentes também surgiram, seja através do Coro da UEL, que 

ofereceu mercado de trabalho para esses profissionais, ou pelo fato de coralistas do grupo se 

interessarem pela prática artística, muitos deles se tornando alunos de regência do maestro. 

Outro evento de bastante importância para o canto coral de Londrina, já citado 

anteriormente, é o Festival Unicanto de Corais, promovido pelo coral Unicanto. Esse evento 

encontra-se na sua 16ª edição, trazendo diversos corais e arrecadando patrocínios e a simpatia 

das comunidades civil e empresarial, dando origem a grupos tradicionais no contexto 

Londrinense. O Festival Unicanto de Corais agrega grande quantidade de grupos corais na 

cidade. As apresentações acontecem em diferentes espaços públicos e também em lojas, 

bancos e nas empresas que o patrocinam. O próprio coral Hugo Gonçalves teve diversas 

participações no festival. Segundo o regente José Mário Tomal, a importância desse festival 

para a cultura de canto coral na cidade acontece pelo fato de, através de suas apresentações, 

incentivar a formação de outros grupos corais na cidade. 

O maestro também relata que diversas empresas, ao assistirem corais de outras 

partes do país e também ao se depararem com a discussão sobre o bem estar no ambiente de 

trabalho, se viram motivadas a criar grupos corais, multiplicando a diversidade e a quantidade 

de grupos na cidade. José Mario Tomal comenta em entrevista que o Festival Unicanto 

exerceu a função de vitrine para o movimento coral local, colocando grupos em evidência e 

oferecendo, principalmente às empresas da região, uma opção para os seus programas de 

qualidade de vida no trabalho, que estavam sendo implementados no meio empresarial. 

Ao se caracterizar o contexto do canto coral na cidade de Londrina, o coro da 

UEL e o Festival Unicanto de Corais exercem uma importância considerável. Vários regentes 

que atualmente são figuras importantes no contexto cultural de Londrina tiveram alguma 

atuação no coro da Universidade, seja como cantor, seja como regente e ensaiador. O Festival 

Unicanto de Corais, por sua vez, incentivou a criação de outros coros de empresas e de 

comunidades ao trazer para cidade grupos de diferentes partes do país e do mundo. Hoje 

Londrina é uma cidade com um curso de Licenciatura que destina regentes e professores todo 
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ano ao mercado de trabalho, além de ser uma cidade que, pelo fato de ter uma cultura de canto 

coral bastante desenvolvida, incentiva naturalmente a criação de grupos corais. 

 

3.1.1 ‐ O CORAL DA SERLIMP 

 

 

O coral da Empresa SERLIMP é um grupo vocal voltado para a integração dos 

funcionários e para a expressão artística. É um coro que busca uma atividade de integração 

que contribua para o bom ambiente de trabalho e para o aprendizado cultural e social de seus 

integrantes. Junker (1999, p.3) cita Ribeiro, que define este tipo de coro como sendo um 

grupo que se compõe basicamente de funcionários e “que existe com objetivos de se ter um 

grupo na empresa com atuação artística nas atividades sociais ou de cunho patriótico” ou que 

tem a função de “representar a instituição em suas variadas atividades sociais de cunho 

interno ou mesmo externo”. 

O coro realiza seus ensaios semanalmente durante uma hora e meia, geralmente 

em um espaço amplo, próprio para confraternizações, mas algumas vezes é obrigado a realizar 

os ensaios em locais diferentes. O fato de a instituição se localizar em uma residência faz com 

que esta não disponha de um auditório com acústica e espaços ideais; mesmo assim, o fato de 

a empresa gostar do coro faz com que disponibilize o melhor espaço dentro de suas 

possibilidades. Pfautsch (1988, p.75) afirma que: “Embora algumas excelentes performances 

de corais tenham sido preparadas sob condições adversas, é bom ter uma sala com boa 

acústica”. É bastante raro conseguir as condições de iluminação, acústica e espaço a que o 

autor acima se refere, porém a prática coral deve se adaptar às condições da empresa que 

sedia o grupo, conseguindo bons resultados mesmo ensaiando em locais não tão ideais. 

Autores como Schafer (1991) encorajam o aproveitamento do ambiente e do 

contexto em que o grupo se encontra para o aprendizado musical. Para a realidade brasileira 

encontrada nos corais estudados, o regente é obrigado a se adaptar ao espaço à sua disposição; 

assim, as metodologias que podem ou não ser aproveitadas dependem do que o local de 

ensaio tem a oferecer ao grupo. 
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Quanto aos coralistas, estes são pessoas leigas no que diz respeito a linguagem e a 

teoria musical; eles não dominam a leitura da partitura e toda a percepção musical de boa 

parte dos cantores é trabalhado no próprio coro. A formação do coro constitui em quatro 

tenores, cinco baixos e seis mezzos sopranos, sendo que as mulheres na maior parte do 

repertório cantam juntas. Alguns deles demonstraram interesse em aprender a tocar o violão, 

que é o instrumento principal do regente, começando, então, a fazer aulas particulares de 

violão. 

O fato de a empresa ser de pequeno porte, com poucos funcionários e com baixa 

rotatividade, manteve-se a mesma composição do grupo desde sua fundação, embora recente, 

o que não é comum em coros de empresa, onde é constante a troca dos integrantes do grupo. 

Na dissertação “Coros de Empresa como Desafio para a Formação e a Atuação de Regentes 

Corais: dois estudos de caso” de Lúcia Helena Pereira Teixeira (2005), fica evidente, através 

do depoimento dos regentes, que a rotatividade dos coralistas é uma das dificuldades do 

desenvolvimento dos trabalhos. Os motivos dessa rotatividade são os mais variados, desde o 

excesso de imprevistos, o que muitas vezes impede o funcionário de participar do grupo, à 

admissão e demissão de funcionários da empresa influenciando também na composição dos 

membros do grupo. 

O repertório preferencial do coro está ligado à música popular, que é bastante 

variado, compreendendo desde músicas que apareceram na mídia até músicas mais 

específicas de determinados segmentos da música popular. A cada ano o repertório é trocado, 

porém o antigo não se perde totalmente. As músicas que mais agradam aos cantores se tornam 

parte de um repertório permanente do grupo. 

O tipo de música cantado pelo grupo costuma ser sugerido pelos próprios 

cantores, enquanto algumas partem do regente. A escolha final, porém, é sempre do grupo. É 

uma forma de trazer o mundo sonoro dos coralistas para o ambiente de educação musical e 

formar novos repertórios e novos gostos, partindo da vivência sonora do grupo para introduzir 

peças novas e diferentes das a que eles estão acostumados. 
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3.1.2 ‐ O CORO DA ESCOLA DE MÚSICA SEMITOM 

 

 

O coro da escola de música Semitom é um grupo que, embora faça parte de uma 

escola de música, também tem em sua composição cantores leigos no que se refere à prática 

do canto. Esse grupo, que ainda está no seu primeiro mês de ensaio, inclui alguns cantores que 

já tiveram uma experiência prévia de canto em coro, mas a maioria está começando sua 

primeira experiência com a voz. Os coralistas não passam por uma seleção prévia, ou seja, 

todo aquele que deseja participar pode ingressar no coro. Assim sendo, o grupo apresenta uma 

formação bem diversa: quatro adolescentes entre os 15 e 20 anos, quatro crianças entre nove e 

12 anos e três adultos com mais de 27 anos. 

Com relação à formação musical desses cantores, alguns são alunos de 

instrumento da própria escola, portanto com uma experiência musical prévia; outros são 

moradores do bairro que já tiveram alguma experiência com o canto coral, logo, todos eles já 

tiveram uma experiência de musicalização, seja no canto ou na instrumentalização, no sentido 

que Schafer (1991) coloca –  a exploração dos elementos sonoros que irão compor a sua 

prática musical, no caso da escola Semitom, através do aprendizado do instrumento do 

educando – mais do que na definição como regentes como Winold e Allen (1992, p.207) a 

descrevem: o desenvolvimento da capacidade de traduzir os símbolos e a notação musical em 

som. 

Os coralistas que são alunos de instrumento da escola têm a experiência da 

exploração musical através do seu instrumento, sendo que a leitura musical que eles dominam 

é especificamente voltada para facilitar a sua prática musical, ou seja, cifras e tablaturas para 

os alunos que tocam violão e partitura para os alunos que tocam piano, enquanto aqueles que 

não são alunos de instrumento mas já cantaram em outros grupos trazem consigo uma 

experiência com a prática do canto coletivo. Portanto, embora esses mesmos regentes deem 
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grande importância para o aprendizado da partitura, a exploração musical prática por parte 

dos coralistas continua sendo a ênfase do processo. 

O coro ensaia em uma sala bastante ampla, com uma acústica adequada, um 

piano, vários violões à disposição e boa parte da estrutura necessária para um bom ensaio, que 

acontece às sextas-feiras, das 19h15 às 20h45, totalizando uma hora e meia. 

O repertório inicial é de arranjos bem simples a duas e três vozes que não contêm 

notas muito agudas ou muito graves. Das três músicas ensaiadas, duas são do conhecimento 

do grupo (O Barquinho de Carlos Lyra e Azul da Cor do Mar de Tim Maia) e a última é um 

arranjo que mistura duas composições (Twist e Bamba, junção da música Twist and Shout 

dos Beatles com La Bamba de Ritchie Valens). O objetivo desse grupo é a produção de 

repertório e a educação musical propriamente dita, visando à apresentação em festivais, 

eventos, tanto na escola quanto fora dela. 

 

 

3.1.3 ‐ OS CORAIS DA CASA DE CULTURA JOSÉ GONZAGA VIEIRA 

 

 

 

Na casa de cultura José Gonzaga Vieira encontramos dois corais sob a regência do 

maestro Roberto Pereira Panico: o Coral Musiarte e o Conjunto Feminino Musiarte. Esses 

corais têm similaridades quanto à estrutura que compartilham, porém são muito diferentes no 

que se refere ao material humano e musical dos grupos. Eles ensaiam aos sábados durante 

duas horas por grupo. O local de ensaio consiste em um espaço bastante amplo, porém, pelo 

fato de o coro realizar suas atividades muito próximo da rua, os sons externos invadem com 

frequência o ensaio. 

Outra característica de que ambos os corais compartilham é o fato de seus 

integrantes serem de diferentes regiões e comunidades da cidade e da região metropolitana de 

Londrina. Embora os corais sejam bastante distintos no que se refere ao material humano e ao 
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material musical, existe um núcleo de coralistas que é comum aos dois corais. Encontram-se 

nesse grupo pessoas de diferentes meios sociais, situações financeiras e das mais diversas 

profissões. 

Com relação ao Conjunto Feminino Musiarte, a idade das cantoras varia muito. 

Encontramos desde crianças com mais de dez anos de idade até senhoras com mais de 60; 

mesmo assim, a maioria do grupo se encontra entre os 25 e 50 anos de idade. Podemos dizer 

que une diversas gerações em torno de um mesmo objetivo. Amato (2007) traz o coro como 

um agente capaz de integrar pessoas dos mais diferentes contextos em volta da construção de 

uma prática musical vocal. 

 

Os trabalhos com grupos vocais nas mais diversas comunidades, empresas, 
instituições e centros comunitários pode, por meio de uma prática vocal bem 
conduzida e orientada, realizar a integração (...) entre os mais diversos profissionais, 
pertencentes a diversas classes socioeconômicas e culturais, em uma construção de 
conhecimento de si (da sua voz, de cada um, do seu aparelho fonador) e da 
realização da produção vocal em conjunto, culminando no prazer estético e na 
alegria de cada execução com qualidade e reconhecimento mútuos (...). (AMATO, 
2007, p.77) 

 

 
O coral misto da casa de cultura – Coral Musiarte – é um grupo composto de 

muitas sopranos, muitas contraltos e poucas vozes masculinas. Alguns dos integrantes 

possuem uma leitura musical já desenvolvida, sendo que se pode encontrar no grupo algumas 

pianistas e cantoras que fazem aulas particulares fora do ambiente da casa de cultura. Mas a 

maioria do grupo são pessoas que não desenvolveram uma leitura musical fluente. 

O objetivo de ambos os grupos está ligado à produção de um repertório variado, 

porém no coro misto os arranjos são mais simples e no grupo feminino as músicas são mais 

elaboradas. O dois corais trabalham com muitas músicas durante o ano; dessa forma, os 

arranjos devem se adaptar à necessidade de um repertório rápido de se construir. Dentro das 

apresentações do grupo misto, por exemplo, está o musical infantil cênico A Princesa e o 
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Sapo57, que utilizou metade do segundo semestre de 2010 para ser montado e apresentado, 

além das músicas populares executadas no final do primeiro semestre. 

 

O Coral Musiarte é um grupo misto formado por homens e mulheres da 
comunidade, que faz da música emoção, afetividade e companheirismo. O repertório 
do coro engloba canções de diversos gêneros e épocas, incluindo músicas 
regionalistas, sacras, populares e infantis. (Anexos, p.128) 

 

 
O coro feminino trabalha com um repertório voltado para apresentações temáticas. 

Aqui encontramos muitas músicas regionais de artistas pouco conhecidos. Além do programa 

tradicional de canto coral, “o conjunto feminino tem como objetivo resgatar a música popular 

brasileira de raiz, além de interpretar canções de grupos étnicos de todo o mundo” (Anexos, 

p.128). O objetivo está na produção artística e no conhecimento de músicas da cultura 

brasileira e de outras culturas. Exemplos desse repertório são os cantos das lavadeiras do vale 

do Jequitinhonha e vários cantos portugueses tradicionais, que dividem espaço em um mesmo 

ensaio. 

Neste grupo encontramos cantoras com um nível de entendimento musical mais 

desenvolvido. Várias delas são alunas – ou de piano ou de canto – do próprio regente, sendo 

um grupo que produz também cantoras solistas e grupos vocais menores. O coro feminino 

Musiarte, como é chamado, é um grupo voltado à produção musical e divulgação de 

diferentes tipos de música que não se encontram na mídia ou no repertório conhecido pela 

maioria dos seus ouvintes. 

Encontramos aqui, então, dois tipos distintos de coro, um é o que Nardi em 1979 

chama de coro de aficionados, que consiste em um grupo de pessoas que se juntam apenas 

pelo prazer de cantar em grupo. Durrant, ao colocar que o canto coral tem a função de 

permitir uma realização emocional e social do indivíduo, comenta justamente sobre esse tipo 

                                                 
57 Este musical foi composto por Tom Drummond, e  estreado no teatro Fenix na cidade de Apucarana (Pr) e 
reapresentado no teatro Filo em Londrina (Pr). O musical é baseado na história infantil a princesa e o sapo mas 
com uma roupagem musical mais contemporânea, com algumas canções tipicamente infantis e outras com 
acordes e ritmos que remetem ao jazz e ao blues. A banda que executou o musical foi composta pelo Professor e 
diretor musical da montagem Roberto Panico ao piano, Tiago Mayer na guitarra, Douglas Ortega no baixo e 
Rafael Rosa na percussão. Além do Coral Musiarte, contou com a presença de 35 alunos de educação infantil e 
15 professores da escola de música Jonhann Sebastian Bach de Apucarana, todos sob a direção musical de 
Roberto Panico, direção cênica de Paulo Braz e regência de Fernando Martins (autor desta dissertação). 
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de coro, em que a prática do canto e a vivência em grupo são os pontos fundamentais do 

trabalho. 

O conjunto feminino tem sua função ligada a um conceito de divulgação da 

cultura popular folclórica e de raiz. Nardi (1979, p.11) comenta sobre um tipo de coro cujo 

objetivo é reunir pessoas para cantar em comum. Este grupo pode ser integrado de 

aficionados, tal como o autor define, mas possui pessoas com uma experiência musical maior, 

permitindo assim um repertório mais específico. No caso do Conjunto Feminino Musiarte, há 

prioritariamente músicas étnicas e de raiz. 

 

 

3.1.4 – O CORAL ESPÍRITA HUGO GONÇALVES 

 

 

Este grupo, regido por José Mario Tomal desde a sua fundação, está ligado a uma 

instituição religiosa kardecista. Esse coral se encaixa na definição de coro religioso pelo fato 

de que regularmente participa das reuniões58 de cunho religioso na instituição onde está 

sediado. O grupo também surgiu motivado pela falta de uma atividade musical regular no 

centro espírita. Junker (1999, p.2) define o coro sacro como um grupo voltado à atividade 

litúrgica de sua religião e, segundo ele, é um grupo voltado quase que exclusivamente a 

música religiosa. 

 

 

Os chamados coros de igreja, estes tem objetivo de enriquecer as atividades 
litúrgicas em uma comunidade eclesiástica. Seu repertório é quase que 
exclusivamente de músicas sacras e suas participações musicais, em sua maioria, são 
dentro da própria igreja ou instituição religiosa. 

 

                                                 
58 O site da Federação Espírita Brasileira (http://www.febnet.org.br/site/oquee.php?SecPad=216&Sec=334 
último acesso: 07/12/2010) afirma que no espiritismo os momentos que equivalem ao ritual sacro da igreja 
católica são chamados de reuniões, pelo fato de não terem um rito muito extenso e serem conduzido por um 
palestrante, ao invés de um sacerdote da religião. 
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Aqui temos um grupo amador, formado por cantores que, no início do trabalho, 

não tinham nenhuma experiência com canto e que, durante os seus 16 anos de existência, 

foram sendo musicalizados pelo regente. A maior parte dos integrantes tem alguma 

familiaridade com os elementos da escrita musical, porém a leitura musical é domínio de 

alguns poucos integrantes. O repertóriodo coro, no entanto, inclui obras de maior dificuldade 

e complexidade, demonstrando que, apesar de a leitura musical não ser domínio de todos, a 

musicalização e o ouvido musical são elementos já construídos na maioria dos integrantes do 

grupo. 

Contamos aqui com uma formação mista, naipe de sopranos e contraltos com 

bastantes integrantes e tenores e baixos com poucos integrantes. O coro é formado por 

integrantes que estão presentes desde sua fundação e de poucos elementos que ingressaram ao 

grupo e se fixaram no conjunto. Assim, a rotatividade dos elementos é muito baixa, 

permitindo um trabalho que possa ser construído em longo prazo. 

O repertório do coro compreende desde músicas da própria religião até músicas 

populares profanas. O grupo se apresenta em muitos festivais, diversificando assim o 

repertório. Dentro das obras apresentadas pelo grupo está um musical baseado no livro “Brasil 

Coração do Mundo Pátria do Evangelho”, psicografia de Chico Xavier, que foi adaptado para 

cena e música por integrantes do próprio coral. Esse coro não trabalha com uma rotatividade 

de músicas muito grande; o regente acrescenta todo ano algumas músicas ao repertório pré-

existente, mas raramente substitui o programa como um todo. Ainda sobre as obras que são 

executadas, em sua maioria são sugestões e pedidos dos coralistas, principalmente daqueles 

que assumem um papel de liderança no grupo. 

Pelo fato de esse coro ser uma associação coral que trabalha com projetos de 

captação de recursos para manter suas despesas, foi preciso que se constituísse uma diretoria 

com presidente, tesoureiro e secretário. Dessa forma, algumas pessoas assumem papéis de 

liderança frente ao coletivo. Os cargos no grupo são funções que aparecem nas ações 

burocráticas, na organização das viagens e apresentações e também na escolha do repertório. 

Outro elemento fundamental que acontece em função da associação coral é a obrigatoriedade 

de “prestar contas”, ou seja, gravar e fotografar as apresentações no decorrer do ano, sendo 
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que, além de um grupo religioso, o coro precisa exercer a função de associação cultural, o que 

faz com que o programa do grupo se diversifique muito. 

Nos grupos vocais abordados anteriormente, essas funções de liderança também 

aparecem, porém não oficialmente como em uma associação. Alguns integrantes sempre se 

destacam e conseguem ter acesso diferenciado tanto ao regente quanto aos coralistas, 

tornando-se um porta-voz do grupo, alguém a quem os coralistas se dirigem quando precisam 

resolver impasses e situações no coro. 

 

 

3.2 – OS REGENTES 

 

 

A formação dos regentes dos corais acima citados é a base que cada um utiliza 

para conduzir o ensaio. Cada maestro tem uma forma distinta de conduzir o trabalho e uma 

personalidade única que fica bastante evidente durante as observações. Isso é determinado 

pelo repertório pessoal de cada um. Para podermos entender certas atitudes, utilizaremos 

entrevistas parcialmente estruturadas e as informações sobre os currículos dos regentes. 

Laville e Dionne (1999) definem entrevistas parcialmente estruturadas como um 

questionário a ser aplicado pelo pesquisador, que dá a oportunidade para perguntas que 

surgem durante a entrevista, sendo que o questionário em si se torna um roteiro de 

informações a serem obtidas através de questões pré-definidas ou interrogações que surgem 

no decorrer do processo. 

 

Entrevista parcialmente estruturada: Entrevista cujos temas são especificados e 
as perguntas (abertas) preparadas previamente. Mas toda a liberdade é mantida, no 
que concerne a retomada de algumas questões, a ordem na qual as perguntas são 
feitas e ao acréscimo de outras improvisadas. (LAVILLE, DIONNE, 1999, p.188) 
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Nessa citação, eles comentam que as entrevistas contam com certa versatilidade 

de abordagem com relação ao assunto. Quando o pesquisador achar necessário, pode 

reformular perguntas que melhor esclareçam os tópicos a serem analisados, ou até mesmo 

abordar um assunto que no momento se verificou importante para a pesquisa. Uma das 

características desse tipo de entrevista é o fato de os questionários não serem uniformes. 

Segundo os autores acima citados, essa qualidade desse tipo de metodologia pode tanto 

enriquecer a pesquisa quanto gerar problemas para o cruzamento dos dados entre os 

entrevistados. 

O questionário da entrevista é baseado no material teórico pesquisado, que se 

apresenta nos primeiros capítulos da dissertação, e também nos procedimentos e ações 

percebidas no decorrer dos ensaios, além de incluir  perguntas que visam ao entendimento do 

contexto e da história profissional dos regentes. Embora precisemos saber quem são esses 

profissionais, não é nosso interesse discutir os autores que cada um comenta, mas sim 

encontrar o porquê de determinadas ações no decorrer dos ensaios, discutindo-as sob a ótica 

da fundamentação desta dissertação, e quando necessário fazendo referência aos autores 

citados pelos mesmos. 

Então, temos aqui pelo menos quatro professores, sendo um deles o próprio autor 

desta dissertação, a regente do coral da escola de música Semitom, Michele Prado Campos, o 

maestro Roberto Panico, dos corais da Casa de Cultura José Gonzaga Vieira, e José Mário 

Tomal, do Coral Espírita Hugo Gonçalves. 

A regente Michele Campos é pianista e teve aulas de piano com a professora 

Magdalena Souto e Rosa Nagao na cidade de Londrina. Também se formou no curso de 

Licenciatura em Música pela Universidade Estadual de Londrina, tendo aulas de Regência e 

Técnica Vocal com a Professora Heloisa Castelo Branco. É proprietária da escola de música 

Semitom e atua como professora de piano, violão e técnica vocal, além de já ter atuado como 

pianista do coral dos Correios de Londrina junto com José Mário Tomal, e também como 

pianista convidada no Coral Espírita Hugo Gonçalves, e de já ter participado de Festivais de 

Música em cursos voltado para a condução de coros. 

O regente Roberto Panico se formou em bacharelado pela Faculdade de Música 

Mãe de Deus em Londrina com o professor Antônio Delorenzo. Entre os seus professores 
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também se encontra o maestro Othonio Benvenuto, com quem estudou por dez anos, sendo 

também coralista do coral da Universidade Estadual de Londrina. Segundo o regente, em 

entrevista, ele estudou durante vários anos com Gilberto Tinetti e lecionou nos conservatórios 

Villa Lobos e Carlos Gomes. Em Londrina, ao ser aprovado em concurso, começou a 

trabalhar para a Orquestra Sinfônica da UEL como arranjador e orquestrador. Como regente, 

iniciou seu trabalho com coral através do coro infantil e também atuou com preparação e 

educação musical para adultos através da voz, sendo até hoje um dos regentes ensaiadores do 

coral da Universidade Estadual de Londrina. 

O regente José Mario Tomal é regente de diversos corais na cidade de Londrina, 

entre eles o coral da Viação Garcia, da Irmandade Santa Casa de Londrina, o Coral Unicanto 

e o Coral Hugo Gonçalves de Cambé, além de ser o promotor do Festival Internacional de 

Corais Unicanto. Começou suas experiências com o canto coral como cantor do coro da 

Catedral de Londrina e posteriormente se tornou coralista do Coral da UEL. Foi aluno de 

Oscar Zander, do maestro Benvenuto, além de ter participado dos Painéis de Regência que 

foram promovidos pela FUNARTE para qualificar profissionais na área de regência. 

Na área de técnica vocal, foi aluno de Lúcia Passos e, mais recentemente, formou-

se em Licenciatura em música pela Universidade Estadual de Londrina, onde também se 

especializou em Regência. 

Os dois regentes entrevistados tiveram como professor de regência coral Othonio 

Benvenuto, além de terem atuado como coralistas no Coro da UEL. As suas formações são 

bastante diversificadas, tanto como profissionais - Roberto Panico começou sua carreira como 

pianista enquanto José Mário iniciou sua carreira em Música na área de canto coral. Os dois 

regentes comentam em suas entrevistas que participaram de momentos de mudanças no 

âmbito da educação musical voltada ao canto coletivo. Mudanças que são motivadas pela 

intensificação da atividade coral no Brasil das décadas de setenta e oitenta em diante, e 

também motivadas pelas criações dos cursos de licenciatura em música nas universidades 

brasileiras, o que reformulou as discussões acerca da educação musical no Brasil e 

consequentemente do canto coral. 
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3.3 ‐ ATITUDES DOS REGENTES 

 

 

Após termos falado um pouco de cada maestro, concentraremos nosso foco nas 

ações tomadas pelos regentes dos grupos que foram gravados tanto em áudio quanto em 

vídeo. Discutiremos as escolhas e reações que cada um deles como professor tem frente ao 

seu grupo naqueles ensaios observados e analisados. 

Vigotski (2010) vai nos dizer que o professor é o gerente das ações que ocorrem 

na sala de aula, é quem coordena o ambiente de estudo e seus estímulos, tornando-se um dos 

principais mediadores no processo de ensino e aprendizagem. O regente do canto coral 

aparece da mesma forma. Ele também atua sobre o ambiente do ensaio a fim de criar um 

ambiente de estudo que propicie e estimule o desenvolvimento dos cantores. O maestro é o 

principal mediador dos conhecimentos musicais que se constroem no ensaio, coordenando os 

estímulos, corrigindo a técnica vocal dos cantores e também organizando as interações do 

grupo. 

Durrant (2003) coloca o regente como responsável não só pela qualidade final do 

grupo, mas também pelos processos de ensino e aprendizagem que se dão no decorrer do 

trabalho coral. O prazer do coralista em cantar está diretamente ligado às ações do maestro, 

sendo que esse envolvimento emocional que parte do coralista é o estímulo principal para que 

o cantor busque seu próprio desenvolvimento vocal. Como já explicado em capítulo anterior, 

Vigotski nos diz que a motivação depende de um estímulo inicial. No capítulo XIX do livro 

Psicologia Pedagógica, o autor explica que o professor não é capaz de transferir o gosto por 

alguma coisa para o aluno, mas precisa dar a oportunidade para que o próprio aluno venha 

desenvolver esse gosto. As suas atitudes acontecem de forma a incentivar a atividade e o 

posicionamento ativo e criativo frente aos conhecimentos que são propostos, mas sempre será 
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o aluno que deverá desenvolver ou não o gosto pela experiência pedagógica proposta pelo 

professor. 

Não tiramos aqui a importância do professor no processo de motivação do 

estudante, apenas atribuímos um papel ao próprio estudante, que, por sua vez, está 

condicionado às atitudes do professor, à medida que o mestre organiza os estímulos que serão 

disponibilizados aos alunos. O regente do coro tem uma função muito similar: ele incentiva a 

prática musical e precisa, através de um papel de liderança, coordenar a vivência musical do 

grupo em que atua. Samuel Kerr aponta para o fato de que no coro amador o regente é muitas 

vezes o único que já tem construído os conhecimentos musicais que se encontram aplicados 

ao repertório, sendo diretamente responsável pela assimilação desses conhecimentos pelos 

cantores, principalmente porque, ao se iniciarem as atividades, o maestro detém a 

compreensão das músicas em sua totalidade. Através dessa compreensão deverá organizar a 

experiência musical de seus cantores, não a forma como eles interagem com a música, tendo 

que isto é humanamente impossível, mas a forma com que os elementos musicais serão 

dispostos ao cantor, ou seja, como as músicas serão apresentadas para os coralistas e que 

métodos e atividades complementares serão utilizados para que se construa uma imagem 

sonora acerca das peças a serem interpretadas. 

 

 

3.3.1 ‐ ROBERTO PEREIRA PANICO E OS CORAIS DA CASA DE CULTURA 

JOSÉ GONZAGA VIEIRA. 

 

 

Primeiramente traremos a atuação do regente Roberto Panico nos ensaios dos 

corais da Casa de Cultura José Gonzaga Vieira: o Coral Musiarte e o Conjunto Feminino 

Musiarte. Embora tenham o mesmo regente, são grupos bastante distintos, o que exige do 

regente formas diferentes de se lidar com o grupo, considerando as características e 

possibilidades de cada conjunto. 
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Segundo o Professor Roberto Panico, a educação do coralista se dá primeiro pela 

vivência. Ele defende que o objetivo principal do coro é possibilitar uma experiência musical, 

que poderá levar ou não a uma “tomada de consciência”, em que o cantor decidirá por estudar 

mais a fundo os elementos musicais específicos. Isso se reflete no ensaio no fato de o maestro 

manter o grupo cantando a maior parte do tempo, sem muitos momentos para conversas e 

discussões extramusicais. O regente cita Willens no que se refere à educação musical do 

coralista, o qual deve partir da sua experiência e prática musical para, somente depois, por 

iniciativa do próprio cantor, adentrar o ensino da teoria musical em si. 

Quanto aos dois corais sediados na casa de Cultura, a diferença fundamental está 

no tipo de cantor, ou seja, o Conjunto Feminino Musiarte conta com cantoras que já são 

musicalizadas e o coral Musiarte é composto de pessoas da comunidade. Isso, segundo o 

próprio regente em entrevista, faz com que o repertório dos dois grupos se diferencie tanto no 

nível das dificuldades técnicas, quanto no tipo de repertório que o grupo canta. Roberto 

Panico revela que o Grupo Feminino foi criado por ele, assim como as cantoras foram 

selecionadas pelo próprio regente. Neste grupo, temos várias alunas que estão com o regente 

desde a infância. 

Na gravação do Conjunto Feminino Musiarte, o regente começa pedindo para uma 

das coralistas passar uma série de exercícios de alongamentos para o coro, antes de começar 

com os exercícios vocais propriamente ditos. Segundo Panico, [Entrevista Roberto (1) 6'56” - 

7'05”] “quando se fala em aquecimento, a gente pensa em um aquecimento vocal e 

aquecimento corporal”, ele afirma que não há voz sem corpo. No ensaio, embora o momento 

dos alongamentos seja curto, o aquecimento corporal faz parte da rotina do grupo, justamente 

por essa ideia do próprio regente, ideia que é compartilhada na nossa literatura por Durrant 

(2003), que aponta para o aquecimento corporal como uma forma de o coralista relaxar e 

entrar física e mentalmente no ambiente do ensaio. 

Em ambos os corais encontramos uma grande ênfase nos aquecimentos vocais, 

que são bastante variados e trabalham diversos aspectos da voz, antecipando os elementos 

musicais que serão trabalhados na construção do repertório. Aqui vemos claramente o 

aquecimento sendo ligado à produção do repertório, preparando não somente para a execução 

vocal, como para as dificuldades. Portanto encontramos um número de exercícios de técnica 
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que são rotineiros e também um grupo que varia de acordo com o que será trabalhado no 

ensaio. 

 

 

Além de estudar canto, eu faço um trabalho com uma fono (...) Sofia Xavier. Ela é 
especialista em voz, foi discípula de Mara Behlau de São Paulo. Os aquecimentos eu 
tiro muito, os aquecimentos, a vibração a ressonância, os exercícios de dicção. 
Muito próximo do trabalho da fono (…) e aqueles aquecimentos que a gente começa 
em graus conjuntos, terças, quintas, os aquecimentos pequenos, fazendo as 
modulações. Ou a gente vai criando de acordo com a necessidade do nosso grupo, 
pelo que a gente tá tentando, ou a gente pega de alguns livros. (Entrevista: Roberto 
(1) 7'51” - 8'38”) 

 

 

Neste trecho da entrevista o regente fala com bastante ênfase da necessidade do 

regente não se ater somente a literatura de técnica vocal e buscar outras áreas que possam 

contribuir, como a fonoaudiologia. Os exercícios também são planejados de acordo com o 

repertório e com as dificuldades que o coro apresenta, demonstrando que o grupo e sua 

sonoridade fazem parte dos critérios que o maestro estabelece para poder direcionar o ensaio e 

o repertório. 

Em ambos os grupos os vocalizes iniciais não tomam muito tempo, embora não 

sejam tão curtos, porque o principal do ensaio é o momento em que os cantores se debruçam 

sobre as músicas propriamente ditas. Em vários momentos da entrevista o regente afirma que 

o cantor em ambos os grupos tem como objetivo cantar, porém no conjunto feminino o 

trabalho de técnica se faz mais intenso, justamente pelo desenvolvimento musical das 

cantoras; mesmo assim o aquecimento ocupa um espaço curto em relação à totalidade do 

ensaio. Isso acontece porque a técnica vocal é mais bem trabalhada quando contextualizada 

pelas obras. 

Podemos dizer que este regente concorda com Durrant (2003) quando observa que 

o vocalize é o início de todo trabalho, onde o coralista não somente se prepara para o ensaio e 

prepara a voz para o canto, mas coloca-se todo para a experiência coral, tanto o corpo quanto 

a mente. Uma informação importante que o regente nos dá na entrevista é o fato de acreditar 
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que o regente deve “criar motivos melódicos” [Entrevista Roberto (1) 8'57”] para que consiga 

unir o aquecimento ao repertório. Outra forma de unir o repertório aos exercícios de técnica 

vocal acontece quando o maestro para o ensaio e corrige o problema através de algum 

exercício que, de forma mais detalhada e isolada, atua sobre o elemento musical que está 

gerando dificuldade. [Vídeo: Coral Musiarte (2) 5'45”] 

Ao adentrarmos no ensaio, encontramos um regente bastante comunicativo, que 

preza pela sua interação com os coralistas, porém também vê na disciplina uma ferramenta 

essencial para a experiência coral, além da técnica vocal e dos conteúdos musicais 

propriamente ditos. 

 

Todo o regente tem que ter uma noção muito grande da técnica vocal, certo? Pra 
você dar um exemplo, pra você levar a voz para os ressoadores, pra você ter uma 
qualidade vocal boa, tem que saber com segurança que você não vai estar trazendo 
problemas vocais para o seu coralista. [Roberto (1) 7'28”- 7'48”] 

 

 

Para este regente a técnica vocal é importante tanto para o maestro do grupo como 

para o cantor. É uma das principais ferramentas de ensino utilizadas no decorrer do ensaio. O 

regente utiliza muito a própria voz para poder demonstrar exemplos de técnicas vocais que ele 

precisa que os coralistas assimilem e reproduzam. Isto acontece através da imitação, não do 

timbre vocal, mas dos procedimentos vocais utilizados pelo “cantor de referência”, que no 

nosso caso pode ser o regente. 

O termo cantor de referência é utilizado para designar aquele que é o objeto a ser 

imitado; na maioria das vezes é o próprio professor do grupo, porém aqueles que se destacam 

dentro do grupo também se tornam cantores de referência, que serão a base para a imitação 

daqueles que têm mais dificuldade. No Coral Musiarte as cantoras que também participam do 

conjunto feminino são muitas vezes dispostas em “locais estratégicos”, fornecendo um 

parâmetro para as coralistas que estão a sua volta e tornando-se uma boa ferramenta para o 

regente. Porém, quando o cantor se torna dependente desta ferramenta, acaba por criar um 

viés, no sentido em que, ao invés de desenvolver sua autonomia vocal, o cantar deste 

indivíduo, assim como sua própria segurança, fica dependente da presença do outro. 
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Em uma perspectiva vigotskiana, vemos que o desenvolvimento acontece através 

do conjunto e das atividades cooperativas, e que nenhum indivíduo é totalmente autônomo; 

mesmo assim, reconhecer a inevitável necessidade do social para a ação do indivíduo “de 

modo algum significa reconhecer o homem como autômato e negar-lhe a importância” 

(VIGOTSKI, p. 71). O fato de cantores mais experientes servirem de modelo para cantores 

ainda não tão desenvolvidos vocalmente faz parte do lado social do canto coral. A dialética 

está sempre presente no sentido de que as diferentes psiques envolvidas no trabalho de canto 

coral se adaptam umas às outras para poder produzir um resultado único. A ação dos regentes 

também pode ser analisada de acordo com este conceito de ação dialética, de forma que o 

regente se adapta para conseguir adaptar o grupo às suas expectativas, da mesma forma que o 

grupo se adapta para responder às instruções do regente e consequentemente transformar toda 

a experiência coral. Ao regente cabe coordenar os processos de adaptação e de interação que 

acontecem durante os ensaios. 

A interação entre o regente e o grupo [Roberto (2) 6'25”] é um fenômeno que 

deve acontecer dirigido pela ação próprio regente, além dos instantes em que algum coralista 

se encontra na necessidade de abordá-lo, ou seja, quando o cantor busca a ajuda do regente 

para resolver algo que ainda não conseguiu entender. 

Durante as gravações, a comunicação no ensaio dos corais da Casa de Cultura 

acontece geralmente nos momentos que o regente Roberto Panico abre para a conversa. 

Usualmente, esses momentos são, como ele mesmo disse na entrevista [Roberto (2)]: nos 

intervalos entre as músicas, antes e após o ensaio em si e também quando o maestro chama a 

discussão acerca de um repertório ou de alguma dúvida que se evidencia no decorrer do 

processo. As comunicações no do momento de ensaio, no entanto, são limitadas pelo regente, 

principalmente no que se refere ao tempo de comunicação. 

Quando se fala em uma teoria socio-histórica do conhecimento como a de 

Vigotski, vemos que a comunicação entre as partes é essencial para o desenvolvimento da 

experiência de ensino e aprendizado. O aluno, na teoria vigotskiana, se aproximaria do aluno 

de Schafer no que se refere à liberdade de exploração dos conteúdos a serem assimilados, 

porém essa exploração é mediada pela ação do professor, lembrando que ele, ao utilizar-se de 

seus conhecimentos científicos para introduzir a pergunta, exerce a sua ação mediadora 
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quando coordena o grupo, colocando-se no papel do mais experiente naquele assunto ou 

habilidade, e também quando participa como parte do grupo, exercendo um papel de liderança 

que não o exclui do coletivo da sala de aula ou do ensaio do coro. Portanto, nestes ensaios, o 

regente gerencia os momentos de interação de forma bastante disciplinada, justamente para 

poder garantir a produção do grupo, o que acaba sendo o objetivo de seu trabalho de canto. 

Mas, segundo Roberto Panico, o condutor deve ser reconhecido pelo grupo no seu papel de 

líder, que vem pela segurança de seu conhecimento e pelas suas ações mediadoras no decorrer 

do trabalho. 

A exploração musical nos corais da Casa de Cultura não acontece de forma aberta 

tal como em Schafer; existem momentos em que ela acontece de forma mais tímida, porém 

bastante intensa, principalmente porque o coralista não canta aquilo que não é pautado pela 

sua percepção e audição. Autores como Pfautsch (1988) e Roe (1994) dão grande importância 

para a capacidade de se ouvir e se perceber como cantor. Eles vão nos dizer que uma boa 

qualidade vocal reside na capacidade de ouvir primeiramente o som do outro e, com o treino, 

a própria voz. Dessa forma, exercícios se utilizam de ruídos, sons bruscos e fortes, e alguns 

“trava-línguas” que permitem uma exploração, direcionada ao repertório do grupo, do 

instrumento vocal do cantor, desenvolvendo também o que o Roberto Panico coloca como o 

“ouvir e reproduzir”. [Roberto (2) 1'51”]. 

Com relação à escolha do repertório, ela é feita em conjunto com o grupo. Em 

ambos os grupos o regente costuma consultar os coralistas no momento em que está 

montando o repertório. O professor Roberto fala muito em adaptar o repertório ao coro que 

tem. Nas gravações do grupo ele explica esse conceito através da frase: “Qual o melhor 

coralista? É o que eu tenho.” [Vídeo: Coral Musiarte (4)]59. Esta frase é bastante significativa 

para o regente, considerando que nas entrevistas ele destaca bastante as diferenças entre os 

seus coralistas e suas possibilidades. Essa adaptação pode ser vista com mais clareza quando 

comparamos os dois grupos da Casa de Cultura. 

Há também os elementos motivadores da prática coral. Como colocado no 

segundo capítulo deste trabalho, boa parte deles está ligada a uma relação emocional com a 

                                                 
59 Neste momento o regente está explicando o porquê de as sopranos precisarem abaixar o seu volume para 
poder destacar a melodia, que está dividida entre o naipe de contraltos. 
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música e ao desenvolvimento do gosto pela prática coral. Quando falamos no gosto pela 

música, o regente enumera-o como principal elemento motivador dos trabalhos; mesmo que 

exigindo certo “profissionalismo” e seriedade no ambiente, o cantor se mova por uma relação 

emocional com a música. Essa emocionalidade é não somente um estímulo, mas mantenedora 

do trabalho, principalmente nesses tipos de grupos musicais, em que o grupo como elemento 

social é muito significativo. 

O regente, em entrevista, comenta o fato de que os cantores do coro se apresentam 

para cantar buscando uma realização estética e, principalmente, emocional na qual os 

coralistas procuram um momento de prazer tal como a catarse descrita por Vigotski, em que o 

homem realiza no meio psicológico o sentimento que não encontra espaço no mundo material 

do dia a dia; portanto, a relação passional com a música é um dos seus principais motivadores 

e se dá de forma prazerosa; o coralista deve estar feliz em cantar. Para o regente, o coral tem 

essa função social de tornar o canto acessível a todas as pessoas, principalmente um coro 

como o Coral Musiarte. Quando consideramos, tal como o regente, que o objetivo do trabalho 

é a realização estética, emocional e a expressão artística acessível a todos, entramos no 

conceito de catarse discutido por Vigotski. É uma forma de a pessoa se realizar 

emocionalmente e psicologicamente na experiência estética. No caso do coralista, a expressão 

artística. 

Outro aspecto é o fato de o coro poder ser considerado um multiplicador da 

cultura musical que expressa. No Coral Musiarte, assim como no conjunto Feminino Musiarte 

podemos encontrar cantores que se destacam e grupos que se formam e passam a atuar no 

cenário musical da cidade. O cantor que faz o solo da música “Andança” (Danilo Caymmi, 

Edmundo Souto e Paulinho Tapajós)  no Coral Musiarte apareceu como solista pela primeira 

vez no musical A Princesa e o Sapo, quando o regente “descobriu” ali uma capacidade 

diferenciada. A partir de então, esse coralista passou a fazer aula individual de canto com o 

próprio maestro. O coral produz seus próprios cantores especialistas e solistas, que poderão ir 

além dos limites do grupo ou não, de acordo com o interesse de cada um deles.   

O canto coral acaba sendo uma forma de as pessoas se descobrirem e de o próprio 

regente descobrir talentos. Várias pessoas se destacam no trabalho de canto coral e com o 

desenvolvimento e estímulo apropriados acabam indo em busca de um conhecimento musical 
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mais específico. Do Conjunto Feminino Musiarte, por exemplo, está surgindo um quarteto 

vocal independente que poderá vir a se desenvolver. Roberto Panico [Roberto (2) 21'32”] 

comenta que uma das funções do canto coral é justamente a de “descobrir talentos”, que nada 

mais são do que pessoas que, ao entrarem em contato com uma experiência estética que as 

realize emocionalmente, acabam por descobrir na música um campo de desenvolvimento e de 

trabalho, acontecendo o fato de alguns coralistas irem seguir carreira de professor de música 

ou até mesmo de regente. 

O regente Roberto sempre atua de forma a se colocar no papel do professor que 

precisa conduzir uma boa experiência de ensino e aprendizagem. Para tal, ele enumera alguns 

elementos, que podem ser observados no decorrer das gravações dos grupos. Quanto à técnica 

vocal, falamos da importância que este regente lhe confere, ao servir de referência para os 

seus cantores. Já as interações acontecem desde a escolha do repertório, quando o regente 

chega a pedir a opinião dos cantores, mas sempre tendo consigo a responsabilidade de 

introduzir peças que vão além das escolhas do grupo. E por fim, o destaque do coro como um 

fenômeno sociocultural, em que o grupo se torna um ambiente de trocas culturais e sociais, ao 

considerar o fato de reunir pessoas de diversas idades e classes sociais. 

 

 

 

 

3.3.2 ‐ O REGENTE JOSÉ MARIO TOMAL E O CORAL HUGO GONÇALVES 

 

 

O regente José Mario Tomal está aà frente do Coral Hugo Gonçalves de Cambé 

desde a fundação do grupo. Como regente coleciona uma vasta experiência com diversos 

grupos, tal como já dito anteriormente, além de ter participado de diversos cursos com 

professores de bastante destaque no cenário nacional do canto coral. 
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Com relação à atitude deste regente, o maestro nos diz que procura ter, para cada 

grupo que rege, uma atitude diferenciada. A essência de seus estilos de conduzir o grupo é 

basicamente a mesma, porém é preciso se adaptar às condições do contexto em que o coro 

trabalha, à cultura do próprio coralista. 

Pfautsch (1988 p.84) observa que um regente que tem vários coros deve abordar 

cada grupo de forma diferente no que diz respeito ao ritmo do ensaio e às atitudes do maestro. 

Isso porque cada conjunto é bastante distinto com relação ao aprendizado musical. O Coral 

Hugo Gonçalves, assim como qualquer outro coral, tem um contexto social musical e 

psicológico que o diferencia de todos os demais, sendo que cada grupo possui características 

únicas, devido à própria composição de seus cantores e ao seu nível de aprendizado. 

A relação dialética entre o cantor e o regente começa já neste ponto. O coralista 

molda a atitude do regente quando este se vê na necessidade de adaptar procedimentos e 

repertórios para contemplar as características de seu grupo. Porém, é a partir daí que o 

maestro se torna capaz de trazer o coralista para o universo do professor, reconstruindo a 

cultura musical do cantor. O ensino aqui se torna uma via de mão dupla. Vigotski (2010, p.71-

72) explica a dialética das interações entre o homem e o meio, sendo que posteriormente 

acrescenta o mestre nesta dialética. 

 

 

O processo de estabelecimento das reações adquiridas, dos reflexos condicionados, é 
um processo ativo bilateral, no qual o organismo não só experimenta a influência do 
meio como também exerce até certo ponto influência sobre o meio através de cada 
uma de suas reações e sobre si mesmo através desse mesmo meio. (VIGOTSKI, 
2010, p.71-72). 

 

 

O regente José Mário explica a diferença de sua atitude para com diferentes coros, 

dizendo que ele não pode ser o mesmo regente no coral da Viação Garcia e no coral Hugo 

Gonçalves. Para ele (José Mario Tomal, 15'00”) a essência do trabalho do regente é sempre a 

mesma, porém a ação do regente deve também se pautar pelo contexto em que ele se insere 

naquele momento. Quando professores como Kerr e Figueiredo (2006) apontam para a 
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importância de se ter consciência do ambiente social em que o grupo se encontra, podemos 

dizer que esse material extraído do grupo fará com que o regente adapte a sua ação 

pedagógica para atingir este ou aquele corpo social. 

O aquecimento é colocado por José Mário em função do repertório e de sua 

dificuldade. Segundo ele, se as músicas forem mais difíceis, o aquecimento é mais denso e 

demorado, enquanto se forem simples, é mais curto e leve. Nos ensaios observados 

encontramos um aquecimento bastante breve [áudio Coral Hugo Gonçalves (1) 10'05” - 

12'20”]. Na gravação em áudio temos dois exercícios que priorizam vogais, enquanto na 

gravação em vídeo [vídeo Coral Hugo Gonçalves (1)] temos apenas um exercício que utiliza 

vogais e também a consoante “R”. 

José Mário comenta que trabalha a ressonância e postura no aquecimento tendo 

sempre em vista o repertório que será utilizado. O aquecimento é uma fase preparatória para a 

busca da sonoridade que o coro precisa para a execução e interpretação das obras. 

 

 

Eu trabalho muito com o embasamento do Henry Leck que trabalha a postura e a 
busca de ressonância de acordo com o repertório que se vai executar. Então você 
prepara vocalmente um coro pra chegar no repertório que você quer através do 
aquecimento (…). Então se você tem uma peça mais leve, se trabalha uma técnica 
vocal um pouco mais leve, se vai exigir muito mais peso numa música, você tem 
que trabalhar teu coro tecnicamente, em busca de uma sonoridade ideal para aquela 
interpretação. (entrevista: José Mario Tomal 3'00” - 3'39”). 

 

 

A importância do aquecimento para este regente é medida pela sua necessidade 

frente ao repertório. Dessa forma o aquecimento varia muito de acordo com o programa que o 

coro está preparando. Mas isto não significa necessariamente que o regente descarte os 

processos de técnica vocal; ele apenas transfere o ensino específico da técnica para o decorrer 

do ensaio e da preparação do repertório. 

Nas gravações temos músicas bastante simples, porém com diversas dificuldades 

de entendimento musical e de técnica vocal, que foram trabalhadas com exercícios no 

decorrer do ensaio da música. Um exemplo é o exercício rítmico utilizando a expressão “doce 
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de doce” para resolver um problema que estava ocorrendo na música “Bola de Meia Bola de 

Gude” (Milton Nascimento). A utilização da expressão “doce de doce” para ensinar a 

execução de uma determinada configuração rítmica se explica pelo fato de a própria 

linguagem conter estes ritmos na pronúncia de suas palavras, que com o exercício podem ser 

trazidos à consciência perceptiva do cantor. 

A relação entre letra, ritmo e a língua materna na composição, por exemplo, reside 

no fato de que o “cancionista” muitas vezes tem como referência o ritmo natural das palavras 

da própria língua. Luiz Tatit60, uma das referências do regente, comenta que “o cancionista ao 

propor uma integração de melodia e letra em suas composições, reproduz involuntariamente 

as mesmas técnicas empregadas em sua fala de todos os dias”. No caso do coral, a língua 

materna do cantor pode ser utilizada como ferramenta de assimilação de ritmos e de melodias, 

facilitando a compreensão de estruturas musicais que não estão no universo do coralista. 

Outro exemplo de procedimento de técnica vocal aparece no momento do ensaio 

em que o regente pede aos cantores que executem um determinado trecho individualmente, 

dando como forma de auxílio algumas instruções específicas acerca da música, afinação e 

emissão da voz [audio: Coral Hugo Gonçalves 35'05”; video: Coral Hugo Gonçalves (3)]. No 

vídeo, a individualização dos coralistas exerce também uma função de diagnóstico, ou seja, 

ele individualiza cada voz para identificar onde está o problema e como corrigir a dificuldade 

do cantor. 

No áudio o regente fala um pouco sobre a palavra “concerto” para poder explicar 

a falta de corpo na voz das sopranos, escutando-as em seguida individualmente. Toda 

interrupção do regente é acompanhada de alguma instrução oral. O próprio professor comenta 

em entrevista que gosta muito de estabelecer uma via de comunicação verbal, com a 

utilização de metáforas para explicar os conteúdos musicais que os cantores precisam 

aprender. “Na execução eu procuro o gesto, falar, (…) mas eu sou meio falador, eu gosto de 

explicar, eu gosto de dar o que eu penso e o que eu sinto para o coralista.” (entrevista: José 

Mário Tomal 6'51”). A metáfora é, então, uma forma que o regente pode utilizar para explicar 

algum elemento que fisicamente não é palpável e que é de difícil compreensão, ou seja, 

utilizar de uma imagem extra musical para explicar um elemento musical. 

                                                 
60 TATIT, Luiz. Todos Entoam: ensaios, conversas e canções. Publifolha, São Paulo SP, 2007. 447p. 
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No ensaio gravado em vídeo, esta metáfora aparece diversas vezes, sempre na 

forma de alguma colocação bem humorada para exemplificar timbres e interpretações, ou até 

mesmo apontar desatenções e equívocos dos cantores. Pfautsch coloca o humor como um 

recurso para deixar o ensaio leve, porém é bastante arriscado, tanto quando parte do regente, 

quanto quando acontece entre os cantores. Cabe ao maestro saber quando usar e dosar a 

utilização deste expediente. Como metáfora, pode ser uma forma lúdica de exemplificar 

algum conhecimento que o regente precisa que o coro entenda. Vigotski afirma que a 

imaginação é decisiva para a ação do indivíduo sobre conceitos e comportamentos que ainda 

não domina; quando esta imaginação está em conjunto com o elemento lúdico se torna um 

facilitador do aprendizado de técnica vocal. 

A utilização de imagens extramusicais é uma forma de adaptar um símbolo como 

ferramenta de assimilação. A técnica vocal nem sempre é palpável e facilmente perceptível ao 

coralista. Quando um regente pede ao cantor que utilize os ressoadores superiores para 

alcançar notas mais agudas, para o entendimento do leigo o pedido é quase indecifrável, assim 

o professor faz o emprego de imagens mentais que dentro do contexto do coro poderiam 

exemplificar o que seria um som de cabeça e quais as características desse som, até que o 

cantor consiga conceituá-lo com termos musicalmente mais específicos. Poderíamos chamar 

esta atitude do professor de método de ação indireta61, ou seja, uma forma de, através de uma 

imagem mental extramusical conseguir uma ação sobre o aprendizado da produção vocal do 

aluno. 

A técnica vocal neste contexto está toda ligada ao repertório, que por sua vez está 

condicionado pela interação entre o regente e o ambiente em que ele atua. No caso do Coro 

Espírita Hugo Gonçalves, a construção do repertório é limitada pela necessidade de se 

cumprir os projetos que o mantém financeiramente. Estes projetos são enviados e aprovados 

pelo Ministério da Cultura.   

No coro amador, a ação do regente sobre o repertório será sempre um tanto 

limitada pelo próprio grupo e pelo gosto dos cantores. No coro em questão, até esse gosto é 

limitado pelo projeto. O coral não deixa de cantar as músicas típicas da sua religião nem do 

                                                 
61 Snizhana Drahan na sua dissertação de mestrado explica que os “métodos de ação indireta” de aprendizagem 
de técnica vocal “agem através dos intermediários (respiração, imaginação, etc.) e atingem seus resultados de 
maneira sutil, mas igualmente eficaz”. 
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meio musical do regente, porém, estas são adaptadas para servirem a um tema que deve ser 

apresentado a um público mais amplo. Em 2009 o coro se apresentou em turnê por diversas 

cidades do norte do Paraná levando um dos projetos, chamado “Brasil Coração do Mundo 

Pátria do Evangelho”, construído com a cooperação entre o regente e os cantores. O professor 

José Mario Tomal comenta em entrevista como se iniciou o processo de construção do 

repertório para o projeto que ainda está em construção, do qual fazem parte as músicas que 

estão nas gravações. 

 

 

Foi feita uma reunião entre o grupo que escreveu, e deram umas sugestões de 
músicas e me pediram uma análise, se era conveniente ou não. Teve uma ou outra 
música que eu achei que não daria, mas a maior parte tá dentro. (...) A gente trabalha 
com o ser humano que também tem vontades, então, nos meus corais eu ouço muito 
um coralista ou outro “eu queria fazer isto, eu queria fazer aquilo”, de repente dá 
certo, mas é lógico que a palavra final é minha. 

 

 

Aqui o regente deixa a entender que costuma construir o repertório através de um 

processo de comunicação com o cantor, em que procura saber seus desejos; dessa forma, traz 

um repertório próprio para aquele grupo. Porém, como o próprio regente comenta, a palavra 

final sempre será do maestro, ao puxar para si a responsabilidade de garantir que o repertório 

esteja ao alcance do grupo e traga desenvolvimento para os cantores. Durrant (2003, p. 121) 

diz que o regente é capaz de trazer o cantor para o seu próprio repertório, devendo introduzi-

lo nas mais diferentes composições da literatura coral, desde o renascimento até a atualidade. 

Os regentes entrevistados por esta pesquisa observam que esta prática de trazer 

músicas distantes do contexto dos cantores e de diferentes períodos da literatura coral é muito 

difícil de ser concretizada em um coro amador; dependendo do contexto do grupo, pode até 

desmotivar os coralistas. Ao invés disso, eles buscam trazer os alunos para um trabalho que se 

organiza por temas e projetos musicais, em que, dentro de cada tema, o regente em conjunto 

com os seus educandos decide um programa que atenda ao tema, buscando contemplar as 

aspirações, necessidades e possibilidades do grupo. O Conjunto Feminino Musiarte, por 

exemplo, trabalha com música de raiz e com o resgate cultural; já o Coral Musiarte compõe o 
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seu programa basicamente de músicas populares que se encaixam em um determinado tema e 

o Coral Hugo Gonçalves trabalha através dos temas propostos para os projetos. 

Nos três grupos existe a interferência do cantor na construção do repertório; tanto 

o nível de musicalização quanto o contexto podem influenciar as decisões que o maestro toma 

sobre as peças que serão executadas durante um determinado período. No Coral Hugo 

Gonçalves, os próprios coralistas adaptam e escrevem os musicais, porém sempre com a 

interferência ativa do regente, que no final decide se o repertório será ou não aplicado. 

Vigotski (2010, p.454 - 455) fala sobre os conhecimentos nos quais se apoia a 

ação pedagógica do professor. Ele traz o fato de que é o professor que tem conhecimento dos 

conceitos científicos a serem trabalhados e, pela sua perícia como educador, é capaz de ter 

uma visão acerca dos estudantes e de sua necessidade bastante ampla, recaindo sobre ele o 

papel de conduzir o processo e desenvolver as habilidades que os alunos precisam para a 

exploração dos conteúdos e, consequentemente, a construção do conhecimento. 

Ao se falar da pedagogia, temos que o professor é um agente ativo no ambiente 

onde ocorrem os processos de ensino e aprendizado. Dessa forma a comunicação e a interação 

entre as partes são fundamentais para os procedimentos e experiências envolvidas na 

experiência pedagógica, que, para este trabalho, é o ensaio. José Mario Tomal comenta que o 

regente deve se aproximar do seu cantor não somente como professor, mas também como 

“amigo”. Ou seja, o maestro não é mais um personagem à parte do corpo social do coro, é um 

integrante ativo e inalienável do complexo social que se constitui o canto coletivo. 

José Mario Tomal observa que o regente deve se aproximar dos coralistas em seus 

diferentes aspectos psicológicos. O regente aqui passa a interagir com o seu cantor de uma 

forma mais emocional e pessoal do seu grupo. Para ele, o professor e condutor do grupo deve 

utilizar uma psicologia que aproxime o aluno do maestro (entrevista: José Mario Tomal 

13'04”). Ao se pensar em autores como Schafer e Vigotski, vemos que o professor se torna 

parte de um contexto social, sendo sua função bastante diferenciada do professor tradicional. 

Vigotski (2010, p.455) diz que “o mestre deve viver na comunidade como parte 

inalienável dela”. O líder desta comunidade, ou tribo, como a chama Figueiredo (2006), é um 

personagem que conduz e guia o grupo na exploração dos conhecimentos musicais. Mas para 
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tal deve ser, ao mesmo tempo, respeitado como liderança, o que o regente entrevistado coloca 

como amigo. O maestro precisa de seu profissionalismo para conduzir, assim como Durrant 

(2003), Winold; Robinson (1992) afirmam que o regente precisa assumir o papel de liderança, 

de conhecedor dos saberes musicais, interpretativos e pedagógicos. Já Schafer (1991) observa 

que o professor de educação musical necessita se fazer membro da comunidade que se forma 

no canto coral, criando assim uma empatia que se sustenta por laços afetivos para com os seus 

cantores. 

Essa interação aliada à metodologia irá possibilitar ao regente identificar tanto as 

qualidades quanto as dificuldades do cantor, que muitas vezes vêm do contexto pessoal do 

coralista. A interação é a base para o professor poder ler e agir sobre o seu aluno. José Mario 

Tomal comenta que, quando o regente se aproxima do universo do seu cantor, consegue 

aprender a identificar estados e humores que podem vir a exigir uma abordagem diferente do 

professor sobre um assunto ou outro. Como a voz é bastante ligada ao emocional do 

indivíduo, muitas vezes um problema externo ao grupo pode interferir na produção daquele 

coletivo. Quando a relação do regente ultrapassa os limites do ensaio, ele é capaz de 

identificar estes problemas externos ao coro e reestruturar a sua prática para que o 

desenvolvimento do cantor não fique comprometido. 

No coral de Espírita Hugo Gonçalves de Cambé, o regente se comunica muito e 

não inibe as conversas paralelas com tanta frequência, justamente porque faz parte do trabalho 

e do ensaio a socialização daqueles cantores. Essa amizade que se cultua aparece nas 

gravações tanto em algumas brincadeiras que o coralista faz com o regente ou o próprio 

regente faz com o coralista, o que torna o ensaio bastante leve. Esta forma de pensar explica 

porque o maestro permite a comunicação com muito mais intensidade do que nos outros 

corais. 

Nas gravações em vídeo se nota bastante liberdade que o coro tem de perguntar e 

de se dirigir ao maestro com relação a algumas partes. Da mesma forma os cantores que estão 

esperando se movimentam pelo salão onde o coro ensaia e conversam bastante entre si. No 

salão fica uma garrafa de café que os cantores vão tomando no decorrer do ensaio, ou seja, o 

maestro não coíbe a conversa extramusical por acreditar que o coralista está lá para produzir 

um repertório mas também para se socializar. 
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Durante a construção do repertório é possível ver que a interação entre os 

coralistas é ativa e bastante intensa. O regente aborda o seu cantor no sentido de conversar 

com ele sobre os assuntos musicais e as concepções da música. E também se mostra muito 

receptivo às sugestões dadas pelos coralistas, de forma que boa parte de sua metodologia é 

pautada pela resposta dos cantores no ensaio. 

O regente José Mário trabalha com poucas músicas por encontro, mas procura 

detalhá-las com mais profundidade, insistindo nas correções no ato em que os problemas 

acontecem. O regente cultua uma técnica vocal que acompanha o desenvolvimento do 

repertório e todo o conhecimento é trabalhado em conjunto, assim como o conhecimento da 

própria ação metodológica do maestro se vincula às capacidades e ao contexto do aluno. Aqui 

o ensaio coral assume claramente uma perspectiva dialética, em que a comunicação é o 

principal fator de desenvolvimento. Mesmo assim, o regente em entrevista aponta que esta 

comunicação não se dá de forma totalmente solta. O regente é a alma do trabalho tanto para o 

José Mario Tomal quando para o regente Roberto Pereira Panico, e como tal é fundamental 

que exerça seu papel de líder e gerenciador dos processos de ensino no ensaio coral. 

 

 

3.4 ‐ ATITUDES DO CORO. 

 

 

Nesse momento abordamos as atitudes dos coralistas frente aos elementos 

trabalhados naqueles ensaios. Analisamos, então, a forma como os coralistas lidam com a 

técnica vocal, o repertório que está sendo preparado e com o próprio regente, além de 

eventuais ensaiadores e professores. Estas atitudes são um conjunto de ações e reações que 

aparecem no decorrer do ensaio e da interação entre os cantores e o material humano e 

musical da experiência de canto coral. 

As ações e reações dos coralistas que nos interessam são desde pequenas 

conversas entre si, até questionamentos, posicionamentos, perguntas e comentários que são 

tecidos ao longo dos ensaios. Para Vigotski, as reações do organismo estão ligadas às 

mudanças no meio, se constituindo em um “mecanismo de adaptação sumamente valioso e 
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psicologicamente útil” (2010, p.15), uma forma de a pessoa se adaptar às mudanças de seu 

ambiente psíquico e cultural. Nesse capítulo, ele está falando especificamente dos reflexos 

condicionados e incondicionados62. As atitudes dos coralistas fazem parte dos reflexos 

condicionados na medida em que são reações muitas vezes emotivas com relação à frustração 

ou à satisfação provocadas pelos erros e acertos. Mas temos também os reflexos 

incondicionados, que são reações ligadas às percepções e acontecimentos físicos, a exemplo 

de dores na laringe e cansaço vocal. Em todos os casos a ação do cantor e aluno aparece como 

fruto da interação entre o cantor e sua própria expectativa, que, por sua vez, é formada pela 

interação com o conteúdo e as exigências do regente. 

Algumas das ações dos cantores são ligadas à forma com que a imitação entre os 

coralistas ajuda a criar o som do coral. Outras já trabalham no âmbito da criação, onde o 

coralista interfere na interpretação da música. Essa interferência do cantor no arranjo acontece 

de pelo menos duas formas. Uma delas é quando o regente percebe que precisará fazer 

determinadas adaptações na peça para acomodar as necessidades do coral; a outra é quando o 

próprio coralista faz sugestões acerca da obra que está cantando, que se baseiam na própria 

prática com relação ao repertório executado. Assim, procuraremos entender como estas 

atitudes que aparecem nos ensaios podem ser vistas e analisadas, tendo como base o material 

teórico apresentado nos capítulos iniciais desta dissertação. 

 

 

3.4.1 ‐ COMUNICAÇÃO QUE PARTE DOS CORALISTAS 

 

 

No trabalho de canto coral temos diversas formas de comunicação que partem dos 

coralistas. Eles dialogam com o regente tanto verbalmente quanto através de suas reações e 

atitudes no decorrer do ensaio, além de se comunicarem entre si, sempre se mantendo em 

                                                 
62 Vigotski chama de reflexos condicionados todas aquelas reações que são adquiridas pela ação cultural do 
indivíduo, como as reações emocionais e também aquelas racionais. Reflexos incondicionados são aqueles que 
são fruto de uma ação biológica ou instintiva. 
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constante cooperação, o que envolve vários momentos de comunicação direta ou indireta.63  

Em alguns grupos a interação entre as partes é mais discreta e disciplinada, sendo a expressão 

corporal/facial uma das principais formas de interação entre o grupo e o professor; em outros 

os cantores são mais diretos e incisivos, tendo maior liberdade para agir sobre o ensaio. 

As ações comunicativas dos coralistas nem sempre aparecem através da indagação 

direta. Na maioria das vezes são reações mais discretas, como olhares, massagear 

constantemente o pescoço e outras ainda mais diversas. Nem sempre o vídeo capta essas 

reações, mas o pesquisador como observador e também o regente são capazes de verificá-las. 

Podemos dizer então que a expressão corporal é um elemento fundamental para a avaliação 

do professor. 

 

A linguagem corporal nos dá muitas informações que não são e não podem ser 
colocadas em palavras. Aqueles envolvidos na prática do ensino saberão ler as 
atitudes do estudante frequentemente por meios além da palavra falada. 
(DURRANT, 2003, p.6). 

 

 
Um exemplo de comunicação mais discreta ocorreu entre o ensaio do Coro 

Musiarte e do Conjunto Musical Feminino: uma das cantoras, que também atua como auxiliar 

do regente – organizando as partituras e atuando como uma das porta-vozes do grupo –, foi 

conversar em particular com o maestro fora do local do ensaio para expor um problema com 

relação a uniformes que o coro estava enfrentando. Embora a reação do coralista para com o  

regente não tenha mudado aquela situação de imediato, criou parâmetros para quando 

enfrentar outra situação como aquela. (Notas Extras, Anexo, p.137). 

Já no ensaio do coro SERLIMP, uma das ações nos coralistas que motivou o 

regente e autor deste trabalho a pedir para as contraltos priorizarem o timbre em detrimento 

do volume nos agudos é o fato de que não só a afinação estava difícil, mas a coralista que 

ficava o tempo todo massageando o pescoço indicava claramente que algo não estava bem 

naquele momento, mostrando ao regente sua dificuldade (Vídeo SERLIMP 6’30” – 6’44”). 

                                                 
63 Estamos chamando de comunicação direta aquela em que o indivíduo abre um diálogo verbal propriamente 
dito; a comunicação indireta é aquela feita através da expressão corporal e de ações que não são dirigidas a 
alguém em específico. 
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No Coral Musiarte, a dificuldade dos cantores, principalmente demonstrada pela expressão de 

dúvida64, que não pôde ser gravada no vídeo, e pela própria produção sonora, motivou o 

regente a colocar um dos coralistas para cantar ao lado do piano, posteriormente trazendo uma 

outra parte do naipe masculino para acompanhá-lo [Coral Musiarte (3)]. Quando o regente do 

Conjunto Feminino Musiarte  pergunta sobre diversas músicas e qual delas ele acrescentaria 

ao repertório, foi possível notar várias expressões faciais e corporais que indicavam o gosto 

das cantoras com relação às músicas, culminando com uma expressão de contentamento, que 

partiu das crianças, ao ouvirem a possibilidade da música “Azulão” ser acrescida ao programa 

(Notas extras, Anexo, p. 137). 

A linguagem e a expressão corporal como forma de comunicação são um 

movimento que o ser humano cultiva desde a mais tenra idade. Na pesquisa de Vigotski já se 

observa presente na ação da criança o ato de se voltar para o adulto ou educador com gestos e 

expressões. Na dificuldade da ação, o indivíduo se volta ou para o outro ou para a mediação 

do signo e da linguagem para poder concretizar a tarefa que até então excede suas capacidades 

naturais. A comunicação para VIGOTSKI surge da necessidade de agir psicologicamente 

sobre o outro para poder agir sobre o meio e sobre o próprio comportamento. Quando 

consideramos a zona de desenvolvimento proximal como padrão para explicar a interação 

entre pessoas, vemos que aquilo que não é um processo internalizado é processado 

primeiramente no conjunto, para depois aparecer internamente como desenvolvimento. 

No Conjunto Feminino Musiarte e no Coral Musiarte encontramos o repertório já 

desenvolvido e memorizado e cantores com certa fluência na execução da peça. Dessa forma, 

os olhares e expressões são menos evidentes e em menor número; ou seja, as pessoas já 

podem se concentrar na execução em si, considerando que já adquiriram as habilidades 

necessárias para tal. Já no coral da Semitom, acontece o oposto, pois o grupo acaba de iniciar 

seus trabalhos. No áudio é possível notar muita conversa entre os cantores e os regentes, que 

faz parte do processo de assimilação do grupo. Não apenas dúvidas e respostas, mas também 

opiniões e apontamentos por parte dos coralistas, o que é utilizado muitas vezes pelos 

professores para explicar partes da música ou para elucidar alguns significados nas canções. 

                                                 
64 A expressão de dúvida a qual estamos nos referindo, é quando os homens passam a se olhar com muita 
frequência como se buscassem entre si uma solução para um problema que eles mesmos identificaram no 
decorrer da execução da música 
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É notável que, quando os coralistas começam a se olhar com bastante frequência, 

significa que uma dúvida surgiu entre eles. No ensaio do Conjunto Feminino Musiarte no dia 

13/11/201065 esta reação foi bastante clara quando houve um problema com a entrada da 

música “Laudamus Te” de Wolfgang Amadeus Mozart: a diferença entre a entrada do regente 

e a do coro gerou um estranhamento, fazendo com que os coralistas buscassem seus 

companheiros e também o regente para encontrar o padrão correto, ocasionando um 

questionamento verbal por parte dos coralistas sobre esta entrada em particular. O ato de 

buscar o outro é uma forma de conseguir, com o companheiro, resolver um problema que 

quando sozinho gera dificuldade. Os cantores, ao buscarem uns aos outros, estabelecem outro 

tipo de comunicação, que é a entre os cantores. 

O Vídeo Coral Musiarte (5), aos 17', logo após os cantores terem indagado o 

regente sobre a última página da música, eles anotam as instruções do regente, porém sempre 

um ajudando o outro nas anotações. Já no ensaio gravado do Conjunto Feminino não há 

indagações ao regente com tanta frequência e nas músicas gravadas essa cooperatividade não 

é tão visível, justamente porque acontece não de forma a abordarem diretamente o maestro 

mas durante o canto quando uma serve de referência para a outra. 

A comunicação é o principal elemento de interação que realmente transforma o 

grupo em um fenômeno sociocultural. A cooperação entre os cantores só é possível porque 

através da comunicação estabelece-se um “link” entre os coralistas, o que possibilita a 

construção da sonoridade do grupo. Porém, na ação comunicativa, quando o exagero tende a 

desviar as atenções do ensaio e da música como um todo, retardando o ritmo da produção 

musical, há uma influência direta na motivação dos coralistas, pois o estudo da obra acaba se 

prolongando e gerando cansaço. Portanto, da mesma forma que a comunicação é fundamental, 

pode se tornar um grande obstáculo se não for bem administrada. 

 

 

 

                                                 
65 Este ensaio não está catalogado, é um ensaio do qual o autor participou como regente substituto, e assim como 
em outros ensaios esta ação chamou bastante a atenção do regente e pesquisador, merecendo então ser citada. 
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3.4.2 ‐ OS CANTORES E A PARTITURA 

 

 

O uso da partitura acontece em todos os corais, mas em cada um deles os cantores 

se relacionam diferentemente com a notação musical. O Coral Hugo Gonçalves, por exemplo, 

está iniciando o aprendizado de músicas novas, portanto a partitura é um elemento constante 

na mão dos cantores. Embora não tenham um conhecimento extenso da leitura musical - em 

alguns casos os cantores não sabem decifrar a maioria dos símbolos musicais - já são capazes 

de discernir alguns símbolos, como pausas e alguns sinais de expressão, contribuindo para 

uma maior fluência do trabalho. O coral da SERLIMP, ao contrário, pelo fato de ser um coral 

ainda jovem, não desenvolveu a leitura da partitura, preferindo usar as letras escritas por 

extenso com marcações pessoais, que de certa forma funcionam como símbolos musicais. 

Porém, a grande diferença é com relação ao Conjunto Feminino Musiarte, no qual muitas das 

cantoras já possuem o conhecimento do código musical, facilitando a montagem e 

aprendizado do repertório, tornando o seu estudo mais substancial do que nos outros grupos. 

A partitura contém informações – como a letra da música, marcações de 

respiração e algumas entradas – que a transformam em um instrumento de assimilação de 

conteúdos musicais para grupos dos mais diferentes níveis de musicalidade. Estes símbolos se 

tornam mais fáceis de aprender porque alguns deles se apoiam na escrita e em sinais 

culturalmente construídos. Porém, a maioria das informações contidas na partitura requer 

certa especialização, que só é adquirida em longo prazo, assim como Schafer comenta: “a 

notação musical é um código extremamente complicado, e para dominá-lo são necessários 

anos de treinamento”. 

O aprendizado da partitura é similar ao aprendizado da linguagem escrita na 

medida em que o cantor precisa dar sentido aos símbolos presentes no papel. Assim como na 

linguagem escrita, o aluno passa a atribuir a estas configurações escritas um significado 

sonoro. Ao mesmo tempo em que é um trabalho de reformulação dos signos já adquiridos, 

muitos deles são reaproveitados na partitura, ou seja, o fato da nota subir no papel que indica 

ascender ao agudo, ao mesmo tempo em que o desenho de “<”  significa aumentar o volume. 
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Vigotski (1995, p.186) explica que “a história do desenvolvimento da escrita 

começa quando aparecem os primeiros signos visuais na criança e se sustenta na mesma 

história do desenvolvimento dos signos”. Para o pesquisador, o surgimento da escrita é parte 

da maturação de um conjunto de processos internos (p.185) e parte, então, do 

desenvolvimento das funções superiores, caso contrário o ensino não se faz possível. 

Considerando essa teoria podemos dizer que com o ensino da partitura acontece algo 

parecido. Ela só é eficaz quando sustentada por um conjunto de processos de musicalização já 

desenvolvidos pelo músico; caso contrário, até é possível musicalizar, porém, para o aluno se 

torna algo difícil e bastante penoso. 

Vigotski traz o símbolo como um auxiliar da ação humana sobre o objeto e a 

natureza e a partitura funciona mais ou menos da mesma forma para o coralista. Aqui, além 

de ser um registro documental da música, é também um método auxiliar para a prática dos 

cantores. Torna-se uma ferramenta mediadora a partir do momento em que auxilia na 

construção da sonoridade daquela execução e dos conhecimentos musicais que a envolvem. 

Porém, a leitura da partitura não é um objetivo do coro, mas uma intenção de aquisição 

quando os coralistas entendem a importância de conhecer a notação musical. 

Schafer (1991, p.309 – 310), ao trabalhar a escrita musical, começa pedindo para 

que os alunos construam símbolos que representem sons. Posteriormente, ao haver o interesse 

do aluno, é introduzida a partitura musical. Segundo o autor, não é desejável o uso do papel 

no início da prática de musicalização, justamente porque se corre o risco de prejudicar a 

experiência da exploração sonora. 

 

Música é algo que soa, se não há som, não é música. 
Sempre resisti à leitura musical, nos primeiros estágios da educação, porque ela 
incita muito facilmente um desvio da atenção para o papel e para o quadro negro, 
que não são sons (SCHAFER, 1991, p.307). 
 
 
 

Aqui o autor observa que a musicalização e a experiência musical são um fator 

primário que precede o aprendizado teórico. O coral da escola de música Semitom, assim 

como o Coral da SERLIMP, tanto pelas suas próprias condições do material humano quanto 

pela prática pedagógica dos regentes, tratam a partitura como um elemento posterior à 



105 
 

experiência musical. Pela própria musicalidade dos alunos da escola, alguns demonstram 

curiosidade com relação à partitura. No coral Hugo Gonçalves e no Coro da SERLIMP, a 

partitura é um elemento secundário. Porém, em todos os grupos existe alguma notação que 

auxilia o aprendizado do cantor, sendo esta notação própria do coralista ou na partitura em si. 

Os coralistas, portanto, sempre se apoiam em alguma forma de escrita que os 

remete à música. Na realidade dos grupos que fazem parte desta análise, esse apoio 

geralmente utiliza símbolos e formas pessoais de se referir graficamente às propriedades do 

som que deverá ser executado. À medida que o interesse vai sendo alimentado pela 

curiosidade do aluno de entender o significado da partitura musical, eles podem ser 

introduzidos ao estudo da notação específica da música. 

 

 

3.4.3  ‐  OS  MECANISMOS  DE  ASSIMILAÇÃO,  MEMORIZAÇÃO  E  A 

CONSTRUÇÃO DA IMAGEM SONORA INTERNA. 

 

 

No ensaio do coral da escola de música Semitom, enquanto o regente passa a letra 

e o ritmo da peça, podemos observar dois tipos de reações com relação ao entendimento da 

letra da música: uma é aquela em a frase é repetida várias vezes para a memorização da 

pronúncia. Não estamos falando simplesmente da imitação utilizada pelo regente como 

método, mas também de uma imitação espontânea que surge nos cantores; e a outra é quando 

o cantor questiona o regente sobre o significado da letra. (Semitom 17'44” - 18'13”; 22,05 – 

22'40”). Nestes casos, a interação entre os conhecimentos do cantor e os que estão sendo 

construídos é direta e bastante clara. Quando o cantor faz um comentário sobre o significado 

da palavra, que pode ser corrigido ou reforçado pelo regente, demonstra a forma com que está 

assimilando os conteúdos musicais daquele trecho ou daquela peça. 

Em ambas as formas, podemos observar em atividade os mecanismos de 

memorização do indivíduo. Na primeira há uma memorização pela repetição (Semitom 

17'35”). A audição e execução repetida da frase irá permitir que se construa uma imagem 
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mental e muscular no sentido em que a articulação trabalha com a ação mecânica dos 

músculos da face. Na segunda, o cantor se volta ao maestro para conseguir a informação sobre 

o significado daquela parte; assim, é possível memorizar o trecho cantado atribuindo-lhe um 

significado. Esse é um método complementar, que não exclui a imitação. 

No ensaio do coral Hugo Gonçalves, quando acontece um erro na melodia, as 

sopranos param e se corrigem repetindo o salto que não funcionou como deveria [Audio: 

Coral Hugo Gonçalves (1)]. Com o treino e com a musicalização, os coralistas vão 

conseguindo formar uma imagem mental acerca do que precisam reproduzir. Assim, quando 

acontece um erro e os coralistas começam a se olhar e reproduzir a nota, modificando-a até 

conseguirem o som desejado, aparece uma das principais formas de assimilação do canto 

coral. A cooperação vocal não é tão visível, acontece sempre, considerando que os coralistas 

se apoiam uns nos outros para poderem cantar. 

O desenvolvimento da autopercepção é fundamental para o trabalho no canto 

coral. Roe (1983, p.107) diz que “cantar mentalmente é uma das mais importantes habilidades 

a ser cultivadas pela musicalização”. Porém é uma habilidade que só se constrói pela prática 

em conjunto, onde os cantores se referenciam pelo regente e por eles mesmos. Esta auto-

percepção, assim como outras funções superiores da mente, é desenvolvida culturalmente, ou 

seja, é dominada com o treino e com a ação do sujeito sobre os conteúdos musicais e sobre si 

mesmo. 

No Coral Musiarte, as coralistas que têm mais dificuldades contam com a 

presença de cantoras mais experientes nos seus naipes, que servem de apoio66. Já no Conjunto 

Feminino, as coralistas são mais independentes, o que é consequência direta do seu nível de 

musicalização, embora também se apoiem umas nas outras nos momentos de dificuldade. 

Independente do nível de musicalização, a interação e a cooperação acontecem entre os 

cantores, o que as diferencia é a forma em que ocorrem. 

A “brincadeira” também foi observada como forma de interação entre os 

coralistas e o repertório. No ensaio do coral da escola Semitom (Áudio Semitom 18’30” – 

19’30”) as crianças do grupo brincavam repetindo várias vezes a palavra “now” com 

                                                 
66 Quando um cantor serve de “apoio” significa que ele tem um conhecimento maior da música ou desenvolve-se 
mais rápido do que o resto do naipe, tornando-se referência para as outros. 
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diferentes tipos de entonações, explorando as possíveis sonoridades. O aspecto lúdico – neste 

caso quando parte do coralista – facilita não só a assimilação, mas a relação com a canção em 

si. No coral da SERLIMP, é comum o uso da brincadeira para gerar momentos de distração e 

descontração durante o ensaio da música. Cada vez em que os coralistas fazem algo ou 

comentam alguma parte gera ou um pequeno período de debate ou confraternização, Contudo, 

muitas vezes, os comentários mais “humorísticos” dos coralistas indicam o nervosismo e uma 

determinada frustração com relação à sua própria prática ou à prática do outro. 

Vigotski, ao falar do papel do brinquedo, (2009 p.114) explica que a brincadeira é 

uma forma de a criança aprender as regras do seu cotidiano explorando uma situação 

imaginária e assim modificar o seu comportamento. Ela vivencia algumas convenções e 

regras sociais através de uma ação que se dá pela imaginação e não necessariamente pelo que 

é real, embora tenha surgido da observação de uma situação da realidade. Segundo o próprio 

Vigotski, quanto mais nova a criança, menos ela distingue essa situação imaginária do mundo 

físico. À medida que o indivíduo amadurece, o sujeito passa a separar a imaginação do real e 

a metáfora do que é literal. 

No canto coral, a ação lúdica não só atua no desenvolvimento do ensaio, 

deixando-o “mais leve”, mas ajuda na memorização, fornecendo experiências e elementos que 

facilitam o aprendizado e o entendimento dos conceitos musicais. Esta “brincadeira” que 

aparece durante o ensaio entre os coralistas é uma forma de interação e de atuar 

cognitivamente sobre o conteúdo musical. O aspecto lúdico do ensaio faz com que o coro 

assuma uma de suas funções principais, que consiste em despertar ou incentivar no cantor o 

prazer de cantar. Assim como observado no segundo capítulo deste trabalho, a 

emocionalidade e o gosto pela música são os primeiros elementos que possibilitam o 

aprendizado e a relação emocional com o conteúdo é um dos determinantes para o interesse 

do indivíduo. Segundo Vigotski, “a administração primordial das reações surge das 

emoções”; as emoções organizam as nossas reações, ou seja, influenciam diretamente nossa 

capacidade e nosso ímpeto de agir. Assim, como a educação musical necessita da ação do 

educando, é necessária também a afetividade positiva e prazerosa do coralista com relação ao 

canto. 
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O que chamamos de “piadas internas” são frutos da interação entre as partes do 

grupo, principalmente os coralistas, o que ajuda a manter a coesão social do grupo. Porém ao 

se exagerar e deixá-las tomarem conta do ambiente de ensaio, tornam-se um entrave para a 

educação musical e para a prática coral. Pfautsch (1988, p.83) observa que: 

 

Com um significado mais genuíno é o uso do humor que é pessoal, local, 'interno', 
não planejado, improvisatório – baseado no que acontece no ensaio. Pode ter 
pertinência momentânea em cujo retrospecto é esquecido, mas tal humor contribui 
para o ritmo do ensaio desde que seja gerado por ele. (PFAUTSCH, 1988, p.83). 

 

 

A memorização e a interação entre as partes do grupo funcionam como 

ferramentas a serviço da assimilação dos conteúdos musicais. A relação e interação com o 

repertório são feitas através de metodologias que irão desenvolver estas capacidades 

psicológicas e cognitivas como a percepção, a atenção e a memória, que são fundamentais 

para qualquer atividade pedagógica. As interações que ocorrem nos ensaios podem ajudar ou 

atrapalhar a formação da cultura musical dos cantores. Quando o grupo se mostra muito 

indisciplinado, acaba muitas vezes perdendo o foco, fazendo com que a produção do 

repertório se torne mais difícil. Por outro lado, quando o grupo participa muito pouco, o 

trabalho também não desenvolve. 

O canto coral, para que se torne uma experiência prazerosa e realizadora, depende 

da boa qualidade dos processos de assimilação cultural e social que o ambiente coral pode 

permitir. A construção dos conhecimentos musicais no ensaio coral acontece à medida que os 

cantores desenvolvem sua musicalidade, através do aprendizado do repertório e da 

experiência artística. Em toda experiência de aprendizado a assimilação, a mediação e a ação 

do indivíduo sobre os saberes que acrescenta a seu repertório são determinantes para o 

sucesso do processo pedagógico do indivíduo. 
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CAPÍTULO  4  ‐  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  CANTO  CORAL  E  EDUCAÇÃO 

MUSICAL. 

 

 

O canto coral amador consiste em uma experiência de educação musical e social 

única. Como prática de educação se concentra nos meios informais e em ambientes muitas 

vezes longe do que poderia se chamar de ideal. Mas quando colocamos autores como Schafer 

e Vigotski, temos o que poderia ser chamado de uma forma de se vivenciar a pedagogia 

musical que se faz necessária para o meio em que ela será inserida. O canto coral atua no 

aprendizado social de seus cantores, justamente pelo fato de ser uma atividade coletiva que 

necessariamente depende da atuação em conjunto dos seus componentes e da integração 

técnica e pessoal dos cantores. 

A educação musical consiste em um momento de construção de uma musicalidade 

que será ferramenta de expressividade à disposição do cantor. Essa ferramenta é construída 

pelos próprios cantores em ação conjunta com o regente. Poderíamos dizer que, à medida que 

os coralistas descobrem sua musicalidade, o maestro precisa se adaptar para participar 

ativamente deste conjunto de descobertas. Aqui consideramos que, para um professor se 

tornar mediador, ele precisa de uma capacidade de agir sobre si mesmo, sobre os materiais e 

sobre o ambiente de seus cantores, agindo consequentemente sobre os seus cantores. 

Temos então que a criatividade é um ponto importante, tanto para o professor 

quanto para os alunos. Para o professor, a criatividade aparece na adaptação de sua atividade 

pedagógica e para os alunos, nas formas de se relacionar com os conteúdos propostos pelo 

regente. Podemos encontrar a ação criativa do homem nas adaptações que ele faz para se 

relacionar socialmente. Vigotski coloca todo o processo de desenvolvimento como fruto de 

um conjunto de movimentos, de mediações e de adaptações dialéticas que são dependentes da 

ação cognitiva humana, que por sua vez precisa ser criativa. No período da infância, a 

imaginação é uma forma de reproduzir elementos que estão fora do alcance da criança, 

ajudando-a a entender os diferentes papéis e regras do seu entorno. Esta imaginação aparece 

no coro quando colocamos o elemento lúdico que facilita a compreensão de nossos coralistas, 
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da mesma forma que aparece no coralista quando ele relaciona os conceitos que está 

aprendendo com outros elementos externos à atividade musical através de um processo de 

abstração, ou seja, utiliza-se de um elemento do repertório já internalizado para compreender 

um conceito que ainda não domina com fluência. 

Na gravação do Coral Espírita Hugo Gonçalves, surgem ambas as formas de 

criatividade: uma delas foi o uso de imagens extramusicais pelo regente para explicar e 

exemplificar situações; outra foi a utilização pelo coralista de outras imagens para 

exemplificar a si mesmo aquilo que o regente está pedindo. Assim, temos que, ao se formar 

um conceito, utilizamos abstrações e signos auxiliares para construirmos os nossos saberes 

culturais, que numa experiência de canto coral são saberes musicais. Vigotski enfatiza a ação 

do signo como ferramenta de mediação na ação cognitiva. A técnica vocal, como 

acertadamente comenta José Mario Tomal em entrevista, não é palpável ao cantor. A 

utilização do instrumento vocal depende do autoconhecimento e da percepção para ser 

dominada pelo cantor, que, para atingir tal objetivo, emprega uma série de abstrações em que 

sua própria criatividade e a do regente se tornam instrumentos à medida que sugerem novos 

caminhos cognitivos para o ensino e aprendizado que envolvem a prática coral. Para o 

regente, a criatividade, que também envolve a capacidade de improvisar, é um instrumento 

pedagógico; para o cantor é uma ferramenta de aprendizado. 

Ambos os regentes (José Mario Tomal e Roberto Panico) comentam que no canto 

coral temos pouco espaço para uma exploração criativa dos cantores. Em todos os trabalhos 

gravados vimos que isso é um fato corrente entre os corais, embora em alguns grupos a 

interferência dos cantores seja mais ativa do que em outros. O coral da escola de música 

Semitom permite bastante a interferência dos cantores no seu processo de aprendizado, assim 

como o regente do coral da SERLIMP também dá certa liberdade aos seus cantores. A ação 

que parte dos coralistas fornece para o regente materiais que podem facilitar a compreensão 

dos próprios alunos. Schafer busca em suas aulas de música uma ação muito ativa por parte 

dos seus educandos; a exploração do aluno é a base fundamental de seu trabalho de 

musicalização. Em sua experiência como regente de canto coral em Maynooth, no Canadá, 

mesmo se tratando de um grupo voltado para a execução de um repertório específico, ele 

busca uma ação disciplinada, mas que permite a prática criativa do cantor. 



111 
 

A criatividade no ensino de música é fundamental para a construção de uma 

musicalidade autônoma do indivíduo. O coralista aprende no canto coral a pensar em 

conjunto, algo que naturalmente faz quando imerso na sociedade; também aprende a ser um 

elemento construtor desta coletividade quando se torna ativo nos processos de descoberta do 

conjunto. 

Como explanado em boa parte desta dissertação, o cantor é sempre ativo de 

alguma forma, porém quando a sua atividade extrapola conscientemente o âmbito pessoal, ele 

interfere no aprendizado dos outros tal como no de si mesmo de forma mais objetiva e mais 

intensa. Aqui temos o professor que Vigotski comenta: um organizador do ambiente de 

aprendizado, sendo aquele que direciona a atitude do seu aprendiz para a construção dos 

conhecimentos científicos que serão as ferramentas de ação cultural do sujeito sobre o seu 

meio social, no nosso caso, o ambiente do coro e dos coralistas. Concordamos com o regente 

Roberto Panico, quando em entrevista ele fala sobre o fato de o regente precisar saber 

respeitar o seu cantor, tanto o gosto pessoal e o sujeito sociocultural, quanto os objetivos que 

o levaram até aquele grupo. Assim, a construção dos conhecimentos do professor neste 

ambiente de educação musical está não só nos conhecimentos musicais e históricos que 

acompanham o repertório, mas também nos conhecimentos humanos e sociais que 

acompanham o coralista. 

Quando pensamos em uma interação entre o regente e o coro, temos que a ação 

cooperativa acontece de forma que o grupo interfira diretamente na atitude do regente através 

de perguntas e de comentários, ou como um ser social único que requer a adaptação do 

maestro para se acomodar ao corpo coletivo em que está se inserindo. Naturalmente, este 

processo de adaptação assim como o próprio aprendizado é um processo dialético, em que o 

regente adapta o grupo e a si próprio e para a experiência pedagógica, o grupo, por sua vez, 

faz o mesmo, fazendo com que cada coro tenha características bastante distintas resultantes 

desta dialética. Um exemplo disso é o ensaio dos corais da casa de cultura José Gonzaga 

Vieira. Embora o regente seja o mesmo e alguns coralistas também participem de ambos os 

grupos, o ensaio do Conjunto Feminino Musiarte é relativamente diferente do Coral Musiarte. 

Começando pela qualidade dos cantores – considerando que no primeiro todas as coralistas 

são musicalizadas e estudam música individualmente fora do grupo e o segundo grupo é 
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formado na sua maioria de pessoas musicalmente leigas, sendo o coro o único contato com o 

estudo da música. 

Os saberes do canto coral e os instrumentos que o coralista constrói nesta prática 

de música coletiva são necessariamente resultado de um conjunto de ações cooperativas entre 

os cantores e o regente. O coral é essencialmente uma atividade pedagógica social; assim 

sendo, os conhecimentos referentes a esta prática partem do meio e das relações externas ao 

indivíduo para depois se acrescentarem ao repertório individual dos coralistas. Nas gravações, 

as interações entre os cantores aparecem com frequência e em todos os grupos. Ao se pensar 

nas atitudes entre os coralistas, a ação conjunta é fundamental para o aprendizado. Os 

instantes destas inter-relações entre os cantores visivelmente não se resumem às conversas e 

confraternizações do grupo. Temos também algumas interações constantes que permeiam e 

são fundamentais para os processos de ensino e aprendizado. Elas ser revelam desde no fato 

de uma coralista apontar um trecho na partitura da sua companheira, até quando alguém se 

dirige abertamente ao outro, que pode ser ou um colega ou o próprio maestro do grupo. 

Outra forma de interação mais sutil acontece quando observamos o fato de o 

regente misturar cantores com uma musicalidade e uma qualidade vocal mais desenvolvida 

com outros com diversas dificuldades. Vemos que o desenvolvimento individual no grupo 

coral depende do desenvolvimento do coletivo, que, por sua vez, é determinado pela ação dos 

participantes entre si. O cantor com mais experiência é colocado junto daquele com mais 

dificuldade, justamente para os coralistas com melhor técnica vocal se tornarem referências 

para os seus pares. Mas, para que os coralistas consigam imitar aqueles que fornecem um bom 

exemplo vocal, é preciso que determinadas capacidades relacionadas à musicalização estejam 

previamente desenvolvidas. Vigotski deixa claro que só conseguimos imitar aquilo que está 

dentro de nossas possibilidades de desenvolvimento. Portanto, até para a imitação é necessária 

certa maturação da musicalidade do aluno. 

Os sujeitos envolvidos na prática coral complementam entre si o seu aprendizado, 

tanto por ações diretas entre eles, que podem ser vistas nas gravações quando certos coralistas 

“socorrem” seus colegas frente a alguma dúvida mais séria, e também da forma como 

acontece nos corais da escola de música Semitom e no coral da SERLIMP, em que o regente 

permite uma comunicação mais prolongada, ao perceber que através dela os cantores estão se 
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consultando para encontrar caminhos que facilitem a compreensão do que o regente está 

dizendo. Isso leva também à necessidade de o professor sempre trnasmitir os seus termos de 

forma clara e compreensiva; porém para tal é fundamental que o regente, como líder, tenha 

pleno conhecimento do seu grupo no que se refere as suas limitações e facilidades frente à 

prática musical, e também conheça os seus coralistas como alunos e como indivíduos 

culturalmente ativos, com desejos e saberes prévios ao trabalho de educação musical. José 

Mario Tomal acertadamente fala que o regente precisa deste conhecimento de seus cantores 

para poder introduzi-los no conhecimento musical. Poderíamos dizer que estaríamos 

utilizando o linguajar e os saberes culturais do meio em que o aluno se encontra para trazê-los 

à experiência e à linguagem musical propriamente ditas. 

A ideia de dialética das relações interpessoais está presente em toda a experiência 

musical do canto coral. Temos aqui que a prática de canto coral consiste em um constante 

aprender e ensinar de todas as partes. Os coralistas nos ensinam muito sobre o processo 

pedagógico que precisamos utilizar para aquele grupo, da mesma forma que o professor 

apresenta ao aluno um mundo cultural completamente novo, e através da expressão das 

representações que o aluno faz no decorrer do processo, o regente aprende mais sobre o grupo 

e também sobre si mesmo. Durrant (2003), Alen Winold e Ray Robson (1992) deixam a 

entender que o maestro tem um compromisso com o desenvolvimento do seu cantor atuando 

como um facilitador, que precisa entender seus alunos para poder atuar sobre eles. Figueiredo 

(2006) e Samuel Kerr (2006) são mais incisivos com relação ao papel do regente frente ao seu 

grupo. Para eles o regente precisa do grupo e do conhecimento acerca de seus cantores para 

poder ensinar. 

Temos então que o grande compromisso do educador musical é com o 

desenvolvimento das habilidades musicais dos seus cantores. Este aprendizado passa 

necessariamente pelo desenvolvimento das funções superiores da mente. No caso da música, 

o ouvir e a percepção são da maior importância para nós. Falamos aqui da capacidade de 

também entender e interpretar os signos musicais, ou seja, uma audição que implica a 

capacidade da pessoa de ler o conteúdo musical, que vai para além dos sons isoladamente.  

Esta capacidade de percepção envolve diversas funções mentais, que serão 

utilizadas tanto no aprendizado quanto na execução: refiro-me à memória, à percepção e à 
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atenção culturalmente construídas. Vigotski deixa claro que os nossos instrumentos de 

percepção são utilizados culturalmente; sempre escutamos tudo o que soa ao nosso redor, 

porém ouvimos de forma seleta somente aquilo o que praticamos ouvir. Na relação do leigo 

com a música, ele é capaz de escutá-la da mesma forma que o músico, porém dificilmente 

conseguirá se ater às questões de afinação e relações harmônicas através da sua audição, 

porque sua atenção não foi direcionada para tal ação. Para que isso ocorra, a memória precisa 

buscar os padrões sonoros que o ouvinte tentará identificar. Assim, as funções superiores da 

mente devem ser treinadas para a prática musical, para que se constituam em ferramentas do 

coralista no seu processo de educação e de descoberta musical. 

Ao se considerar uma metodologia que consiga contemplar a teoria do 

desenvolvimento das funções superiores da mente como integrante do trabalho coral, não 

falamos de um desenvolvimento da percepção musical através de incansáveis exercícios, mas 

através da vivência do repertório. É claro que o exercício é necessário e deve ter os seus 

momentos garantidos nos ensaios. Mas o coralista amador busca a atividade coral para se 

expressar musicalmente. Em todos os corais gravados, o foco do ensaio está na execução e 

toda a técnica vocal é desenvolvida no decorrer da montagem das peças. O desenvolvimento 

das funções mnemotécnicas e da atenção é trabalhado no decorrer desse estudo de repertório. 

O regente pode e deve preparar o seu ensaio tendo em vista esse desenvolvimento, deve ter 

uma abordagem em que os conteúdos se diluam na prática musical. 

Portanto, ele não vai dar as respostas, assim como alguns autores acreditam; ele 

conhece as respostas que melhor se adaptam a ele mesmo. O maestro precisa incentivar o 

desenvolvimento das funções superiores de forma a permitir que pela manipulação e vivência 

dos conteúdos musicais o cantor encontre as suas respostas para as suas próprias questões. 

Quando tentamos aprimorar a afinação dos nossos cantores, temos que fazer com que eles 

escutem os seus pares, o instrumento e a si mesmo. Ao escutar os seus pares, ele pode utilizar-

se da execução do outro para modelar a sua própria, da mesma forma em que ele pode ajudar 

na dificuldade do seu companheiro ao ouvi-lo equivocado, situação que é bastante comum em 

ensaios corais. Ao escutar a si mesmo ele é capaz de agir sobre a própria voz, ação que 

precisa de um processo de autopercepção razoavelmente desenvolvido. Porém todas estas 

audições são desenvolvidas culturalmente no decorrer do processo, sendo tão importantes 

quanto à própria técnica vocal. Ao garantir a compreensão dos elementos musicais presentes 
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na própria atuação, na atuação do professor e na dos seus companheiros, garantimos o 

interesse do aluno por técnicas que resolvam problemas que antes não eram discriminados 

pela sua audição. 

Durante as observações, fica claro que o canto coral é prioritariamente prático em 

todos os grupos. Apesar das incansáveis instruções dos regentes, os coros se mantinham 

cantando durante a maior parte do ensaio, à exceção do Coral Espírita Hugo Gonçalves, em 

que o regente se mantém em boa parte do ensaio trabalhando os naipes individualmente. 

Nestes corais, cada regente tem a sua forma de tratar o desenvolvimento dos seus cantores, 

porém a imitação é um procedimento unânime nos trabalhos, que muitas vezes resolve o 

problema da falta de leitura nos cantores. Mas a repetição é apenas um passo inicial, embora 

necessário, que se apoia nas capacidades já desenvolvidas nos cantores e permite a ação sobre 

elementos musicais que ainda não desenvolveram totalmente. No coral da escola de música 

Semitom, temos uma repetição intensa, mas com várias pausas em que os alunos interagem 

com o conhecimento. Os momentos em que se brinca com alguma sonoridade que o coralista 

achou peculiar ajudam-no a memorizar aquele elemento sonoro, assim como quando os 

próprios cantores buscam verbalmente o significado das palavras do texto que estão 

aprendendo. Podemos dizer que é uma forma espontânea de buscar a compreensão. 

A imitação e a intensidade com que esta é usada variam de acordo com o nível de 

desenvolvimento do repertório e dos coralistas. Ela pode se constituir como um instrumento 

do desenvolvimento da memória do cantor, como usualmente é concebida. Porém, pode ser 

considerada o primeiro passo de um trabalho cooperativo de mediações e de adaptações dos 

saberes musicais, a primeira forma de contato entre o conteúdo do professor e dos alunos, 

principalmente quando consideramos que cada um imita de acordo com o seu próprio ponto 

de vista. 

Ao conseguirmos colocar o coralista em contato com uma música que naquele 

momento desafia as suas capacidades naturais, possibilitamos a maturação de conhecimentos 

e de desenvolvimentos que estão presentes no cantor. Ao criarmos um ambiente em que o 

cantor possa utilizar ao máximo suas habilidades adquiridas, sempre com certo prazer na 

atividade que está performando, incentivamos o exercício destas funções superiores sem 
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necessariamente utilizar exercícios exaustivos e que a princípio têm pouco sentido para os 

cantores. 

Isso nos leva a outro ponto, que é a capacidade do maestro de adaptar os 

conteúdos do repertório do regente e dos cantores para poder ser utilizado no grupo. O 

professor se torna aqui um arranjador pedagógico, ao criar arranjos musicais e também 

“arranjar” a sua própria atitude para que contemple as necessidades do seu grupo. Roberto 

Panico nos dá o exemplo de se preocupar em escrever uma linha melódica específica para 

uma cantora que ingressou no seu coral com uma extensão vocal demasiadamente pequena. 

A mesma coisa acontece com o coral da SERLIMP, onde as músicas são 

arranjadas e construídas especificamente para aquele grupo, podendo assim contemplar 

conhecimentos musicais didaticamente contidos nos arranjos musicais, ao invés de trabalhá-

los com exercícios isolados. Já no coral Espírita Hugo Gonçalves, os arranjos precisam 

contemplar os projetos de produção do coral, além de ter que resolver o problema da escassa 

literatura coral das músicas da religião, permitindo o acesso às músicas específicas daquela 

doutrina, e, no caso do projeto, utilizando arranjos que facilitem a montagem das peças e o 

aprendizado dos cantores. 

Assim temos novamente a discussão sobre o papel do regente como trazido no 

segundo capítulo: ele é o líder e motivador do grupo, é quem primeiramente detém os 

conteúdos musicais dos quais faz uso para poder ensinar seus coralistas. Mas na perspectiva 

desta dissertação, ele não somente não é mais totalmente soberano, como também não pode 

perder o seu papel de liderança e de centralizador das atividades musicais e pedagógicas do 

canto coral. 

Como profissional, detém pleno domínio da técnica vocal, da emissão do próprio 

som e da teoria musical. Como já dito, não precisa ser um compositor ou um instrumentista 

virtuoso, mas precisa ter os conhecimentos que esses personagens possuem. Roberto Panico 

deixa isso bem claro na sua entrevista, quando comenta que se voltou ao canto coral por 

questões emocionais – pelo gosto ao trabalho – e circunstanciais que permitiram o contato 

com o canto através do próprio coro da UEL. Mas, como músico, é pleno conhecedor da 

linguagem musical e está sempre atualizando seus conhecimentos de técnica vocal, além ser 

um exímio professor de piano. 
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O regente é o grande conhecedor da teoria musical no grupo. Desta forma ele se 

faz líder tanto por uma capacidade empática quanto pelo domínio de sua musicalidade. Assim, 

o condutor media as relações pedagógicas de seu ambiente de ensino utilizando o seu 

conhecimento acerca da linguagem musical e dos procedimentos metodológicos que utilizará 

no decorrer do processo. Vigotski também traz a importância dos conhecimentos científicos 

para o professor; eles são o alicerce do mestre garantindo sua fluência pelos conteúdos a 

serem ensinados. 

O regente, então, como líder, sempre terá a “palavra final”, mas estará 

contemplando a relação entre os desejos pessoais dos cantores e as necessidades e 

possibilidades daquele grupo. Para tal, o regente deve exercer a capacidade de conhecer seus 

cantores, que é a mediadora fundamental do trabalho do maestro. Embora ele conheça 

elementos para direcionar a interpretação da peça e, como educador, precise reservar este 

“direito”, na sua visão da peça deve ter espaço para permitir a construção dos coralistas. Ao se 

falar em uma pedagogia socio-histórica temos que o conhecimento se adquire através da 

desconstrução e recriação dos conhecimentos culturais que estão a nossa volta. 

Outro elemento do trabalho coral abordado no decorrer da pesquisa é a 

importância do aprendizado da partitura. Autores como Durrant (2003), Decker e Kirk67 

(1995), e Winold e Robson (2002) colocam o ensino da partitura como fundamental para a 

prática de canto coral. Mesmo assim ressaltam o processo de desenvolvimento da percepção 

como prioritário no desenvolvimento da musicalidade do cantor. Todavia, ao se pensar a 

realidade brasileira encontrada nestes ensaios e na constituição destes grupos, vemos que a 

partitura tem uma importância secundária. Ambos os regentes entrevistados reconhecem o 

papel facilitador da linguagem musical escrita, mas em um coro amador tal como nos coros 

que geralmente são encontrados no Brasil a leitura da partitura se torna um elemento posterior 

à vivência do repertório. 

Na observação e ao contextualizar os grupos vemos que o coral serve 

principalmente para fazer com que a prática musical se torne acessível àqueles que quiserem 

cantar. Portanto, a educação do coralista precisa ser feita partindo da vivência da expressão 

                                                 
67 DEKER, Harold; A. KIRK, Collin J. Choral Conducting: Focus on Communication. Waveland Press. Long 
Grove IL, USA. 1995. 374p. 
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artística - o aprendizado da leitura da partitura deve partir do desejo e da curiosidade do 

cantor. Schafer (1991) afirma que o ensino e a exploração dos elementos musicais são os 

principais em uma prática de musicalização, a linguagem musical escrita se apoia na prática 

para ser construída como conhecimento e precisa do interesse do aluno para que este consiga 

realmente aprender. 

Ao falar de motivação, Vigotski deixa claro que o aluno dificilmente se apropria 

de um objeto intelectual que não lhe interessa. O ensino da partitura em um coro só se torna 

bem vindo quando parte do interesse dos cantores. Os regentes entrevistados comentam que 

sem este interesse a experiência pedagógica não evolui satisfatoriamente e acaba frustrando o 

cantor que, por fim, abandona o coral. Assim, podemos perceber que a partitura pode ser uma 

ferramenta facilitadora da expressão musical, porém não é, per si, garantia da capacidade de 

uma leitura crítica através do material musical, portanto, não garante que o aprendizado ficará 

mais fluente, a não ser quando a teoria musical se torna uma necessidade reconhecida também 

pelos cantores. Ao regente cabe incentivar esse interesse, mas sempre tendo em mente que o 

cantor pode não se motivar ao aprendizado da escrita, o que não implica uma falha 

metodológica do maestro, principalmente ao considerarmos que podemos oferecer as 

oportunidades e o ambiente de aprendizado, cabendo ao estudante apropriar-se dos 

conhecimentos disponibilizados. 

Por fim, temos a ação cultural do canto coral. Em vários momentos deste trabalho 

foram destacadas situações em que o coro e a experiência coral multiplicam-se na 

comunidade em que se encontram. Temos aqui, primeiramente, um local em que profissionais 

descobrem o seu talento e o seu gosto pela música. Ambos os regentes entrevistados têm 

exemplos de coralistas que seguiram carreiras como músicos e educadores. Os maestros 

entrevistados dão grande importância para suas carreiras na área, aos professores e corais em 

que atuaram, sendo que os dois educadores tiveram uma passagem pelo coral da Universidade 

Estadual de Londrina. Cada coro, portanto, funciona como um multiplicador da sua própria 

cultura, formando e educando plateias através das suas apresentações e desenvolvendo grupos 

em outros ambientes através dos profissionais que surgem no ambiente do canto coral, tal 

como aconteceu com o autor deste trabalho. 



119 
 

Na expressão destes grupos encontramos uma identidade social, assim como Kerr 

(2006) sugere quando aponta que o coro expressa elementos emocionais e sociais do meio em 

que o grupo está sediado. Cada coro, portanto, ao constituir-se como uma tribo, aos moldes 

que Figueiredo (2006) sugere, cria uma produção intelectual e artística própria, resultado das 

interações entre as partes. Vigotski esclarece em sua teoria que todo sujeito constitui sua 

personalidade através da interação com a psiquê alheia. Culturalmente isto implica o fato de 

que todo o indivíduo é dialeticamente ativo no seu meio de convivência. Com o coral não tem 

como ser diferente: este corpo coletivo que se transforma em um fenômeno social não está 

alheio aos contextos pelos quais transita. O Festival Unicanto de Corais é um exemplo disto, 

ao se tornar o maior evento na área de canto coral da cidade que o sedia (Londrina), 

colocando em evidência uma modalidade musical que até então ficava confinada a locais 

específicos, como instituições de ensino e instituições religiosas, ao ponto de, de acordo com 

o regente e fundador do festival, José Mário Tomal, ser considerado o principal incentivador 

da explosão de coros de empresas visto por Londrina no decorrer da década de 90. 

A intenção aqui é exemplificar e salientar que o coro, como uma forma de 

expressão artística, é capaz de reconstruir o ambiente musical de uma sociedade, como é o 

caso do Festival Unicanto, promovido pelo Coral Unicanto, que traz anualmente corais de 

diversos locais e com diversas formações para a cidade, incentivando empresas e outros tipos 

de instituições a implantarem a atividade de canto coral, criando seus próprios grupos ou 

patrocinando outros, como é o caso do Coral Espírita Hugo Gonçalves e o Coral da igreja 

católica Palestrina, que são patrocinados pela comunidade empresarial local. 

Ao se pensar no coral da universidade, este atuou como ponto de partida desta 

cultura de canto coral londrinense, sendo o principal grupo coral da cidade, com 

reconhecimento nacional através dos concursos de que participou. Como já dito, o maestro do 

grupo Othonio Benvenuto formou, através do próprio grupo, diversos profissionais que hoje 

atuam como educadores, professores, instrumentistas e regentes na região. Assim, não 

podemos ignorar o fato de que o canto coral realmente reconstrói a vida cultural do local em 

que esta sediado, tal como descrito no livro Chorus and Community organizado por Karen 

Alquist (2006), em que ela traz pesquisas e artigos de diversos autores que falam sobre a 

interação entre os corais e o contexto das comunidades em que estes grupos se inserem, 

deixando claro que tanto a comunidade acaba por ser determinante na personalidade e nas 
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sonoridades dos grupos que nela surgem, como os corais introduzem práticas musicais e 

repertórios novos para aquela sociedade, criando novos hábitos e também novos grupos. 

Concluindo, este trabalho se preocupou primeiramente em trazer a discussão 

sobre a teoria do desenvolvimento das funções superiores da mente para a prática de educação 

musical que compreende o canto coral. Dessa forma, primeiramente determinamos o que a 

literatura tem a dizer sobre o que compreende e o que é importante para o canto coral, para 

podermos verificar como a teoria socio-histórica de Vigotski e as teorias de ensino aparecem 

na prática de canto coral. 

A gravação dos ensaios corais forneceu exemplos mais concretos do 

desenvolvimento e da atuação dos grupos e das ações pedagógicas dos regentes em seus 

corais, mas como se tratou de poucos ensaios, não pudemos verificar o desenvolvimento 

como um todo no decorrer da pesquisa. Para tal, seria preciso acompanhar um grupo por um 

período mais prolongado, ou seja, desde a escolha do repertório do grupo até as apresentações 

finais. 

O interesse desta dissertação foi, então, verificar a possível aplicabilidade das 

teorias socio-históricas de Vigostki no desenvolvimento dos conhecimentos musicais do 

grupo. E de acordo com as entrevistas dos regentes em conjunto com as gravações é possível 

verificar que a prática de canto coral necessita deste desenvolvimento da sensibilidade dos 

cantores para a expressão musical. Ao se pensar no coro amador, é um trabalho que atua sobre 

a vivência emocional dos saberes musicais. O estudo do desenvolvimento das funções 

superiores da mente adentra o canto coral no decorrer do processo de apropriação intelectual 

do coralista em conjunto com um corpo coletivo que tem um objetivo comum: expressar-se 

culturalmente e emocionalmente através do canto, lembrando que alguns grupos têm uma 

relação mais voltada para a realização pessoal e emocional através da expressão artística, 

enquanto outros buscam a comunicação e a transmissão de uma mensagem voltada a uma 

ideologia – que é o caso do coro religioso – além daqueles que buscam o resgate e a 

divulgação de um repertório específico. 

Para todos esses grupos, o desenvolvimento do coralista pode e deve visar à 

instrumentalização para que possam adentrar os conhecimentos musicais e a experiência da 

descoberta da própria musicalidade. Schafer (1991) coloca esse trabalho de possibilitar a 
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exploração musical como o principal objetivo da educação musical; é através da experiência 

consciente e ativa do indivíduo que ele pode buscar o seu enriquecimento intelectual e 

cultural. Assim como a assimilação e a adaptação dos bens culturais que são características do 

ser humano, o desenvolvimento do cantor, para esta pesquisa, visa criar um ambiente de 

ensino em que se permita ao coralista, de forma prazerosa, construir seus instrumentos de 

mediação, adaptação e assimilação dos conhecimentos culturais que serão utilizados no 

decorrer dos ensaios e da preparação do repertório do grupo coral em que se insere. 
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NOTAS EXTRAS 

 

ANOTAÇÕES PESSOAS DE ENSAIOS VARIADOS. 

 

CONJUNTO FEMININO MUSIARTE. 

 

Com a entrada do regente substituto e do violinista houve algumas diferenças 

entre as entradas do coro e do regente, gerando uma pequena desconcentração em que as 

coralistas se olhavam para conferir o que estavam cantando. 

Em outro momento os cantores esboçaram uma expressão de descontentamento 

com as repetições excessivas, porém, o regente sempre explica o porque destas repetições. 

Não que isto resolva o descontentamento, mas tenta dar sentido a prática. 

 

CORAL MUSIARTE 

 

 

Em vários momentos é comum os coralistas olharem para o regente, que no caso 

não é o ensaiador no momento em que não conseguem prosseguir. Este olhar está carregado 

de uma expressão de dúvida, como se o coralista tivesse perguntando: o que deu errado 

agora? 
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FICHAS DE OBSERVAÇÃO DOS CORAIS 

 

CORAL MUSICARTE 

 

 

AQUECIMENTO 

 

O aquecimento começa com a sílaba “blem” em uma escala diatônica, que são 

notas consecutivas, na descendência e apejada68 na ascendência. Depois passa para o 

exercício de escala com a palavra “fidelité” neste exercício o regente fala um pouco sobre 

abertura de boca, e pede para os coralistas não deixarem o som “abrir”. Outro exercício 

consiste em o falar de várias vogais, tentando “lançar” a voz para frente e o último exercício 

consiste em um “trava-língua”, que é um ótimo exercício para aquecer a articulação. 

O aquecimento vocal neste caso trabalha com vários elementos como a 

ressonância, a articulação e a construção da sonoridade através das vogais. O coro neste 

momento apenas responde ao piano, e busca na sonoridade do instrumento o parâmetro 

principal para a sua afinação. Quando o regente explica sobre a abertura de boca para os 

coralistas está tentando uniformizar o som e a articulação. 

A música ensaiada contém uma parte com solo e o coro funciona como 

acompanhamento, os solistas são integrantes do próprio coral, sendo que um dos solistas  foi 

descoberto dentro do próprio coro. Ele comenta sobre a disciplina do ensaio e explica, com 

uma certa leveza, porque a conversa atrapalha a concentração do próprio regente. 

                                                 
68 Ato de executar as notas de um acorde como se fosse uma melodia, no violão é caracterizado pelo dedilhado. 
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Ele começa passando primeiramente os solistas, faz algumas correções e 

recomeça a música. O instrumento é usado para além de acompanhar gerar uma referência 

melódica para os cantores. Durante a explicação das partes a técnica vocal o regente aborta 

elementos de timbre e de ritmo. Fala sobre impostação vocal e também sobre afinação. o 

regente interrompe bastante além de pedir a atenção dos coralistas para a partitura, que os 

guia no ensaio. 

O maestro se verifica bastante incisivo nos comentários, sempre repetindo quando 

necessário e conduzindo o grupo através da comunicação verbal, principalmente porque ele se 

mantém o tempo todo no piano. O regente evita deixar passar as falhas, porém sempre dá 

informações sobre técnica vocal. 

O regente também utiliza a sua voz para demonstrar a técnica vocal, mas além da 

própria voz a comunicação verbal dá as instruções técnicas. O regente é bastante ativo e 

enérgico, está sempre instruindo e fazendo o coro cantar o maior tempo possível, embora as 

interseções durante o trabalho são bastante numerosas. Ele interrompe com freqüência o 

canto, mas as interrupções não duram muito, são bastante breves. 

Os coralistas não interferem tanto, apenas quando são requisitados, o que algumas 

vezes acontece, ou quando surge alguma dúvida e ao regente perceber para o ensaio e verifica 

esta dúvida. Problemas com letra são lidados as vezes com os coralistas no sentido do regente 

esclarecer os questionamentos que vão surgindo. 

Durante o ensaio o maestro coloca um segundo regente para conduzir o coro, este 

porém procura se deter ao gestual e pouco interfere na condução do ensaio do regente 

principal. Em alguns momentos surgem dúvidas tanto dos coralistas quanto entre os regentes 

que exige uma conversa entre os professores de forma mais específica. Como por exemplo, 

um acorde errado na partitura, dúvida de andamento. 

Por mais que a música esteja sendo cantada em um andamento mais divagar do 

que a versão original, o regente principal procura não fugir tanto do andamento da gravação, 

gravação esta que foi tocada no rádio para os coralistas ouvirem. Os coralistas ensaiam a 

maior parte do tempo sentados. Quando o coro canta toda a parte ensaiada o maestro pede que 

eles se levantem. 
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Em vários momentos o maestro do ensaio pede para  o regente “secundário” 

deixar o gesto mais claro, em função de certas dificuldades que o coral está apresentando. O 

tempo todo os regentes estão atentos para a execução do coro, as respostas do grupo não 

acontecem de forma verbal, mas de forma musical. 

O ensaio começa bem delimitado porém as atitudes correções e gestos vão sendo 

o tempo todo moldado de acordo com a forma que o coro canta, afim de resolver dificuldades 

que aparecem no decorrer do ensaio. 

O aquecimento é o começo do trabalho e visa principalmente trazer o coralista e a 

sua voz para este momento de execução e aprendizado musical. O regente mantém o coro 

sempre cantando, porém, quando é necessário individualiza as partes para tratar de problemas 

mais pontuais. 

Para casa música o regente utiliza um método de ensaio, ou seja, no música 

“Andança” o regente canta a música inteira mais vezes e intercede quando se vê necessário. 

Na musica “Rosa Morena” o regente começa trabalhando os homens e passa cada naipe 

individualmente, utilizando bastante a imitação como procedimento, posteriormente trabalha 

os contraltos da mesma forma e por fim os soopranos. Ao trabalhar o naipe masculino usa 

muito a sua própria voz como exemplo, não somente para demonstrar sonoramente o que 

deseja que os coralistas façam, mas também para demonstrar o erro dos coralistas. 

Nesta música a comunicação entre o regente e os coralistas se torna mais intensa, 

no sentido do regente para o grupo e com algumas respostas verbais do próprio grupo. Mas 

mesmo aqui a resposta que se espera é na execução musical. A pergunta como “quem começa 

a cantar essa música?” tem o objetivo de trazer para a consciência dos cantores a estrutura do 

começo da peça. 

Ainda neste música o regente explica o aspecto do trabalho de coral na casa de 

cultura que é a formação do grupo, ou seja, ele comenta que precisa adaptar o grupo e a si 

mesmo para a qualidade e quantidade das vozes que tem ao seu dispor, explicando que no 

Brasil os regentes dificilmente tem o coro que gostariam, portanto, se tiver “cinqüenta 

sopranos e um homem, ele se adaptará para aquele grupo. 
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Mesmo com este coro sendo relativamente leigo no que se refere a leitura de 

partitura o regente não abre mão de utilizar alguns termos especificamente musicais, porém, 

não da forma e com a freqüência de um grupo que tem a leitura musical como uma ferramenta 

mais desenvolvida. 

E por fim, a última música, onde o regente chama os homens para cantarem ao 

lado do maestro, chamando primeiramente o integrante novo, e depois, todos os homens para 

cantarem ao lado do piano. Dessa forma o regente tem uma atenção mais individualizada 

voltada para os homens, sendo que eles tem um contato mais próximo com o som do piano, 

do que, com o som dos outros naipes, facilitando assim a afinação. 

Para cada música é adotado neste ensaio um procedimento diferente, aqui temos 

dois regentes atuando. O regente principal fica ao piano e dá todas as coordenadas enquanto o 

regente secundário conduz o grupo através do gesto. Para cada momento temos um 

dificuldade diferente, de forma que, todo o ensaio se adapta a resolver estas dificuldades. A 

resposta que os cantores dão ao maestro acontecem durante o procedimento do canto, sendo 

que, aqui não se permite muita conversa entre o grupo e entre o coro e o regente. 

Algumas vezes esta comunicação verbal direta se faz necessária, porém 

dificilmente isso acontece. Muita das dúvidas que aparecem são resolvidas pelo regente 

verbalmente, ou pela demonstração vocal do trecho a ser resolvido. A finalização do ensaio 

acontece com uma confraternização entre os coralistas antes deles saírem da casa de cultura. 
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CORO MISTO DA ESCOLA DE MÚSICA SEMITOM 

 

 

AQUECIMENTO 

O aquecimento começa com exercícios de relaxamento e de respiração, depois 

passa para alguns exercícios de articulação e termina com um exercício com vogais e que 

utiliza uma escala longa, para trabalhar a respiração especificamente durante a emissão da 

voz. Esse exercício consistem em uma escala diatônica ascendente com alguns saltos 

descendentes terminando na descendência. 

 

 

REPERTÓRIO 

 

No início do ensaio a regente já explica a música que será trabalhada, lembrando 

um acordo prévio feito com os coralistas. Logo após alguns recados são dados, e é feita a 

divulgação do festival Unicanto de Corais que está próximo. 

Após esse primeiro momento o começa com o ensaio, a regente começa 

relembrando as partes da música já trabalhadas, naipe por naipe. Os naipes neste coro tem 

uma divisão bem diferente do tradicional, justamente pela configuração também pouco usual. 

Aqui temos desde crianças entre 9 e 14 anos, adolescentes e pessoas com mais de 25 anos e 

um integrante com mais de 50 anos de idade. 

Este coro disponibiliza de uma professora e regente principal e um regente 

“secundário”. Este regente secundário se responsabiliza também pela técnica vocal, mas 
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trabalha principalmente com o gestual, auxiliando a regente principal que se mantém ao piano 

pela duração do ensaio. 

Neste ensaio o regente secundário ao tomar a palavra utiliza da própria voz para 

simular o efeito da voz do coralista, pedindo para que ele faça um som mais redondo, ou seja, 

o regente mostra o som aberto que o coralista está produzindo e pede para que ele faça, ao 

invés daquele som aberto, um som mais fechado e mais bem colocado. 

Tem uma mudança na letra da segunda voz que foi feita pelos professores e foi 

passado ao grupo, a mudança e explicado o porque. Com relação a letra em inglês foi 

utilizado uma parte do ensaio para trabalhar a dicção e pronuncia das palavras além de se 

trabalhar a articulação, o que é feito através do exemplo do professor e da imitação dos 

coristas, ou seja, o regente fala a letra, demonstra os movimentos da face de forma exagerada 

para que os coralistas possam visualizar e refazer alguns destes movimentos. 

Neste ensaio a intenção é fazer uma leitura da peça e aprender as partes que faltam 

da música. A obra não foi ensinada seguindo a ordem natural da música, as partes mais 

simples e mais dinâmicas foram ensinadas primeiro, as partes com maior nível de dificuldade 

foram apresentadas posteriormente. 

O ensaio da nova letra em inglês foi feito através do processo de repetição, o 

regente fala a letra os coralistas repetem e de acordo com as repetições o professor modifica 

ou não a forma de explicar ou demonstrar a letra. Neste momento o treinamento ritmo 

também se faz presente. É aproveitado o fato de se estar lidando com a letra falada para 

trabalhar ritmo e articulação. 

Muito das dúvidas são resolvidos através da conversa entre o regente e os 

cantores, é um ensaio bastante participativo. Os cantores expressão com freqüência as dúvidas 

e também os acertos. Quando existe um questionamento sobre o significado das letras, a 

resposta aparece no próprio grupo. O grupo se mantém sempre cantando, por mais que em 

vários momentos se divide os naipes, os cantores fazem exercícios e cantam juntos várias 

vezes. 
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A passagem nova é repassada várias vezes, cada vez é precedida de uma instrução 

ou algum tipo de comunicação com os coralistas. Geralmente o regente masculino se 

encarrega das vozes masculinas enquanto a regente feminina trabalha mais com as vozes 

femininas. 

Depois de várias repetições o coro finalmente trabalha a música como um todo. 

Pela primeira vez os cantores executam a música inteira. A instruções até então se resume ao 

final e ao início das passagens. E até então é executado a música toda sem paradas mesmo 

com vários problemas aparecendo, justamente para que depois se isole cada dificuldade e a 

resolva. 

A primeira delas é relembrar outra parte da música que o coral aparenta ter 

esquecido. O segundo problema é resolver a parte final que precede a volta, volta esta que não 

está marcada na partitura, indicando que no decorrer são feito algumas adaptações na forma 

da música. Nesta parte final é feito uma mudança, onde é retirado um pequeno pedaço do 

arranjo, no final do ensaio isto é combinado com os coralistas e os motivos devidamente 

explicados. 

A parte final também é repetida várias vezes e cada vez com uma recomendação 

dos professores. Os regentes interferem nos trabalhos entre si, em vários momentos o regente 

secundário pede para repassar trechos, ou para o ensaio para corrigir alguma coisa. As partes 

de cada regente são bem determinadas porém a interação entre os regentes é constante. Assim 

como a interação entre os coralistas e os coralistas e os regentes fornece parâmetros para 

certas atitudes e adaptação dos professores. 
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CORAL ESPÍRITA HUGO GONÇALVES DE CAMBÉ 

 

LEITURA TEXTO LIGADO A RELIGIÃO. 

 

 Discussão deste texto pelo grupo 

  Regente 

  Coralista que leu o texto 

  Entrada do coralista 1 

AQUECIMENTO 

 

 O primeiro exercício passado pelo regente consiste em uma escala descendente 

em tom maior utilizando das vogais (i) e (u). Nesse primeiro exercício, ao apresentar uma 

desafinação no naipe do soprano o regente de imediato para a fim de avaliar aquela produção 

vocal. Outro vocalize é feito com arpejos e a palavra “voi”. 

 

REPERTÓRIO 

MÚSICA 1 

Começa com as sopranos, o regente começa falando a letra para depois 

acrescentar a melodia, em alguns pontos da melodia ele interrompe para explicar alguns 

recursos estilísticos que justificam certas escolhas do compositor. Para esta explicação o 

regente faz os coralistas cantarem partes diferentes e compararem esta parte, como quando a 
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melodia repete mas as letras se diferenciam, aqui o cantor faz canta as duas partes com o 

intuito de perceber as semelhanças e diferenças entre elas. A princípio a ensaio dos sopranos 

consiste em passar trechos menores e posteriormente juntar estas partes e cantar o pedaço 

todo. Há momentos em que, com certo humor, o regente atenta para expressão de ânimo dos 

coralistas. 

O regente se mostra aberto a correções e a comunicação com os coralistas. O 

maestro aproveita do momento da dúvida para explicar mais sobre aquela melodia daquele 

trecho sempre utilizando metáforas e imagens extra-musicais, sendo que, em alguns 

momentos estas imagens são “bem humoradas”. 

Aos 21 minutos do ensaio o regente chama um novo grupo totalizando 8 minutos 

de ensaio com o naipe de sopranos. Os mesmos procedimentos parecem ser aplicados ao 

próximo grupo. Na passagem entre um naipe e outro há bastante conversa levando pouco mais 

de 1 minuto para os contraltos se posicionarem. Ele começa o ensaio da parte dos contraltos 

mostrando a melodia delas no teclado e posteriormente pedido que eles repitam a melodia, já 

com a letra. 

Chegou a uma  parte que o coral tá tendo mais trabalho, precisa de mais 

comunicação verbal do regente, e os coralistas tentam interferir, não dando sugestões mas 

fazendo colocações sobre o material musical. O regente se concentra na parte em que o 

contralto de se diferencia da melodia, sendo que, no arranjo, o contranto canta a melodia e 

depois se separa da melodia principal. 

Depois ele junta os naipes, logo após a primeira passada um coralista se manifesta 

sobre a parte que cantou levando o maestro a voltar a focar em um grupo específico das 

mulheres. O regente procura acompanhar os contraltos tocando a parte delas no instrumento. 

A medida que os problemas vão aparecendo o maestro para a execução para corrigir e no final 

explica o porque daquela colocação vocal. Ao individualizar os coralistas ele começa fazendo 

a pessoa cantar a melodia com o teclado acompanhando-a e posteriormente o cantor executa a 

sua parte enquanto ele toca um conjunto de sons rítmicos e aleatórios, forçando a atenção da 

pessoa na própria execução e obrigando essa a atenção a utilizar da percepção para manter a 

melodia, apesar do teclado. Esse exercício é repetido várias vezes com diferentes coralistas. 
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Outro procedimento utilizado pelo regente é contar o exemplo de outros, nesse 

caso através da história contada sobre uma contralto de outro grupo. Na hora das correções o 

regente procura demonstrar com a sua própria voz. Com relação ao naipe masculino, ele passa 

apenas uma vez antes de tentar juntar o coral todo. 

Antes de finalizar a música o regente tenta fazer com que os coralistas coloquem a 

terceira letra da música na melodia enquanto cantam, ou seja, repetiu as duas melodias 

anteriores sendo que a primeira foi aprendida em outros ensaios e quando acabou a segunda 

letra, o regente tentou prosseguir a música, finalizando essa música e deixando o estudo da 

próxima letra para outro ensaio. 

 

MÚSICA 2 

 

Essa música começa pelos homens, o regente da uma sugestão auditiva acerca da 

introdução original da música, que acontece com a melodia assobiada, passando rapidamente 

para o trabalho com as vozes masculinas. É importante dizer que o maestro se preocupa em 

reduzir a velocidade da música para facilitar a aprendizagem da melodia masculina e feminina 

pelos respectivos grupos. Aqui ele se preocupa em passar somente a primeira parte. 

[conversa sobre assunto diverso] 

Mais uma passagem e o regente pergunta ao grupo se eles “pegaram” a melodia. E 

passa para o ensaio das mulheres, cantanto a primeira e segunda parte da música com elas. 

Depois de repetir várias vezes o regente junta as vozes, ao perceber que os homens param de 

cantar devido a algum problema, o regente para repassar a parte dos homens de novo. Com a 

intenção de resolver o problema e voltar a juntar as partes. 

No arranjo a parte dos homens está na clave de sol, como é costume escrever a 

voz masculina na clave de fá é comum que se confunda a melodia dos homens na segunda 

parte, sendo que, o regente acaba lendo o que está escrito em clave de sol, na clave de fá, mas, 

ao perceber-se da confusão o regente corrige o erro e volta a ensaiar a música. 
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Ao passar a melodia as mulheres referente a segunda parte o regente utiliza de um 

exercício rítmico com a expressão “doce de”. Para que o coralista entenda as configurações 

rítmicas daquele pedaço, esse exercício . Após isso o ensaio continua portanto juntando as 

partes. Outra interrupção acontece ao regente verificar a necessidade de corrigir uma 

desafinação entre os homens utilizando a própria voz para exemplificar a melodia masculina e 

o que ele quer que os homens façam. Para somente no finalzinho do ensaio juntar as duas 

partes ensaiadas, tendo-se uma visão relativa da música. 

 

CONJUNTO FEMININO MUSIARTE. 
 

 

AQUECIMENTO. 
 

A primeira parte do aquecimento consiste em uma das coralistas administrar uma 

séria de exercícios de alongamento, começando pelo pescoço e um exercício para 

relaxamento. Após este breve relaxamento o regente começa observando a disposição dos 

coralistas, e altera o lugar de algumas as cantoras. 

Antes de começar o aquecimento vocal o regente chama a atenção para a 

freqüência dos coralistas. O primeiro exercício começa com a consoante R, o segundo 

exercício contém sílaba NI ambos na ascendência, o terceiro exercício com a sílaba blo 

executada em um arpegio  maior na ascendência. Agora temos os exercícios com as vogais na 

descendência, acompanhado instruções sobre a postura dos cantores. Esse exercício já tem um 

alcance maior que os anteriores e é executado na descendência. Todos na escala maior. 

Durante o aquecimento o regente coloca uma informação importante para este 

trabalho e para os coralistas, ele comenta que os exercícios são feitos em função do repertório 

que o coro precisa executar. 

 

O REPERTÓRIO 
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O repertório deste coro consiste em diversas músicas de diversos estilos, temos 

músicas em latim, inglês, português de Portugal, porém, a maioria das músicas está em 

português Brasileiro. Se faz importante diferenciar os dois tipos de português porque o 

próprio regente enfatiza a diferença de palavras e de sotaque  de ambas as formas de se falar 

português. 

Este coro tem um leitura musical mais desenvolvida, várias das integrantes do 

grupo fazem aulas de técnica vocal ou de algum instrumento. Portanto é um grupo onde o 

regente tende a exigir mais e com mais energia, e a linguagem utilizada é mais técnica do que 

com o outro grupo do mesmo regente. 

O regente corrige a medida que os erros aparecem, sempre utilizando a própria 

voz ou a técnica vocal para corrigir os problemas de afinação. O maestro, toca e deixa o coro 

cantar o maior tempo possível, corrigindo os problemas de afinação. Primeiro o coro canta 

sentado, e posteriormente o regente pede para elas ficarem em pé para cantarem, neste 

momento com menos intervenções do que no primeiro momento. 

Após essa primeira música, o regente explica como vai ser a programação geral 

do coro no dia da apresentação. Desde a ordem das músicas, como os momentos antes e após 

a apresentação. O regente não explica tanto alguns porquês, pelo fato desta explicação ser 

recorrente, ou seja, os coralistas já sabem o motivo de algumas atitudes do regente com 

relação a programação do dia da apresentação. 

 Entre as músicas existe muitas instruções do regente, sobre os mais diferentes 

aspectos da apresentação, desde correções musicais, até posturas físicas e das atitudes dos 

coralistas. É privilegiado o cantar a música inteira e depois acertar as partes de cada naipe ou 

do coro e, geral. Ao passar cada naipe o regente se preocupa mais com os detalhes de afinação 

e da execução de algumas partes específicas, porém, procura não se deter muito tempo em 

cada detalhe. O coro, portanto, está sempre cantando com poucas interrupções do maestro. 

Já em outra música, inicia-se o estudo dela pela segunda voz, trabalhando 

primeiramente com as partes, para só então juntar as vozes. Neste ensaio como um todo o 

regente procura mais cantar do que passar demoradamente as partes, porém essa preocupação 

muda de acordo com a necessidade de cada música. O aquecimento é claramente uma parte 
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preparatório, a técnica vocal, as técnicas de afinação e de emissão são trabalhadas no decorrer 

dos ensaios. 

Aqui não existe muita conversa entre o regente e os coralistas, mesmo assim o 

maestro está sempre preocupado com a ciência dos seus cantores acerca de seus 

procedimentos, além de ter uma grande preocupação com a disciplina. 

Na música de origem portuguesa, o regente precisa, então, trabalhar a pronuncia 

do português de Portugal, além do que já é trabalhado nas outras músicas que, sempre que 

necessário, é lembrado pelo professor. Nas músicas brasileiras o maestro indica algumas e 

deixa uma para escolha dos coralistas. Nestas músicas a dicção e o ritmo se mostram 

necessários de serem trabalhados, é neste momento que a articulação e a métrica recebe uma 

maior ênfase por parte do regente. 

Neste coro, pelo fato de se ter cantoras mais experientes, o trabalho flui com mais 

facilidades, permitindo o estudo de uma grande variedade de músicas. Aqui observa-se a 

necessidade de modificar o estilo das músicas, trazendo desde composições típicas do 

repertório coral, até músicas populares em que os arranjos são feitos especificamente para o 

grupo. 

O trabalho é bastante dinâmico e bastante intenso, sendo que o regente é bastante 

severo com questões de disciplina. Além de utilizar termos musicais mais específicos 

indicando um certo conhecimento da partitura por parte dos coralistas. São usados poucas 

associações com elementos fora da técnica vocal, ou seja, o regente não precisa explicar o que 

é a coluna de ar no canto quando o coralista apresenta problemas de desafinação, apenas 

aponta que ta faltando apoio para as notas, e elas entendem o que ele quer. 

Pelo fato do regente trabalhar principalmente ao piano, o gestual se torna bastante 

escasso, de forma que a comunicação verbal entre as músicas se faz bastante necessário. Mas, 

mesmo com a falta de um gestual mais intenso, os coralistas não tem dificuldades em 

executarem a música tendo o som do piano como guia, indicando uma sensibilidade auditiva 

bastante apurada. 
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CORAL DA SERLIMP 

 

Aquecimento 

O primeiro exercício com m é simples para poder iniciar o trabalho e chamar a 

atenção dos coralistas. O segundo exercício já está mais preocupado com a respiração e o 

controle da expiração. Em ambos os exercícios o regente faz algumas paradas com o objetivo 

de passar instruções sobre respiração espaço interno da boca e ressonância interna. 

O regente chama muita a atenção para a imitação entre os coralistas. Ele fala 

muito na idéia de igualar a voz de fazer com que os coralistas procurem aproximar os sons da 

própria vos a fim de gerar um som mais homogêneo. No ensaio há muitas paradas para dar 

instruções sobre a respiração e também sobre ressonância. Em um determinado ponto os 

próprios coralistas interferem para esclarecer um ponto sobre a respiração a uma colega com 

mais dificuldades. 

No segundo exercício já tem uma intenção melódica, o coro até então apresenta 

vários problemas de desafinação. Ao chamar a atenção para a sonoridade do naipe feminino o 

regente repete a sonoridade do “A” aberto e pede o “A” fechado demonstrando-o com a 

própria voz. Depois é feito exercício com vogais, i e o. todos estes exercícios são feitos na 

descendência e com escalas maiores. 

Na primeira música o regente começa passando uma vez a música inteira, e após 

breves considerações sobre o timbre das vozes, faz um breve comentário sobre a apresentação 

em que a música será inserida. Em seguida vem uma segunda execução da música, a partir da 

qual será posteriormente detalhado partes da canção, a começar pelar mulheres. Aqui o 
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regente trabalha muito com sonoridade, no sentido de pedir muito para que suavize a 

sonoridade, e que se produza um som mais leve. Para tal não economiza explicações e 

exemplos dados com a própria voz. Com a intenção inclusive de resolver problemas de 

afinação. 

A próxima música é bola de meia Bola de Gude. Nesta o regente começa pela 

parte dos homens. Neste momento aparece uma discussão sobre uma palavra da letra. Aqui 

um dos coralistas argumenta a favor da palavra “solitário” ao invés de “solidário” como era a 

dúvida. Para tal argumentação o coralista expõe sua visão sobre o sentido do texto naquele 

pedaço, chegando a conclusão da maior conveniência da palavra “solitário” ao invés de 

solidário. 

O regente fala pela primeira vez sobre o ouvido interno e a capacidade de ouvir 

internamente a música. Os coralistas ao se verem em música demosntram bastante liberdade 

em pedir para o regente demonstrar partes em que aparecem dúvidas. Neste momento as 

meninas começam e se corrigir através da discussão sobre um determinado trecho da música. 

Neste ensaio os coralistas são bastante ativos, dão muitas sugestões além de se 

ajudarem muito na assimilação dos elementos propostos pelo regente. A regente corrige o 

tempo todo, sempre levando para um elemento de técnica vocal que ele acha pertinente para o 

momento. As músicas são passadas por inteiro várias vezes. O mesmo acontece com as outras 

músicas. até o momento final, que não foi possível gravar pela falta de memória da câmera. 
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ENTREVISTAS 

ROBERTO 1 

0,33 formação 

1’20”UEL 

1’37” Benvenuto 

3’40” Surgimento do Conjunto Feminino Musiarte 

6’44” aquecimento 

ROBERTO 2 

0’44” educação do indivíduo da comunidade 

1’25” diagnosticar problemas de afinação e percepção 

1’57” desenvolvimento da percepção 

2’58” integrar diferentes faixas etárias 

3’26”adaptar o repertório ao coro 

5’04” Conversa com o coro 

8’49” papel do regente 

9’55” Ler o Coralista 

 Pedir opiniões 

12’18” grupo como grupo e o respeito do grupo. 

13’15” escolha do repertório 

 Formação de repertório. 

14’27”Tema 

15’04”Arranjo 

16’30”obras clássicas no coro amador 

17’05”sobre o conjunto feminino 
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20’17”sobre o descobrir talentos 

21’50”coral como formador de novos profissionais 

22’53” partitura 

ROBERTO 3 

PRIMEIRO A VIVÊNCIA DEPOIS A LINGUAGEM 

A IMPORTÂNCIA DO LADO AFETIVO 

2’22” CANTO MASSAGEIA O CORAÇÃO 

JOSÉ MARIO TOMAL 

Formação 

Oscar Zander 

Benvenuto 

Lúcia Passos 

Henry Leck 

Painéis de regência Funarte. 

Coral da Catedral Coral da UEL 

 

2’40”Aquecimento 

 Henri leck 

3’42” Repertório 

 Projeto Musical 

5’01” Repertório que o coro deveria fazer. 

6’26” comunicação regente e coralista. 

7’15” imposição e diálogo 

 A importância do conhecer o coralista. 

8’29” Comunicação entre os coralistas. 
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  Foco 

10’18” interferências na metodologias. 

12’12” saber ler o coralista 

 Conhecer o coralista. 

14’40”como é ter vários corais 

 Adaptabilidade do regente 

16’38”Festival Unicanto 

  Baseado no festival de corais de Criciúma 

 11 corais na região quando o Festival Unicanto começou 

18’44” coral UEL e Festival Unicanto. 

               Benvenuto 

20’20”papel do Festival Unicanto 

22’30”coral como formador de músicos 

26’30”Partitura 

31’05”exploração 

32’35”criatividade 

35’10” doce de doce 

Vibradece 

Cesi Alfred 

Construindo vozes. 

Guitart-Esangee a arte de desenvolver a voz 

B.Cesi 

 

 

 

 



155 
 

TRANSCRISSÃO DAS ENTREVISTAS 
 

 

ENTREVISTA: JOSÉ MARIO TOMAL 

 

 

Fernando: A primeira coisa, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua 
formação, sobre a sua experiência com coral, quando é que você começou, com quem 
você estudou... 

JM: Bom, eu comecei como coralista. A minha formação mesmo é de regência, o 
meu professor foi o Oscar Zander, ele tinha recém chegado do Egito onde ele fez doutorado, e 
veio pro Brasil pra assumir a Rádio Mec. E dentro do plano da Funarte ele começou a traba-
lhar aulas de laboratório de regência onde eu comecei a fazer regência com ele. Posteriormen-
te, eu tive aulas com o Benvenuto, né, onde que deu a noção básica de (…) composição e re-
gência. E paralelo nos laboratórios da Funarte eu fiz alguns cursos com a Lúcia de Bora Pas-
sos que deu embasamento técnico de técnica vocal, né. Até então, acho que, no início os co-
rais não se preocupavam tanto com técnica vocal, um ou outro coro tinha, no caso, principal-
mente no Rio Grande do Sul, mas os coros, normalmente, se encontravam pra cantar. E a Fu-
narte, através dos painéis, começou a trabalhar muito a área técnica do coro, a necessidade do 
coro se aquecer, a necessidade do coro trabalhar tecnicamente seu repertório. Então a gente 
teve a felicidade de ter o início do trabalho da gente estar junto com a mentalidade que estava 
se formando no Brasil da época. 

Fernando: Você falou que você começou como coralista, que coral você co-
meçou? 

JM: eu comecei no coral de igreja, coral da Catedral de Londrina, posteriormente 
ingressei no coral da UEL, né, a UEL, recém chegada do Rio de Janeiro, então o principal 
coro de Londrina na época, então nós fomos fazer parte lá e o Benvenuto, o próprio maestro 
Benvenuto, que é até um ícone aqui em Londrina, ele direcionava muito pra música popular, 
solicitava muito a gente, foi aonde que deu a chance de que pudesse desenvolver e montar 
meu próprio coro. 

Fernando: Bom começar com ensaio, certo. Primeira coisa, o aquecimento, 
queria que o senhor falasse um pouco sobre o aquecimento, a importância que você dá 
pro aquecimento, os exercícios que você utiliza, de onde você tira esses exercícios, qual é 
a relação que eles vão ter com o repertório... 
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JM: é, o embasamento, hoje em dia, eu trabalho muito o embasamento Henry 
Leck, que trabalha a postura, a busca da ressonância de acordo com o repertório que se vai 
executar. Então você prepara vocalmente o coro pra chegar no repertório que você quer atra-
vés do aquecimento. Não adianta você não preparar ele. Então se você tem uma peça mais 
leve, você trabalha a técnica vocal um pouco mais leve. Se ela vai exigir muito mais peso nu-
ma musica do seu coro você tem que preparar seu coro tecnicamente. Em busca é lógico de 
uma sonoridade ideal para aquela interpretação. 

Fernando: Bom, é, escolha do repertório. Como é que você escolheu o reper-
tório, por exemplo, o coral de Cambé tem uma particularidade, que é a questão do pro-
jeto. Queria que você falasse um pouco sobre a questão de você ser um regente de um 
projeto, como é que é você escolher o repertório dentro de um projeto do coral de Cam-
bé. 

JM: é, tem um projeto destinado a um musical. Na realidade esse repertório desse 
segundo musical foi feito uma reunião entre o grupo que escreveu e deram umas sugestões de 
músicas e me pediram uma análise se era conveniente ou não. Teve uma ou outra musica que 
eu achei que não daria, mas a maior parte ta dentro, porque o coralista ta vivendo, e a gente 
trabalha com o ser humano que também tem vontades, então, nos meus corais eu ouço muito 
um coralista o outro, “ah, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo”, de repente dá certo, mas é 
lógico que a palavra final é minha. Às vezes o coralista quer fazer alguma coisa, eu acho que 
não é a hora, que o coro não está preparado tecnicamente pra isso, vai ter que evoluir, então a 
gente tem que aguardar o momento certo, né. 

Fernando: Bom tem uma coisa na questão do repertório, chega a ser um pou-
co polêmico, que é a questão do coro no repertório que o coro faz, por exemplo, o fato do 
coro ter que fazer um repertório regional, um repertorio que abranja o renascimento, 
que abranja essas coisas, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, 
os americanos gostam muito dessa coisa do repertório, que o coro tem que saber fazer 
todo, pelo menos um pouco de cada período... 

JM: cada período é uma roupagem. É uma preparação que o coro deve ter pra e-
xecutar aquele período, então num concerto normalmente, antigamente se fazia muito isso, 
fazia uma salada de repertório, né. Hoje em dia, os coros eu vejo, eu sigo nos meus coros um 
tema, uma linha. Se eu pego, vamos supor, assim, se eu vou trabalhar uma linha popular, Tom 
Jobim, Milton Nascimento, uma linha mais leve, uma bossa nova, eu vou seguir uma linha 
naquilo, se eu vou trabalhar, vamos supor, cantos de protesto, ditadura, vou chegar nisso, se 
eu for trabalhar, vamos supor um barroco, eu só vou trabalhar barroco, então eu trabalho as-
sim, eu procuro trabalhar o coro dentro de uma linha de tema, temática naquele ano, eu procu-
ro preparar o coro para aquele tema. 

Fernando: Bom, é, outra coisa é a questão da comunicação, é, no coral. Bom, 
primeiro assim, a comunicação entre o regente e os coralistas, certo, como é que se dá, 
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como é que você faz ocorrer essa comunicação entre os coralistas. Através do gestual, do 
verbal, seria mais gestual do que verbal ou mais verbal do que gestual? 

JM: bom, na execução, eu procuro o gesto falar, com poucas palavra mas eu cos-
tumo, ser eu sou meio falador, então eu gosto de explicar eu gosto de dar o que eu penso o 
que eu sinto para o coralista, certo, eu sei que uma época antiga, eu usava uma época meio 
ditatorial, onde “é isso e acabou” hoje a gente vai através de diálogo. Que o coralista também 
ele tem o seu conhecimento, né, e através do diálogo a gente chega num denominador co-
mum, aonde você consegue construir um trabalho atreves disso. Então, porque você está com 
seres humanos, que agem e pensam também. Então, quer dizer, você tem a sua concepção, a 
responsabilidade do regente como concepção de peça é soberana, mas ele tem que conhecer o 
coralista o que ele pensa. Se você conhece o seu coralista o que ele pensa automaticamente 
você consegue jogar sua concepção dentro de uma música, com mais facilidade, porque você 
tem uma via de mão, não uma via de única mão, regente – coralista. Hoje você tem regente-
coralista coralista–regente. E quem que sai ganhando isso é aquele que vai ouvir, assistir uma 
peça que vai ter, uma assimilação melhor da concepção musical. 

Fernando: Outro tipo de comunicação também no coral que se nota bastante, 
principalmente nas gravações se nota muito, é a questão da comunicação entre os cora-
listas. Nota que tem umas conversinhas, a toa, uma conversinhas assim, que não tem 
muito a ver com o repertório mas boa parte da comunicação, você vê que tem muita coi-
sa sobre, na partitura, sobre a música, sobre o repertório. Como é que você lida com 
isso? Isso é importante, não é importante, até que ponto isso atrapalha ou ajuda o ensai-
o? 

 

JM: É o certo seria ter os momentos, e muitas vezes, sobre isso, mas você podar 
um coralista que, vamos supor, se vê lá duas vezes por semana, em questão de duas horas na 
semana. Então existe o elo de afinidade entre eles, e muitas vezes a conversa não está relacio-
nada ao repertório, tudo, mas você não coibir, desde que, é lógico né, que você procure sem-
pre, trazer o foco pra você, mas não ser rígido o suficiente pra deixar o coralista estático sem 
poder falar com outro, sobre determinados assuntos que às vezes não é de interesse da música, 
é deles, mas é importante pra eles, porque isso aí prega a união dentro do coro, porque nin-
guém vai num lugar pra ficar calado só ouvindo música. (...) O coro é integração, é integração 
e interação. Então  a pessoa, é, o coralista que precisa disso. Pra que, pra refletir diretamente 
dentro da sua própria sociabilização (...).  

Fernando: É até que ponto os coralistas interferem na metodologia do ensai-
o? Como é que você consegue, porque assim, tem algumas, as vezes a gente percebe, co-
mo regente eu também percebo, que tem assim, ou ele interfere diretamente, que as ve-
zes para e pede para explicar de um jeito porque ele não tá entendendo, ou então, tem 
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outras formas que ele acaba interferindo, linguagem corporal, é a idéia que é a gente 
mudar a nossa metodologia pra poder fazer isso. 

JM: o grande barato de você propiciar, de fazer com que eles interajam, é através 
das metáforas. A música não é algo palpável, a técnica vocal não é algo palpável, então você 
utiliza muito de metáforas, e essas metáforas auxilia você a fazer uma abertura, aonde você 
domine, o regente domine. É lógico que, é passível de um coralista intervir em você “não to 
entendendo”, você vai mudar o sistema. Se você está vendo que sua metodologia não está 
sendo aplicada coerentemente com o coro, automaticamente você tem que mudar o transcor-
rer, e é desse feedback, que vai te dar isso daí, é a interação do coralista, é o coralistas que vai 
chegar pra você “ó não to entendendo”ou a própria atitude através das metáforas deles, a pró-
pria expressão corporal dele, entende, vai integrar se a se a metodologia aplicada é funcional 
ou não. 

Fernando: Isso me leva também a um outra pergunte, que é a questão do sa-
ber ler o coralista, desde a expressão da face, até gestos com a mão. Com é que você con-
cebe essa questão de saber ler o coralista, o que que é isso? 

JM: isso aí pra mim é novo, antigamente, como muitos maestros, eles achavam 
assim, o coralista é um objeto, um instrumento dele, que ele tem que produzir som. O coralis-
ta presta ou não presta pra aquilo. Até muitas metodologias antigas eram voltadas pra isso, 
entende. E hoje não, hoje a gente vê o coralista, como, primeiro lugar, lógico que o regente 
deve ser amigo do coralista, ele vai ser assim, usar de uma psicologia que aproxime o coralis-
ta, entre a sua vida coral profissional, até particular, porque, como que se lida com voz, e a 
voz é sensitiva e emocional, se você não conhece seu coralista, de repente, um problema fami-
liar, ou de repente ele tá com um problema econômico na empresa, entende, ou ele sofreu uma 
agressão verbal, se você não tem essa aproximação com ele, você não vai identificar. Então de 
repente você é, essa amizade que o regente tem que ter com o coralista, chegar, abraçar “oi 
como é que você tá”, de repente surgir uma oportunidade de você sair, “vamos tomar uma 
cerveja” você acaba entrando dentro da vida do seu coralista, e isso vai propiciar o que? Esse 
feedback que você vai poder estruturar toda a metodologia, de repente você não aplica um 
determinado estudo um dia, porque você sabe que aquele coralista não vai estar bem, você 
pode prejudicá-lo mais ainda. Então, tem que ter muito cuidado psicologicamente, pra de re-
pente você jogar o trabalho e esse trabalho ser repudiado, porque o coralista não tá em um dia 
que seria favorável para receber isso. 

 

Fernando: Tem uma coisa que eu queria perguntar também, a questão de ter 
vários corais, você já teve vários corais, corais diferente, coral na igreja católica, coral 
no centro espírita, coral na Garcia e como é que é essa questão, assim, você lida com co-
ralistas diferentes, contextos diferentes, o que que isso muda, assim, de um pra outro, o 
que que muda com a tua própria vivência como regente?  
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JM: A essência é uma, mas o que é interessante é o seguinte, você tem que ter o 
discernimento do material que você tem na mão, e a funcionalidade desse material, vamos 
supor, se você tem um coral na igreja católica que é destinado ao culto católico, obviamente 
ele vai ter um perfil, o coral vai ter um perfil e uma identidade. O coro espírita, vamos supor, 
que é destinado a doutrina espírita vai ter uma linhagem, uma identidade espírita, um coro de 
empresa, vamos supor que nem a viação Garcia que eu tenho, eu tenho o coral da Santa Casa, 
eu tenho o coral da Pado, esses corais e esses corais, entende, cada um investe uma filosofia 
empresarial, eu costumo dizer que o regente quando cai no coro de empresa ele acaba tendo 
dois patrões: a diretoria que quer um determinado tipo de trabalho e o coralista que é um se-
gundo patrão que almeja outra coisa, então você vi ter que lidar com isso aí, mas dali se forma 
uma própria identidade, é lógico que você não pode misturar as coisas, eu não vou ser o Zé 
Mário regente do coral Hugo Gonçalves de Cambé dentro do Garcia, não funcionaria. Então, 
mesmo usando a própria essência, eu tenho que ter um leque de abertura, de profissionalismo 
pra poder discernir aonde eu estou. 

Fernando: Eu queria falar um pouco sobre o Festival Unicanto. Ele surgiu do 
coral Unicanto? Como é que surgiu o Festival Unicanto? 

JM: conversando com alguns elementos do coral, fizemos uma reunião, a minha 
esposa a Marli  tinha chegado de Criciúma, Festival de Criciúma que é um Senhor de um Fes-
tival, e ela contando sobre o festival, ela chegou pra turma e falou “que tal a gente fazer um 
festival nosso”, e tava pra ser comemorado os dez anos, então a gente não almejou muita coi-
sa não, era fazer um festival, reunir os corais de Londrina, eu já tinha tido uma experiência 
muito antes disto que é reunir os corais da região, d região na catedral pra gente comemorar 
um ano do meu coral infantil. Tava o coral da universidade, recém chegado do Rio de Janeiro, 
o coral de Cambé, o coral de Rolândia. Na época quando que nós criamos o festival Unicanto, 
nós tínhamos onze corais na região. Era fácil, então quando criou o Unicanto pegamos os on-
ze corais daqui e convidamos dois corais, que foi o coral do estado de São  
Paulo de Riversul, e o coral de Criciúma. Mas não estava com o âmbito de crescer, não tinha 
essa intenção, mas foi tomando, porque no segundo ano, outros corais queriam vir, aí foi cres-
cendo, aonde que no sétimo festival, sexto ou sétimo festival já era internacional, passou um 
período, do décimo até o décimo quinto, nacional com muita dificuldade econômica e agora 
esse ano internacional inclusive com três países, nem nós esperávamos isso. Ele por si tomou 
um rumo e jogou uma responsabilidade por cima da gente. 

 

Fernando: Aí vem também a pergunta sobre a influência que teria por exem-
plo, o coral da UEL e o Festival Unicanto como dois grandes fenômenos culturais dentro 
da cidade, pra fomentar o canto coral. Porque assim, eu noto que do coral da UEL mui-
ta gente virou regente de coral aqui. 
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JM: Eu acho o seguinte, o Benvenuto ele gostava de fazer este tipo de trabalho, 
então ele, o sonho dele era criar a orquestra sinfônica, mas como ele ia preparar uma orquestra 
sinfônica? Então ele começou a dar aula de regência, então ele criou o primeiro grupo de câ-
mara, onde que tinha os flautistas, o próprio coral da UEL tinha aulas de flauta. Então ele pe-
gou o pessoal que era formado em piano, a gente que tinha regência e começou com Oscar 
Zander (...) pra ele dar aula, mas o intuito dele na realidade era ter material profissional para 
criar essa orquestra. Hoje em dia, quem faz esse papel não é o coral da UEL, eu acho que 
quem faz esse papel é  licenciatura em música,  licenciatura em música todo o ano despeja em 
torno de dez quinze pessoas, que vão muitas vezes trabalhando regência, agora o papel do 
Festival Unicanto, foi muito decisivo, por exemplo, começou a ser uma vitrine, e isso come-
çou a despertar principalmente empresas, com o programa de qualidade de vide tendo que ser 
executado e mais ainda, além do programa de qualidade de vida, ver que tem um campo um 
festival, começou a fomentar a formação de corais, tanto não só em empresas mas nas igrejas, 
pra você ter uma ideia, em 1984, quando no começo do Festival Unicanto, nos tínhamos na 
igreja evangélica de Londrina, o coro da igreja Presbiteriana independente, e nós tínhamos o 
coro da primeira igreja batista, são os dois coros que tinha evangélicos em Londrina, o da 
Presbiteriana Independente é o segundo coro mais antigo de Londrina, então pra você ver que 
dali surgiu, o coro da Igreja Presbiteriana Central posteriormente, que inclusive o Benvenuto, 
surgiu nas igrejas Presbiterianas (...). a Assembléia de Deus, que na época não tinha coral, 
surgiu um  grupo chamado Apocalipse, e do grupo Apocalipse teve a formação de regente, 
onde que hoje tem o coral Lírios do Vale, que é da igreja da Assembléia de Deus, na igreja 
budista BSGI, que é um remo um tanto conservador do budismo, criou o seu coro, as empre-
sas, então nos tivemos aí a dissolução do coral da Transparaná, que era o primeiro coro de 
empresa, o surgimento do coral do IAPAR que foi juntamente com o Festival Unicanto, que 
daí com o festival Unicanto veio Embrapa, veio Sercomtel, e era justamente em 84, também 
praticamente o nascimento da licenciatura. 

 

Fernando: Como é que se descobre talentos no coro? Num coro de repente 
aparece um solista, aparece um cantor, como é que você lida com isso? De repente apa-
rece um que vira regente que vira pesquisador no meio do caminho. Como é que você vê 
esse negócio do coral como formador de outros músicos? 

JM: eu acho que esta é a finalidade, a grande finalidade. O regente não pode ser 
centralizador e ele tem que ter tato suficiente pra ver, porque, a pessoa quando ela entra no 
coro, as vezes nunca, uma maior parte, principalmente nós aqui no Brasil, em londrina em 
particular, a gente trabalha com pessoas amadoras, pessoas que nunca viram um coral, de re-
pente ela começa a desenvolver e ela começa a desenvolver sua musicalidade. o primeiro di-
agnóstico, o primeiro sintoma, vem do interesse dele, então você percebe que, ele musicaliza 
fácil, aí ele começa a ter interesse de buscar algo mais, do que simplesmente estar no naipe 
cantando, (...) normalmente o próprio coralista procura o maestro “olha o que que você acha 
disso” “o que que você acha daquilo”, ele começa a se aproximar muito do maestro, entende, 
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até que ele mesmo fala “olha eu gostaria”. Aí qual é a função do maestro? Eu acho que o ma-
estro tem que incentivar, como, veja bem, vamos falar entre nós dois, quantas e quantas vezes, 
eu me lembro quando você tava em Riversul comigo, você fazia violão (...) “então vai Fer-
nando” “o que que você acha do curso da UEL””eu não conheço, sei o que falam”, não mais 
foi lá e fez, tanto é que fez primeiro que eu. Mas veja bem, eu me sinto feliz, de, vamos supor, 
uma pessoa na sua adolescência pós adolescência, é lógico você já teve seu embasamento 
familiar, no caso a tua mãe a tua irmã, pianista, vocês se formaram praticamente junto em 
instrumento,  mas eu acho assim eu cheguei a fazer parte e como já fiz parte de outras pesso-
as, entende. Uma pessoa que talvez, ficou muito pouco tempo comigo nunca tinha cantado. 
Veio Participou dói meses, descobriu que era aquilo que ela queria era a Solange Siqueirole. É 
uma soprano maravilhosa fantástica, ela cantou dois meses comigo só, e foi no início do ano, 
em julho foi fazer o festival de música, quer dizer eu tenho certeza que aqueles dois meses 
ajudou-a a fazer um festival de música, e de repente deslanchou. Tem um outro regente for-
mado na UEL chamado Eric, um menino humilde tudo, de repente chegou pra mim NE, o que 
gostaria de fazer, não tinha dinheiro para fazer um festival de música, mas tinha muito inte-
resse, inclusive não tinha... ele queria aprender flauta e não tinha flauta, pegou a minha flauta, 
o Henrique de Curitiba deu a bolsa do festival de música, onde despertou para fazer uma li-
cenciatura e hoje está fora daqui. Então a gente percebe que o regente é um agente dissemina-
dor, não existe funcionalidade do regente se não for isso.  

 

Fernando: Agora alguns assuntos polêmicos, o principal deles é a tal da par-
titura. O coral de Cambé a maioria não é...  eles têm algum conhecimento de partitura, 
mas eles não leem partitura a maioria?  

JM: acho que no coral de Londrina, em Londrina são poucos. Uma das reclama-
ções dentro do Festival Unicanto, a gente tinha o Painel de Regência, quando reunia os regen-
tes de corais a maior discussão nossa era essa: A não leitura. 

 

Fernando: Então, aí vem a parte da polêmica que é assim, Schafer, por e-
xemplo, vai falar que partitura, ela vai funcionar quando parte do interesse do aluno 
que é um interesse que vai ser gerado pela musicalização. Até que ponto, então, a parti-
tura é importante para o trabalho, ou se de repente ela é realmente um elemento que é 
mais interessante pro coralista passar depois de um processo de musicalização mais 
complexo?  

JM: Eu acho que tem que ser desenvolvido junto, mas, eu vou citar uma palavra 
do Samuel Kerr, Samuel Kerr é um grande arranjador, ele fala assim “eu utilizo o arranjo co-
mo se fosse um bilhetinho de lembrete” a partitura pra ele é um bilhete, é um lembrete da mú-
sica, o Carlos Alberto Pinto Fonseca, ele chegava pra gente e falava assim: “partitura é algo 
pra gente lembrar de uma arte morta” eu nunca entendi porque arte morta, a música não per-
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petua? Não, a música você executar ali, terminou ela morreu, a próxima execução será outra. 
A partitura é simplesmente um guia de referência, agora, eu acho, bom  seria se todos lessem, 
tanto é que a gente sempre fomenta que exista o curso de música dentro das escolas desde o 
primário,  entende, é lógico, aí nos estaríamos progredindo e diminuindo o espaço de tempo 
entre uma Europa que está a trezentos anos na frente do Brasil, porque todo mundo lê. Se vo-
cê pegar os Estados Unidos, o Brasil era pra estar na frente dos Estados Unidos, a cultura mu-
sical do Brasil ela é mais antiga que a cultura musical Americana, só que o americano partiu 
do desenvolvimento do ensino de partitura do ensino de música, aonde você pega nos Estados 
Unidos, um cantor de... um universitário que vai cantar num coral eles leem a partitura fluen-
temente. E nós aqui, infelizmente, por... devido a políticas, foi deixado de lado, quando se 
conseguiu fazer o canto orfeônico através de Villa Lobos, a intenção do Villa Lobos era boa, 
mas a intenção do governo era outra, tanto é que ele foi usado politicamente. Então hoje eu 
acho o seguinte, funcionalmente, o regente não tem muito tempo de ficar ensinando partitura 
pro coralista. Agora o coralista ele começa, o coralista não é bobo, então ele começa a desco-
brir o valor das notas musicais, e se torna importante. Agora eu prego muito o seguinte a par-
titura ela é importante até um determinado momento, agora no momento em que você vai dar 
a sua concepção sobre a música, é lógico, respeitando os parâmetros do compositor, a linha do 
compositor, ou respeitando um pensamento do arranjador. Pode-se fazer adequações? Eu a-
credito que sim, você tem, às vezes um arranjador compõe para um determinado tipo de coro, 
e o outro quer fazer, mas as condições técnicas são diferentes, você tem que buscar, dentro, a 
adequação do arranjo dentro do seu coro, mudando as vezes, você muda uma tonalidade, mu-
da ..., é lógico, mas não tira a essência, então a partitura é importante até um determinado 
ponto para se construir a peça, posteriormente eu acho que ela deve ser deixada de lado e o 
coro tem que se cantar sem partitura. 

Fernando: A questão da exploração, como é que você faz para permitir que o 
coralista explore a própria voz, explore a própria musicalidade, tem espaço para fazer 
isso no coral? O coralista consegue perceber se isso é importante pra ele ou não? 

JM: eu acho que, eu acredito o seguinte, a maior parte dos meus coros, chega num 
determinado ponto a gente põe quartetos, duetos. É aonde... é a prova para o coralista, então 
ali eu acredito que seja o feeling, de ele procurar crescer. É lógico que se ele procurando cres-
cer ele vai explorar novos caminhos vocais. Às vezes de repente, você dentro do seu trabalho, 
você não tem, você acaba sendo amigo tudo, às vezes não é levado tanto a sério, de repente 
você pega um colega teu regente, ou você pega um professor de técnica vocal diferente, faz 
um workshop, tudo isso ajuda o espertar dele, e é lógico aí o regente quando ele começa a 
despertar, você tem que dar todo o apoio, tá ali pra isso. Então eu acho que o próprio coralista, 
colocado a prova instiga ele a abrir os horizontes através da música. 

 

Fernando: Eu queria que você falasse um pouco sobre, assim, o papel da cri-
atividade, tanto pro regente quanto pro coralista no ensaio. 
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JM: a concepção do regente ela tem que ser imposta, porque é a pessoa que vai es-
tudar, a função, ele é o verdadeiro intérprete da música, ele vai utilizar do coralista, a função 
do coralista, é lógico que ele vai, ter a sua concepção de piano, forte, andamento né? Mas ele, 
se ele tem esse parâmetro, é mais fácil, ele vai assumir a concepção. Agora a criatividade do 
regente, o regente tem que estudar, tem que saber. Stravinsky foi assistir a um concerto, aonde 
ele chegou para o regente e falou assim: “o senhor não está fazendo corretamente determinado 
trecho” aí o regente falou assim: “mas essa é a minha concepção”. Quer dizer, ele não traiu o 
compositor, mas ele deu... ele fez uma leitura e releitura da concepção da música. Então essa é 
a funcionalidade do intérprete, é criar, vamos dizer, recriar em cima da criação, é lógico que a 
participação do coralista é vital. Não existe, é tem um ditado, não existe bons e maus coros, 
existe bons e maus regentes, então existe o regente que se limita a bater um compasso, existe 
o regente que procura viver a peça que está trabalhando, eu particularmente prefiro a segunda 
parte, porque você vai criar dentro dela, você vai tirar do seu íntimo a concepção que você 
teve da música. É lógico você não vai trair o compositor através disso, e não existe assim... o 
regente e o coro é um, não existe coro sem regente, não existe regente sem coro, é lógico co-
mo eu falei no início é uma mão dupla, e isso aí tudo cria-se recria-se recria as concepções.  

Fernando: Antes que eu me esqueça, tem um exercício que me chamou bas-
tante a atenção, que é o “doce de doce de doce” que você uso, esse exercício eu imagino 
que também faça parte da questão de técnica vocal durante a produção do repertório. 
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. 

JM: Você utilizar expressões rítmicas, as vezes, pra uma marcação, a marcação de 
um determinado ritmo você substitui por palavras, isso aí é, Luiz Tatit faz isso, o próprio 
Gramani indica, então você substituí as células rítmicas por palavras que se adequem às célu-
las, e dentro do fonema que se vai estar utilizando, dentro duma própria articulação. Se você 
pegar “Bola de Meia Bola de Gude”, que a gente tá fazendo né, que eu pedi para que se fizes-
se isso, se você “pa pa pa pa...” Bola de Meia, doce de doce, que dizer, soa-se mais ou menos 
igual. Então foneticamente e ritmicamente vai estar solucionando. Quando se fala em técnica 
vocal, você tem que difundir a técnica rítmica e a técnica sonora, e a técnica rítmica é mais 
difícil que a sonora, porque você colocar o ritmo no cantor, ainda mais quando ele está habi-
tuado com um determinado tipo de peça e vai ter que moldar a concepção pra outro tipo você 
tem que prepara ele e uma das partes mais difíceis é a parte rítmica 

 

 

 

 

Transcrição feita pelo autor da dissertação. 
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ENTREVISTA ROBERTO PANICO – AUDIO 1 
 

Transcrição: Cindy Veloso 

 

Fernando: Então vamos começar a entrevista, a primeira coisa que é assim 

eu gravei o ensaio só que preciso saber de onde vem o embasamento do ensaio. Tem o 

embasamento das ações, saber algumas opiniões tuas sobre algumas coisas que aconte-

cem em relação ao coro. 

Roberto: Mas você vai perguntar não é? Manda brasa. 

Fernando: A primeira coisa, preciso que você fale um pouquinho de você, sa-

ber de onde você veio… 

Roberto: A minha formação? 

Fernando: É a sua formação 

Roberto A minha formação é assim, sou bacharel em piano, me formei pelo Mãe 

de Deus com o professor Dalourenço, que ele era de São Paulo e ministrava as aulas aqui no 

Mãe de Deus quinzenalmente.  Aí eu me formei superior, fiz um ano de aperfeiçoamento aqui 

no Mãe de Deus, fui embora para trabalhar com o Gilberto Tinete, trabalhei com o Tinete 

durante 15 anos. Ao mesmo tempo eu dava aula de piano no Carlos Gomes, no conservatório 

Villa Lobos, e a minha paixão ai eu tentei concurso na universidade estadual de Londrina nes-

sa época. Entrei e fui trabalhar com orquestra sendo arranjador e orquestrador, porque era um 

grupo que estava nascendo e precisava ter alguém que pudesse fazer esse trabalho especifico 

pra esse pessoal nesse momento. Fui aluno do Benvenuto, que foi o grande mestre do canto 

coral em Londrina e nos temos hoje um coro que vai comemorar 40 anos, 50 anos em 2012, 

graças ao trabalho do Benvenuto, foi o que fundou a orquestra, fui aluno dele durante 10 anos, 

trabalhei com ele, fui monitor junto com ele. E ai nasceu esse amor pelo trabalho infantil e 

pelo trabalho vocal, por quê? Nessa época se falava muito em musicalização, tava nos anos 

80, 75 e 80, tava começando esse trabalho de musicalização infantil e a gente via muitas pro-

fessoras não preparadas fazendo o trabalho, correto? E eu peguei e me apaixonei pelo trabalho 

eu comecei a fazer um trabalho com a Carmen Palma da Bahia, ai foi um período que conheci 
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Lira Drummond. Fui buscar recursos em São Paulo, aulas em São Paulo, fiz curso no exterior. 

E tentei uma complementação e com esse amor que tive assim com a paixão com a criança 

comecei a trabalhar com a criança então o primeiro contato meu com o grupo, foi grupo infan-

til e ai trabalhar com esse grupo infantil, eu sempre estudei canto também com vários profes-

sores tive uma formação vocal e aí comecei a fazer esse trabalho e logo então comecei a tra-

balhar com oficina preparatória de adultos vocal a gente chama de musicalização através da 

voz, oficina de voz, na universidade. Então eu comecei a fazer esse trabalho, que eu trabalho 

há 29 anos até hoje com esse trabalho vocal, ai eu queria muito trabalhar um grupo, que eu 

pudesse ter um grupo feminino, porque eu gosto do timbre feminino eu gosto da expressão do 

tipo de som da qualidade do conjunto feminino. E eu queria muito trabalhar com o de raízes 

tanto essas músicas de raízes tanto as músicas que eu não posso chamar assim de domínio 

publico ou ate um ponto de macumba, pra trazer esse lado cultural mais vivo, mais presente. 

Eu comecei a fazer uma pesquisa, e ao mesmo tempo que comecei a fazer uma pesquisa eu fui 

fazendo algumas tentativas ai nasceu o conjunto feminino que é um conjunto formado de 30 

meninas eu quero um grupo mais ou menos com esse volume de 30 a 35 e a gente faz trabalho 

e o interessante que nesse trabalho todas as meninas estudam musica, umas estudam canto, 

outras estudam piano outras estudam violão, então o rendimento é muito salutar. Uma coisa 

que aconteceu também que é interessante, na época eu visualizava um conjunto feminino que 

seria dos 15 até aos 35. Mas como eu já trabalhava com um grupo chamado Coral MusiArte e 

esse coral é formado por pessoas da comunidade, e é difícil fazer um trabalho com pessoas da 

comunidade porque você conta com pessoas de todas as espécies com todas as dificuldades, 

em todos os níveis, culturais, financeiros e etc. Pra ir a um ensaio você é obrigado a dar o bi-

lhete do ônibus. Então teve algum ciúmes de algumas participantes, que diziam assim, qual é 

o seu critério pra essa seleção das meninas, porque uma pessoa de 50 não pode cantar?  Pode, 

desde que você cante e faca tudo que eu vou propor, não há problemas. Então nesse grupo tem 

umas pessoas mais maduras, que estão ficando, elas estão felizes então o que importa é que 

todo trabalho, que a gente trabalha com voluntario importa o termo felicidade, estar bem den-

tro do trabalho. E nasceu o grupo. Ficou bom assim? 

Fernando: Ficou 

Roberto: Respondeu? 
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Fernando: Respondeu... 

Roberto: Porque eu falei acho que um pouco do panorama que vai citar o Benve-

nuto... 

Fernando: Vou citar tudo, vou citar o coral da UEL também, porque pelo 

que eu andei percebendo o Movimento Coral, na cidade de Londrina, é do coral da U-

EL. Bom, vamos começar um pouco pelo aquecimento. Quero saber sobre exercícios de 

aquecimento, qual a importância que você dá pro aquecimento, de onde você tira os e-

xercícios de aquecimento? 

Roberto: Quando se fala aquecimento, a gente pensa no aquecimento vocal e no 

aquecimento corporal, correto? Não há corpo sem voz, não há voz sem corpo, eu brinco muito 

com isso. Todo regente, apesar de que eu sou regente pelas condições do meu trabalho, mas 

eu não tenho a formação de regência. Eu tive matérias, eu estudei regência com Benvenuto, 

com Samuel Kerr e outros. Todo regente tem que ter uma noção muito grande da técnica vo-

cal, certo? Pra você poder dar um exemplo, pra você poder levar a voz para seus entoadores, 

pra você ter uma qualidade vocal boa e também com segurança que você não vai trazer pro-

blemas vocais pro seu coralista. Então, eu, além de estudar canto, eu faço um trabalho com 

uma fono (Fonoaudiologa), chamada Sofia Xavier. Ela é especialista em voz, foi discípula da 

Mara Behlau. Então os aquecimentos, eu tiro muitos aquecimentos, ah, vibração, ressonância, 

exercícios de dicção, muito próximo do trabalho da fono, vamos dizer assim, eu sempre digo 

isso, e tem aqueles aquecimentos que a gente começa iguais aos conjuntos, de terça, de quinta, 

aquecimentos pequenos, fazendo as modulações, ou a gente vai criando conforme a necessi-

dade do nosso grupo pelo o que a gente está cantando, ou a gente pega de alguns livros que 

tem coleções americanas, tem um livro que eu gosto muito (the fair) que tem exemplos de 

vocalizações bem interessantes, etc. Mas eu penso muito assim que o regente tem que criar 

motivos melódicos pra que possa ter uma junção com o repertório que ele faz, ai sim, a gente 

consegue mais rendimento no ensaio, então eu penso relaxamento, eu penso muito da pessoa 

colocar a voz, trabalhar a extensão vocal que é de grave, médio e agudo, com igualdade, com 

leveza, trabalhar a igualdade dos timbres e dos naipes. E ai, vai do amadurecimento do grupo, 

do que a gente precisa, do que a gente espera do resultado sonoro. Acho que toda técnica vo-
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cal está ligada ao resultado sonoro das peças que a gente está fazendo. (Acho que é isso, volta 

um pouquinho lá pra eu falar). 

 

 

ENTREVISTA ROBERTO PANICO – AUDIO 2 
 

Transcrição: Cindy Veloso 

 

Roberto: Lembrando que eu trabalho com pessoas da comunidade que não são 

músicos, então, às vezes, eu tenho pessoas que não afinam, eu tenho pessoas que tem dificul-

dade de agudo ou grave, então eu tenho que fazer um desenvolvimento pedagógico pra que 

esse elemento consiga cumprir essas etapas, e venha somar no grupo, venha ter um qualidade 

musical e uma coisa muito importante, que eu penso muito pra mim, que é qualidade de vida 

também, que tenha prazer de ir aos ensaios. 

Fernando: Com relação a esse negócio do indivíduo que tem dificuldade, esse 

pessoal da comunidade que a gente sabe que não afina e que tem dificuldade, esse desen-

volvimento, como é que você parte desse desenvolvimento, você parte da percepção? 

Roberto: Fernando, eu parto do seguinte princípio: todos nós falamos e todos nós 

cantamos, certo? Só que eu cantava em grupos, eu tenho que ver qual o nível que eu quero 

desse resultado. Então claro, quando você tem um indivíduo que não consegue fazer um mo-

tivo melódico, você tem que fazer uma sensibilização auditiva, uma percepção do som, mas 

eu acho que vai um pouco mais além, eu tenho alguns cuidados como isolar o elemento, eu 

trabalho com ele fora do grupo, peço uma audiometria, peço uma laringoscopia, porque as 

vezes você trabalha com a pessoa e ela tem um problema auditivo, é comum isso. Às vezes 

você trabalha com a pessoa e ela não tem um som legal porque ela pode ter uma fissura, um 

calo, uma atrofia na prega. Se a pessoa não tiver nenhuma patologia, então você vai desenvol-

vendo o seguinte sentido: dentro da percepção, ouvir e reproduzir. E muitas vezes, aconteceu 

uma vez um trabalho comigo bem interessante, eu recebi uma senhora, uma grande pianista, 
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ela estudava canto e incrível, pois ela só tinha na extensão vocal 6 notas, fora as 6 notas ela 

não conseguia cantar, ela desafinava, ela se arrebentava. O que a gente fazia? A gente escre-

via uma linha pra que ela pudesse cantar com as 6 notas e ela ficou felizes muitos anos com a 

gente. Porque acontece, não acontece? Ninguém é igual, é um tanto positivo. Eu creio muito 

no trabalho do coro como lado social, porque na minha classificação nós temos coro profis-

sional, que são aqueles que são cantores, nós temos coros jovens, temos coros da melhor ida-

de, que eu acho que é uma pena colocar “coro da melhor idade”, onde só tem as velharadas, 

de 70 e 80, porque não fazemos mistos, com jovens, porque nós convivemos com crianças e 

jovens, então é um coro. Você vai intercalando jovens, com adulto, com maduro, eu acho que 

é legal essa mistura, do que isolar coro da 3ª idade, eu penso assim. 

Fernando: Bom, de certa forma então, tem aquela coisa de sempre adaptar o 

repertório com o que você tem... 

Roberto: Isso é importante, todo o sucesso de um trabalho nosso, a gente precisa 

ver que, eu preciso ter primeiro uma escolha de um bom repertório; segundo – eu preciso ter 

um grupo, e ver o que o meu grupo pode fazer, então não adianta pegar uma peça do coro da 

Unicamp ou pegar uma peça da Unirio. Eu vou trazer pro meu coro um monte de problema, 

não tenho divisa de voz, eu não vou conseguir montar, então é melhor eu pegar outro tema, 

mandar fazer um arranjo específico pro meu coro e vou cantar bem, do que pegar outra obra, a 

não ser que eu goste da obra e eu queira fazer um arranjo, mas pra mim é um pecado matar 

uma obra tão bem feita como o Sabiá, do Escobar. Mas enfim, a gente tem que trabalhar de 

acordo com a qualidade vocal do grupo. 

Fernando: A gente tem que saber trabalhar com o coro que a gente tem... 

Roberto: Exatamente, então eu tenho o seguinte pensamento, qual o melhor coro? 

qual o melhor coralista? É aquele que você tem. Não adianta eu querer sonhar em fazer Halle-

lujah, mas em compensação eu posso cantar alguma coisa de Mozart mais simples, é uma 

coisa que é complicada e não é complicada ao mesmo tempo, porque¿ a gente tem que vestir a 

roupa conforme o nosso corpo. 

Fernando: Outro assunto também bem sensível é a questão da conversa no 

coro, a conversa com o coro e a conversa entre os coralistas. Nota-se que os coralistas se 

comunicam muito quando começa a ficar meio difícil, eles começam a se comunicar, e 
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nota-se que a gente tem que conversar muito com o coralista e tem ouvi-lo muito. Eu 

quero saber como é essa questão de comunicação... 

Roberto: Fernando, desculpa cortar você, mas eu penso sobre duas coisas. Quando 

há uma interação entre coro e regente, regente e coro, nós temos aquela conversa que eu cha-

mo de conversa de salão de beleza, que é normal. 50 pessoas, num sábado a tarde, sentadas 

juntas, ninguém vai ficar o tempo todo quietinhos, não somos europeus, somos latinos, sem-

pre surge uma conversa e coisa e tal. Então, a gente coloca todos trabalhando, a gente coloca 

o principio de atenção e uma coisa importante, quando eles têm desafios, eles tem apresenta-

ção, eles tem interesse, eles fazem silencio e aprendem. Claro que às vezes nem tudo é tão 

bom assim, então tem regrinhas, como quem estiver conversando vai ficar 5 minutos cantando 

em pé, ninguém quer pagar esse mico. E jogo muita brecha. Claro que a gente dá um tempo 

para que eles possam conversar, tem a hora do chá, um intervalo entre um peça e outra, acho 

que isso é uma reeducação. É saber que nós estamos lá não a lazer, mas a trabalho, e que exis-

te uma cobrança no sinal musicalmente desse trabalho, e eles são responsáveis. Não é apenas 

um trabalho, como posso dizer assim, social, um encontro, um cantar em conjunto, porque 

cantar em conjunto todo mundo canta, eu digo isso a todos os coralistas. Até em estádio de 

futebol, estão cantando. É mais cantar com uma qualidade. É pouco tempo, não dá pra gente 

não ter a concentração, não dá pra conversar, nós temos que ter atenção, memória, eu cobro 

muita coisa de cor deles, não é porque não está trabalhando, que não vamos ter que decorar a 

letra ou está tentando ouvir a harmonia. É interessante a gente pensar nesse aspecto de desen-

volver o ouvido harmônico do coralista. E claro, dentro disso ter uma medida do respeito do 

temperamento da pessoa. Nunca tive problemas com coralista. 

Fernando: É que às vezes fica aquela conversinha, por exemplo, fica muito 

difícil pra um, ai o outro explica como faz... 

Roberto: Eu tenho uma experiência assim, ao mesmo tempo em que eu tenho o 

grupo, eu também sou coralista, e sei como é triste ficar 3, 4 horas sentado, às vezes a gente 

puxa um assunto que não tem nada haver. Eu acho assim, o regente que deixa o coralista se 

pronunciar é legal e acho isso muito valido, mas ao ponto de achar um trecho difícil e ele que-

rer dar solução, às vezes essa solução não é bem vinda porque não vai resolver o problema. 

Eu tenho prova disso, por exemplo, de uma peça que eu to fazendo inclusive o arranjo é seu, 
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você fez um arranjo pra nós e achei muito legal, agora, quando eu passei, tinha umas pessoas 

com uma dificuldade, diziam “não, é difícil, não vamos fazer”, elas tão cantando, e eu mostrei 

que não era, e ai que entra o papel do regente, você tem que dominar todas as vozes, o ritmo, 

trazer eles, o regente é a alma do coro. Se o regente tiver essa visão da peça, ele vai fazer, e 

elas vão cantar de cor. Então eu vejo assim, que agora, claro, você vai num ensaio, trabalha o 

ensaio todo, 2, 3,4 ensaios, você não consegue montar, ai há essa conversa, essa rejeição do 

trabalho. Uma coisa importante é sempre levar embora essa alienação dos amadores e levar o 

“Q” do profissional. Funciona com as minhas crianças, eu trabalho com uma média de 30, 40 

crianças e o que a gente diz? Agora nós somos cantores, acabou o barulho, porque? porque é 

igualdade do profissionalismo, eles estão entendendo isso. 

Fernando: Bom, tem uma coisa que é importante que é a questão de saber ler 

o coralismo, leitura corporal, leitura da linguagem corporal, pequenas reações. Como 

você lida com essa questão, de repente você está vendo num naipe que o coralista come-

çou a mexer no pescoço, ou começou a fazer uma expressão de cansaço, de duvida, como 

é que isso influencia no trabalho? 

Roberto: Acho que pro regente, o pior é pegar o coralista e olhar para seu rosto e 

ver uma expressão de “tanque”, isso mata qualquer regente. Ou então você vê uma coisa 

branca, uma pessoa com tédio. Primeira coisa, eu penso assim, sempre quando você ta apre-

sentando um repertório, você nunca leva o repertório, você leva pedindo opiniões “olha que 

tal, etc.”, então você vai ouvir todos. E sempre tem aquela coisa, ninguém agrada todo mundo, 

tem óperas que você vai gostar de cantar, outras não. Quando você trabalha um período numa 

obra, você trabalha aquele período sempre preocupado e pergunta: Quem tem dúvida? Onde 

está a dúvida? Cada um fala o compasso, a gente vai tentar trabalhar, e eu nunca tive um pro-

blema de apatia de coralistas, mesmo às vezes quando alguém diz “Ai não gosto dessa músi-

ca”, e acaba cantando, e no final acaba gostando, pois a gente só não gosta daquilo que não 

entendemos e não conseguimos fazer. Então, eu diria assim, tem que ter aquela coisa do res-

peito, por exemplo, eu trabalho com um grupo, meu 1º grupo, 80% do meu coro é evangélico 

e não topam colocar nada que diga Iemanjá, Samuel Arcanjo, porque eu vou ter problema, 

eles vão estar fazendo em respeito a mim, mas vão sempre estar criticando, e eu prefiro não 

por, ai sim, você tem que ter essa ótica sobre o seu grupo. Outra coisa você tem que ter uma 

psicologia de trabalho, uma psicologia de proposta, trazer eles com você. Então, é muito mais 
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fácil o regente ter seu grupo unido, o grupo como forma de grupo e ter o respeito do grupo 

com você, como líder, que é uma coisa importante. Olha, eu nunca tive certos tipos de pro-

blemas, como por exemplo apatia. Às vezes uma pessoa responde esse aqui é difícil, nós não 

gostamos disso, eu não gosto, mas no fundo todo mundo faz, sem problema, talvez pela mi-

nha maneira sempre de colocar muito claro, ninguém agrada a todos, somos um grupo, eu 

tenho que respeitar o que o grupo decide. E nunca me senti sozinho, deixar que eles se sintam 

responsáveis pela decisão, embora a escolha de repertorio, no fundo, é sempre sua, mas você 

os conduz dentro da escolha que você quer. 

Fernando: Isso leva também a pergunta da escolha do repertório. Até que 

ponto o coralista influencia diretamente ou indiretamente? Até que ponto a gente deixa 

saber que o coralista ta influenciando no repertório ou não? 

Roberto: Eu acho legal o coralista se sentir importante na escolha de repertório. 

Claro que ninguém (a não ser que você tenha um grupo muito eclético, muito culto musical-

mente, que é raridade em comunidades), eles não tem uma bagagem de conhecimento de re-

pertório. Um coro, que se diz um coro de comunidade, raramente vai fazer sacros, sacros re-

nascentistas, ou obras de grandes compositores, a gente sabe que isso ai é impossível, temos 

que partir pelo bom senso, vai cantar musica popular, musicas internacionais, mas dentro de 

uma atmosfera. É impossível você fazer com qualidade por exemplo Messias de Henderson, 

ou fazer então uma peça de Mason, que a gente sabe que além da dificuldade técnica vocal, do 

próprio idioma, enfim. Então, acho assim é legal dentro de um tema, eu gosto muito de traba-

lhar com a história de tema, ter um tema que a gente quer desenvolver, uma proposta. Por 

exemplo, eu vou levar um show sábado com um grupo que se chama “Celebrando a Vida”, 

acho que é legal, então a gente amarrou todas as nossas musicas nesse celebrar a vida, ou can-

tando a vida, ainda tem o natal de todos os povos. É legal demonstrar pro grupo quais músicas 

com esses temas poderíamos fazer, em vez de tentarmos fazer um arranjo, pra não ficar aquela 

coisa da imposição. Alias, é bonito pra você, mas pro outro não é. Muitas vezes o segredo dos 

coros de comunidade, como a minha realidade, eu tenho 20 sopranos, 10 contra-altos, já co-

meça a ter problema, e tenho 5 ou 6 homens, esse é o coro que eu tenho. Não adianta eu que-

rer fazer um coro a 4 vozes, vou dobrar baixo, vou ter um arranjo la com baixo 1 e baixo 2, eu 

tenho 2 baixos. É mais fácil então um naipe masculino, um naipe de contra-alto e um naipe de 

sopranos e tenta dentro desse pessoal, não posso dar o luxo e chegar, bom eu tenho 10 contra-



172 
 

altos, vou pegar 5 sopranos e colocar na reserva, eu não posso gente, eu to no Brasil, infeliz-

mente eu não tenho como eu fazer isso, e tenho que agradar a todos, então eu vou trabalhar 

com arranjos sabe? Dar uma outro roupagem. Às vezes eu jogo algum soprano pro médio pra 

tentar ajudar, enfim, temos que ter essa visão. É legal também que o coralista, sempre tem que 

respeitar, uns falam “olha tal musica, você gosta”, vamos fazer um arranjo e com isso o cora-

lista se sente valorizado, eu penso muito por esse caminho. Agora quando se diz uma obra 

clássica, você vai pegar um coral de Villa-Lobos tem que tomar cuidado, porque muitas vezes 

à dificuldade é grande, eles não vão enxergar esse cunho, e você vai ter essa visão. Eu digo, 

trabalhar com pé no chão, aquilo que meu grupo faz bem. É melhor fazer uma coisa bem feita 

musicalmente, do que uma coisa complexa e mal feita, e ai entra a função do regente. 

Fernando: Sobre os dois corais, uma diferença que eu notei na gravação, é 

que o ensaio do coral comunidade é mais leve, solto, e o ensaio do coral das meninas é 

mais exigente,  mais técnico. Eu gostaria que você começasse a falar um pouco mais do 

coral das meninas, nesse sentido assim, elas são todas musicalizadas, tem uma experiên-

cia. Como funciona o coral das meninas? A escolha de repertório também, qual o objeti-

vo do coro... 

Roberto: O coro das meninas, eu já coloquei que nós gostamos de ter o foco prin-

cipal em valorizar as musicas de raiz, nacionais ou internacionais. Sempre trabalhamos um 

tema, montamos já varias obras, fizemos até um concerto de música japonesa que foi super 

legal, muito bom, eu tenho essa facilidade porque dentro do coro eu tenho professores de ja-

ponês. Estamos agora querendo novamente montar o show de músicas africanas, então tem 

esse enfoque, o enfoque da qualidade vocal, porque todas tem uma boa qualidade, todas so-

lam, então você tem um outro nível de trabalho, a concepção do som, do som pleno, de você 

colocá-las pra solarem, de abrir harmonicamente, é diferente do primeiro grupo, que eu tenho 

que respeitar. Eu não posso colocar uma pessoa, pedir alguma coisa que eu sei que tecnica-

mente ela não resolver, e vai se frustrar. O objetivo do coro não é isso. O objetivo do coro, 

além de fazer musica, é celebrar a vida, ter prazer, ter tesão de fazer o processo, e as meninas 

eu sei que eu posso pedir porque elas vem, elas fazem. Então, e outra coisa, se eu não cobro, 

eu não vou ter uma qualidade sonora, de emissão, de estilo, e vemos com é impressionante 

como elas montam rapidamente, porque¿ porque elas estão "afim" de fazer, e tecnicamente 

elas podem corresponder, você ta pedindo uma coisa pra alguém que possa fazer, e não é im-
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possível. Então a gente pensa assim, no sentido de tensão, de interpretação, dos textos, então 

vem muito mais rápido. Dentro desse aspecto é que colocamos o nível do nosso trabalho, e é 

tranqüilo, não é nada demais do que elas possam fazer, elas estão acostumadas a ter essa rea-

ção de ensaio, a montar rápido, a decorar rápido, e eu fico surpreso, pois trabalhamos uma vez 

por semana 2 horas, e montamos um repertorio com uma qualidade muito boa, todas sabendo 

de cor, participando, querendo fazer, porque o importante é isso. 

Fernando: Tem uma coisa que aconteceu no coral MusiArte, mas no do de-

correr do trabalho que eu achei muito interessante é um dos homens, que estava escon-

dido, e no musical você descobriu um solista. Como foi esse processo, porque de repente 

o rapaz cantou e você viu a capacidade musical... 

Roberto: É, ele já está estudando, já peguei ele pra ser meu aluno. Na realidade, 

acho que descobrimos talento. A gente proporciona todos a fazerem música, e vamos pensan-

do quem tem mais condições de desenvolver um repertório mais específico, e dando oportu-

nidades a essas pessoas, dando uma contribuição pra formação dessa pessoa. O professor, eu 

sou muito mais professor, sempre está descobrindo mais talentos, e é legal valorizar todas as 

meninas do conjunto feminino, eu descobria o potencial de cada uma, que elas entraram num 

conjunto de crianças, hoje já são moças, mais maduras, e daqui a pouco, se não tomar cuida-

do, vai virar 3 idade, porque a vida passa rápido e a gente ta passando junto. O legal dentro do 

trabalho do coral é você descobrir talentos, pessoas que vão estudar canto, instrumento, inclu-

sive gente que sai do coro e vai ser musicista, fazer faculdade de musica, etc., por que se a-

paixona pelo trabalho. 

Fernando: Você já teve algum caso de alguém que viro musico? 

Roberto: Eu tenho um caso de uma aluna minha que está na Itália. Alunos que 

começaram no coro e foram para musicalização, outros são professores de piano, gente fazen-

do especialização, mestrado, gente que abriu escola, então eu acho que a formação ela vem 

com a paixão, acho que é uma coisa muito importante, pois ela abre campo de trabalho. 

Fernando: Que nem aquele caso da regência, a mulher foi minha professora, 

da minha mãe, e eu tava regendo o coro da turma dela... 
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Roberto: Exatamente, então tem por exemplo o Renato, entrou comigo pequenini-

nho cantando em um grupo, hoje é grande instrutor musical. A gente tem muito disso, a se-

mentinha nasce. 

Fernando: tem um assunto polêmico também que foi discutido bastante, que 

é a questão da partitura. Assim, se você pegar os manuais Americanos de regência, todos 

eles vão falar que tem que aprender partitura, mas até que ponto um coro como o coral 

MusiArte, que é misto, tem que aprender partitura, ou se tem outros aprendizados que 

talvez sejam mais importantes porque a partitura vem como uma consequência... 

Roberto: Sobre isso, eu tenho assim algumas opiniões formadas, por que eu não 

trabalho só na MusiArte,  eu trabalho também na UEL, que queira ou não queira mantemos 

um coro há 50 anos e que é uma Universidade. Então quando se fala que o coro tem que a-

prender ler partitura, o coro tem que aprender ler nota, é muito complexo eu trabalho leitura 

no coro juvenil e do coro adulto da UEL, pro professor é horrível porque você tem um coro de 

50 vozes, e tem 2 fazendo, você quer uma mão de obra, mas não tem como você obrigar a 

matéria, e o coralista não vê como necessidade. Agora, veja bem, passando pro coro MusiAr-

te, as pessoas vão lá pra cantar, você vai começar a ensinar teoria, percepção, Não vai ficar 

ninguém, porque eles querem cantar. A sensibilização tem ser do coralista querer aprender e 

não por imposição. Eu trabalho numa universidade, se nem em uma universidade funciona, 

imagina num coro de comunidade solto. Quando você faz musicalização infantil, e você plan-

ta essa sementinha e vai crescendo com as crianças, ai vai dar certo. Mas pegar um aluno a-

dulto, com 50-60 anos, você querer ensinar notinha, valor, tonalidade, intervalo, eu tiro meu 

chapéu pra quem consiga fazer, pois hoje com 29 anos de trabalho, de cem, acho que 2 apren-

deram. Essa é minha concepção. 
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ROBERTO PANICO – AUDIO 3 
 

Transcrição: Cindy Veloso 

 

Roberto: Fernando, se a gente partir pelo pensamento de Willems, como a lingua-

gem materna, primeiro a vivencia, depois a tomada de consciência, vai dar mais certo. Porque 

você tem que partir por um princípio, muitas vezes nosso coralista adulto, o contato com a 

musica é criando que ele esta fazendo, ele é uma criança. Ele tem um timbre bonito, uma voz 

bonita, é afinado, pois musicalização pode ser tanto uma musicalização cógnita ou realmente 

escolar, depende. Às vezes o aluno tem muito mais contato em igreja, canta em igreja, é muito 

mais forte pra ele esse lado. Mas quando ele vai trabalhar no coro, é o 1 contato que ele está 

tendo. Então, se você partir pela vivencia, e depois se um dia ele tiver interesse e tomada de 

consciência da escrita dos conteúdos, talvez seja mais fácil. Por isso que eu digo, a criança 

sim, você pode despertar, agora você pega uma pessoa de 70 anos, você vai despertar isso 

como? Os valores mudaram. Como na vida da gente, mudamos nossos valores. Eu lembro 

muito isso comigo e pra todos os meus alunos, eu trabalho muito como professor de educação 

musical. Eu era pianista, eu cheguei a ir embora pro exterior. Eu não fui fazer esse trabalho 

por incompetência, hoje eu penso assim. A vida muda muito rápido e nós mudamos juntos. 

Então, essa tomada de consciência, esses valores, pois nossos valores mudam, temos que co-

locar o que é mais importante, pegar um coralista, matar ele, porque você vai matar pra ele 

aprender a ler, com todas as dificuldades de uma pessoa de mais idade. Ou dá o prazer dele, 

do cantar. Eu creio muito nessa linha do lado afetivo e psicológico da musica, desenvolver 

essas habilidades, memória, concentração, e hoje é comprovado cientificamente que o canto é 

um remédio pra alma, pro coração. Há um pensamento que diz assim: o canto massageia duas 

vezes o nosso coração. Se você levar por esse lado, você estará fazendo muito mais pessoas 

felizes, e o que importa pra nós é isso. Se você pega um coro de 40 e começa a ensinar leitura, 

no final do semestre têm 15, 20 pessoas. Isso vai desgastando. É legal você chegar no final do 

ano, ter um coro de 40 pessoas, e ter uma reserva de 20 pessoas querendo entrar, pois nós tra-

balhamos com condições de ambientes, pois eu não posso por 70 onde só cabem 40. Pra viajar 
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também, tem o problema do transporte. Por isso que eu tomo esse cuidado. Ninguém ensina 

quem não quer, e muitas vezes você não consegue expressar isso no coralista, pois ele quer 

cantar, ele não quer aprender a ler notas. 

 

 

 

 

 


