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RESUMO 

 

 No ano de 1990 foi constituído o coral infantil no Colégio Presbiteriano  

Mackenzie – São Paulo. O Coral Infantil deu início ao programa de coros 

graduados da educação básica da instituição extrapolando em alguns anos, os 

seus limites do colégio e se estendendo até a Universidade. O grupo  seguiu 

sua trajetória até se tornar um grupo musical independente chamado Vox Mix, 

em 1999. Durante toda uma década, a construção da experiência em arte se 

fundamentou em pressupostos pedagógicos não tradicionais, e sim 

progressistas. 

 O presente trabalho se propôs a realizar uma análise dessa experiência 

em arte a fim de gerar uma reflexão sobre a importância da presença da 

música e do seu ensino na escola, seja como um componente curricular ou 

como uma atividade extracurricular. Também discutiu como essa análise pode 

contribuir para a reflexão das políticas públicas educacionais, especificamente, 

da educação musical na contemporaneidade após a promulgação da lei 

7.689/08 que tornou obrigatório o ensino do conteúdo de música nas escolas 

brasileiras. 

 

 

 

 

Palavras-chave: educação escolar – educação musical – políticas  curriculares 

– arte – música  
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ABSTRACT 

In 1990 was established the children's choir at the Presbyterian College 

Mackenzie - São Paulo. The Children's Choir started the choirs of basic 

education graduates of the institution extrapolating program in a few years, the 

college and its boundaries extending to the University. The group followed its 

trajectory to become an independent music group called Vox Mix in 1999. 

Throughout a decade of experience in the construction art was based on non-

traditional pedagogical assumptions, but progressives. 

  

    The present work proposes to undertake an analysis of the experience of 

art in order to generate a discussion about the importance of the presence of 

music and its teaching in school, either as a curricular component or as an 

extracurricular activity. We also discussed how this analysis can contribute to 

consideration of public educational policies, specifically music education in 

contemporary times after the promulgation of the Law 7.689/08 which made 

compulsory the teaching of music content in Brazilian schools. 

 

 

Keywords: education - music education - public policy - Art - Music 
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 ANTECEDENTES 

Durante toda uma década, entre 1990 e 1999, pude participar de uma 

experiência estética e educativa no Colégio Presbiteriano Mackenzie de São 

Paulo. A experiência foi a formação de um coral infantil que deu início a um 

programa de corais graduados na escola. Essa experiência se tornou uma 

oportunidade única pelo conjunto de fatores humanos, estruturais e locais 

presentes e entrelaçados no período. Ao mesmo tempo em que a experiência 

se tornou nesse sentido singular, ela também proporcionou uma gama de 

reflexões para outras experiências onde a presença da arte possibilita 

programas educativos na perspectiva do desenvolvimento humano.  

Quando cheguei ao Mackenzie no início de 1990, logo percebi que a 

musicalidade estava no ar, por toda a parte. Creio que isso se devia à tradição 

musical da igreja protestante, mantenedora do Instituto, dos colégios e 

universidade. Cheguei para assumir vinte e sete turmas na educação básica do 

Colégio Mackenzie na unidade Higienópolis como professor de educação 

musical do ensino fundamental. Tinha ingressado a pouco mais de um ano no 

curso de Regência e Composição no Instituto de Artes da Universidade 

Estadual Paulista e estava com o coração palpitando por dois motivos: o 

primeiro, a possibilidade de aplicar todo um universo de conhecimento musical 

adquirido pela via da educação formal, mas também pela educação informal; e 

o segundo, um sentimento de pavor pelo tamanho da responsabilidade de 

trabalhar em uma instituição tão tradicional que apesar de ter a palavra 

“pioneirismo” em seu lema: “tradição e pioneirismo”, e de fato o que se sabia e 

se percebia era que a “tradição” dizia mais do que o “pioneirismo” nesse 

período do final do século XX. Há alguns anos havia realizado meus estudos 

na licenciatura em língua portuguesa na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (USP) e ainda ecoavam os saberes adquiridos com 

o contato com a pedagogia do oprimido e o conceito de educação libertadora 

de Paulo Freire (1970). Viver este paradoxo entre uma educação tradicional na 

prática e uma educação libertadora no coração não foi fácil durante os dez 

primeiros anos de serviços prestados ao projeto de educação mackenzista. 

Porém, poucos meses depois de assumir como professor na disciplina de 

música, eu já comecei a projetar um grupo coral naquela escola nos moldes 
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daquilo que vinha aprendendo com meus mestres músicos. Como em toda 

instituição tradicional me foi exigido um projeto formal para a proposição e uma 

reunião foi marcada com o superintendente educacional do Instituto Mackenzie 

para apresentação do projeto. Lembro-me daquela manhã ensolarada com 

pássaros cantando do lado de fora do prédio onde ficava o vice-presidente 

educacional, Profº Othoniel Bizarro Rosa Garcia. Entrei na sua sala e a 

primeira frase que disse foi: “o senhor não vê uns anjos tocando e cantando no 

meio das árvores e pássaros na sua janela?”. O semblante daquele senhor se 

fechou demonstrando um estranhamento e logo lancei a outra pergunta: “o 

senhor não acredita que aqui seria um local ideal para termos um projeto coral 

com muita gente cantando?”. Ele sorriu, leu o projeto de Coros Graduados no 

Mackenzie e sua aprovação foi instantânea, felizmente. Ele somente comentou 

que apreciava pessoas que possuíam o costume de sonhar acordadas. Dessa 

forma, deu-se o início do projeto de Coros Graduados no Mackenzie que previa 

uma seriação de corais que se iniciaria com um coral infantil e na medida em 

que seus participantes fossem crescendo e sendo promovidos, mudando de 

graduação escolar,  outras vagas seriam abertas para cantores iniciantes mais 

novos e assim por diante. Este projeto com suas propostas pedagógicas e 

metas foi publicado na primeira edição da Revista Mackenzie (1998,p.27-30).  

No final de 1999 me desliguei da referida instituição escolar para 

vivenciar outras experiências na área. Ao retornar à mesma instituição no início 

do ano de 2005 decidi aprofundar meus estudos e reflexões sobre o processo 

de aprender e ensinar tendo como suporte a Arte, e também investigar o 

processamento do aprendizado e do “fazer artístico”. Ingressei, já, na 

maturidade, novamente na graduação no curso de Pedagogia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e para ser mais coerente com a nova proposição, 

optei por me alocar no colégio novamente como coordenador de arte-educação 

e professor de educação musical para estudar o cotidiano escolar no programa 

de graduação e, posteriormente de pós-graduação, a fim de ao mesmo tempo 

estar inserido no sistema da educação básica..  

Decidi ingressar no curso de Pedagogia por perceber a necessidade de 

aprofundar ainda mais meus estudo e pesquisa no processo de ensinar e no 

processamento do aprender. Participo da educação musical de jovens no 
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ambiente escolar e também em espaços não escolares há mais de 20 anos, 

mais precisamente há 25 anos. As novas reflexões sobre a educação brasileira 

e o contato com autores variados e consagrados no cenário mundial sobre a 

educação escolar me fizeram perceber o processo histórico e relacioná-lo com 

a contemporaneidade. Nesse sentido, inclusive, a experiência estética e 

educacional do Coral Infantil do Mackenzie vivida no contexto escolar do 

colégio ressignificou-se proporcionando uma nova leitura e uma nova narrativa 

dela própria. Ao ter um contato mais aprofundado com a história da educação 

brasileira no curso de Pedagogia pude refletir e aferir com mais propriedade 

como o ensino da música transitava nos currículos de uma educação 

tradicional. 

 Então, deparei-me com duas paixões latentes e instigantes na minha 

experiência pessoal: a educação de pessoas e a música, ambas voltadas para 

o desenvolvimento humano. Na pós-graduação, principalmente no programa de 

Arte, Educação e História da Cultura enxerguei e compreendi a oportunidade 

de unir as duas paixões. Durante um workshop com uma professora de canto 

nova-iorquina, professora e cantora Jo Estill, ouvi dela pessoalmente que as 

nossas paixões são nossos talentos. Ela se referia, inclusive, à parábola bíblica 

dos talentos distribuídos por um senhor muito rico aos seus empregados. 

Dessa forma, ao me deparar com meus talentos, minhas paixões,  me decidi 

por multiplicá-los e até replicá-los em meus alunos que os transformaram 

segundo suas necessidades e seus próprios talentos. 

Realizar essa nova pesquisa é para mim como saldar uma dívida com 

meus alunos, cantores do VOX MIX que dedicaram dez anos de suas vidas na 

construção de um saber, de uma experiência coletiva que gerou tantos frutos 

como estará relatado na sequência do trabalho. Outra dívida a saldar é com a 

educação de pessoas, pois participei de duas universidades públicas e de uma 

particular também como bolsista. Nunca precisei pagar meus estudos e 

pesquisas e, por isso sinto um desejo prazeroso de contribuir e retribuir 

principalmente com a população que habita o Brasil e tem pouco ou quase 

nenhum acesso à cultura musical e a uma educação integral e integrada ou por 

carências de recursos ou por vontades outras, e adversas, a uma educação 

brasileira de qualidade para todos e para cada um ao mesmo tempo. 



13 
 

 Ouvi um depoimento de um jovem que participou do Coral Infantil 

Mackenzie até seu status de Vox Mix, isto é, durante os dez anos da 

experiência, que dizia o seguinte: “a escola (Colégio Mackenzie) me preparou 

muito bem para seguir meus estudos na universidade e principalmente passar 

nos vestibulares; mas, participar daquele coral (Coral Infantil do Mackenzie) me 

fez homem... preparou-me para a vida”. 
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INTRODUÇÃO 

 A experiência em arte narrada e analisada neste trabalho ocorreu na 

última década do século passado, exatamente entre 1990 e 1999, no Colégio 

Presbiteriano Mackenzie em São Paulo. A escola faz parte do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie que é uma instituição educacional não pública que 

oferece ensino e formação acadêmica desde a educação básica até pós-

graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A história da instituição 

se iniciou com a vinda dos missionários norte-americanos à cidade de São 

Paulo e com a fundação da escola americana na residência da família 

Chamberlain, datada em 18 de outubro de 1870.  

(...) dotados de uma visão multifacetada a respeito de seus desafios, os 

missionários Mary Ann e W.George Chamberlain chegaram a São 

Paulo, em 1869, para assumir a direção da Igreja Presbiteriana recém-

estabelecida na capital, mas logo (1870) ocorreu-lhes a ideia de abrir 

as portas de sua residência nos Campos Elíseos para ministrar lições 

de alfabetização a crianças não inseridas nas elites paulista. (...) nesse 

casarão funcionaram duas classes mistas, uma ministrada em língua 

inglesa com 23 alunos e outra em português, com 10 alunos. 

(MENDES,2007 p.27-28) 

O lema dos missionários protestantes era: “uma igreja, uma escola”. O 

programa de evangelização se aliava ao processo de uma nova “cruzada 

civilizatória” nos moldes do protestantismo norte-americano. Eles traziam em 

suas bagagens um respeitado método de ensino que apregoavam ser a base 

dos processos de modernização, a própria modernidade em educação. Esse 

conceito estava intimamente ligado à proposta republicana, segundo a visão 

dos missionários norte-americanos.  

A escola estabelecida junto a uma igreja evangélica tinha objetivos 

definidos (...) destinava-se a suprir a ineficiência do sistema 

pedagógico brasileiro e garantir instrução àquelas crianças que fossem 

constrangidas por práticas católicas romanistas. (MENDES,2007 p.27) 

Os intelectuais republicanos no Brasil apoiaram e estimularam a entrada 

da educação protestante no país e não entendiam como ameaça o projeto 

civilizatório norte-americano. Isto fica explicitado no relato de Rui Barbosa 
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registrado em suas memórias quando defende as classes mistas, de meninos e 

meninas, praticadas pelos protestantes em suas escolas: 

Se algum dia, americanizados os nossos costumes (com o que em 

geral, não teríamos senão a lucrar), o sistema co-educativo houver de 

abraçar em toda sua extensão a escola, teremos (“...) estabelecido a 

preliminar essencial desse futuro.” (BARBOSA, 1949 p.31) 

Por outro lado, nos relatórios enviados pelos missionários e pelo diretor 

do College Mackenzie às agências missionárias da Igreja Presbiteriana nos 

Estados Unidos não restavam dúvidas sobre a avaliação que faziam da 

educação brasileira e quanto ao seu projeto educacional e civilizatório para o 

Brasil. 

O povo americano, enquanto intensamente atento à crescente 

importância do Brasil, do ponto de vista comercial e político, parece 

ignorar o fato essencial de a nação precisar ser educada nos ideais 

americanos para se identificar com a Grande América. Os padrões de 

vida precisam ser elevados, conceitos errôneos de liberdade, governo 

autônomo e cristianismo, precisam ser corrigidos. O cristianismo 

protestante, analisado do ponto de vista puramente político, é 

indispensável à República. (...) com apenas um dos milhões que estão 

sendo gastos generosamente em Educação nos Estados Unidos, nós 

poderíamos mudar a vida brasileira atual; (...) causar uma mudança 

que, em algumas gerações, iria mudar radicalmente a história e elevar 

o Brasil a um nível mais próximo ao de suas grandes oportunidades, 

(...) (ANNUAL REPORT- 1909 p.4 MACKENZIE COLLEGE apud 

MENDES, 2007 p.49) 

Segundo SOUZA (1998), os republicanos da época impuseram um 

projeto de educação popular baseados em algumas concepções pedagógicas 

consideradas modernas e racionais com “os olhos voltados aos países 

europeus e principalmente para os Estados Unidos”, e dessa forma a educação 

tornou-se estratégica. Segundo a autora, a educação escolar tornou-se um 

campo de ação política, “um instrumento de interpretação da sociedade 

brasileira e o enunciado de um projeto social”. Sendo assim, o projeto 

civilizatório de base republicana dos educadores norte-americanos no Brasil 

encontrou vários outros aliados na sociedade paulista na finissitude do século 

XIX e no início do século XX; o modelo americano de ensino aplicado na 



16 
 

Escola Americana e College Mackenzie tinha uma aproximação explícita tanto 

política quanto conceitual com o modelo positivista aplicado por Caetano de 

Campos na Escola Normal de São Paulo, e consequentemente, no Jardim da 

Infância e na Escola de ensino primário. Na política, ambos se aproximavam 

porque tinham bases republicanas; no campo conceitual, porque acreditavam 

no progresso gradual do desenvolvimento das ideias e do conhecimento; no 

educacional, porque ambos queriam implantar um programa de educação 

popular. Porém, filosoficamente, eram antagônicos, uma vez que o projeto 

educacional protestante procurava aliar a razão à fé cristã calvinista e o projeto 

da educação positiva se firmou nos postulados de Augusto Comte que 

desconstruía a concepção da época de religião. Entretanto, na mesma época 

foi criada a Igreja Positivista no Brasil. A forma mantinha-se e mudava-se o 

deus, ou o objeto de adoração e mistificação do culto. 

Mas a religião que (...) deverá ser implantada, como condição da 

realização humana, segundo Comte, é uma religião puramente natural, 

humana, religião do homem, da humanidade, na qual o homem é Deus 

de si para si, na qual o coletivo, a sociedade é deusa de si para si 

mesma. (Tiski,2006 p. 326) 

A proximidade entre as duas escolas não era apenas geográfica, mas 

também e principalmente, política. Professoras norte-americanas que 

lecionavam na escola Americana e no College Mackenzie foram convidadas a 

assumir cargos de liderança na Escola Normal a convite do seu então diretor 

Caetano de Campos e indicadas pelo também diretor do College Mackenzie, 

Horace Lane. Nessa época as políticas educacionais em São Paulo foram 

profundamente influenciadas por essa amizade entre os diretores de ambas as 

instituições e por suas visões de mundo. Foram dados os primeiros passos de 

um programa de educação popular para formação das massas e não somente 

de elites intelectuais. Era preciso, segundo os líderes das instituições de 

ensino, que as massas fossem letradas e o analfabetismo extinto a fim de que 

o progresso e o desenvolvimento do país tivessem bases sólidas para 

acontecer realmente e consistentemente.  

  O ensino da música nesses estabelecimentos e sistemas educacionais 

tinha um papel importante na sua composição curricular. O caráter dessa 
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educação musical era mais comportamental e moralizante e a música era 

utilizada como subsídio para um projeto civilizatório que pretendia implantar um 

modo de vida nos padrões de países republicanos desenvolvidos, no caso 

específico, o padrão norte-americano, no caso da Escola Americana e College 

Mackenzie.  O ensino da música foi um instrumento a serviço de um currículo 

oculto, mas em parte também explícito, de uma proposta para uma mudança 

de paradigmas da sociedade paulista, e naquelas décadas finais do século XIX 

também visava uma mudança na sociedade brasileira a partir da educação. Os 

livros que continham as coleções de cantos escolares eram chamados de 

hinários estudantis, bem aos moldes dos hinários das igrejas protestantes 

locais. Pela estreita ligação entre a Escola Americana e Escola Normal de São 

Paulo, também nas escolas modelo as canções eram catalogadas e arranjadas 

a se parecerem com hinos. A música, seu ensino e prática eram instrumentos 

que reforçavam o projeto educacional e civilizatório da sociedade.  

Entretanto, principalmente nos anos iniciais da Era Republicana, 

modelos educacionais foram estabelecidos e, apesar de passar por várias 

reformas, o sistema educacional brasileiro se manteve letárgico para as 

mudanças factíveis nas primeiras décadas (SOUZA, 2006, p.114-115). É 

importante lembrar que artistas e pensadores da cultura brasileira durante esse 

mesmo período foram bem atuantes, pois, traziam de suas experiências na 

Europa, uma grande bagagem. Nessa década, dos anos 20, aconteceu a 

Semana da Arte Moderna numa tentativa desses artistas e pensadores de 

revolucionar e abalar as estruturas culturais no Brasil, a partir de uma das suas 

maiores capitais, São Paulo. A participação no movimento de Mário de 

Andrade e também de Heitor Villa-Lobos foram notórias.  Sabe-se, e 

documentalmente pode se afirmar, a efetiva participação de Mário de Andrade; 

porém, a participação na Semana de Arte Moderna de São Paulo por Villa-

Lobos é discutível: ele estava lá ou ele esteve lá. Isso no sentido de pensar 

Villa Lobos como alguém que presenciou todo o movimento talvez sem ter se 

engajado de fato nele. O que se torna relevante para este trabalho é o fato de 

que na década seguinte ambos apresentam propostas para o ensino da música 

nas escolas.  
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A partir dos anos 30 a educação brasileira como um todo viveu um 

processo de tentativas de modernização com a presença de novos 

pressupostos para as relações: de ensino e aprendizagem, do professor com 

os alunos e vice-versa, além de outras significativas mudanças. Algumas 

propostas para o ensino da música nas escolas se configuraram também como 

tentativas de modernização do processo do ensino de arte, especificamente, da 

música nos currículos escolares, inclusive, contando com a presença de 

artistas nas escolas nessa época.  Mário de Andrade propôs e implantou o 

ensino de música para os Parques Infantis na cidade de São Paulo e na 

mesma década, nos anos 30, Heitor Villa Lobos iniciou um projeto de educação 

musical por meio do canto coral para as escolas públicas do Rio de Janeiro, 

chamado Canto Orfeônico com a explícita intenção de nacionalização do 

programa; obteve todo o apoio do governo de Getúlio Vargas. Há relatos de 

outro projeto de educação musical por meio do canto em São Paulo na mesma 

época organizado pelo maestro Fábio Lozano.  (FONTERRADA, 2005,p.194-

196). A proposta de Mário de Andrade que caracteriza a musica com uma 

função social e valoriza o folclore do país e sua música popular vai ao encontro 

coma busca de uma identidade brasileira latente já na segunda década do 

século XX . Essa proposição está explícita e  expressa na escolha do repertório 

musical para os Parque Infantil ligado à Escola Normal de São Paulo e às suas 

Escolas-modelo. Heitor Villa-Lobos segue com projetos identitários e 

carregados de outra vertente: a nacionalista. Em suas escolhas de repertório 

para o Canto Orfeônico, essa tendência fica clara e também sua influência por 

Zoltán Kodály, musicólogo húngaro. Observam-se reflexos dessas propostas e 

modelos até hoje no que denominamos educação musical escolar, ou curricular 

nas escolas brasileiras. No final da década de 30, chega ao Brasil o professor 

Hans-Joachim Koellreuter, vindo da Alemanha, e que mais tarde se tornaria 

brasileiro naturalizado por afetividade com o país. Sua contribuição foi muito 

importante pelo caráter inovador de suas ideias e pelo olhar crítico, mas 

sempre afetivo sobre a educação brasileira, principalmente no tocante à 

educação musical. 

Chega ao Brasil, em 1937, Hans Joachim Koellreuter trazendo para cá, 

pela primeira vez, na história da música brasileira, os procedimentos da 

musica nova. Quanto à educação musical trouxe ideias frescas, que 
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refletiam a nova postura diante da arte contemporânea, a abriu um 

campo voltado à pesquisa e à experimentação.  (FONTERRADA, 2005 

p. 199) 

 Na metade do século XX, os educadores em arte do Brasil tomaram 

conhecimento e tiveram conhecimento dos métodos de ensino que criticavam 

os anteriores marcados pelo ensino utilitarista da música. Alguns o fizeram 

quando de seus estudos no exterior, enquanto outros puderam ter contato por 

meio de literatura especializada ou encontros com educadores musicais 

internacionais. Esta nova metodologia tratava o ensino de música enquanto 

seu valor estético e suas especificidades. 

Em meados do século XX, o modelo de educação musical utilitária, até 

então predominante nos países desenvolvidos, cede lugar a outro tipo 

de educação musical, fundamentada na qualidade estética. Esta 

atitude torna-se bastante forte na América do Norte e na Inglaterra, de 

onde chegam alguns dos mais significativos defensores da tendência. 

(FONTERRADA, 2005 p.91-92) 

 Essa postura, anos mais tarde, vai se confrontar com os processos políticos 

totalitários no Brasil que enxergavam na expressão artística uma ferramenta 

perigosa contra o poder estabelecido. Dessa forma, instaura-se no Brasil 

durante o governo militar ensino de arte polivalente, ou seja, a disciplina 

educação artística referenciada nos ideais do atual governo de forma 

massificada, generalizada e sem preocupação estética, mas sim, funcional 

para o sistema. O trecho a seguir dos Parâmetros Curriculares Nacionais/ARTE 

(5ª a 8ª séries) explica e situa bem o que foi posto: 

Em 1971, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, 

a arte é incluída no currículo escolar com o título de Educação 

Artística, mas é considerada “atividade educativa” e não 

disciplina, tratando de maneira indefinida o conhecimento. (...) 

pode-se dizer que nos anos 70, do ponto de vista da arte, em 

seu ensino e aprendizagem foram mantidas as decisões 

curriculares oriundas do ideário do inicio a meados do século 

XX. (...) privilegiando–se a aprendizagem reprodutiva de 

modelos e técnicas (..) e a execução  de tarefas pré-fixadas e 

distribuídas em planejamentos desvinculados da realidade da 

escola e do aluno.(Brasil, 1999 p. 27) 
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Com a polivalência da educação artística, as linguagens deixaram  de atender 

cada qual às suas especificidades e constituíram-se em fragmentos 

curriculares. A educação musical nesse período aconteceu em espaços do lado 

de fora das escolas. Espaços não escolares, porém com dinâmicas 

aproximadas do modelo escolar. Seguidores de Koellreuter, entretanto, criaram 

espaços onde a apreensão da música representava a livre expressão artística. 

Esses espaços eram tímidos e sutilmente preservados. 

Recentemente, mais precisamente desde a década de 80 do século 

passado, após o fim do governo militar brasileiro, pode-se perceber um 

movimento em direção à mudança de paradigmas em relação à presença da 

música no cotidiano escolar e da educação musical como subsídio de 

propostas curriculares pontuais apenas (BARBOSA, 2008, p.17-23). Acredita-

se que esse “mover das águas” se deu pelo surgimento de novas vozes que 

apresentaram novos olhares e novas propostas para a educação brasileira 

quanto ao ensino da arte em geral. Dentre essas novas vozes, destaca-se a de 

Teca de Alencar Brito que por sua vez contribui com uma leitura muito própria 

dos conceitos de educação musical voltadas para o desenvolvimento humano 

de Hans-Joachim Koeulrreuter. Outra contribuição a se destacar é a de Ana 

Mae Barbosa que na época recriou o conceito de arte-educação com base na 

teoria de John Dewey mediada pelo educador brasileiro Anísio Teixeira. John 

Dewey traz a arte para o centro da sala de aula; Koellreuter, a liberdade na 

expressão artística.  Ambas, Teca de Alencar e Ana Mae, participaram da 

compilação dos textos oficiais dos Parâmetros Curriculares Nacionais que 

foram publicados após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação em 1996 e tiveram uma importante função na organização de novas 

políticas públicas em relação à educação em arte e, especificamente, da 

educação musical.  Com a Lei nº 9.394/96 revogaram-se todas as disposições 

anteriores e a arte é considerada obrigatória na educação básica e o ensino de 

arte se trona componente curricular obrigatório com o objetivo de promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos. Contudo, quanto à educação musical 

especificamente o texto da lei não é claro e nem tampouco orientador da 

prática do ensino de música nas escolas. Foi evidente o avanço em termos de 
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legislação e políticas públicas nesse período, porém a prática pedagógica nas 

escolas no tocante ao ensino de artes como um todo, especialmente, a 

educação musical ainda se manteve vinculada às práticas tradicionais de 

ensino na maioria dos estabelecimentos de ensino. Algumas experiências 

ocorreram e vem ocorrendo desde então nesse movimento de proposição de 

um programa de educação musical nas escolas, sobretudo nos 

estabelecimentos educacionais da esfera privada e não pública. De qualquer 

forma  os resultados ainda são insatisfatórios e não significantes diante das 

dimensões do país. Em espaços não escolares, entretanto, onde não estão 

presentes os currículos formais, a presença da arte, da educação musical 

obteve outro status e as reformas e mudanças de paradigmas ocorreram com 

mais êxito. Os relatos de experiências e relatórios apontam para um avanço 

nesse sentido nas esferas do ensino formal e curricular muito recentemente, já 

na primeira década do século XXI, onde a preocupação de se aliar a educação 

artística dos alunos à sua educação estética. 

 Justamente na década final do século passado, de 1990 a 1999, 

aconteceu a experiência estética e educativa do Coral Infantil do Mackenzie, e 

esta, como proposta de atividade extracurricular paralelamente com o 

programa de educação musical curricular do colégio que vigorava na época 

desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental limitada à 7ª série. Nesse 

decanato o Colégio Mackenzie em São Paulo passou por algumas mudanças 

na sua base curricular e diretrizes pedagógicas. No início da década 

experimentou uma tentativa de aplicação das teorias do construtivismo e todos 

os professores vivenciaram debates e estudos da teoria de Piaget e do 

Construtivismo. A experiência foi frustrante e a nova diretriz curricular e 

pedagógica passou a ser o sócio-interacionista. Promulgada a LDB em 1996 e 

os PCNs em 1999, um impacto muito grande em toda a rede de escolas 

públicas e não públicas ocorreu gerando mais uma vez mudanças nos 

paradigmas, atitudes e planejamentos educacionais, inclusive do Colégio 

Mackenzie. No ano de 1997, o Instituto Mackenzie tornou-se uma instituição 

oficialmente e publicamente confessional e passou a chamar-se: Instituto 

Presbiteriano Mackenzie. Consequentemente a Universidade e Colégios 

também tiveram seus nomes modificados e seus princípios norteadores 
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explicitamente baseados na denominada “fé cristã reformada”. Uma nova série 

de cursos e treinamentos foi oferecida ao corpo docente para adaptação aos 

novos parâmetros curriculares e pedagógicos da escola. Atualmente, na 

educação básica do Mackenzie o programa de educação musical ocorre na 

Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, denominado 

Ensino Fundamental I que se inicia no 1º ano e segue até o 5º ano. 

A trajetória do Grupo VOX MIX desde seu nascimento como Coral 

Infantil do Mackenzie, em 1990, até sua emancipação como um grupo 

independente no início do ano 2000, aconteceu como uma atividade 

extracurricular em horários alternativos onde os participantes escolhiam a 

atividade coral segundo suas opções, preferências e disponibilidade de 

frequência aos ensaios. O processo de construção identitária enquanto grupo 

musical em um espaço escolar fundamentou-se em pressupostos pedagógicos 

libertários e emancipadores em contraposição à ideologia implícita nos projetos 

curriculares e modelos educacionais tradicionais. Apesar de seguir o modelo 

educacional vigente na época tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, 

o Colégio Mackenzie sempre manteve em sua grade curricular o programa de 

educação musical como disciplina distinta tanto da educação artística quanto 

da disciplina do ensino de arte. È bem possível que este fato se deu pela 

valorização desde sua fundação do ensino de música devido às influências do 

protestantismo. A prática nas igrejas protestantes da música cúltica sempre foi 

muito valorizada. 

Entretanto, a proposição de uma educação libertadora inserida no 

contexto e texto da Pedagogia do Oprimido (FREIRE,1988) e de uma educação 

emancipadora presente no diálogo sobre a Educação e Emancipação (Adorno, 

1995) foram fundamentais na prática pedagógica da liderança do Coral Infantil 

do Mackenzie até se tornar o grupo VOX MIX. Mesmo tratando da educação 

como um processo global, esses autores discorrem sobre o processo de 

ensinar e aprender inserido no âmbito da escolarização da educação, e por 

isso mesmo, a discussão proposta por eles estiveram sempre presentes na 

prática docente e artística durante o processo de construção da experiência 

musical do grupo VOX MIX.  Por se tratar de uma experiência acontecida no 

âmbito da escola, as decisões de repertório, apresentações públicas e 
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espetáculos, as escolhas todas, precisavam ser amparados em pressupostos 

filosóficos e educacionais, mesmo que em muitos momentos pudessem 

parecer fruto de pura intuição. A ideia de que o espaço do “fazer artístico” era e 

deveria ser sempre um espaço da prática da liberdade era condição 

imprescindível. A composição final de um espetáculo deveria ser a soma da 

participação colaborativa da oferta generosa de todos e de cada um.  Segundo 

Kerr (2006), o convívio coral é mais importante que o concerto, que o 

espetáculo. A apresentação pública é uma exigência dos próprios cantores na 

maioria das vezes, mas deve ser resultante desse convívio onde existe a 

experiência da troca, do prazer do aprender e acima de tudo do prazer de 

cantar. 

A linguagem coral é o resultado do encontro de invenções 

sonoras, (...) A invenção sonora acontece no momento sutil de 

nossa experiência. Isto quando acontece o encontro entre as 

qualidades das múltiplas sensações que o mundo nos oferece e 

as qualidades dos nossos próprios sentimentos. ( 2006, p.219) 

Sempre foi uma prerrogativa durante os ensaios do coral, dar voz e vez 

a todos os participantes para que ninguém ficasse de fora da possibilidade de 

uma formação íntegra e integral dentro do espaço chamado: escola. A 

experiência tornou-se o único caminho para a construção democrática e justa 

no exercício da apresentação artística pública da verdade do grupo. Já dissera 

Koelrreuter (1997 p.31) que é preciso libertar a educação e o ensino de arte 

dos métodos “obtusos” porque eles oprimem as crianças e os jovens ao invés 

de libertá-los e esmagam o que eles possuem de melhor. Não se ensina nada 

que o aluno possa aprender sozinho. Devemos “aproveitar o tempo para fazer 

música, improvisar, discutir, debater e experimentar”.  

Nesse sentido cabe-nos analisar se o GRUPO VOX MIX, ao se construir 

em um contexto de educação formal e tradicional teve um papel mais relevante 

do que servir apenas como subsídio dos conteúdos curriculares, explícitos ou 

ocultos, e se o VOX MIX rompe amarras e constitui um grupo musical com 

identidade própria em relação à arte e ao fazer artístico; e ao fazê-lo, resiste 

artisticamente ao controle e domínio impostos pelos currículos escolares e cria 
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espaço para outras possibilidades e funções da educação escolar 

autonomamente. 

     O objetivo central desse trabalho é analisar a trajetória do Coral Infantil 

do Mackenzie desde a sua formação inicial até sua caracterização como grupo 

independente onde passou a se denominar grupo VOX MIX; e, a partir, da 

narrativa, do registro e análise, verificar se a experiência vivida contribuiu para 

a formação integral dos seus participantes a fim de  discutir a relevância da 

presença da música e do seu ensino nos currículos escolares na 

contemporaneidade. 

Recentemente, em  agosto 2008, foi promulgada a lei 11.769/08 que altera 

o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 acrescentando um 

parágrafo que determina que a “ música deverá ser conteúdo obrigatório, mas 

não exclusivo, do componente curricular” de arte.  A lei obriga que o ensino de 

música seja conteúdo do componente curricular “arte”, mas não cria um 

componente curricular específico.  O segundo artigo da lei, que trata do 

profissional para lecionar o conteúdo de música e de sua formação, é vetado. 

O texto da  torna obrigatório o ensino da música nas escolas mas não promove 

o retorno da educação musical nas redes de ensino e nos seus programas 

curriculares. Porém, não bastasse mais uma frustração para os educadores 

que lutavam para esse retorno, o veto presidencial causa ainda mais incômodo 

para além de recriara polivalência do professor de arte, relativiza a formação 

necessária para que o conteúdo da música seja ensinado. Segue o texto 

transcrito da mensagem enviado pelo Sr. Presidente da República ao 

presidente do Senado Federal justificando o seu veto: 

“Razões do veto 

No tocante ao parágrafo único do art. 62, é necessário que se tenha muita 
clareza sobre o que significa ‘formação específica na área’. Vale ressaltar que 
a música é uma prática social e que no Brasil existem diversos profissionais 
atuantes nessa área sem formação acadêmica ou oficial em música e que são 
reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam impossibilitados de 
ministrar tal conteúdo na maneira em que este dispositivo está proposto. 

Adicionalmente, esta exigência vai além da definição de uma diretriz curricular 
e estabelece, sem precedentes, uma formação específica para a transferência 
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de um conteúdo. Note-se que não há qualquer exigência de formação 
específica para Matemática, Física, Biologia etc. Nem mesmo quando a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional define conteúdos mais específicos 
como os relacionados a diferentes culturas e etnias (art. 26, § 4o) e de língua 
estrangeira (art. 26, § 5o), ela estabelece qual seria a formação mínima 
daqueles que passariam a ministrar esses conteúdos. 

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me levaram a vetar o dispositivo 
acima mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada 
apreciação dos Senhores Membros do Congresso.” 

(Mensagem presidencial de nº 622 enviada em 18 de agosto de 2008) 

Mais uma vez fica incerto o rumo da educação musical nos currículos 

das escolas de educação básica. A consequência disso foi que o próprio 

objetivo do ensino da música nas escolas perdeu seu valor na medida em que 

se distanciou do seu foco principal, a própria música.   

A análise da experiência vivida pelo grupo Vox Mix construída dentro do 

cotidiano escolar pode se tornar de grande relevância visto que a instituição 

que abrigou o projeto sempre valorizou o ensino da música criando para ela 

uma disciplina exclusiva e possibilitou a experiência no âmbito extracurricular 

desde o seu financiamento, pois os cursos sempre foram gratuitos, até o 

espaço físico e pedagógico, garantindo sua autonomia. A atividade musical e 

coral sempre obteve prestígio no meio acadêmico e comunitário do campus do 

Instituto Presbiteriano Mackenzie tanto no âmbito da universidade quanto da 

educação básica. Mesmo tendo uma grade curricular diferenciada no tocante 

ao ensino de música das escolas de educação básica da rede pública e 

também de algumas da rede privada, a análise da experiência do grupo 

musical Vox Mix poderá alimentar a discussão e o debate atual da real 

importância do ensino de música nas escolas e de suas especificidades e 

qualidade. 

O presente trabalho foi realizado a partir da narrativa e análise da 

experiência em arte do Grupo Vox Mix no período de 10 anos desde sua 

constituição em 1990, como Coral Infantil do Mackenzie, até sua emancipação 

em  2000, como grupo Vox Mix. 
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 A metodologia utilizada para composição desse trabalho pode ser 

caracterizada como uma “bricolagem” de metodologias utilizando uma 

expressão de Sylvie Fortin. A narrativa da trajetória do grupo Vox Mix está 

apoiada na tipificação do discurso de BRONCKART (2012,p.163-164), 

especificamente quando caracteriza  o texto narrativo como um texto onde 

predomina a ação que ocorre em um espaço geográfico, em um tempo 

determinado e com personagens definidos. A narrativa contida no capítulo 

primeiro segue estes princípios e suas especificidades. A análise por sua vez, 

tanto da experiência vivida, quanto dos documentos: programas de concerto, 

convites oficiais, notas de agradecimento elogiosas, anotações de percurso, 

matérias jornalísticas, etc. explicitadas no capítulo segundo, estão 

fundamentadas na metodologia da pesquisa auto-etnográfica apresentada por 

Sylvie Fontin.  A autora apoia o conceito de auto-etnografia na sua experiência 

em dança, uma experiência vivida no próprio corpo. Ao utilizar essa 

metodologia nesse trabalho levou-se em conta o conceito de que a produção 

vocal, o canto, também é uma experiência que acontece no corpo físico onde a 

experiência em arte frui. No momento em que os relatos, depoimentos, 

fragmentos narrativos soam nas vozes de cantores, esses dados etnográficos 

tornam-se material de análise a fim de capturar a arte no ato do fazer artístico. 

No último capítulo a metodologia utilizada foi a proposta por A. J. Severino 

(1989) e Israel Belo de Azevedo (2001) quando se trata da argumentação nos 

textos acadêmicos e científicos e também pela especificidade do tema na 

metodologia da pesquisa em arte de Silvio Zamboni (2012). Em suma, a 

metodologia para realização desse trabalho é uma “bricolagem de 

metodologias”(Fortin, 2012) pelo fato de que apesar de se tratar de uma 

pesquisa em arte, todo o campo aonde aconteceu a experiência é o espaço 

escolar e os processos de escolarização inseridos em políticas educacionais. 
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1. UM MOTETO PARA VOX MIX, A NARRATIVA. 

 

 Esta narrativa, esta história, não foi construída, cantada ou contada em 

uníssono. Ao contrário do que pensam alguns, o canto em uníssono não é uma 

tarefa fácil de executar a não ser que se tenha muito conhecimento técnico 

para realiza-lo bem. Antes mesmo do Coral Infantil do Mackenzie existir de 

fato, várias vozes já se harmonizavam preparando a composição dele. Vozes 

vindas de muitos mestres da música no Brasil e no exterior, alguns professores 

da Universidade Estadual Paulista e Universidade de São Paulo, outros 

colegas de estudo ou profissão, parentes musicais e amigos músicos dos seus 

fundadores. Outras tantas surgiram durante a construção do coral se juntando 

às que permaneceram nele também. Nem todos os sons das falas e cantos 

foram registrados em textos impressos e partituras, mas ficaram gravados na 

memória e nas texturas das vozes, ficaram impressos nos “modos” da ação 

educativa e do fazer artístico do que vem a seguir.  

A narração desta experiência em arte não está posta na terceira pessoa, 

mas na primeira do singular/plural, do “eu-coletivo-coral” e de nós todos os 

participantes diretos e indiretos da experiência.  O discurso narrativo frui, 

propositalmente, como uma linha “melódica” transcorrendo com suavidade e 

serenidade na busca de se assemelhar o mais possível do cantus firmus, base 

fundante e fundamental da forma de composição musical e vocal, o moteto¹. 

Essa forma de composição prevê um encontro de vozes ou cantos que se 

sobrepõe e se misturam gerando contrapontos melódicos e ao mesmo tempo 

uma sensação harmônica aos ouvintes. Sendo assim, um moteto para vozes 

mistas é mais que simplesmente isso, é uma composição para vozes que se 

misturam e se harmonizam. A primeira voz era denominada cantus firmus e a 

esta era acrescentada outras vozes, duplum, triplum, chegando a conter numa 

mesma experiência musical quatro ou cinco vozes.  O moteto é uma forma de 

composição musical, vocal, que teve seu início no século XII para alguns 

autores e século XIII D.C para outros. O moteto, essa forma de compor e se 

expressar musicalmente obteve seu apogeu no panorama da musicalidade 

universal no século XVI na Europa. 
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 Nesse sentido, o Coral Infantil do Mackenzie foi o “cantus firmus”, inicial, 

e outras vozes foram  acrescidas durante a experiência até que na sua 

maturidade o coral infantil se chamasse  Grupo VOX MIX, numa livre tradução 

do latim, Vozes Mistas , ou mesmo, Vozes  Misturadas. 

No início de 1990, a musicalidade estava no ar por toda a parte do 

campus Higienópolis do Mackenzie. É bem possível que se devesse à tradição 

musical da igreja protestante, mantenedora do Instituto, dos colégios e 

universidade. A educação básica do Colégio Mackenzie na unidade 

Higienópolis sempre separou na sua história escolar a educação musical das 

outras aulas de arte concedendo um status exclusivo de disciplina autônoma. O 

Coral Infantil do Mackenzie é fruto dessa consideração e importância dada à 

música naquele colégio. Em 1990 assumiu as aulas de educação musical da 

Escola Americana, no período da manhã, o mesmo professor que seria o futuro 

proponente e regente do coral infantil. Nas aulas já havia liberdade e espaço de 

se propor novos métodos de ensino da arte mesmo o restante da escola 

permanecer em um permanente estado de tradicionalismo. O lema da 

instituição Mackenzie era: Tradição e Pioneirismo na Educação. Grande era a 

responsabilidade em trabalhar numa instituição tão tradicional que apesar de 

ter a palavra “pioneirismo” em seu lema, de fato o que se sabia e se percebia 

era que a “tradição” dizia mais do que o “pioneirismo” nesse período do final do 

século XX.  

Como em toda instituição tradicional foi exigido um projeto formal para a 

proposição da formação do coral infantil e este foi compilado, discutido coma 

direção e superintendência e aprovado, felizmente.  Dessa forma, deu-se o 

início do projeto de Coros Graduados no Mackenzie que previa uma seriação 

de corais que se iniciaria com um coral infantil e na medida em que seus 

participantes fossem crescendo e mudando de graduação escolar outras vagas 

seriam abertas para cantores iniciantes mais novos e assim por diante. Este 

projeto com suas propostas pedagógicas e metas foi publicado na primeira 

edição da Revista Mackenzie (Revista Mackenzie 1998,p.27-30),(ANEXO 01).                                                                           

  O projeto oficializado nos documentos escritos, impressos e assinados 

não se podia comparar com a beleza e a riqueza do projeto sonoro para aquele 

grupo. O mestre Samuel Kerr ensinava sobre o Projeto Sonoro na Universidade 
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Estadual Paulista (UNESP), nos seus ensaios, nas conversas com seus alunos 

e futuros discípulos. Ele ensinou que o projeto sonoro acontece no mesmo 

lugar que acontece os sonhos que temos ainda acordados, por isso, o chamou 

projeto. É a possibilidade de por meio da imaginação sonora e auditiva 

antecipar os sons do coletivo de vozes dos cantores no coral. A partir desse 

projeto sonoro é possível se organizar e partir para a realização do repertório 

aliados à técnica e conhecimento disponíveis. Samuel Kerr (2006) também 

ensinou que os cantores podem saber coisas que os regentes dos coros não 

sabem. Dirigir e orientar um grupo musical são um ato de aprender música 

praticando. Assimilados os conhecimentos do mestre chegara a hora de aplica-

los e realiza-los, tornando factível o projeto do Coral Infantil do Mackenzie. 

Então, o regente Jonas Nogueira Jr, aluno do maestro Samuel Kerr na 

universidade, e a professora Cláudia Soccio, pianista e assistente de 

coordenação do futuro grupo, começaram as audições dos inscritos. As 

audições foram marcadas para as 156 crianças na faixa etária de 7 a 10 anos 

que estavam inscritas para participarem do projeto. Foram duas semanas de 

encontros para ouvir cada candidato individualmente. 

 O projeto sonoro do coral ia se compondo a cada criança que ia 

participando das audições prévias com sua voz e sua música. A audição era 

composta de um exercício demonstrativo da competência vocal para a fala e o 

canto, auditiva para checar a afinação, melódica, rítmica e individualmente as 

crianças deveriam responder a pergunta: “por que você quer participar de um 

coral?” Esse era o requisito mais importante a ser atendido: a vontade e o 

desejo de fazer parte daquele grupo. Havia apenas 40 vagas para atender 

aquela demanda de mais de 150 inscritos. Esse já era o primeiro problema a 

ser enfrentado. A professora Marisa Fonterrada ensinava na sua prática de 

educação musical no Instituto de Artes da UNESP que em um país que se 

nega tantas oportunidades educacionais às crianças não se pode  fechar as 

portas para os que querem cantar e aprender cantando. Esses ensinamentos 

foram vivenciados durante a participação do regente do coral infantil no 

Mackenzie como bolsista do projeto de “Educação Musical através da Voz” 

coordenado pela professora Marisa Fonterrada. Este projeto aconteceu com 

alunos da escola pública das proximidades do Instituto de Artes da UNESP e 
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revelou na prática como era possível resolver as questões e problemas. No 

caso do Coral Infantil do Mackenzie resolveu-se a questão da seguinte forma: o 

quesito decisivo para o preenchimento de cada vaga foi a resposta à pergunta 

sobre o desejo de fazer parte daquele grupo coral. Dessa forma as crianças 

foram sendo escolhidas e acolhidas para integrar o grupo. E quanto às 

questões musicais? Isso eram trabalho e preocupação dos regentes 

coordenadores do grupo coral. Um fato curioso ocorreu durante as audições e 

avaliações: a grande maioria das crianças escolheu uma canção que estava 

em voga na época por ter sido gravada por uma apresentadora de programas 

infantis de muito sucesso na televisão. Quando as crianças cantavam, 

apresentavam uma pequena desafinação no momento em que a canção ia 

para uma região aguda. Essa ocorrência era anotada e poderia ser um ponto 

negativo na avaliação do inscrito. Mais tarde, porém, ao ouvir a gravação com 

a voz da apresentadora, percebeu-se  que ela desafinava naqueles compassos 

aonde a melodia se tornava mais aguda. As crianças, portanto, não 

desafinavam apenas a imitavam com perfeição. Bem, os futuros cantores do 

coral infantil já estavam ensinando seus futuros líderes antes mesmo de que a 

relação se estabelecesse oficialmente enquanto regentes e cantores, 

professores e alunos. 

 Para além dessa demanda do coral mais 10 integrantes foram acolhidos  

no grupo advindos de uma parceria feita com o setor de orientação educacional 

do Colégio Mackenzie. Algumas vagas foram reservadas para alunos da escola 

com dificuldades de aprendizado e com difícil convívio social com os colegas. 

O professor H. Joachim Koellreuter havia ensinado que a música tem de ter 

uma função social muito clara para auxiliar o desenvolvimento humano, 

sobretudo daqueles que tem menos oportunidades educacionais e culturais. A 

Arte não deve ser ensinada para um simples deleite de uma elite que a acessa 

com facilidade, mas seu ensino e aprendizado deve ter um profundo 

compromisso político. É nesse sentido que a Arte deve ser funcional e não 

utilitária. 

No início do mês de maio do ano de 1990 nascia o grupo musical Coral 

Infantil do Mackenzie e se iniciava o Projeto Coros Graduados do Mackenzie. 

Os encontros musicais, como eram denominados os ensaios, aconteciam duas 
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vezes na semana na sala de educação musical. O parto sonoro do coral se deu 

em sua primeira apresentação pública, aproximadamente, seis meses depois 

do início dos ensaios no dia 01 de dezembro do mesmo ano; o nome do 

programa era: “Todo mundo do som, todo som do mundo, som de todo 

mundo”. No repertório, nove canções; algumas em português outras em 

línguas estrangeiras. A primeira canção abriu o programa com os versos: 

“Como é bom saber cantar... todo som do mundo no meu canto vai soar... 

música no ar.”; No encerramento, uma canção bem brasileira encerrou o 

programa, uma bela canção natalina em ritmo de samba. As outras canções 

cantadas em diferentes línguas faziam parte de cancioneiros populares infantis 

originais de seus países e foram arranjadas musicalmente para a 

apresentação. O sucesso da primeira apresentação do coral dinamizou ainda 

mais o grupo de crianças cantoras do coral infantil que aprendia na prática que 

o esforço leva às conquistas e que ao respeitar a plateia realizando um bom 

trabalho se tem o retorno em aplausos e em apoio para dar os próximos 

passos. Nosso lema era: Não somos um sucesso, mas bem sucedidos. Isso 

viria acontecer cada vez em que nos empenhávamos com paixão no que 

fazíamos. A humildade e a gratidão eram valores imprescindíveis para que 

aquele projeto seguisse em frente rumo às novas conquistas. Essa visão do 

trabalho com o coral, foi ensinada e vivenciada pela maestrina Dulce Leandro 

Primo durante a condução das oficinas de Didática para Coro Infantil que 

faziam parte das Oficinas de Música de Verão em Curitiba. Ela também 

ensinava que com afetividade e a proximidade com os cantores e cantoras 

infantis se consegue resultados que vão para além das expectativas. Na 

concepção dela, o cantar em variadas línguas possibilitava um aprimoramento 

técnico na produção vocal. Muitos foram os ensinamentos e saberes adquiridos  

com a maestrina Dulce Primo por meio da observação do seu trabalho, 

convivência  e realizando obras corais sob sua orientação.  

O apoio institucional foi redobrado para o grupo após sua primeira 

apresentação pública devido à nova postura que os alunos cantores 

demonstraram no ato de cantar, de estudar, de buscar suas realizações 

individuais. Havia uma exigência para a permanência no projeto coral de uma 

média escolar de dois pontos acima da média exigida normalmente pela 
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coordenação do ensino fundamental e direção da escola. Tudo tinha uma razão 

de ser para virar uma regra entre nós; nesse caso, os cantores e cantoras não 

deveriam ter preocupações, nem tampouco seus familiares e responsáveis, 

com o desempenho escolar formal e curricular a fim de desfrutarem das 

atividades do coral nos ensaios, nas apresentações, ou viagens culturais.  

Nessa toada seguimos cantando nossos cantos em diferentes cantos da cidade 

para diferentes públicos.  

Desde 1991, em comemoração ao primeiro ano do coral, organizamos 

encontros de corais infantis a fim de promover a troca e reafirmar nossa crença 

de que juntos podíamos sempre fazer melhor do que sozinhos. Reunidos e 

misturados com outros grupos tínhamos a oportunidade de aprendizagem entre 

regentes, músicos, cantores e cantoras, familiares, líderes institucionais, enfim, 

todos os que estivessem envolvidos no projeto e dispostos a aprender.  Na 

terceira versão do encontro, em 1993, partimos para uma nova experiência e 

realizamos um encontro de corais diferenciado na cidade de Campos do 

Jordão, São Paulo. Este encontro foi promovido pelo Coral Infantil do 

Mackenzie e patrocinado pelo Instituto Mackenzie em parceria com o Coral 

Infantil da UNESP. Por volta de 130 crianças, cantores e cantoras de corais 

infantis ficaram acantonados na colônia de férias do Mackenzie em Campos de 

Jordão a fim de descobrirem qual era o som das estrelas tomando banho. Foi 

literalmente um evento fantástico de percepção auditiva, de convivência 

mediada pela arte, e de composição sonora. Todo evento teve como 

fundamento o pensamento de Murray Schafer sobre a educação sonora e as 

relações intrínsecas entre som e silêncio, escutar e ouvir, paisagem sonora e 

paisagem, e sobre o ser humano e o universo sonoro que o envolve. O tema 

fantástico foi proveniente de uma história, A orquestra mágica de Edward, 

contada por Schafer (1991) sobre um garoto que dormiu na aula de música e 

foi transportado para uma realidade fantástica durante o sono onde todos 

procuravam o segredo do som das estrelas tomando banho As crianças 

divididas em grupos realizaram excursões noturnas, no início da madrugada 

registrando os sons que ocorriam e interagindo com a paisagem sonora. Em 

uma dessas noites, quando chegamos todos à beira de um grande lago que 

pertencia à colônia, fomos presenteados com um “concerto de sapos e rãs” que 
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cantavam sonorizando todo o ambiente. Começamos a improvisar algumas 

canções. Os animais silenciavam numa profunda escuta. Então era o momento 

de nós silenciarmos para ouvi-los. E assim sucessivamente passamos um bom 

tempo brincando naquele “concerto” sonoro improvisado. Na manhã seguinte, 

ao raiar da manhã, estávamos todos lá registrando uma nova paisagem 

sonora, desta vez, recheada dos cantos dos pássaros. Essas experiências 

sensoriais vividas pelos corais, bem como outras envolvendo todos os 

sentidos, foram tema de uma apresentação chamada: “A orquestra fantástica 

de Eduardo- uma experiência entre ecologia e música”, que o Grupo Projeto 

Sonoro apresentou na 68ª Feira Cultural e 3º Festival Brasileiro de Rennes na 

França. O grupo era formado pelos profissionais: Adriana Francato, Marisa 

Fonterrada, Jonas Nogueira Jr e Roberto Anzai. Todos profundamente 

impressionados e transformados pelos ensinamentos de Murray Schafer. 

(ANEXO 2) 

No Coral Infantil do Mackenzie em particular o conceito de paisagem 

sonora do Schafer (1991) foi acoplado ao do projeto sonoro de Samuel Kerr 

(1989), ao da ecologia musical de Marisa Fonterrada (2004), ao da música 

funcional de H. Joachim Koelrreuter (1990), e ao conceito da descoberta da voz 

de Mara Behlau; da mesma forma, a outros conceitos da proposição do próprio  

Schafer, como o da escuta inteligente, para um Ouvido Pensante (1991) e de 

uma possível Afinação do Mundo (2011). Todos esses conceitos foram 

vivenciados e praticados e se transformaram em fundamentos para a 

organização do programa de técnica vocal, musical e artística do grupo coral 

infantil.  

 Crescemos como pessoas e eles, os cantores e cantoras do coral 

infantil, cresceram fisicamente também. Para alguns a adolescência já 

despontava e com ela, também a chegadas dos hormônios, a mudança na voz, 

a temida muda vocal dos cantores. Meninos e meninas tinham que enfrentar 

esse novo momento e seus orientadores musicais e coordenadores artísticos 

tiveram que se preparar para apoiá-los e orientá-los. A tradição do canto coral 

vinda da Europa para a América pregava uma interrupção na prática do canto 

das crianças durante a muda vocal. Isso era muito frustrante para nós e um 

impeditivo para o projeto dos Coros Graduados. Violeta H. Gainza ensinou em  



34 
 

seus cursos no Brasil como pode ser traumático o rompimento, o 

constrangimento, durante o processo de aprendizagem em meio a uma 

experiência musical. Violeta também nos levou a compreender de forma prática 

como é possível vencer esses bloqueios gerados e também que a música e 

seu aprendizado devem servir ao desenvolvimento integral do ser humano e 

não o contrário. Este ensinamento se somou ao do mestre Samuel Kerr (2006) 

que sempre colocou que os problemas no coral não são função do cantor e sim 

do regente em encontrar soluções. Às vezes o cantor coopera com seu líder, 

pois, a solução pode estar em sua própria consciência. Esse aprendizado foi de 

extrema importância para enfrentarmos a nova fase que estava por vir com o 

desenvolvimento físico das crianças do coral e o início da adolescência. Outro 

princípio de Violeta Gainza (1990), o da improvisação como recurso 

pedagógico para a educação musical foi muito importante para as 

experimentações musicais e vocais que fizemos com os adolescentes do coral 

a fim de que o repertório fosse adequado à nova realidade, ao novo projeto 

sonoro. Violeta Gainza foi uma amiga, sempre repartindo e aprendendo com 

todos por onde passava.  

Foi então que as fonoaudiólogas chegaram ao Mackenzie juntamente 

com a adolescência dos cantores e cantoras. Desde 1992, começamos a 

estudar juntamente com a Dra. Mara Behlau uma solução para a permanência 

dos cantores e cantoras no coral durante a muda vocal. Um grande esforço foi 

empregado nesse sentido; da nossa parte nos dedicamos a estudar com mais 

a finco e profundidade a fisiologia da voz e da parte das fonoaudiólogas, a Dra. 

Mara Behlau juntamente com a Dra. Sandra Pela  lideraram uma pesquisa com 

todos os cantores do coral. (ANEXO 3) Outra voz se uniu às nossas nesse 

momento: a da professora e regente coral Adriana Francato que também 

participou do  Projeto de Educação musical pela Voz no Instituto de Artes da 

UNESP. Juntos, os quatro, e mais os cantores, porque sem eles nada seria 

possível, escrevemos um artigo resultante dessa pesquisa sobre um Programa 

Mínimo de Aquecimento e Desaquecimento vocal (1996). Outra publicação 

resultante foi a dissertação de mestrado da Dra. Sandra Pela (1996). 

Felizmente, juntos, encontramos um caminho para a permanência dos cantores 

e cantoras adolescentes no Coral Infanto-Juvenil do Mackenzie; esse era o 
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nome dado quando os dois grupos - o coral infantil formado pelos iniciantes e o 

coral juvenil formado pelos integrantes mais antigos e experientes - se reuniam 

para as apresentações públicas. Essa parceria do coral com as 

fonoaudiólogas, principalmente, com as doutoras Mara e Sandra, permitiu que 

imprimíssemos um modo diferenciado de trabalho técnico-vocal nos corais que 

se tornou uma inovação na época. Um dos destaques nesse modo de trabalhar 

a voz resultante do encontro da Fonoaudiologia com a Música na ambiência do 

Coral Infantil Mackenzie foi a possibilidade de diversificadas e curiosas 

explorações vocais na execução artística do repertório que nesse momento já 

estava composto também por várias canções indígenas. Era muito divertido e 

bonito buscar a forma de cantar dos índios brasileiros junto com as 

fonoaudiólogas sem prejuízo para a saúde vocal. Nunca poupamos as plateias 

de nossas conquistas e conhecimentos adquiridos; as apresentações corais se 

tornavam verdadeiros espaços didáticos e pedagógicos sem perder o foco do 

fazer artístico criativo. Outro destaque bem importante da parceria com as 

“fonos” foi o livre uso e estímulo do registro vocal “falsete” para os regentes, 

meninos e meninas em muda vocal e depois dela. Nesse momento 

acrescentamos peças musicais no repertório com arranjos especiais que nos 

permitia demonstrar em público a riqueza das vozes dos adolescentes e do uso 

adequado do “falsete”. Por se tratar de uma região que produz sons mais 

agudos, propositalmente, os meninos cantavam nessa região e as meninas 

fazendo o contracanto em uma voz mais grave. Essa tratativa chamou a 

atenção de um maestro norte-americano que ouviu notícias sobre nós e 

quando da sua turnê ao Brasil, com seu coral infanto-juvenil , em 1999, veio se 

encontrar conosco, o maestro Henry Leck, professor na Universidade de 

Indianápolis nos Estados Unidos.  Foi um verdadeiro encontro para trocas de 

saberes entre regentes e cantores do norte e do sul.  Enquanto nós 

aprendemos técnicas de regência excelentes e inovadoras, novas técnicas de 

ensaio, eles, os do norte, aprenderam a brincar, usar e abusar da voz sem 

prejuízo para sua saúde. Criamos laços e nos tornamos amigos corais.  Esta 

nova técnica ou maneira de lidar com a prática de cantar também gerou 

compôs uma matéria da revista brasileira “ISTO É” (14 de outubro/1998 

nº1515) (ANEXO 4).  A sensação gerada na plateia era sempre de um misto de 

estranhamento e admiração ao mesmo tempo. O regente, nas apresentações, 
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eu fazia questão de cantar em “falsete” junto com os meninos para apoiá-los 

não apenas numa atitude vocal, mas também numa atitude moral e psicológica 

de ousadia de cantar numa região aguda sem preocupações com as outras 

questões da sexualidade.  

 Aliás, a sexualidade, era um tema recorrente nas conversas com os 

cantores e cantoras por se tratar de um assunto importante e oportuno durante 

todo o processo da adolescência e maturação do corpo e da sua voz. Tivemos 

momento de diálogos de rara honestidade e também discutíamos como cantar 

se tratava de um ato físico e mental relacionado com vários outros temas, 

incluindo, a sexualidade e a percepção corporal. Não tínhamos medo de 

conversar. Parafraseando o maestro Samuel Kerr, o convívio coral é muito 

mais importante do que o concerto coral. As apresentações se tornaram, com o 

amadurecimento do grupo, mostras de descobertas, achados fortuitos, 

aprendizados essenciais, etc. Nesse crescente aprendizado, nosso coral 

conheceu mais um profissional que faria toda a diferença nos anos vindouros: 

Marcio Aurélio Pires de Almeida. O maestro Samuel Kerr estava à frente do 

Coral Paulistano no Teatro Municipal de São Paulo e preparava uma 

homenagem a Mário de Andrade pelo seu centenário. O diretor cênico dessa 

montagem chamada “As milhores palavras” era o professor e diretor cênico 

Marcio Aurélio; no programa o coral participou cantando e encenando uma 

peça musical resgatada do cancioneiro popular brasileiro por Mário de Andrade 

para coro infantil: “ A Marujada”. (ANEXO 5) Essa coleção de canções fez parte 

da proposta de educação musical de Mario de Andrade para as crianças dos 

Parques Infantis da cidade de São Paulo na década de 30. Juntamente 

conosco apresentaram-se outras vozes infantis dos corais do projeto que a 

professora Marisa Fonterrada liderava na UNESP e outro coral liderado pela 

professora Adriana Francato e professor Mário Valladão de filhos de 

funcionários públicos da cidade de São Bernardo do Campo em São Paulo, o 

coral FIFUN. Foi uma experiência incrível que acabou nos aproximando do 

Márcio Aurélio, professor no curso de artes cênicas da UNICAMP e renomado 

professor diretor de teatro. Ressalto que foi este encontro, e não apenas a 

participação em uma apresentação pública no Teatro Municipal de São Paulo, 

que ressignificou a nossa trajetória enquanto grupo artístico modificou nossa 
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maneira de subir ao palco. Começamos a entender o que queria dizer o 

conceito de espetáculo ou de artes espetaculares segundo as reflexões e 

pensamentos divididos pelo Marcio Aurélio conosco. A experiência como um 

todo foi extremamente importante por estarmos em um novo espaço como o do 

Teatro Municipal de São Paulo e participarmos de uma apresentação ao lado 

de profissionais de alto nível técnico e experiência artística como os bailarinos 

e bailarinas do Balé da Cidade de São Paulo, cantores e cantoras do Coral 

Paulistano dentre outros. As crianças aproveitavam ao máximo caminhar pelos 

corredores e coxias do teatro, conhecer os artistas, figurinistas, técnicos de luz, 

e nós também. Porém, a partir dos ensinamentos e os saberes adquiridos com 

a orientação e direção do mestre Marcio Aurélio Pires de Almeida nunca mais 

fomos os mesmos. E a palavra colocada no texto “nunca” não tem presença 

retórica, pois o aprendizado foi impresso na maneira de portar, no modo de 

escolher, no estilo de viver a vida contando com a presença da arte. O 

professor Marcio nos ensinou e nos elevou à categoria de artistas; 

apreendemos a arte com ele. Aprendemos, por exemplo, que quando 

perdemos a humildade diante da plateia, seja ela formada por quaisquer 

pessoas, nos tornamos medíocres porque deixamos de aprender e de crescer. 

Esses saberes nos compêndios e textos acadêmicos, e outros tantos como o 

conceito do artista como um nobre que se alegra em servir ao povo que o vê, 

escuta, aplaude; e que temos dentro de todos nós a possibilidade do artista, ou 

de viver o que um artista vive. Todos nós temos o nosso “eu- cênico”, o “eu-

cantor”. Nós aprendemos isso e muito mais com o Marcio Aurélio. 

Seguindo nessa mania de parceria, em 1994, inventamos o Misto 

Quente: como diz o nome tratou-se de um grupo coral que resolveu misturar as 

vozes, as cores, as classes sociais, os credos, as crenças e as crianças num 

grande exercício de igualdade. Os corais que formavam o Misto Quente eram: 

Coral Infanto-Juvenil da UNESP conduzidos pela regente Marisa Fonterrada, 

Coral Infanto-Juvenil do Mackenzie conduzido pelos regentes  Jonas Nogueira 

Jr. e Cláudia Soccio e Coral ECOARTE conduzido pelos regentes Adriana 

Francato e Jonas Nogueira Jr. O próximo desafio do Coral Infanto Juvenil do 

Mackenzie enquanto participante do Misto Quente era crescer na Alteridade e 

Igualdade; aprendemos e crescemos no conceito de coletivo-coral –plural. Pela 
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primeira vez nos apresentamos com uma orquestra sinfônica, a Orquestra 

Sinfônica de Americana sob a regência do maestro Parcival Módolo e no ano 

seguinte, 1995, nos apresentamos com a  Orquestra Jovem do Estado de São 

Paulo, sob a regência do maestro João Galindo. A experiência nos permitiu 

cantar mais uma vez com uma orquestra sinfônica, e também avançarmos no 

aprendizado de um repertório erudito composto para corais infantis com 

composições e arranjos orquestrais de canções natalinas do leste europeu e 

brasileiras. Gravamos um vídeo dessa apresentação que foi enviado por nós 

para a ISME/UNESCO- Associação Internacional de Educação Musical; fomos 

selecionados entre os dez grupos musicais que se apresentou na 22ª 

Conferência Mundial em Amsterdã-Holanda no ano de 1996. Na ocasião 

participamos também do Encontro Internacional de Coros de Bonn na 

Alemanha indicados pelos organizadores da Conferência da ISME. O 

espetáculo coral teve direção cênica e composição de figurinos de Marcio 

Aurélio Pires de Almeida mais uma vez. (ANEXO 06) 

O grupo ECOARTE, o mais novo integrante do nosso coletivo de corais, 

fazia parte de um projeto social patrocinado pela Fundação Vitae para 

atendimento à comunidade de moradores da favela do Jardim Rebouças na 

cidade de São Paulo. Eles deram o toque especial que aqueceu ainda mais o 

Misto Quente. Algumas das dez crianças do ECOARTE que viajaram conosco 

foram transformadas pela experiência: uma garota dois anos depois iniciou 

uma carreira internacional como modelo; outras duas crianças se esforçaram 

muito estudando em escola pública, prestaram vestibular e as duas 

ingressaram na Universidade Mackenzie que virou uma referência para eles. 

De uma forma ou de outra tivemos notícias sempre muito boas desse grupo 

mesmo nos anos que se seguiram. Quanto aos quarenta cantores e cantoras 

do Coral Infanto-Juvenil do Mackenzie, estes voltaram com outra visão de 

mundo e enxergando mais e melhor o outro que cantava ao lado deles. 

Tivemos dificuldades nos relacionamentos, e também de outras demandas  

antes das apresentações pública na Conferência internacional: muitos ficaram 

bem quentes antes do primeiro concerto chegando a medir trinta e nove graus 

de febre advindos da saudade de casa, da insegurança, da noção de perigo da 

exposição, dentre outros sentimentos e sensações. Por pertencerem a um 
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grupo mais experiente perceberam mais o perigo e tremeram, porém, 

trouxeram de volta na bagagem um amadurecimento imprescindível para as 

próximas experiências corais.  Essa primeira experiência internacional, 

entretanto, foi marcada por um grande e eficaz exercício de igualdade e 

solidariedade porque nós pudemos vivenciar em um mesmo espaço geográfico 

e temporal o preconceito de sermos latinos, “exóticos”, brasileiros de um 

suposto terceiro mundo, ou seja, pertencentes a um mundo que não era o dos 

outros nove países participantes.  Estávamos unidos por uma única identidade, 

a brasileira; misturados e juntos, sofremos e superamos juntos. Apoiamos-nos 

mutuamente, conseguimos brilhar e trazer na bagagem uma tempestade de 

aplausos como noticiou um jornal de Bonn na Alemanha. Na ocasião, foi 

apresentado durante os relatos de experiências um painel intitulado “Presente 

de Índio” que comentava o repertório apresentado pelo Misto quente, e também 

sua trajetória.  

De volta ao Brasil, nós, o Coral Infantil Mackenzie precisávamos colocar 

todas vaidades no seus devidos lugares e retomarmos a nossa trajetória 

seguindo nossas crenças e valores construídos comunitariamente. Um novo 

coral infantil já estava formado dentro das metas do projeto de Coros 

Graduados com os seus cantores com seus olhares fixados nos cantores e 

cantoras do Coral Juvenil que se haviam se tornado um estímulo e referencial 

para os pequenos cantores. Também os orientadores e coordenadores dos 

corais era o momento de retornar aos sábios ensinamentos dos mestres 

Samuel Kerr, Marcio Aurélio, Paulo Freire, Marisa Fonterrada, Koellreuter, 

Schafer, Dulce Primo, Violeta Gainza, e todos os que nos haviam referenciado 

para o trajeto a seguir de forma tão particular e privilegiada.  Foi então que para 

unir o grupo ainda mais, criamos um programa de tutoria musical, onde cada 

cantor mais experiente adotou um mais novo e menos experiente sendo seu 

monitor, orientador. Os regentes do coral, coordenadores musicais, faziam a 

supervisão somente. Esse modelo já havia sido apreendido e vivenciado 

quando da visita do Grupo Projeto Sonoro à Rennes, França. Uma das escolas 

visitadas no interior da França, na área rural, adotava esse modelo com 

sucesso. 
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 Para nós do Coral Infantil Mackenzie, ela, a música, já não era mais o 

fim, e sim o meio, o caminho. Retomamos com humildade nosso caminho junto 

da música. Terminamos o ano de 1996 trabalhando muito internamente 

atendendo à demanda da escola que nos prestigiava muito, desde os colegas, 

alunos e professores, quanto os gestores. Nessa altura do trajeto, os regentes 

corais e coordenadores musicais dos grupos eram convidados para os debates 

da orientação pedagógica e educacional a fim de discutir o projeto político 

pedagógico e o planejamento escolar para alinharmos o planejamento de 

atividades e repertório do coral com o curricular.  O coral Juvenil fez naquele 

ano uma belíssima e emocionante participação no lançamento do livro de 

poemas dos alunos da escola, o LERMACK. O mais interessante é que a 

participação era mista dos integrantes do coral e demais alunos que queriam 

participar sem distinção de grupos. Atendemos também às demandas da 

Universidade que nos requisitavam muito e do Instituto, nosso grande e maior 

patrocinador. Manter essa relação respeitosa e integrada com a instituição que 

acolhia o projeto sempre foi uma meta perseguida por nós todos: liderança e 

cantores dos dois corais que estavam prestes a se tornarem três. 

O ano de 1997, foi sem dúvida um tempo de muitas, novas e profundas 

experiências para o coral Infanto-Juvenil do Mackenzie. Nesse ano fomos 

convocados a realizar nossa trajetória sem as parcerias dos outros corais. 

Nada disso estava programado ou projetado para ser desse jeito, porém a 

dinâmica da história dinâmica do grupo - e a redundância é proposital - nos 

levou a isso. Ainda no final do ano anterior dois convites surpreendentes 

chegaram a nós: o primeiro vinha da Universidade Mackenzie para 

participarmos musicalizando o encerramento do VI Simpósio de Educação da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Pedagogia. O diferencial foi o fato de que 

cantaríamos após a celebrada palestra do mestre Paulo Freire que finalmente 

viria ao Mackenzie. (ANEXO 7) O outro, não menos impactante, foi um convite 

feito ao Coral Juvenil do Mackenzie pelo Sr. Jean Yves COULON, presidente 

do Comitê de Cooperação Rennes/França e São Paulo/Brasil para 

participarmos de um intercâmbio de jovens estudantes franceses e brasileiros 

de escolas designadas para aprenderem e trocarem experiências vividas sobre 

o tema do Patrimônio Cultural construído. Respondemos a ele com um desafio 



41 
 

que foi o de ampliarmos a proposta temática para tratarmos do patrimônio 

imaterial também e não somente do patrimônio construído. (ANEXO 8) 

Quanto ao primeiro convite, tratamos de nos preparar para o evento: 

vocalmente, mas também de contextualmente com os pensamentos de Paulo 

Freire. Com certeza foi uma das tarefas mais difíceis e prazerosas que tivemos 

para realizar.   Chegou o dia e todos nós estávamos do Coral infantil 

estávamos prontos para receber e cantar para o mestre Paulo Freire. Com as 

nossas simples canções soubemos mais tarde que o encantamos e à toda 

plateia. Escolhemos para aquela apresentação um repertório que tinha a 

pretensão de ser uma versão cantada do pensamento filosófico sobre as 

pessoas e a educação dele, Paulo Freire. . E assim foi. Quando ele tomou a 

palavra foram muitos minutos de elogios emocionados aos pequenos cantores, 

principalmente em relação à execução da canção Coração Civil de Milton 

Nascimento.  Um mês após a apresentação do coral Freire faleceu para nossa 

tristeza. Novamente o coral infantil foi convidado pela família de Paulo Freire a 

cantar em uma cerimônia em sua homenagem póstuma. Lá estávamos no 

teatro Tuca, o coral mackenzista, cantando em homenagem a um dos 

brasileiros mais importantes. A família nos contou que o motivo do convite foi a 

impressão que ficou para o educador quando da apresentação do coral em sua 

“reconciliação” (palavra utilizada por ele) com a Universidade Mackenzie. No 

relato de sua esposa, teria ele, Paulo Freire falecido em paz embalado pelo 

som das vozes dos pequenos cantores. Sempre ao término de cada 

apresentação pública nós fazíamos uma roda de conversa para avaliarmos a 

apresentação do coral. As crianças tinham consciência da importância daquele 

fato nas suas vidas e na história do grupo, incluindo o fato da participação de 

um grupo do Mackenzie no espaço da PUC - Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. (ANEXO 9) Com a publicação das fotos nos jornais de maior 

circulação em todo o país, na manhã seguinte, vários representantes 

eclesiásticos ligados à mantenedora do Mackenzie, a Igreja Presbiteriana do 

Brasil, se manifestaram repudiando a participação do Coral Infanto-juvenil na 

missa de sétimo dia de Paulo Freire como foi publicada a notícia nos jornais. 

Mais uma vez contamos com o apoio integral da diretoria executiva do Instituto 

Mackenzie que nos defendeu, bem como, a chancelaria da Igreja junto ao 
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Mackenzie e a capelania institucional. O assunto se estendeu até a reunião do 

Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os cantores e cantoras dos corais 

não foram poupados e democraticamente participaram de todo o doloroso 

processo. Entretanto, o projeto dos corais do Mackenzie atingiu naquele 

momento o máximo do respeito e parceria da diretoria do Instituto. Um 

aprendizado ímpar sobre a participação política de uma atividade cultural 

inserida no seu contexto. 

Nesse mesmo contexto de novas experiências e aprendizagens, alguns 

meses depois participarmos do evento “A cidade maniFESTA” (ANEXO 14) a 

convite do comitê organizador da USP-Maria Antônia em comemoração aos 30 

anos da ocorrência dos eventos políticos na rua Maria Antônia em frente aos 

portões do Mackenzie. Fomos e fizemos a ponte para os novos tempos das 

relações da Universidade Mackenzie com a Universidade de São Paulo. No 

ano seguinte o Instituto Paulo Freire nos convidou para participarmos do I 

Encontro Internacional – Fórum Paulo Freire; na carta convite nos convocava 

para participarmos da construção de um mundo segundo os ideais de Freire, 

“menos desumano e menos feio”. Sendo assim, o Coral Infanto-Juvenil do 

Mackenzie foi convidado a levar “amorosidade e belezura” para aquele 

encontro, como estavam dispostos os dizeres daquela carta convite. 

Quanto ao segundo convite impactante, no ano de 1997, aceitamos o 

desafio de assumir mais um compromisso internacional e construímos a muitas 

mãos e várias vozes o projeto chamado “minha cidade, como a vejo para você” 

com a chancela do Ministério da Cultura francês e do adido cultural francês em 

São Paulo, Sr. Jean-Yves Mérian. Desta vez, iríamos em uma versão solista, 

mas não sozinhos porque éramos verdadeiramente o grupo coral do 

Mackenzie; buscamos também, na Universidade Mackenzie, a parceria do 

curso de arquitetura e a partir do conceito de Murray Schafer (1991)  de 

paisagem sonora criamos coletivamente um repertório coral para o projeto. O 

nome do espetáculo foi “Patrioptique- minha cidade, como a vejo para você.” 

Este  programa também teve a direção cênica do mestre Marcio Aurélio Pires 

de Almeida, nosso parceiro sempre. Viajamos em turnê pelo Oeste da França e 

para Paris a fim de apresentar o espetáculo do projeto; isto aconteceu durante 

o mês de julho e todos os jovens coralistas do coral do Mackenzie foram 
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hospedados pelos coralistas franceses. A experiência desse intercâmbio que 

foi além da expectativa de um encontro de corais, trouxe um amadurecimento 

singular para os jovens cantores no âmbito pessoal e enquanto artistas 

também pois,  o fato de ficarem hospedados na casa outros jovens os 

colocaram frente  a frente com uma realidade radicalmente diferente.Eles  não 

vivenciaram apenas o tema “ minha cidade como a vejo para você” mas, 

viveram a experiência do “ minha vida como a vivo para você”. Foi sem dúvida 

uma aprendizagem muito significativa e os jovens cantores do coral juvenil 

voltaram completamente impactados com a experiência.  Em relação aos 

jovens franceses obtivemos apenas nuances do impacto deixado lá pela 

correspondência pós- encontro. Infelizmente o projeto aconteceu pela metade, 

pois a vinda do grupo francês não ocorreu, creio que por receio dos 

preconcebidos perigos da “nossa cidade como a víamos para eles”, sobretudo, 

“da nossa vida como a vivíamos”. Em uma avaliação entre os professores e 

profissionais percebemos que o tema da liberdade entre os jovens entre si e 

nas relações deles com seus professores ou orientadores gerou certo 

desconforto e temor na contrapartida do projeto em São Paulo. Da nossa parte 

finalizamos a turnê virando notícia em nossa cidade participando de matérias 

no telejornal da TV Globo, o SPTV, no parque Ibirapuera e de uma interessante 

matéria sobre a Voz e o Canto na realidade dos jovens na MTV em São Paulo.  

 Para encerrar o profícuo ano de 1997, participamos cantando no 

encerramento do curso “II VOZ- Escola Paulista de Medicina- curso de Disfonia 

Infantil”, a fim de relatar por meio de uma apresentação musical os resultados 

daquela pesquisa realizada no ano de 1992 por parte das fonoaudiólogas 

pesquisadoras no coral infantil. Anos depois, mais precisamente, cinco anos 

depois do experimento e pesquisa realizados o Coral Infanto-Juvenil do 

Mackenzie estava lá dando depoimentos e cantando os resultados. No ato de 

cooperar com o ensino eles, os cantores e cantoras, estavam aprendendo a 

importância da pesquisa científica, pois vivenciaram toda a sua metodologia ao 

participarem dela e naquele momento puderam perceber no próprio corpo os 

resultados que eram apresentados teoricamente no evento. Todos os temas 

abordados e vivências eram amplamente avaliados e discutidos em grupo 

durante nossas rodas de conversa nos encontros para os ensaios no colégio.  
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No ano seguinte retomamos nossa “mania de parceria” que na realidade 

era uma maneira de construir com segurança, na medida em que os grupos se 

fortaleciam mutuamente, e com economia, no sentido de “superávit” de ganhos 

oferecidos pela diversidade e interdisciplinaridade em relação ao investimento 

de tempo e dedicação na execução dos projetos. Para realizar todos esses 

projetos especiais, como chamávamos, tínhamos uma carga horária de ensaios 

duplicada, quando não triplicada. Além dos dois encontros semanais de 2 

horas cada para ensaios nos encontrávamos todos os sábados por um período 

de 6 horas para preparo vocal, corporal e cênico exigidos pelo repertório 

proposto.  Muitas vezes ficamos durante todo o final de semana em imersão 

discutindo os temas e tendo oficinas de teatro, dança, percussão instrumental e 

corporal, enfim, disponíveis para aprender o que nos faltava saber para a 

construção do novo repertório.  

A trajetória do Coral Infantil do Mackenzie foi se verticalizando no 

sentido de aprofundar sua proposta e seus experimentos artísticos garantindo 

ganhos para todos e para cada um dos seus integrantes. O grupo foi pouco a 

pouco adquirindo sua bagagem própria e autonomia a ponto de todos os 

cantores e cantoras participarem ativamente da montagem dos espetáculos e 

da manutenção do projeto. Naquele momento de nossa experiência estavam 

muito presentes os pensamentos de Paulo Freire (1977) a respeito de uma 

educação que liberta as pessoas da opressão, tornando-as críticas e 

autônomas a partir da aquisição de conhecimento e saberes que não ficaram 

represados com seus professores, e regentes; e também, os de Koellrreuter, 

que as experiências musicais deveriam fluir como rios que vão tomando corpo 

no coletivo das águas, no coletivo do canto das pessoas. O pensamento de 

ambos educadores permaneceu durante todo o processo de construção da 

experiência coral no Mackenzie. Os responsáveis pela liderança do grupo 

funcionavam como vozes orientadoras pela experiência profissional adquirida, 

mas não como únicos detentores do processo criativo. 

O ano de 1998 também foi de muitas e importantes realizações para os 

corais Infantil e Juvenil do Mackenzie. No primeiro semestre o Coral Juvenil se 

preparou intensamente para o novo projeto a ser apresentado na 23ª 

Conferência Mundial da ISME/UNESCO, em Pretória na África do Sul. 
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(ANEXO10)  Foi nesse momento que pela primeira vez surgiu o nome VOX 

MIX, visto que a união de corais já não era a mesma configuração do Misto 

Quente da conferência anterior. O VOX MIX foi composto pelos corais: Coral 

Sagrado do Colégio Sagrado Coração de Jesus e o Grupo INTEGRARTE que 

era formado por jovens bailarinos surdos e surdas,  advindos de uma camada 

da população de baixo poder aquisitivo. O INTEGRARTE era um programa de 

arte-educação promovido pela Prefeitura de São Caetano do Sul, município de 

São Paulo. O nome VOX se deu pelo elemento de intersecção e união de todos 

os participantes, a voz; e o MIX, pela mistura de tons das peles dos afro-

descentes, dos pardos e brancos; mistura dos credos religiosos e crenças, pois 

juntamos no mesmo grupo cantores de uma instituição católica e outra 

protestante presbiteriana que justamente no tocante ao campo da educação 

brasileira se tornaram opositores históricos desde o fim do século XIX; pela 

mistura das realidades sociais dos participantes que vinham de extratos sociais 

muito distintos e distantes; pela mistura de vozes que tinham vez e que não a 

tinham na sociedade; pela mistura dos sons e do silêncio.  

No início, a montagem do VOX MIX não foi uma tarefa fácil nem para os 

cantores e nem tampouco para os orientadores, pois todos nós carregávamos 

diferentes bagagens; nossa formação acadêmica e profissional era muito 

diversa e nossa postura muitas vezes adversa. O mestre Marcio Aurélio, a 

regente Adriana Francato e o professor Jonas Nogueira já vinham trabalhando 

juntos há certo tempo, mas outras vozes foram se aproximando e tornando a 

construção da experiência mais interessante ainda; se juntaram ao grupo  a 

bailarina e coreógrafa Geisa Minzoni, o arte-educador em dança popular e 

folclórica Antonio Fontalva, o cantor e compositor, Luiz Gayotto e o líder do 

grupo Barbatuques, Fernando Barboza, o Barba, que assim como o Gayotto é 

músico formado no curso de graduação em música popular da UNICAMP. 

Além desses convidados externos, se incorporaram ao grupo outros músicos 

contratados do Mackenzie: o compositor, arranjador, violonista e regente coral 

Mario Valladão que regia o Coralito do Mackenzie no projeto de Coros 

graduados; também a regente coral, pianista e organista Júnia Chagas. Esse 

time de mestres, cantores, cantoras, bailarinos e bailarinas criaram e 

realizaram um grande espetáculo para ser apresentado em Pretória chamado: 
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“Páreo, uma experiência brasileira”. A ideia foi de montarmos duplas de 

trabalho contendo surdos e ouvintes pareados para que um pudesse ser a voz 

e o silêncio do outro; para um fosse o movimento e o descanso do outro. A 

viagem do grupo à África do Sul não chegou a acontecer por circunstância 

financeira gerada pela falta de patrocínio do projeto, que por sua vez foi gerado 

por um momento difícil de transição no cenário político brasileiro. Entretanto, a 

experiência vivida pelo VOX MIX em São Paulo e no Brasil foi impagável e 

incomensurável.  

 Os sons dos corpos em movimento e as “vozes surdas” do grupo 

INTEGRARTE marcaram profundamente a história do Coral Juvenil do 

Mackenzie. Eles, os bailarinos e bailarinas, deixaram marcas profundas e 

ajuntaram para si, cada um individualmente e enquanto grupo artístico, muitas 

experiências por meio das trocas que aconteceram no âmbito do fazer artístico 

como na pessoalidade de cada participante.  Nós do grupo dialogávamos  

musicalmente por meio da percussão corporal dirigida pelo talentoso Barba; 

era preciso que o toque uns nos outros acontecesse para que os ritmos fossem 

repercutidos nos corpos cênicos, a experiência rítmica se realizasse, e partir  

dela, a dança. Aos poucos os bailarinos se tornaram confiantes e migraram 

para os instrumentos de percussão disponibilizados pelo percussionista 

Gayotto. Envolvidos por essa massa sonora, dessa vez, eram os cantores e 

cantoras que cantavam e dançavam. Gayotto também era o responsável pelos 

arranjos vocais e preparação vocal das canções indígenas na busca de uma 

aproximação com a sonoridade, musicalidade e espiritualidade expressa nos 

rituais dos índios brasileiros. A montagem cênica e o figurino ficaram sob a 

responsabilidade competente de Marcio Aurélio que respondia pela coreografia 

e direção cênica juntamente com a Geisa. Os regentes corais ficaram 

responsáveis pela montagem do repertório, da afinação e harmonização das 

vozes. Porém, tudo era decidido em conjunto com a participação de todos. O 

espetáculo era nosso, de todos nós para nós todos.  O espetáculo, 

transformado em um verdadeiro culto à arte foi apresentado em vários e 

diferentes espaços cênicos de São Paulo e em outros estados brasileiros. 

Reconhecemos naquele momento que a prática artística tem de acontecer do 

Homem para o Homem, para o desenvolvimento humano ao contrário de 
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outras proposições de se fazer a Arte pela Arte. Enfim, essa foi a nossa 

escolha.  

Nesse momento da trajetória do Coral Infantil do Mackenzie, o projeto de 

Coros Graduados atingiu seu ápice e se organizou em um departamento dentro 

do Instituto Presbiteriano Mackenzie: a Divisão de Arte e Cultura do Instituto 

Presbiteriano Mackenzie que atenderia não só ao colégio, mas também à 

universidade. O resultado da experiência tomou proporções não esperadas; 

não para aquele momento. Nas metas apresentadas ainda no ano de 1990 se 

previa que ao final de uma década se constituísse um departamento de música 

no Instituto. A meta foi atingida com antecedência de dois anos e “amplificada” 

em suas fronteiras. A DAC- Divisão de Arte e Cultura  foi implantada para gerir 

e coordenar a política cultural da instituição e propor ações culturais em todas 

as modalidades artísticas no Colégio Mackenzie  e na Universidade Mackenzie 

e atender a demanda da agenda cultural do Instituto Presbiteriano Mackenzie. 

Já no final de 1998 éramos três corais no projeto de coros graduados: O 

Coralito, dos iniciantes incluindo os alunos da Educação Infantil, o Coral Infantil 

e o Coral Juvenil. 

Para encerrar o ano de 1998, o Coral Infantil do Mackenzie foi convidado 

para integrar o Coral Infantil da ópera Carmen no Teatro Municipal de São 

Paulo sob a regência do maestro Isaac Karabtchevsky e direção cênica de 

Marcio Aurélio Pires de Almeida. Era uma nova oportunidade para o novo coral 

infantil visto que o grupo infantil anterior que havia participado da temporada de 

espetáculos no Teatro Municipal de São Paulo em 1993 agora fazia para do 

grupo juvenil. O grupo dos pequenos cantores que admiravam a trajetória dos 

mais antigos e tinham expectativas de seguirem seus passos tiveram também 

sua participação em uma temporada de espetáculos no Teatro Municipal. 

(ANEXO 11)  A experiência vivida pelos seus tutores corais foi de grande valia 

e importância na preparação dessa grandiosa responsabilidade. Mais uma vez 

o apoio institucional do Mackenzie foi impecável ao contratar a corepetidora do 

próprio Teatro Municipal de São Paulo para acompanhar os ensaios das 

crianças e uma professora de francês, também cantora, para o estudo das 

letras das peças musicais do coral infantil. Não fomos sozinhos, nossos 
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parceiros o Coral FIFUN e o Coral estavam lá juntamente conosco formando 

um grande grupo que as cenas exigiam. 

 O grupo de jovens do Coral Juvenil do Mackenzie seguiu sua trajetória 

criando suas “obras corais”, que era o nome dado por nós ao conjunto do 

repertório de um programa ou espetáculo. Nosso último programa de repertório 

foi baseado na relação da música contemporânea composta por Imant 

Raminsh e a música barroca composta por Georg Friedrich Haendel, que por 

sua vez fazia referências à antiga filosofia grega. Criamos o espetáculo 

intitulado “Se EU quiser falar com DEUS” que continha peças musicais dos 

compositores citados acima, de Gilberto Gil além de outros compositores 

brasileiros e estrangeiros e música ritual indígena brasileira. O repertório foi 

montado a partir da pesquisa de saberes advindo do campo da matemática 

como a medida do retângulo áureo, os fractais e a escala dos números de 

Leonardo Fibonacci. O figurino foi inspirado no parangolé de Oiticica que 

possui as medidas do retângulo áureo e se configura a partir do seu uso, o que 

lhe confere o significado.  Este programa foi construído a partir de uma 

profunda e ampla pesquisa realizada pelos cantores, cantoras e regente 

juntamente com professores dos Cursos de Comunicação e Arte, da 

Engenharia, da Arquitetura e Filosofia da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e de outras universidades. Uma de nossas companheiras no grupo,  

pianista e regente do programa de Coros Graduados, a música Junia Chagas, 

estudava na época a composição musical durante o período  do barroco 

europeu e se focava nas composições de Haendel. Ela foi uma peça chave na 

composição desse último repertório e contribui grandemente ensinando-nos a 

todos.  Quando o Coral Juvenil apresentava as peças barrocas e 

contemporâneas tinha a exata referência dos pontos de culminância das 

partituras, chamados pontos ‘áureos’ e, portanto, incorporavam esses 

conhecimentos nas interpretações. Cabe ressaltar que nesse momento o grupo 

de jovens estava tão musicalmente autônomo que a presença física do regente 

coral já não era mais necessária. Durantes as apresentações ou concertos, o 

regente trocava de lugar com um dos cantores ou cantoras que tomava à frente 

e liderava o grupo enquanto ele se tornava mais um cantor; isso enquanto .a 

canção estava acontecendo. Era um jogo cênico que dizia muito de como as 
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relações no grupo estavam estabelecidas. Outras ocasiões, mesmo durante o 

concerto, o grupo seguia sem a figura do regente liderando, pois ele esta 

tocando algum instrumento ou fazendo parte da montagem cênica, ou seja, em 

outra função que não era mais a de liderança, da coordenação, mas da 

participação conjunta.  Na composição do figurino seguimos a escala dos 

números de Fibonacci a partir das cores: um parangolé azul, dois amarelos, 

três laranja, cinco verdes oitos vermelhos, e assim por diante.  Todo esse 

mistério que envolvia o repertório criou uma cumplicidade muito grande entre o 

grupo e uma ligação espiritual muito forte também. 

 O programa “se EU quiser falar com DEUS” foi apresentado na II 

Jornada Nacional de Atualização em Educação Artística em Buenos Aires na 

Argentina no início de 1999. O destaque dessa turnê do Coral Juvenil do 

Mackenzie foi a participação dos cantores e cantoras na palestra de 

encerramento do evento. Nessa ocasião apenas o regente do coral havia sido 

convidado para falar e a palestra apresentava as possíveis relações da 

Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire (1977) com a experiência do canto 

coral como agente da educação musical no Brasil; num dado momento, 

entretanto, enquanto palestrante o regente do coro e palestrante convidou  a 

todos para experimentarem e se exercitarem sobre o que se explanava a 

respeito dos saberes de Paulo Freire. Então, ele saiu de cena, literalmente, e 

os jovens cantores e cantoras assumiram a palestra internacional. (ANEXO12) 

As experiências anteriores os tinham preparado para novas tarefas e desafios 

e por isso, enfrentaram a resistência dos educadores de outros países que lá 

estavam, a dificuldade da compreensão da língua e concluíram a tarefa com 

brilhantismo e foram aplaudidos tanto no final da palestra quanto ao  final do 

espetáculo “se EU quiser falar com DEUS”  que aconteceu na sequência da 

palestra encerrando aquele encontro. Ainda no final desse ano apresentamos o 

mesmo espetáculo na cidade do Rio de Janeiro em uma praça no centro da 

cidade, em frente a uma igreja de construção barroca. Nesse concerto uma 

diretora de teatro nos procurou indagando sobre o segredo que estava implícito 

no figurino do coral. A desafiamos a descobri-lo e nos escrever assim que 

decifrasse o nosso segredo; apenas a situamos dizendo que tudo seguia uma 
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escala numérica. Meses depois ela escreveu dizendo ter descoberto o segredo 

da escala numérica de Fibonacci.  

O espetáculo “Se EU quiser falar com DEUS” também foi apresentado 

na abertura do V Curso Internacional de Regência Coral no espaço “Casa de 

Ruy Barbosa”. (ANEXO 13) A coincidência era que o auditório no campus do 

Mackenzie onde o coral sempre se apresentava também se chamava Ruy 

Barbosa. Depois desse concerto para um público internacional no Rio de 

Janeiro seguimos para São Paulo e realizamos nossa última apresentação 

juntos, enquanto Coral Juvenil Mackenzie, no auditório Ruy Barbosa, agora em 

São Paulo. Este espetáculo, quando apresentado na nossa casa musical, no 

Mackenzie, também suscitou controvérsias e os artistas envolvidos tiveram que 

enfrentar as consequências daquela “provocação coral”, pois naquele momento 

o Mackenzie passava por um processo de assimilação e reconhecimento como 

instituição explicitamente confessional que seguia um modelo teológico 

protestante reformado calvinista, ou seja, totalmente tradicional com tendências 

fundamentalistas. O espetáculo que também, e sempre, teve a assinatura da 

direção cênica de Márcio Aurélio Pires de Almeida, terminava com uma roda de 

pajelança ao som de uma canção indígena. No desfazer dessa espiral 

frenética, ao som das vozes em harmonia e dos instrumentos de percussão 

tocando um ritmo de samba enredo com todos os tamborins que se tinha direito 

de ouvir, os cantores desciam do palco rapidamente, passando pela plateia 

com os parangolés esvoaçando entre as pessoas e sumiam; isso mesmo, os 

cantores e cantoras saíam do auditório; nós todos saiamos e não voltávamos 

mais à cena. A plateia impactada e emocionada pelo estranhamento não sabia 

se aplaudia ou se silenciava. Creio que esse foi o nosso ápice de maturidade 

quando a arte que nós fazíamos já era maior do que nós mesmos. Nossa 

música ressoava na memória, na emoção das pessoas sem mesmo nós 

estarmos presentes. 

No final daquele ano algumas crianças que iniciaram o coral infantil em 

1990 já se aproximavam da maioridade e se formavam na educação básica. A 

nossa tarefa já estava cumprida segundo o proposto no projeto inicial para os 

dez anos. Nós precisávamos decidir o que fazer e que rumo tomar juntamente 

com os corais dos menores que seguiam no projeto de Coros Graduados. 
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Decidimos seguir como um grupo independente chamando grupo VOX MIX. 

Fomos convidados pela cantora e professora do Instituto de Artes da 

Universidade Estadual Paulista, professora Márcia Guimarães para gravarmos 

uma seleção de canções do “Guia Prático” de Heitor Villa-Lobos. O material 

faria parte da sua tese de doutorado na Universidade de Campinas (2003). 

Esse material fonográfico nunca ter sido publicado.  De qualquer forma mais 

uma tarefa foi cumprida pelo VOX MIX com competência técnica e 

profissionalismo. Depois disso, nós seguimos cada qual seu caminho levando 

toda a experiência vivida e construída coletivamente.  

Para sermos coerentes com todo o trabalho pedagógico fundamentado 

na teoria de Paulo Freire (1996), na sua Pedagogia da Autonomia, acreditamos 

que naquele momento todos devíamos seguir nossos caminhos levando cada 

qual sua bagagem, professores e alunos, arte-educadores e educandos. Enfim, 

todos os participantes do grupo VOX MIX em comum acordo tomaram esta 

decisão; alguns, entretanto,  mostraram bastante resistência à ideia do grupo 

musical se desfazer . A maioria deles continuou se encontrando e alguns 

voltaram a frequentar voluntariamente os corais do Mackenzie. O Coralito, 

Coral Infantil e Coral Juvenil e Coro do Jovem do Mackenzie seguiram sobre a 

direção da regente Claudia Mussi que fez parte de toda a experiência vivida 

como regente assistente e pianista desde a fundação do Coral Infantil do 

Mackenzie. 

Em 2007, um curioso encontro do grupo aconteceu em comemoração e 

recordação do programa Patrioptique (1997). Muitos jovens do extinto VOX 

MIX estavam presentes juntamente com outros que haviam participado e ainda 

participavam dos corais do Mackenzie. Estávamos reunidos em torno de 60 

pessoas quando espontaneamente alguns cantores e cantoras mais 

experientes tomaram a liderança do encontro e iniciaram uma retomada do 

repertório do coral desde o primeiro concerto em 1990. Foi uma nova 

experiência incrível; eles guardavam na memória as letras, os tons exatos das 

canções, as harmonias dos arranjos musicais; que riqueza de emoções e 

sentimentos envolvidos em clima de amizade, alegria, saudade e Arte. Naquele 

dia soube que até os familiares dos cantores e cantoras indiretamente 
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contaminados com a experiência também seguiram com suas bagagens e 

transformaram os rumos de suas vidas.  

 

Os últimos versos da canção  de Gilberto Gil, “Se eu quiser falar com 

Deus” diz o seguinte:  

... Tenho que dizer adeus 

Dar as costas, caminhar 

Decidido, pela estrada 

Que ao findar vai dar em nada 

Nada, nada, nada, nada 

Nada, nada, nada, nada 

Nada, nada, nada, nada 

Do que eu pensava encontrar. 

Na trajetória do Coral Infantil do Mackenzie até sua emancipação 

enquanto grupo VOX MIX os resultados foram para além do que se pensava 

encontrar e do que todos nós pensávamos encontrar. Porém, era chegada a 

hora de virar as costas sem abandonar a experiência e seguir cada qual com 

suas bagagens e suas escolhas. Não foi fácil, pelo contrário, foi muito difícil 

dizer adeus. Necessário adeus para se completar um ciclo e começar outro; 

para encerrar um capítulo e começar o outro seguinte. 
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2. UMA EXPERIÊNCIA EM ARTE VIVIDA PELO GRUPO VOX MIX  

  - A ANÁLISE.  

“Somos enlaçados ao mundo e aos outros numa confusão indeslindável” 

         Merleau-Ponty 

 

 No capítulo anterior foram escolhidos alguns fatos e algumas 

experiências dentre muitas, que fazem parte da experiência em arte vivida pelo 

grupo musical Vox Mix. A narrativa foi realizada, na maioria dos relatos na 

primeira pessoa do plural porque não é possível dissociar-se a experiência dos 

cantores, da experiência dos coordenadores musicais e demais artistas e 

educadores que dela participaram. Mesmo tendo passados já 14 anos do 

encerramento das atividades artísticas do grupo, o pesquisador em arte, ao 

fazer a análise da experiência transita em vias paralelas para manter o seu e 

ao mesmo tempo mantém sua proximidade e até intimidade com ela pelo fato 

de ter a vivenciado como sua própria experiência. A sua presença foi constante 

em todos os momentos dessa construção, salvo daqueles em que as outras 

experiências pessoais e individualizada de cada cantor ou cantora vivenciou e 

construiu a partir de suas construções próprias também. Por isso, pode-se se 

dizer que a experiência do grupo Vox Mix foi a nossa experiência e ao analisá-

la, o pesquisador, faz uma análise da própria experiência e seciona os dados 

da pesquisa a partir de sua interpretação, de sua visão, de sua escuta pessoal. 

Entretanto, consciente da necessária superação da individualidade e 

subjetividade para atingir a objetividade imprescindível na sua pesquisa. 

  A narrativa da análise foi diferenciada enquanto forma textual e divisão 

de capítulos, na tentativa de se manter a naturalidade das vivências e 

experiências narradas frente ao olhar distanciado, na medida do possível, do 

pesquisador. Toda descrição é resultado de uma interpretação, então, tanto o 

processo narrativo quanto a análise são resultantes das escolhas do 

pesquisador em arte (Zamboni, 2012) ou do praticante pesquisador 

(Fortin,2009).  A presente análise da experiência procura capturar o “estado da 

arte” e mantê-lo vivo, sonoro, sem perder sua essência, mas também busca ver 
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e rever nela as suas bases fundantes, seus pressupostos e suas “verdades 

implícitas”.  O esforço para não abandonar a objetividade necessária ao 

processo de pesquisa se soma ao de também não abandonar as “delícias” da 

subjetividade poética que permite o ir além da experiência como fato 

acontecido e do relato para a comunicação de si para o outro.  

Não é tarefa fácil, portanto, falar das experiências de outrem e tampouco 

analisá-la sem vivenciar a “crise de representação” (Fortin, 2009). Torna-se 

mais verdadeiro falar de uma experiência própria vivida conjuntamente com 

outros parceiros. Por outro lado, conhecendo o outro se tem a chance de 

conhecer-se melhor e se reconhecer nele; isto não deixa de ser um grande 

exercício de pesquisa enquanto busca descobrir no encontro da vivência ou na 

análise dele, “verdades mais universais” sem a pretensão da generalização sob 

o perigo de se perder a originalidade da obra de arte. É quase impossível não 

levar em consideração essa relação tão intrínseca em um grupo que decide 

realizar a música juntos, em forma coral. O canto coral pressupõe o canto 

conjunto, uma experiência artística coletiva e única, mesmo podendo ter 

interpretações e resultantes diferentes para cada cantor participante. Se no 

primeiro capítulo a voz do narrador abandonou o “eu-mentor”, para se tornar a 

voz do grupo musical na composição da “obra coral” (como era denominado 

todo o processo artístico do grupo Vox Mix por Marcio Aurélio). Nesse capítulo 

então, há um retorno ao “eu” do pesquisador, mesmo sendo ele o idealizador, 

catalisador e coordenador da experiência. Isso não lhe confere, contudo, a 

supremacia das verdades explícitas pelo processo da experiência, pelo 

contrário, o torna duplamente responsável, tanto pelas escolhas para a 

comunicação quanto para a análise dela. Na análise se expõe o ir e vir do 

artista e pesquisador entre a experiência pessoal e às dimensões culturais 

ligadas ao ambiente onde tudo aconteceu e à comunidade instituída no coral 

envolvendo não só os cantores e seus familiares, mas também as plateias, 

parceiros artísticos e educacionais, compreendendo outros músicos e 

musicistas, professoras e professores.  

Segundo Fortin (2009) a história pessoal do artista se torna um 

trampolim para uma compreensão maior e o seu percurso discursivo deriva em 

direção a outros e com isso ele ultrapassa a individualidade seguindo pela 



55 
 

alteridade a refletir sobre e com a coletividade. Sua reflexão, entretanto, 

contribui inclusive para ampliar seu conhecimento geral de sua auto-poética. A 

coleta de dados do artista-praticante-pesquisador sobre o processo da própria 

criação artística, busca nos dados visíveis da sua prática, e da sua experiência 

em arte, o material para subsidiar a revelação do “invisível” na sua prática 

artística.  Dessa maneira se mantém a base da experiência vivida que é sua 

sensibilidade e singularidade mesmo com a consciência da existência de 

realidades múltiplas e da “co-construção” da experiência à muitas vozes; 

ordenando o lógico e o sensível no mesmo contexto da pesquisa em arte 

(Zamboni, 2012). 

Na trajetória da construção da experiência do Coral Infantil Mackenzie 

até se tornar o grupo Vox Mix, não poderia ser diferente, visto que foi dez anos 

de convivência intensa movida pelo desejo de fazer, de entender e experenciar 

a arte. Alguns de seus participantes entraram no grupo com sete, oito anos de 

idade e saíram com dezessete, dezoito anos. No início os encontros musicais 

ou ensaios, aconteciam duas vezes por semana, mas depois devido aos 

compromissos e complexidade do repertório foram necessários três encontros 

semanais e quando das turnês internacionais, até quatro encontros, incluindo, 

os finais de semana de intensos ensaios, estudos, pesquisa e convívios. Foram 

muitas horas, dias, meses e anos nesse profícuo convívio. 

A experiência em arte do grupo Vox Mix como um todo é resultante de 

várias experiências e vivências artísticas, algumas delas já narradas nesse 

trabalho no capítulo anterior, outras não ainda. Durante a análise àquelas 

vivências já apresentadas na narrativa podem ser acrescentados detalhes e 

outros dados que transcendam a própria narração pela sua natureza. Esse 

conjunto de experiências e vivências será dividido em quatro tópicos que são 

fundantes e constituintes no trabalho de canto coral: a prática de ensaios, a 

técnica vocal, o repertório e a apresentação pública e/ou concertos. Desde a 

segunda metade do século XX até a contemporaneidade os encontros, 

congressos, painéis, fóruns, etc. para regentes e cantores corais versam sobre 

estes tópicos em suas temáticas principais. No livro intitulado “Ensaios: olhares 

sobre a música coral brasileira”, organizado por Eduardo Lackscchevitz, três 

importantes regentes coral  e um compositor discorrem sobre a atividade coral 
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no Brasil e seus escritos giram em torno deste quatro temas maiores da 

atividade coral mesmo que nomeados de maneiras diferentes e 

particularizadas.  Mais recentemente, outros temas sobre a atividade estão 

surgindo como a montagem cênica dos concertos e espetáculo em função de 

uma nova categoria chamada: coral cênico. Estes tópicos estão assim postos a 

fim de facilitar didaticamente a análise da experiência em arte como um todo e 

sua interface com o processo de formação artística e educação dos cantores e 

cantoras do grupo Vox Mix sem,  contudo, perder o sentido de unicidade dos 

fatos e relatos, e a correlação entre eles.  

2.1 OS ENSAIOS: encontros musicais ou “a máquina de fazer música” 

Os ensaios do coral como tecnicamente eram chamados, na realidade 

era um espaço de convívio entre as pessoas participantes dos grupos corais do 

Mackenzie e delas com a música, ou a experiência musical. Por isso, 

chamávamos esses ensaios de encontros musicais. Para Kerr (2006) o 

convívio dos ensaios é a razão da existência do coral, do encontro das pessoas 

para cantar. É, inclusive, mais importante do que as apresentações que, aliás, 

nem precisariam acontecer segundo o autor. Nos corais do Mackenzie os 

ensaios tinham um caráter lúdico e prazeroso, mas sem nunca perder o foco do 

aprimoramento técnico e estudo teórico da música e do canto. Dentro dessa 

perspectiva, esses encontros musicais se tornavam oportunidades para o 

improvável acontecer. Na língua italiana, o ensaio do coral se chama provare, o 

que lhe concede um caráter experimental. Durante o provare é possível ocorrer 

o imprevisto e o improviso. Tínhamos um roteiro, um plano de ensaio, porém 

como este era um espaço de conhecimento e autoconhecimento muitas 

experiências aconteciam sem estarem planejadas e encontravam espaço para 

sua realização.  

Em outros momentos, os improvisos musicais faziam parte do plano do 

ensaio, por exemplo: uma melodia era indicada em dois ou três compassos e o 

grupo aleatoriamente e espontaneamente ia a completando. Algumas 

experimentações se faziam com a questão harmônica brincando com acordes 

e cluster, montando prateleiras sonoras sobrepondo melodias populares e 

utilizando sons vocais, as vocalizações. Tanto Koellrreuter quanto Gainza 
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utilizam a técnica da improvisação desde a iniciação musical e não somente 

quando o aluno já se encontra em um estágio avançado no programa de 

composição musical. Schafer também apresenta esta possibilidade para a sala 

de aula de participantes não músicos e também para alunos de música.  

Durante nossos ensaios a criação musical, o improviso e o jogo eram muito 

valorizados e estimulavam a participação efetiva dos cantores e cantoras 

valorizando suas produções musicais, e consequentemente, aos seus 

produtores. Quando chegaram aos nossos encontros musicais os Barbatuques 

liderados pelo músico Fernando Barboza, os jogos de improviso ganharam 

outro espaço para além da voz: o corpo sonoro. Eles vieram para nos habilitar 

para um repertório específico, porém, trouxeram para todo o escopo dos corais 

a percussão corporal.   

Era muito comum termos nos encontros/ensaios, artistas, pensadores, 

filósofos e profissionais de diversas áreas que deixavam conosco suas 

contribuições para nosso desenvolvimento.  Todos tinham espaço entre nós, 

desde que viessem dispostos a trocar experiências e conhecimentos, para nos 

ouvir e nos comunicar. 

Durante as apresentações e concertos mais formais o improviso se 

tornava o momento de brincar em cena. Improvisávamos e criávamos 

montagens de cenários sonoros utilizando o conceito de paisagem sonora de 

Schafer, trocávamos as funções de regente e cantor, alterávamos as ordens e 

canções do repertório e apresentávamos publicamente alguns exercícios 

vividos nos ensaios.  

Os nossos encontros musicais eram também momentos do 

desenvolvimento da nossa percepção auditiva e musical por meio de jogos que 

preparavam e desenvolviam nossa escuta seguindo os conceitos de silêncio e 

som apresentados por Schafer em seu livro “ O Ouvido Pensante” (1991). Os 

ganhos não eram somente quantitativos, mas também qualitativos. Ouvíamos 

mais e melhor e assim podíamos nos afinar mais e melhor, musicalmente e/ou 

socialmente. Uma máxima trabalhada e apreendida em todos os grupos corais 

do Mackenzie e durante todo o processo foi a busca da afinação de nossas 
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pessoalidades dentro do grupo por meio do canto coral, em conjunto. Essa 

prática acontecia prioritariamente durante nossos encontros musicais. 

 Aprendemos novas dinâmicas de ensaio com o maestro norte-

americano Henry Leck e as aplicávamos somando-as à filosofia de Schaffer 

para aprendemos a nos escutar. Durante os o coral era dividido em dois ou três 

subgrupos e um apresentava a mesma canção para os outros que tinham a 

tarefa de fazer a crítica do som ouvido. Para tanto era necessário que 

houvesse uma concentração muito grande e se fizesse o devido silêncio para 

perceber os detalhes no canto dos outros grupos. Quanto ao silêncio, Schaffer 

dizia que era o único recipiente para inserirmos o som para vivermos o evento 

ou a experiência musical¹. Esse conceito alterou nosso modo de escutar e 

fazer música, de cantar e entender a música. Nós aprendemos a ouvir a nossa 

própria voz e a do outro, e ainda, as nossas vozes juntas. O grupo cresceu e se 

desenvolveu em alteridade a partir desses mecanismos e recursos 

pedagógicos utilizados nos ensaios.  

Nos encontros musicais também se aprendia leitura de partituras. Mais 

uma vez influenciados pela pedagogia de Koellrreuter e Schaffer, nos 

expúnhamos não só as escritas tradicionais da pauta musical como também de 

partituras de música contemporânea. Era um desafio tanto para as crianças e 

quanto para os regentes. Em uma apresentação interna em comemoração ao 

dia das mães, as crianças do coral infantil expuseram grandes cartazes 

contendo a canção intitulada “Amor”, compostas por Vitor Fluser. Aquela 

apresentação da grande partitura com gráficos e desenhos causou um grande 

estranhamento na plateia. A sonorização da canção, idem. Porém, foi uma 

experiência divertida e interessante. 

 Parte do tempo dos encontros musicais era destinada a essas 

experimentações e exposições de ideias individuais e coletivas que faziam 

parte do estudo da linguagem musical. Para além das questões ligadas ao 

aprendizado da arte, também, outras ações pedagógicas ocorriam durante os 

encontros: eram estabelecidas desde os primeiros passos da construção da 

experiência padrões da relação professor-aluno, educador-educando, regente-

cantor, mais horizontalizada pautados numa perspectiva empreendedora e 
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construtivista no processo da educação em arte. Todos eram protagonistas da 

construção coletiva e ao mesmo tempo das próprias construções, das próprias 

experiências. A ambiência da arte nos propiciava esse feito todo o tempo. Era 

bom, prazeroso e enriquecedor trabalhar dessa forma.  

Outro aspecto bastante importante das vivências pedagógicas no grupo 

durante os encontros em especial era a possibilidade do exercício do 

monitoramento por meio da tutoria. Os alunos mais avançados em um ou mais 

quesito da aprendizagem em arte, podia e deveria apoiar (e não ajudar) a um 

colega de canto menos preparado para aquele quesito. Alunos que já haviam 

compreendido o processo da escuta inteligente e por tanto da afinação 

apoiavam os “desafinados”. Sim, o coro tinha um grupo de cantores e cantoras 

menos afinados musicalmente falando. Duplas ou trios eram formados e sem o 

menor constrangimento, muito pelo contrário, o grupo como um todo ia se 

afinando e cantando melhor junto.  Essa atitude foi emprestada diretamente de 

posturas pedagógicas adotadas na escola onde o coral acontecia.  

Certa vez, uma garotinha que cantava no grupo, apresentava uma 

grande dificuldade de afinação. Ela também apresentava dificuldades de 

aprendizagem na escola. Durante nossos encontros musicais percebemos que 

quando o estímulo musical vinha pelo lado direito ela o percebia melhor e 

quando pelo esquerdo não. Então, o fato  foi apurado mais tecnicamente pelo 

regente do coral que aplicou um teste em um encontro com a cantora 

separadamente. O caso foi comunicado aos pais que buscaram ajuda 

profissional e descobriu-se que a garota tinha uma perda auditiva bastante 

acentuada em um dos ouvidos. Com uma pequena intervenção cirúrgica, 

felizmente, a audição voltou à normalização. A melhora do rendimento escolar 

foi imediata; soube pela ex-garotinha, agora já uma jovem, que ela se tornou 

uma cantora popular profissional e se apresenta em casas noturnas e 

estabelecimentos de entretenimento. 

Os ensaios, ou encontros musicais, tinham funções múltiplas como já foi 

dito que iam para além da repetição das canções do repertório do coral. Eram, 

na realidade, um espaço de interação, educação e desenvolvimento humano. 

Não eram “máquinas de fazer música”. 
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2.2    A TÉCNICA VOCAL: A descoberta da voz. 

Neste tópico em particular, a minha experiência pessoal desencadeou 

uma experiência impar no coletivo coral infantil, por isso, é preciso comunicá-la 

inicialmente na primeira pessoa. No final do ano de 1991, um  ano após o início 

dos trabalhos do coral infantil, eu enquanto o regente do coral fiquei totalmente 

afônico depois e um período disfônico¹. Entrei em pânico, porque perder a voz 

significava perder a vez; naquele momento perder a voz ou a qualidade vocal 

era o mesmo que encerrar a carreira de professor e educador musical. Passei 

por um longo e exaustivo processo de fonoterapia e reeducação vocal. Todo o 

tratamento foi coordenado pela Dra. Mara Behlau, fonoaudióloga, e o Dr. Paulo 

Pontes, otorrinolaringologista¹. Por meio deles conheci a Dra. Sandra Maria 

Pela, na época aluna do curso de pós-graduação da Universidade federal de 

São Paulo no programa de Distúrbios da Comunicação Humana. A Dra. Sandra 

foi assistente da Dra. Mara no acompanhamento do meu tratamento; ela 

passou a assistir os ensaios do coral infantil, bem como, às aulas de educação 

musical a fim de verificar minha postura e prática vocal. 

Em paralelo aos exercícios fonoaudiológicos, a Dra. Mara começou a 

realizar um processo de consciência e descoberta da voz apresentando-me 

sua fisiologia e psicodinâmica. Os resultados das ações conjugadas permitiram 

que a minha voz fosse recuperada sem intervenção cirúrgica com sucesso 

total. O maior ganho foi eu poder aceitar a minha nova voz, ou melhor, a minha 

verdadeira voz. Era minha vez de voltar ao trabalho junto ao coral e era uma 

vez um novo olhar e uma nova escuta em relação ao trabalho do coral infantil. 

Era uma vez uma nova história. O recomeço. 

O ato de cantar é uma forma de expressar emoções através da voz, de 

mostrar o potencial vocal utilizando uma técnica específica ou não, seja 

em solo ou em coro. A voz cantada é uma das manifestações mais 

expressivas dos caminhos, da identidade de um povo e do momento 

psicológico de um compositor, de um cantor e de sua plateia. 

(BEHLAU, 1989) 

No ano seguinte, iniciamos uma pesquisa sobre os modos de cantar das 

crianças e da fase do processo de maturação da voz, chamada: muda vocal². 
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Foi então que as fonoaudiólogas orientadas pela Dra. Mara Behlau e 

coordenadas pela Dra. Sandra Pela vieram aos nossos ensaios e realizaram 

uma séries de testes e estudos voltados para o canto coral infantil e a técnica 

vocal adequada às faixas etárias e especificamente às crianças e adolescentes 

cantores com problemas vocais e/ou na fase da mudança de voz. Os 

resultados foram publicados na dissertação de mestrado da Dra. Sandra Pela³ 

Segundo Pela (1996), o canto coral para crianças e adolescentes é uma 

atividade saudável e educativa, desde que realizada de maneira adequada e 

prazerosa. E quanto aos resultados de sua pesquisa pontua que “ nos 

indivíduos com vozes alteradas, foi observada melhora da qualidade vocal e 

redução das alterações”. A pesquisa provava que aquela atividade musical do 

Coral Infanto-Juvenil do Mackenzie trazia benefícios aos participantes, 

inclusive, aos que apresentavam alguma alteração vocal. 

Seguimos estudando e pesquisando a prática do canto infantil e juvenil e 

publicamos um artigo juntos: a Dra. Mara Behlau, a Dra. Sandra Pela e os 

regentes corais e educadores musicais Adriana Francato e Jonas Nogueira Jr; 

o texto interdisciplinar é a síntese de um encontro entre profissionais da área 

da saúde e da arte versando sobre a voz e sua produção musical¹ e foi 

publicado nos “Tópicos em Fonoaudiologia”, volume III (1996). 

Retornando à experiência do grupo coral percebemos que uma 

experiência pessoal pode ser base para uma experiência coletiva muito maior, 

principalmente quando ela é relevante e bem sucedida. Por isso, durante todo 

o processo da construção do grupo Vox Mix, nós fomos extremamente 

cuidadosos com nossas vozes.  

Todos os cantores passaram pelo programa de descoberta da voz a fim 

de que tivessem autonomia sobre elas e soubessem definitivamente que a voz 

é uma produção corporal e, portanto, acontece no próprio corpo de cada um, 

mesmo que expresse sentimentos, emoções, e subjetividades para além da 

experiência corporal. Também souberam e aprenderam que cada um deles era 

dono de sua própria voz e por isso deveriam cuidar dela e zelar por ela de 

forma autônoma. O papel dos regentes era apenas de orientar e cultivar cada 

uma daquelas vozes individualmente.  O canto coral foi uma oportunidade a 
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todos realizada na voz de cada um. O projeto sonoro do coro soa como um 

coletivo de sonoridades individuais.  

Para Kerr (2006, p.209) devemos considerar cada cantor como 

indivíduos, como personalidades ao invés de sempre ouvi-los como uma 

massa sonora. A palavra personalidade deriva do latim, per-sona, que significa 

“através do som”. Podemos inferir que a personalidade, a pessoa se apresenta 

através do som? Da sua voz? Podemos, sim, dizer que a voz possui uma 

psicodinâmica que transmite e  explicita nossas emoções e nossos traços de 

que quem somos. 

A partir da aproximação com as fonoaudiólogas e com os saberes da 

fonoaudiologia, o trabalho de técnica vocal no coral infantil e juvenil do 

Mackenzie se resignificou. Os conceitos fonoaudiológicos, o conhecimento da 

fisiologia da voz eram ensinados para todos com uma didática adequada às 

idades. Este trabalho foi somado ao da escuta durante os ensaios e encontros 

musicais. Aliamos o programa de “descoberta da voz” (Behlau)  ao de “limpeza 

dos ouvidos” (Schaffer) na criação de uma maneira própria de cantar. A escuta, 

a percepção auditiva tem uma relação intrínseca com a produção vocal da fala 

e do canto.  

Sob essas bases fundantes criamos um particular programa de técnica 

vocal que não pretendeu nunca ser uma inovação, mas um estratégico 

caminho pedagógico a partir da apropriação de vários conhecimentos 

resultantes de pesquisas na área do canto com os quais tivemos contato. 

Conscientes e seguros de nosso potencial vocal podíamos “sonhar” em meio 

às “invenções sonoras”. (KERR,2006). 

Antes de dizer qual a maneira de cantar é preciso observar o como os 

cantores cantam, escutá-los muito e integrar ao canto as muitas 

variedades das manifestações sonora. (p.209) 

 Não somente os cantores precisam ter os ouvidos limpos e 

inteligentemente funcionando, mas também os regentes, músicos 

instrumentistas que acompanhavam o coral, todos nós. Esse trabalho de 

escutarmos uns aos outros nos levou a uma escuta interior onde inclusive fica 
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guardada nossa escuta anterior. Nossa memória musical influencia diretamente 

nosso gosto musical.  

Além da escuta interior, da escuta anterior, conseguimos alcançar um 

estágio de compreensão maior e mais ampla do projeto sonoro: escutar os 

sons antes que eles soem. Às crianças dizíamos: “canta na cabeça”. Muitas 

vezes diante de pinturas clássicas ou modernas, observávamos e nos 

desafiávamos a ouvir “ na cabeça”, na imaginação a paisagem sonora daquela 

obra ou os sons daquele objeto de arte abstrato. Dessa forma exercitávamos 

nossa imaginação musical e na montagem de um programa de concerto ou de 

um novo repertório podíamos ouvir a partitura soar no grande silêncio. O 

maestro Samuel Kerr dizia em seus encontros musicais aos seus cantores: “a 

voz linda que você ouve interiormente, você a tem.” Clara foi uma cantora do 

coral infanto-juvenil que por muito tempo sofreu com uma disfonia persistente 

que de quando a afastava do canto. Ela continuava frequentando os ensaios, 

porém se mantinha em repouso vocal. Mesmo depois de encerrada as 

atividades do grupo Vox Mix, o caso daquela cantora sempre me intrigou. Ela 

continuou cantando em um coral cênico e recentemente, ao encontrá-la 

casualmente, soube que se formou em fonoaudiologia e especializou-se em 

voz cantada e hoje atua dando suporte técnico a corais e grupos de teatro. 

Uma experiência individual gerou uma profícua experiência coletiva que por 

sua vez, recriou outras histórias individuais.   

Havia em nosso grupo coral essa busca incessante por uma experiência 

natural (Merleau-Ponty,1945) em relação ao canto onde a preocupação com 

trabalho técnico relacionado com adequação da tessitura, ampliação da 

extensão vocal, apoio sonoro da respiração utilizando a musculatura 

corretamente, passagem dos registros vocais, articulação do texto, 

interpretação, etc. não podia estar marcado exteriormente, mas interiorizado 

por meio de processos de conscientização e assimilação da técnica vocal 

realizada durante os ensaios em momentos específicos, não negligenciando a 

ludicidade o prazer de apreender aqueles conteúdos.  

Algumas passagens dessa dinâmica entre o cantar espontâneo e a 

aquisição da técnica vocal já foram relatadas na narrativa do primeiro capítulo 
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apresentando o momento da muda vocal e a estratégia do uso do falsete como 

recurso vocal tanto para os meninos como na muda vocal feminina também. 

Com isso o grupo ia construindo uma identidade vocal diferenciada e uma 

identidade sonora muito própria. Nas apresentações essa flexibilidade de 

mudança de registros vocais e esse passeio entre sonoridades eram sempre 

as marcas que ficavam nas plateias. Criamos nossa maneira própria de brincar 

com os sons da voz, das nossas vozes sem a preocupação de atender 

rigorosamente a modelos de canto coral estabelecidos no meio artístico e 

também sem um espontaneísmo ingênuo que não se preocupasse com a 

pesquisa sonora e com o conhecimento técnico. Nós compartilhávamos nossas 

aquisições em termos de conhecimentos técnicos não só com as plateias como 

também com os corais que foram nossos parceiros. 

O Canto Coral no Brasil é feito a partir de modelos europeus; o trabalho 

aqui é condicionado por esse padrão. O regente armado com os 

conhecimentos que ele assimilou de alguma escola de canto passa a 

trabalhar tecnicamente o seu coro para ele seja capaz de cantar um 

repertório que é quase inteiramente europeu. Esse trabalho 

compromete o coro com alguma maneira de cantar, impedindo que ele 

descubra e desenvolva uma forma particular de expressão vocal, uma 

sonoridade própria. (KERR, 2006 p.218) 

Uma experiência ímpar nos ocorreu em Bonn, Alemanha em um 

encontro de corais infantis que participávamos. Um coral apresentou-se antes 

do nosso Mixto Quente de forma bem tradicional com vozes lindíssimas e 

completamente europeias. Nosso programa que se chamava “Presente de 

Índio” começa com dois instrumentistas percussionista que “defumavam” com 

seus berimbaus o ambiente da igreja luterana onde acontecia o concerto. 

Repentinamente, de trás das pilastras da igreja surgiam crianças vestidas de 

roupas completamente coloridas cantando uma canção ritual dos índios Kraós 

com uma sonoridade completamente “selvagem” e exótica para os ouvidos do 

público alemão.  Os cantores e cantoras se juntavam no espaço cênico do altar 

e continuavam interpretando aquelas canções brasileiras indígenas formando 

um bloco compacto, causando um impacto na plateia. No meio deles, numa 

sonoridade quase surda surgia uma melodia composta pelo compositor alemão 

J.S. Bach cantada em solo por uma cantora do grupo. Intencionalmente, este 
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canto acontecia numa sonoridade utilizando a técnica alemã para o canto 

infantil e tomava conta do ambiente enquanto as outras vozes se calavam. 

Esses jogos encantavam os que cantavam e aos assistiam aos que cantavam. 

Um bom desempenho vocal é um elemento essencial para realização de 

um bom repertório, rico em possibilidades e sonoridades. Os cantores precisam 

estar prontos para darem sempre o próximo passo, para a próxima canção. A 

técnica vocal é o coração que pulsa e meio por da voz dá vida e dinamismo ao 

coral. Se nos primeiros anos do Coral Infantil do Mackenzie não tivesse sido 

realizado um trabalho consciente e se estabelecido um caminho para a 

preparação vocal das crianças cantoras, elas não teriam tido a chance de 

evoluir das suas canções mais simples e em uníssono para partituras mais 

difíceis e complexas como a abertura do coral infantil da Ópera Carmen 

composta por Bizet. As crianças do coral infantil não teriam vivido essa grande 

oportunidade vivida no Teatro Municipal de São Paulo em 1998. 

 

2.3   O REPERTÓRIO: UM RECADO CORAL. 

Se o potencial vocal do coral é o seu coração que o mantém vivo, ativo, 

e dinâmico, o repertório é a alma. Não no sentido místico, mas no sentido 

daquilo que transcende a experiência corporal. Ambos, voz e canção estão 

intimamente ligados pelos sons que rompem o silêncio e se combinam com ele. 

No repertório os sons estão expressos nas palavras dos textos poéticos e na 

música. Às vezes somente na música realizada por vocalizações sem o texto 

verbal, apenas o texto musical.  

2.3.1 Repertório é escolha. De quem? 

Segundo Kerr (2006) “a busca do repertório vai ser isso: conscientizar o 

coro que ele tem um recado a dar. (...) é aquilo que seu coro tem a dizer”. 

(p.221-222). O que se tem a dizer pode ser uma forma de poder 

exclusivamente do regente. Mas se o mesmo se vir como um líder do grupo 

apenas, o recado pode ser de todos. Se o coral forma uma comunidade que 

realiza uma atividade entre si, o que essa comunidade coral tem a dizer forma 

o repertório.     
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Durante toda a trajetória do grupo Vox Mix, a escolha do repertório foi 

compartilhada. O grau de autonomia, entretanto, foi gradativo: com as crianças 

do primeiro coral infantil nós perguntávamos das músicas que eles gostavam e 

apresentávamos as músicas que nós regente gostávamos. Nós da liderança, 

no início, não tínhamos assimilado com maturidade esse princípio pedagógico 

da gestão compartilhada, principalmente, quando se tratava de crianças. Aos 

poucos nós também fomos amadurecendo e acreditando mais nos princípios 

de uma pedagogia que valoriza a liberdade de ação. Quando os mesmos 

cantores e cantoras ficaram jovens a autonomia para a escolha da comunidade 

coral já era outra. A discussão no grupo sobre o repertório precedia sua 

eleição. Da parte da liderança havia uma proposição ao grupo que também 

trazia suas ideias e propostas. Às vezes as discussões eram acaloradas e 

longas. 

As situações ficavam mais difíceis quando não se tinha espaço para 

escolher, o repertório era determinado. Isso aconteceu várias vezes pelo fato 

de existirmos como comunidade coral autônoma, porém não totalmente. 

Tínhamos compromissos com a instituição que era confessional. Em alguns 

momentos tivemos que realizar algumas peças sacras. A princípio havia 

resistência, mas com bons diálogos nos todos nos convencíamos da 

importância daquela tarefa. De qualquer forma, subvertíamos o que estava 

determinado e criávamos arranjos ao nosso gosto. Era divertido. 

Um exemplo foi a superposição de uma canção sacra de Sérgio Pimenta 

intitulada “Pescador” e uma canção de Dorival Caymmi, “Pescaria”. Não 

somente os títulos e temas literários se coincidiam, como também a harmonia 

musical do final de uma canção e o início da outra. Quanto à questão temática, 

a canção sacra de Sérgio Pimenta terminava com os versos: 

“(...)sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. 

“Pois, se a vida é naufrágio todo esforço é fracasso, só Deus tem solução”. 

A canção popular de Caymmi, com o verso: 

“Louvado seja, Deus ó meu Pai!” 
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Essa louvação se dava porque o pescador teria voltado da pescaria em 

paz e com sucesso depois de enfrentar os perigos do mar. O efeito sonoro 

dessa superposição de músicas e textos ficou muito singelo e bonito de se 

ouvir. Chegamos a cantar esse arranjo em alguns eventos cúlticos litúrgicos da 

instituição e fora dela. 

Esses arranjos musicais são compostos a partir das melodias das 

canções já existentes. Apesar de não serem composições inéditas podem se 

tornar peças importantes e marcantes do repertório de canções.  

No caso dos corais do Mackenzie, havia dois tipos de repertório 

enquanto conceito de coleção: tínhamos a coleção de canções e de arranjos 

corais e também a coleção de obras corais que eram os programas de 

espetáculos. 

Quando nós do coral infantil e/ou juvenil do Mackenzie nos juntávamos a 

outros parceiros também existia uma dificuldade na liberdade de escolha do 

repertório e na efetiva participação do grupo como um todo nela. Geralmente 

os regentes decidiam pelo repertório e pelo programa devido à grande 

responsabilidade das apresentações, principalmente, nos compromissos 

internacionais. Os cantores e cantoras do Mackenzie reclamavam bastante 

nessas ocasiões pela falta de autonomia e participação nas escolhas. Ensaiar 

as musicais  que eles não gostavam era uma tarefa muito difícil. 

 Entretanto, aconteceu diferente com programa que o coral infanto-

juvenil levou para a turnê na França, intitulado: “Minha cidade como eu a vejo 

para você”. Era uma turnê internacional onde somente o grupo do Mackenzie 

estava participando e tinha uma ligação com um projeto maior envolvendo a 

Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie. A direção cênica desse 

concerto/espetáculo era de Marcio Aurélio Pires de Almeida; mais que isso a 

composição geral dessa obra foi dele em conjunto com todos nós do coral. 

Sendo assim, as proposições iniciais vieram dele no processo criativo e nós 

fizemos a composição final. 

Seguindo nos termos do projeto e no conceito de paisagem sonora de 

Murray Schafer, todos os cantores e cantoras seguiram em excursão para o 
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centro da cidade de São Paulo para um estudo de sua paisagem sonora e de 

sua arquitetura. Fomos estudar a arquitetura dos patrimônios do centro da 

cidade e também escolher dentre as sonoridades e músicas ouvidas durante o 

trajeto, cada um a sua música lá; ou a música da sua cidade naquele ambiente. 

De volta ao espaço da escola, cada participante (éramos em torno de 60) 

apresentou e comentou sua escolha. Nesse período passávamos o sábado 

todo nos preparando para a turnê na França. Na composição do espetáculo 

todos os cantores e cantoras tinham consigo um pequeno aparelho de som que 

reproduzia a tal música escolhida. O regente se colocava na posição em frente 

ao palco e de costas para a plateia; ao sinal de sua regência os cantores e 

cantoras que estavam no meio da plateia ligavam o aparelho de som e se 

encaminhavam para o palco para a formação coral tradicional, aos moldes dos 

grupos europeus.  Enquanto isso, imagens do centro da cidade de São Paulo e 

de seu patrimônio arquitetônico eram projetadas nas paredes e teto do recinto. 

A proposta era a reconstituição em linguagem artística da paisagem sonora da 

cidade. 

A descrição feita do início do programa Patrioptique exemplifica a ideia 

de repertório como coleção de obras corais e não apenas de canções. Além 

disso, também configura a participação efetiva e individualizada de cada cantor 

e cantora na composição do repertório de canções e sonoridades daquela obra 

por sua vez. O recado foi dado pela comunidade coral. O som de cada um, a 

voz de cada um, compondo uma obra coral, e, portanto, coletiva. Isto realizado 

de forma artística, cênica, a fim de representar a participação de cada cidadão 

de São Paulo na composição da vida cidade e criticar ao mesmo tempo a 

massificação das pessoas o silenciar das vozes marginais.  

Para se realizar qualquer tipo de repertório se faz necessária a pesquisa 

e o estudo a fim de se escolher os temas, as partituras, as sonoridades, as 

posturas vocais, e a postura cênica. Muitos detalhes estão envolvidos e é muito 

saudável e prazeroso dividir essa responsabilidade das escolhas com seus 

cantores e cantoras. Trata-se de uma pesquisa informal, mas compromissada.  

Os espaços corais do grupo Vox Mix se tornaram muitas vezes amplos 

espaços de estudos e laboratórios de pesquisa em função do repertório: 
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estudávamos o contexto. Decidimos realizar um programa que buscava 

interpretar o vínculo da estética da música barroca com a estética da música 

contemporânea dentro da ambiência da espiritualidade. Foram aulas e debates 

sobre  matemática, estética e filosofia grega, arte contemporânea, arte barroca, 

Iluminismo, ciências da religião,dentre outros temas. Focamos no repertório de 

F. Haendel e I. Raminsh. Foram meses apreendendo o repertório e entendo o 

repertório. Estudando técnica de composição e de canto de música barroca. 

Encontramos-nos com vários mestres convidados que generosamente 

compartilharam sabedoria conosco.  Tarefas eram distribuídas entre os jovens 

cantores e cantoras e regentes para pesquisas individuais que eram 

compartilhadas posteriormente com todo o grupo. Muito conhecimento foi 

agregado e o grupo ficou enriquecido mais ainda. 

 

2.3.2 Repertório é oportunidade. Para quem? 

O mais importante do repertório não somente o seu 

valor estético. Através do repertório a criança tem 

contato com uma porção de coisas diferentes desde 

elementos musicais, até questões sociais, educativas, 

culturais. Tem que fazer bem para o cantor, regente e 

plateia. (LAKSCHEVITZ, 2006 p.83) 

Elza Lakschevitz - uma das regentes de corais infantis do país e 

referência para o trabalho do canto coral infantil - também declara que a  

procura por um repertório adequado para o coral é uma das tarefas mais 

difíceis para o regente. Apesar de não seguirmos o mesmo modelo de trabalho 

com os corais infantis da maestrina Elza na trajetória Vox Mix, tivemos alguns 

encontros e intercâmbios entre os nossos corais e entre os regentes. 

Realmente, o repertório abre portas para muitas experiências em diversas 

áreas do conhecimento e prática no trabalho coral para os cantores e cantoras, 

para regentes e para a plateia, como disse a maestrina Elza (p.83).  

Segundo Kerr (2006) muitos regentes estão preocupados somente em 

realizar repertórios “respeitáveis”, de acordo com as convenções. Como se, 

caso não seja esse o tipo de repertório, o regente será alvo de críticas. A 
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preocupação está em agradar as plateias, ou melhor, está em que as plateias 

se agradem dele. Para tanto, o regente se esquece de que o “repertório é o 

recado do coro” e não aquilo que ele sabe do repertório coral. 

Uma das marcas dos corais Mackenzie presente durante todo o tempo 

da trajetória do grupo Vox Mix foi a interação com a plateia na comunicação do 

nosso recado. Levávamos sempre em conta a plateia na escolha do repertório 

para cada programa. Queríamos saber com quem iríamos dialogar; o que 

queríamos dizer para aquele público. É bem possível que isso tenha 

conquistado o carinho de Paulo Freire pelo nosso grupo. Quando fomos 

convidados para cantar para ele, foi exatamente o que fizemos: cantamos para 

ele e demos o nosso recado para ele. Na maioria das apresentações internas, 

e em algumas externas dependendo da circunstância, separávamos um 

momento para a plateia cantar junto conosco; geralmente escolhíamos uma 

canção muito simples e cativante que resumia a mensagem que pretendíamos 

transmitir. Além disso, levávamos conteúdos culturais que estavam impressos 

nas canções e seus contextos. 

Na nossa prática, o repertório foi uma via de duas mãos: 

interiorizávamos conceitos, apreendíamos, experimentávamos, e imprimíamos, 

cada qual ao seu modo, as sensações e “recados” das músicas, das canções e 

das imagens. Por outro lado, era o nosso melhor canal para expressar com 

liberdade nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos.  

Podia-se observar todo o tempo o quanto as crianças, os adolescentes e 

os jovens cantores e cantoras dos corais se esforçavam para se libertarem de 

seus medos e expressarem com liberdade, alegria, e muitas vezes até ousadia.  

  Enquanto compunha este trabalho e criava o texto como 

pesquisador da experiência em arte do grupo Vox Mix, distanciado o quanto 

possível da emoção da vivência, pude perceber uma direta ligação entre a 

experiência e os conceitos de Paulo Freire sobre uma atividade educativa 

libertadora. Os oprimidos não estão somente nas classes mais pobres, não há 

só um tipo de opressão. Na minha experiência pessoal na prática de líder dos 

corais do Mackenzie e do Vox Mix pude perceber enquanto pesquisador o 

quanto as escolhas do repertório do coral tiveram uma ressonância intensa 
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com o sofrimento gerado pela opressão do sistema educacional, político e 

social e de poderes que promoveram atos de violência com todos. Na própria 

vida escolar os alunos e regentes eram oprimidos. Com o convívio fomos 

conhecendo as histórias das famílias envolvidas na comunidade coral. Muitos 

relatos de opressões no âmbito do espaço privado das famílias também.  

Cantar era se libertar. Cantar era dar “o recado”, era dizer o que se 

queria dizer livremente por meio do repertório. Praticamente não existia outra 

via. Não consigo dimensionar como este processo se deu com os cantores e 

seus familiares em profundidade. Talvez fosse necessário avançar ainda mais 

nesta pesquisa para realizar esta análise. Mas, muitos jovens, muitas crianças 

e regente, cantaram no coral os seus cantos de liberdade e encontraram forças 

no grupo para fazê-lo. Os relatos dos casos não podem ser publicados por 

questões éticas. 

2.4  O PALCO E A PLATEIA: O coral entre em cena 

Uma importante aquisição do grupo Vox Mix foi a amizade do diretor 

cênico e professor de teatro Marcio Aurélio de Almeida. Depois de sua chegada 

ao grupo - passamos a considerá-lo um integrante do nosso coral – aconteceu 

uma verdadeira transformação na postura dos cantores, cantoras, regentes e 

demais músicos. Basicamente o professor Marcio nos aproximou da arte e 

levou o grupo à compreensão do “ser artista”. Ele é um artista e expunha isso 

com total transparência quando trabalhava com o grupo. A definição do que é 

ser artista na contemporaneidade é controversa.  

Para definir quem é artista, ou caracterizar a personalidade artística, 

deveríamos, primeiramente, saber o que se entende por arte, ou 

perceber as concepções de arte que permanecem na cultura. (...) a 

ideia de artista como personagem único e  inspirado deve permanecer 

até o final dos tempos.(...) mediando a arte e o artista, estará sempre o 

maravilhoso exercício da linguagem. (Rizolli,2005 p.7) 

 O artista plástico e professor Marcos Rizzoli ainda trazem na introdução 

do seu livro: “Artista, cultura e linguagem” uma definição encontrar em um 

parecer da UNESCO que diz que “podemos reconhecer como artista o que 

considera a sua criação artística como um elemento essencial para a sua vida 
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(...) que contribui para o desenvolvimento da arte e da cultura, (...) que seja 

vinculado a um tipo de atividade artística ou a qualquer associação de artistas”.  

Não se trata de discutir a concepção mais adequada de artista e sim, 

analisar os efeitos causados nas crianças e jovens dos corais do Mackenzie 

durante aquela experiência em contato com Marcio Aurélio. Ele ensinou um 

conceito que jamais foi esquecido pelos participantes do nosso grupo: o 

conceito do “eu-cantor”. Como já foi dito, reitero, que a assimilação das 

crianças e jovens não foi a de outro “eu”, ou mesmo, a de um personagem. 

Todos nós assimilamos o “eu-cantor” como uma atitude e uma postura de 

quem está fazendo arte. Esse nosso “eu-cantor”, “eu-artista” era uma das 

nossas melhores possibilidades como pessoas.  Ao simples soar dessas duas 

palavras e o grupo mudava sua postura física e emocional imediatamente; elas 

se constituíram como palavras de um jogo, de uma brincadeira séria. Essa 

passou a ser a nossa postura quando adentrávamos ao palco e ao espaço 

cênico, sempre com um profundo compromisso com a plateia. Coisa de 

artistas. 

As apresentações dos corais do Mackenzie aconteciam em 

diversificados espaços cênicos e diferentes modos. Com a participação, 

sempre voluntária, de Marcio Aurélio na equipe dos corais do Mackenzie, 

apreendemos outro conceito importante para nossa atuação artística referente 

às artes espetaculares. A arte coral é considerada uma arte espetacular na 

medida em que a linguagem musical se entrelaça com a linguagem cênica, na 

apresentação coral há uma exigência por uma postura cênica, envolve  um 

aparato cenográfico, e às vezes até coreográfico.  

Considero a linguagem coral como uma linguagem/espetáculo: um 

encontro entre diversas linguagens centradas pela dinâmica dos 

sons. Entretanto, este encontro pode criar uma infinitude, que precisa 

ser contida através de uma “moldura”, uma espécie de traço/limite.  

(KERR,p.220) 

 Na prática coral dos grupos musicais do Mackenzie essa “moldura” da 

qual o maestro Samuel Kerr se refere foi compreendida por nós como um limite 

tênue onde o fazer musical deveria ser sempre a voz principal e as outras 

linguagens o coro. Usando outra figura, a harmonia musical é composta por 
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uma superposição de sons que constitui os naipes (soprano, contralto, tenor, 

baixo) nos coros mistos ou as vozes (primeira, segunda e terceira) nos coros 

de vozes iguais, como são os considerados os infantis. Nessa figuração, a 

cenografia, a coreografia, dentre outros, seriam as vozes secundárias atuando 

em harmonia com o canto principal. Entretanto, da postura cênica, e da atitude 

do “eu-cantor” não se abria mão. Era um conhecimento incorporado na atuação 

artística de cada cantor ou cantora, regente e músicos.  

Além de utilizar diversos tipos de linguagem e de apresentações, o 

grupo coral também se comunicava com possuía vários tipos de plateia. 

Cantávamos para os familiares, para os colegas da escola, para os professores 

da escola, para os universitários, para outros corais, para leigos e para 

profissionais da música e às vezes, para nós mesmo. Em muitos momentos 

nós éramos a nossa própria plateia e tínhamos um imenso prazer nessa 

prática. Cantamos em nossa cidade, em nosso estado, em outros, em nosso 

país e em outros. Para crianças, para adultos, para idosos, para Deus e para 

ninguém. 

Certa feita em Amsterdã, Holanda, fomos cantar em uma praça e no 

momento da apresentação caiu uma chuva muito forte. A apresentação era ao 

ar livre, sem qualquer cobertura sobre nossas cabeças. Cantamos para 

ninguém e para a chuva. Nós éramos o Misto Quente que não esfriou o seu 

ânimo. Por falar em chuva, um jornal alemão noticiou que ao final de nosso 

concerto em Bonn, Alemanha, houve uma tempestade de aplausos.  

Nem sempre foi assim. Fizemos um concerto na igreja católica da 

Consolação, em São Paulo, por ocasião do seu 200º aniversário. O convite 

muito nos honrou e nos provocou o desejo rebelde de ir  pois, mais uma vez 

ocorreu  uma polêmica discussão na liderança do Mackenzie sobre a nossa 

apresentação em uma igreja de confissão católica apostólica românica. Fomos 

mesmo assim. Em meio à nossa cantoria festiva em um concerto de cunho 

cultural antes da missa, começamos a ouvir gritos. Continuamos e o som dos 

gritos se intensificou vindo em nossa direção. Um padre bem idoso que iria 

rezar a missa logo em seguida nos expulsou do altar/palco empurrando os 

cantores e gritando com todos nós. Ao comando rápido do regente todos 

perceberam que não era para de cantar e improvisamos um desfile - chamado 
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recessional  na liturgia católica – e saímos da igreja continuando a nossa 

apresentação nas escadarias. Quanto aos aplausos? Outra chuva deles 

ofertados pela generosa plateia que abandonou a missa para acabar de assistir 

ao coral juvenil do Mackenzie.    

   Em geral, na experiência do grupo coral, as plateias eram sempre 

muito receptivas e calorosas. A presença marcante do coral juvenil do 

Mackenzie provinha do amálgama da união fortalecida do grupo e da 

competência adquirida com muito trabalho, esforço e alegria. Essa presença 

era contagiante e envolvente. Nós não éramos o melhor coral juvenil da cidade, 

nem do país. Porém, entrávamos no palco sempre com a disposição e o lema 

de dar o nosso melhor àquela plateia que nos aguardava. Dessa forma a 

resposta do público sempre foi muito pronta e participativa. Havia uma 

comunicação entre palco e plateia. Sempre. Raras foram às vezes em que 

ocorreu uma frieza por parte de ambos os polos. Nas apresentações menos 

formais a plateia participava ativamente quando chamada a fazer parte do 

grande coral.  

Enfrentamos sim uma plateia muito difícil no encontro de educadores 

musicais em Buenos Aires, Argentina. Todos pareciam muito sisudos e 

eruditos. Nossa participação no evento começou com uma palestra ministrada 

pelo regente sobre a educação musical no Brasil. Ao falar da pedagogia da 

autonomia de Paulo Freire o palestrante passou o comendo daquela 

participação para os jovens do coral para darem prosseguimento praticando os 

saberes do educador brasileiro. Os jovens ensinaram conforme os 

pressupostos pedagógicos de Paulo Freire e pouco a pouco a plateia de 

educadores foi saindo da apatia e se aproximando dos jovens e se deixando 

conquistar por eles e pela musicalidade brasileira.  No final do dia o Coral 

Juvenil do Mackenzie fez um concerto e todos se colocaram em pé para 

aplaudi-los. Combinamos que para brincar com a plateia ficaríamos apáticos 

aos aplausos esboçando apenas um discreto aceno de agradecimento. Depois 

todos se confraternizaram com a plateia. 

Estávamos acostumados com os elogios e mensagens de parabéns 

após nossas apresentações. Isso era positivo para fortalecer a estima e 

confiança do grupo, mas ao mesmo tempo perigoso. A autoconfiança 

exagerada no artista pode gerar um estado de estagnação. Marcio Aurélio dizia 
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que gerava a mediocridade. Então, passamos por uma experiência muito 

importante: a do “Não!”. 

No ano de 1998 o coral juvenil se juntou mais uma vez com outros 

grupos para um programa internacional. Fomos escalados para participar da 

23ª reunião da ISME/UNESCO¹ como já foi narrado no primeiro capítulo deste 

trabalho. Pelo fato de nosso patrocinador retirar o seu apoio tivemos que 

recorrer ao Mackenzie para o patrocínio da viagem. O conselho diretor se 

reuniu para ouvir nossa solicitação e a resposta foi: “vocês precisam aprender 

a ouvir não também”. Essa resposta veio do diretor presidente da instituição. 

Era real, eles sempre disseram sim para todos os nossos pedidos seja 

financeiro ou de outra ordem. Sem os recursos do patrocínio cancelamos a 

viagem do grupo VOX MIX.  Vivemos aquela frustração que nos fortaleceu ao 

invés de nos desanimar. Debatemos o “não” e o fracasso como parte integrante 

do processamento da experiência de viver e consequentemente, administrar os 

eventos decorrentes. 

O grupo do coral juvenil do Mackenzie, prestes a se tornar o grupo 

musical, Vox Mix, já tinha alcançado um grau de amadurecimento técnico 

quanto artístico. Era um grupo muito unido. Essa união, segundo minha 

análise, era fruto de anos de convívio nos ensaios e muitas horas de encontros 

musicais. Busca conjunta de aperfeiçoamento técnico vocal para atingir 

resultados coletivos de qualidade. Construção participativa e coletiva dos 

repertórios e composições das obras corais. Vivências singulares em conjunto 

nos palcos mais diversificados. 

Eles tinham uma autonomia construída durante a experiência 

inigualável. Em muitas apresentações por motivos diversos não dava tempo de 

realizar o aquecimento vocal e as vocalizações preparatórias para a 

apresentação e a solução era seguir cada um por si. Para conferir se a 

sonoridade estava adequada ás vezes espontaneamente os cantores e 

cantoras trabalhavam em duplas ou tem rios. Isso tudo enquanto vestiam o 

figurino na sacristia de uma igreja onde seria o concerto como aconteceu na  

turnê Patrioptique na França, e no ônibus em direção ao Rio de Janeiro para 

outro concerto. E o concerto acontecia. 

Numa apresentação em uma grande catedral de uma pequena cidade 

francesa chamada Crozon, durante a movimentação cênica de uma canção, 
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um cantor passou muito mal chegando quase a desmaiar em cena. Uma 

cantora discretamente durante a coreografia passou pelo regente e avisou do 

ocorrido dizendo: o Tiago vai desmaiar. Os próprios colegas aproveitando a 

coreografia retiraram o garoto do palco e voltaram para a apresentação. Nada 

parou. uma das mães que acompanhava o grupo prestou atendimento ao 

jovem cantor doente. Somente quando acabou o espetáculo, fomos tomar 

ciência da situação e o Tiago já passava bem no hospital. 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES  

 

No final de 1999, os jovens do coral juvenil iriam se formar na educação 

básica e deixariam a escola. Foi então que decidimos constituir o grupo 

independente Vox Mix. Apesar de autônomos nas decisões e com o zelo com a 

própria voz e cônscios de sua competência artística os integrantes do Vox Mix 

não conseguiram seguir juntos como coral ou grupo musical. Creio que a 

autonomia não se refletiu na independência. Todos necessitavam do suporte 

que o Instituto Mackenzie ofereceu por dez anos. Os programas dos coros 

graduados no Colégio Presbiteriano Mackenzie continuaram, mas não com a 

mesma direção e dinâmica, nem tampouco, com a identidade imprimida pela 

experiência vivida. Alguns dos cantores e cantoras que se formaram  e saíram 

colégio voltaram a frequentar os corais do Mackenzie como convidados. Outros 

frequentaram outros grupos musicais. Atualmente o programa de corais do 

Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo possui somente um coral infantil e 

um coral jovem composto por alunos da universidade. 

Analisando a trajetória do grupo Vox Mix, percebe-se que a experiência 

em arte se configurou, aconteceu e conseguiu imprimir uma identidade ao 

grupo.  Porém, ao atingir sua maioridade, deparou-se com a falta de recursos 

financeiros, espaço, e apoio não dando continuidade às atividades corais. No 

entanto, o grupo continua existindo e se comunicando constantemente nas 

redes sociais ou se encontrando para o convívio e/ou cantar.  

Quando fui ao encontro deles em uma das reuniões organizadas, me 

surpreendi com o grande número de participantes e com a memória afetiva do 
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grupo. Eles cantaram o repertório do grupo desde canções do primeiro 

programa em 1990 até canções dos últimos em 1999. O repertório funcionou 

como um agregador do grupo, como também as memórias. Nessa ocasião fui 

convidado a voltar a regê-los na tentativa de retomarmos a experiência. Não 

aceitei a proposta e o convite honroso porque acredito que a experiência não é 

retornável e sim renovável no sentido de seguir para novas experiências. 

Sugeri que seguissem por conta deles visto que no grupo existiam três 

maestrinas formadas em universidades de música, mas mesmo assim não 

quiseram. Seguem como amigos entre si e amigos da música. Cantam 

esporadicamente juntos. 

Ao  participar  de alguns encontros do grupo notei que o vínculo afetivo 

dos participantes do grupo lhe conferem uma marca identitária muito grande 

que de alguma forma está intimamente ligada à vivencia dos anos escolares no 

Colégio Mackenzie. Eles não se denominam nas redes sociais como grupo Vox 

Mix para não excluírem aqueles que não participaram da formação do grupo 

independente, e por isso, se denominam nas redes como Coral Mackenzie. A 

identificação do grupo maior que viveu a experiência ainda está localizada na 

vida escolar.  
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3. DISCUSSÃO: A MÚSICA INSERIDA NO CONTEXTO ESCOLAR          

(a partir da análise da experiência em arte vivida pelo Grupo Vox 

Mix). 

No capítulo anterior as considerações feitas da análise da experiência em arte 

vivida pelo grupo Vox Mix nos leva a perceber a íntima ligação que existiu entre 

a construção da experiência e a escola onde ela estava inserida. A escola no 

seu sentido mais amplo seria não só compreendido como o espaço físico, mas 

também e principalmente, como o espaço do acontecimento, o espaço da 

vivência. Pode-se até inferir que o grupo Vox Mix enquanto entidade 

independente não conseguiu seguir com suas atividades corais justamente 

pela desvinculação com a escola. Talvez pela falta de recursos necessários 

para a manutenção dos encontros do grupo como espaço físico e apoio 

financeiro, mas pode-se perceber que o processo de construção de identidade 

do grupo Vox Mix ocorreu com o forte vínculo institucional. Os jovens ainda se 

referem ao grupo agregando-o ao colégio Mackenzie. A aquisição do 

conhecimento e a formação acadêmica estão atreladas à construção da 

identidade individual e pessoal e também da construção da identidade coletiva 

do grupo ora denominado Vox Mix, ora Coral do Mackenzie. No depoimento de 

um dos jovens que participou de todo o processo (durante os dez anos da 

experiência) é possível perceber com clareza essa relação: “a escola (Colégio 

Mackenzie) me preparou muito bem para seguir meus estudos na universidade 

e principalmente passar nos vestibulares; mas, participar daquele coral (Coral 

Infantil/Juvenil do Mackenzie) me fez homem... preparou-me para a vida”. 

(Rogério Mattos em outubro de 2013). 

 O Colégio Presbiteriano Mackenzie onde aconteceu a experiência do 

grupo Vox Mix sempre valorizou em seu currículo a educação musical 

concedendo-lhe um caráter de disciplina mesmo quando as políticas 

educacionais não a encaravam da mesma forma como uma disciplina 

autônoma. Para, além disso, o apoio não se restringiu a este espaço curricular, 

mas se ampliou em investimento de recursos para compra e manutenção de 

instrumentos musicais tanto para uso em sala de aula como nas salas 

utilizadas para os concertos. O canto coral esteve presente na história da 
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instituição como uma prática louvável, admirável e relevante na formação 

integral dos alunos.  

 Como já foi caracterizado nesse trabalho o modelo da Educação 

Protestante no continente americano sempre valorizou a música como um forte 

aliado para o processo de formação do caráter dos alunos e também para a 

disseminação dos ideais contidos tanto no projeto de evangelização cristã 

como do civilizatório.  Várias foram as propostas pedagógicas onde a música e 

o seu ensino estiveram inseridos durante os mais de 140 anos da constituição  

da primeira escola, a Escola Americana em São Paulo no ano de 1870. A 

música já serviu como subsídio para a evangelização e o projeto civilizatório 

como já foi dito, ora desenhada por orientações estritamente internas, ora 

ligadas a políticas educacionais exteriores brasileiras ou norte-americanas; já 

fez parte como recurso didático, como atividades lúdicas, formais, litúrgicas; 

mas, também como aquisição de conhecimento e sensibilização artística.  

Na década em que aconteceu a experiência narrada nesse trabalho 

(1990-1999) a educação musical era uma disciplina muito valorizada como 

espaço para aprendizado da própria linguagem musical, para aquisição de 

conhecimento global e espaço de vivências artísticas. Também, a disciplina de 

educação musical dialogava com outras disciplinas inter e 

transdisciplinarmente e/ou participante em projetos multidisciplinares da escola. 

A experiência musical é portadora de elementos que possibilitam esse transito 

entre a disciplina de arte e das outras na escola. Isso não a caracteriza como 

uma atividade submetida à condição de subsídio para o ensino de outras 

disciplinas. 

É necessário entender que a arte não só é 

conhecimento por si só, mas também pode constituir-se 

num importante veículo para outros tipos de 

conhecimento humano, já que extraímos dela uma 

compreensão da experiência humana e dos seus 

valores. (ZAMBONI, 2012 p. 20) 

 A partir da análise da experiência em arte do grupo Vox Mix é possível 

compreender que ela encontrou ressonância na proposta pedagógica do 

colégio onde tudo aconteceu. Havia uma sintonia entre a construção da 
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inserida no contexto do ensino de arte no Colégio Mackenzie. Além do mais, é 

importante ressaltar, que havia por parte da gestão da escola uma relação de 

confiança e parceria com a atividade coral no âmbito extracurricular. A gestão 

da atividade coral era autônoma e respondia a esferas maiores da gestão da 

instituição apesar de manter um profícuo e contínuo diálogo com os segmentos 

educacionais onde os corais estavam inseridos. Ao ponto de o projeto dos 

coros graduados se transformarem em departamento ligado diretamente ao 

gabinete da presidência do Instituto tamanha era a relevância e importância 

dele na comunidade mackenzista da época. 

No espaço da autonomia conquistada pelo coral infanto-juvenil 

institucionalmente havia liberdade para se escolher o caminho, o traçado da 

prática pedagógica. Honestamente, a partir de um ponto de vista de alguém 

que viveu a experiência a partir da liderança do grupo coral, questiona-se se a 

autonomia e liberdade realmente foi uma oferta ou uma oportunidade ancorada 

na ignorância dos gestores educacionais sobre a pedagogia para o ensino da 

arte nas escolas. De qualquer forma essa autonomia foi conquistada com muito 

esforço e convencimento dos gestores. Entretanto, todos estes fatores: 

políticos, pedagógicos, culturais, foram fundamentais na construção da 

experiência do grupo Vox Mix, onde se conclui que a instituição educacional 

Mackenzie é uma promotora da educação musical independentemente de 

julgamento de valores.  

As escolhas por pressupostos pedagógicos de ordem progressistas para 

o trabalho de formação e prática artísticas junto aos corais do Mackenzie foram 

marcantes e delineadores na construção da identidade do grupo Vox Mix 

durante toda sua trajetória na escola. A Pedagogia Libertadora apresentada por 

Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido e a Educação Emancipadora proposta 

por Theodor W. Adorno revelaram possíveis caminhos para se seguir a partir 

de uma profunda reflexão dos processos educativos existentes e 

contemporâneos.   

Cabe lembrar que o Colégio Presbiteriano Mackenzie sempre foi, desde 

sua implantação, um estabelecimento que priorizou a tradição ao pioneirismo, 

ambos elementos formadores de seu lema institucional. Construir uma 
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experiência em arte seguindo  estes pressupostos  pedagógicos foi um desafio 

diário que se amparou no conceito de contradição em Adorno (2000)  como 

sendo a maneira de alcançar a emancipação e encontrar possibilidade para 

além do sistema determinado pela “industria cultural” da educação e seus 

“esquematismos”.  

A vivência do conceito de uma relação dinâmica e interpessoal entre o 

educando e o educador onde os dois polos aprendem e ensinam mutuamente 

acontecia durante os ensaios e apresentações dos corais. Tanto os regentes, a 

liderança, quantos os cantores e cantores tinham uma participação igualitária  

cada qual em seu papel, que em alguns momento eram trocados, mas em um 

harmônica relação horizontalizada e não hierarquizada. O grupo por meio da 

construção de seus repertórios construiu conjuntamente seu conhecimento e 

se apropriou dele como instrumento de libertação de processos opressivos que 

vivenciavam tanto no âmbito escolar como familiar e outros. A opressão não 

está sobre as classes sociais mais pobres apenas, mas em grupos minoritários, 

nas questões raciais, por exemplo, como também em majoritários em alguns 

locais, como o grupo feminino, que sofre opressão por contingentes culturais e 

históricos. (AU, 2011) A prática artística vivenciada na escola no âmbito das 

atividades extracurriculares proporcionou aos cantores e cantoras a libertação 

de seus medos mais simples aos mais complexos como o do dominador ora 

representado na tirania de alguns professores da escola, ora no autoritarismo 

dos pais.  

Nesse sentido, a aquisição de conhecimento e o esclarecimento podem 

ancorar e ao mesmo alavancar o processo de emancipação de muitos cantores 

e cantoras do grupo Vox Mix desde sua vivência no coral do Mackenzie. Até 

mesmo na tomada de decisão do que fazer a partir do término dos estudos no 

Colégio Mackenzie em relação às suas carreiras e destinos, ou em relação ao 

canto coral e à atividade artística. Muitos quiseram dar continuidade à 

experiência daquela forma outros preferiram seguir por outros rumos com suas 

bagagens adquiridas na experiência. Porém, todos se formaram pessoas mais 

críticas e desenvolveram uma percepção de si e do outro com mais 

profundidade podendo viver e atuar na sociedade com a sua maioridade 

kantiana¹. 
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3.1  A importância da presença da música e do seu ensino 

na escola 

 Muito já se escreveu sobre a importância da música na escola e há uma 

vasta literatura especializada de artistas pesquisadores, educadores, 

neurocientistas, dentre outros, que versa sobre a importância da arte para o 

desenvolvimento humano, para o desenvolvimento cognitivo da criança, para a 

socialização, etc.  

 Porém, nesse trabalho pretende-se discutir a importância da presença 

da música e do seu ensino na escola a partir da experiência em arte vivida pelo 

grupo Vox Mix que já foi narrada e analisada nos seus aspectos artísticos e 

educativos.  

 A experiência em arte do grupo Vox Mix revelou que uma ação 

pedagógica estruturada em fundamentos e pressupostos pedagógicos  sólidos 

podem e devem contribuir para a tão aclamada formação integral dos alunos. 

Há de se ter na liderança e orientação profissionais capacitados e com 

formação também ampla e integral. Se tratar-se de um artista, que o faça com 

competência pedagógica a partir de estudos, pesquisa e experiência na prática 

do ensino e aprendizagem da música. Que seja licenciado para exercer a 

tarefa com seriedade e profundidade. Se tratar-se de um educador, que tenha 

formação básica e experiência competente em arte que o habilite a dispor dos 

códigos da linguagem artística-musical  de modo que possa interagir, dialogar e 

propor estudos e vivências musicais aos seus alunos e saiba também 

interpretar o conteúdo apresentado e proposto pelos alunos durante os 

encontros. 

 A análise da experiência também comprovou que o suporte  institucional 

tanto na geração e disponibilização de recursos como na garantia da 

autonomia do processo em ambiente de liberdade criativa colaborou na 

viabilização bem sucedida do projeto. Mesmo não tendo uma política cultural 

muito clara e explícita e também uma política educacional progressista, a 

instituição educacional Mackenzie contribui e corroborou o sucesso da 

construção da identidade do grupo Vox Mix. O Instituto Presbiteriano 

Mackenzie investiu recursos financeiros para que a experiência fosse bem 
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sucedida: patrocinando formação continuada dos regentes em cursos e 

salários dignificantes e estimulantes, como também fornecendo bolsas de 

estudos em forma de  isenção do pagamento das mensalidades escolares aos 

alunos participantes das turnês internacionais. Alguns alunos cantores e 

cantoras do coral que não podiam permanecer estudando no colégio 

Mackenzie por razões financeiras, e por isso não poderiam participara dos seus 

corais, ganharam bolsas de estudo vinculadas à participação nos corais. 

O cantores e cantoras do grupo Vox Mix mesmo ausentes da instituição 

já há alguns anos, não desvincularam  e não desvinculam  a experiência vivida 

da instituição que a acolheu. Eles se consideram até hoje como o coral do 

Mackenzie mais do que como grupo Vox Mix. A identidade do grupo, na 

realidade, está vinculada à instituição escolar, ao que parece para sempre, e 

apreendida na sua memória afetiva. O respeito e a valorização dos alunos em 

relação à escola e da escola em relação aos alunos foram e são vias de mão 

dupla. O empenho foi mútuo. 

Em suma, foi muito importante a existência de uma política educacional e 

cultural no Instituto Mackenzie direcionada à educação musical que a 

valorizasse de fato e a apoiasse fosse ela manifesta em classes específicas do 

ensino da linguagem musical , ou  em ações pedagógicas pontuais bem 

estruturadas e respeitadas institucionalmente. Nesse sentido, a análise da 

experiência em arte vivida pelo grupo Vox Mix - desde sua formação enquanto 

Coral Infantil do Mackenzie - pode contribuir para a discussão das políticas 

públicas para a Educação e, especificamente, para a Educação Musical nas 

escolas brasileiras. 

3.2 Políticas educacionais e culturais relacionadas com a 

educação  musical no Brasil 

Na história da educação no Brasil, no que diz respeito à educação 

musical, ocorreu um processo de evolução e involução. Inserida nos textos 

oficiais das leis, a educação musical já teve vários tipos de tratamento: 

disciplina curricular, conteúdo pedagógico, atividade artística, dentre outros. 
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Recentemente foi promulgada uma lei que trata do ensino de música nas 

escolas brasileiras. É importante diferenciar o que chamamos de educação 

musical e que se propõe como a contribuição da presença da música nas 

escolas. São exatamente estes semi-conceitos que causam certa confusão e 

em alguns casos enganos nas proposições inseridas nas políticas públicas 

sobre o tema e também nos debates teóricos. 

Educação musical é um termo abrangente que engloba o ensino da 

música numa concepção mais tradicional e também em concepções onde a 

prática artística e sua contextualização são partes integrantes do 

processamento do aprendizado musical. Quando falamos da presença da 

música na escola, estamos falando de uma forma ainda mais ampla e 

generalizada onde a arte pode se fazer sentir em eventos comemorativos, em 

festividades, no ensino de outras disciplinas como subsídio, como atividade de 

entretenimento ou educativa. A educação musical está relacionada sempre 

com um processo educativo definido e estruturado mesmo que não esteja 

proposto no currículo oficial, ou melhor, na grade curricular como disciplina ou 

conteúdo. 

3.2.1 Ainda no século XIX... 

Em meados do século XIX, em 1854, por meio de um decreto se instituiu 

o ensino oficial de música nas escolas brasileiras enfatizando no programa de 

ensino o “exercício do canto” e “noções de música”.  Já nos anos finais, em 

1890, o decreto federal nº 981, exigi que para se lecionar música nas escolas é 

necessário que o professo de música tenha “formação especializada”. Apesar 

de que o projeto não vingou na prática como esperado para além da sua 

formalização (Fonterrada, 2005 p. 194). Contudo, a história da oficialização do 

ensino de música nas escolas no Brasil valoriza a educação musical como 

disciplina autônoma e exige de dos professores formação específica e 

acadêmica. 

3.2.2 LDB – LEI 4.024/61 

Em 1961, a educação musical foi criada oficialmente pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, em substituição ao programa do 
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Canto Orfeônico. Novamente, a educação na arte musical reorna ao s seu 

caráter de componente curricular de forma específica e clara nas escolas 

(BRASIL, 1999 p. 24). O programa do Canto Orfeônico, oficializado em 1946, 

não era muito diferente da proposta da educação musical na LDB de 1961. O 

Canto Orfeônico foi um movimento de nacionalização da música brasileira. Por 

isso, que o seu mentor, H. Villa lobos, levou os louros de um modernizador do 

ensino de música nas escolas do país , enquanto que na prática, os estudos 

musicais seguiam padrões tradicionais ligados ainda às regras do século XIX.  

Segundo (Sequeff e Wisnik, 2004,136-137), enquanto Villa Lobos compôs sua 

trajetória unindo os dados apreendidos de sua formação erudita aos dados da 

música popular urbana e priorizando o folclore à música popular, Mario de 

Andrade na mesma época, mergulhou nos processos “mito-poéticos musicais”  

da cultura popular brasileira não se fechando em um nacionalismo, mas sim, 

criando, por meio de sua investigação, uma relação dialógica entre a cultura 

popular e a formação erudita no Brasil. As propostas de Mário de Andrade 

tiveram repercussão nas prática artísticas nas escolas brasileiras bem 

diferenciadas das de Heitor Villa Lobos. Nas décadas iniciais do século XX, 

duas  correntes distintas se formaram, apesar de contemporâneas. 

3.2.3 LDB – LEI Nº 5.692/71 

Em 1971, a educação musical é extinta e dá lugar à Educação Artística, 

que apesar de estar obrigatoriamente presente no currículo escolar assume um 

caráter de “atividade educativa”. Isto é, a disciplina com suas especificidades 

de ensino e aprendizagem perde totalmente seu poder de ação. Os 

professores de arte passam a ter uma formação e, consequentemente, uma 

atuação polivalente: ensino concomitante de variados conteúdos que por sua 

vez estavam relacionados às várias linguagens artísticas.  

Segundo o texto do Parâmetros Curriculares/Artes:  

“Pode-se dizer que nos anos 70, do ponto de vista da arte, em seu 

ensino e aprendizagem, foram mantidas as decisões curriculares 

oriundas do ideário do início a meados do século XX, com ênfase 

em aspectos parciais da aprendizagem (...) privilegiando a 

aprendizagem reprodutiva de modelos e técnicas.” (BRASIL,1999 

p.27)   
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 O documento oficial ainda classifica os planejamentos pedagógicos 

como totalmente desvinculados da realidade dos alunos. Não se exige, 

portanto, uma formação específica dos professores de arte para cada 

linguagem. Na prática, nem se exigia, por falta de demanda, uma formação 

específica na área, visto que um grande número de professores de outras afins 

ou não também ministravam as aulas de educação artística a fim de 

melhorarem seus ganhos em função da baixa remuneração da classe até os 

dias atuais. 

3.2.4 LDB – LEI 9.394/96 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação revoga as disposições 

anteriores e  a arte é considerada obrigatória na educação básica, não mais 

como atividade educativa, mas como componente curricular. A justificativa 

apresentada no texto é a de que o ensino da arte é um importante promotor do 

desenvolvimento cultural dos alunos. Contudo, o ensino de arte fica restrito ao 

ensino de artes visuais não caracterizando a educação musical como uma 

disciplina ou componente curricular, o que com o passar do tempo, cristaliza o  

já presente esquecimento da música e seu ensino como componente curricular 

na escola. Outras modalidades artísticas como Teatro e Dança também são 

igualmente relegados à segundo plano. A política pública nesse caso utiliza o 

método emergencial de “apagar incêndios” atendendo à uma parcela da  classe 

profissional dos professores de arte: os professores de artes plásticas. Em 

número maior e mais organizados, estes professores e professoras conseguem 

que a interpretação da lei os favoreça em detrimento de seus colegas de 

classe. 

3.2.5 LEI 11.769/08 

No ano de 2008 foi promulgada a lei 11.769/08 que altera o texto da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 acrescentando um parágrafo que 

determina que a “música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, 

do componente curricular” de arte.  A lei obriga que o ensino de música seja 

conteúdo do componente curricular “arte”, mas não cria um componente 

curricular específico.  O segundo artigo da lei, que trata do profissional para 
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lecionar o conteúdo de música e de sua formação, é vetado. O texto da lei 

torna obrigatório o ensino da música nas escolas mas não promove o retorno 

da educação musical nas redes de ensino e nos seus programas curriculares. 

O Presidente da República envia um texto ao Senado brasileiro vetando alguns 

pontos da nova lei e justifica o veto apresentando suas razões: 

 “A música é uma prática social e que no Brasil existem vários 

profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica e que 

são reconhecidos nacionalmente. Estes profissionais estariam 

impossibilitados de ministrar tal conteúdo na maneira que este 

dispositivo está proposto”. 

 “Adicionalmente, esta exigência vai além da definição de uma 

diretriz curricular e estabelece, sem precedentes, uma formação 

específica para a transferência de um conteúdo.” 

Mais uma vez fica incerto o rumo da educação musical nos currículos 

das escolas de educação básica. No próprio texto da lei fica claro de que se 

torna obrigatório o ensino do conteúdo da música no currículo do ensino de 

arte, mas não se caracteriza como o retorno da educação musical.  Isto não se 

configura um avanço no sentido da LDB de 1996 e sim uma permanência no 

mesmo estado. Talvez possa ser considerado um retrocesso à condição que 

determinou a LDB de 1971 onde o ensino de arte passou a ser chamado de 

educação artística e o professor preparado ou não tinha uma função polivalente 

de ensino nas diversas linguagens e modalidades artísticas. Ele tinha de 

lecionar um pouco de tudo e hoje ele volta a ser responsabilizado tanto pelo 

ensino das artes visuais quanto da música.  Do veto presidencial, pode-se 

aferir  que, ao caracterizar o ensino da música como conteúdo obrigatório, e  

não uma disciplina autônoma e/ou componente curricular, cabe o argumento de 

que a exigência da formação específica do professor extrapola a “definição de 

diretriz curricular”, ou seja, se não é uma disciplina específica porque razão 

teria o professor que ter uma formação específica ou especializada? 

O primeiro motivo do veto, aceito pelo Senado, é que existem muitos 

profissionais na sociedade brasileira com competência artística para ministrar 

as aulas de música. E quanto à sua formação enquanto educador? E sua 

habilitação e licenciamento referente à prática pedagógica? 
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Se o profissional que vai educar musicalmente os alunos não precisa de 

uma formação específica e nem acadêmica, o que significa não estar 

licenciado para tal tarefa, como ficam as exigências das diretorias de ensino 

para a liberação da licença aos professores. Em que momento essas músicos 

viriam à escola para ministrar os conteúdos obrigatórios da música? 

Legalmente e oficialmente eles e elas seriam contratados como professores 

eventuais mesmo sem formação para exercer essa função? Eles e elas seriam 

chamados músicos profissionais convidados? Como seria feita sua 

remuneração? Seriam voluntários?  

  O compromisso com um projeto educativo que vise 

reformulações quantitativas na escola precisa do 

desenvolvimento, em profundidade, de saberes necessários 

para um competente trabalho pedagógico. No caso do 

professor de arte, a sua prática-teoria artística e estética 

deve estar conectada a uma concepção de arte, assim 

como a consistentes propostas pedagógicas (...) ele precisa 

saber arte e saber ser professor de arte” (FERRAZ, 2010 

p.51) 

A lei se apresenta como um texto estabelecido e a arguição do veto 

presidencial e é acolhida sem grandes debates pelo que se soube; porque 

pouco se sabe do que se passa nos bastidores políticos, mesmo pelos atores 

sociais que exercem suas funções dentro da escola, os professores. A 

regulamentação da lei é tardia, isso quando acontece. O veto presidencial é 

contraditório e implanta um processo, ou melhor, um retrocesso quanto à 

presença da música e do seu ensino nas escolas brasileiras e da valorização 

da educação musical. Porém, como em todo processo político aquele que 

prejudicou ainda se apresenta como um herói da causa dos artistas 

educadores em música e do retorno da música às escolas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação em 1996 e dos Parâmetros Curriculares em Arte, no de 1999, bem 

como a promulgação da Lei 11.760 em 2008, o ensino dos alunos brasileiros 

se dispõe a dar conta das regras e leis do mercado de trabalho e do 

desenvolvimento segundo preceitos capitalistas oriundos da liderança de 

políticos liberais , em bases pouco sustentáveis.  

Isso na visão de ADORNO (1985) caracteriza um processo de semi-

formação das pessoas que se desenrola em uma semi-cultura, ou uma cultura 

fragmentada que serve aos interesses da “indústria cultural”. Somente uma 

formação verdadeiramente integral, libertadora e emancipadora promovida por 

pessoas realmente interessadas e direcionadas para uma “educação da 

contradição e da resistência”. (2012, p 183) 

Mais uma vez temos pessoas tomando decisões e construindo políticas 

públicas para a educação que não entendem tecnicamente sobre a educação e 

tampouco, sobre a educação musical. Esse fato já é muito conhecido na 

história da educação brasileira quando bacharéis em direito da Escola de 

Direito São Francisco eram os instrutores e inspetores da educação; ou mesmo 

os doutores médicos ou profissionais da saúde eram os diretores e mentores 

dos ideais republicanos para a educação popular como ocorreu na fase mais 

positivista da história de nossas políticas educacionais. Nesse momento 

uniram-se aos positivistas os pastores-mestres protestantes da América do 

Norte, fundadores do Mackenzie. 

No período onde aconteceu a experiência do grupo Vox Mix, os líderes 

da instituição, que pouco sabiam das questões educacionais relacionadas à 

arte, davam voto de confiança aos líderes, educadores musicais, para 

direcionamento dos grupos conforme apresentação de seus projetos. 

Patrocinavam sem muito questionar as ações  e programas dos corais e 

tornavam o projeto sustentável.  

A experiência em arte do grupo Vox Mix, que se constituiu inserida numa 

realidade escolar e foi bem sucedida por esse mesmo fato, está narrada e 

analisada e registrada para que possa contribuir para reflexão dos processos 
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pertinentes à educação escolar e consequentemente, fazer frente ao 

retrocesso na educação musical como estamos vivenciando na 

contemporaneidade.  

Segundo Mészáros (2008, p.117), “ a teoria não pode alcançar o povo 

somente por livros, (...) uma organização coerente é essencial para o 

empreendimento transformador”. A educação proposta pelo autor está “para 

além do capital” e deve refletir e conservar os princípios socialistas 

desenvolvidos pro Marx. A educação é uma ferramenta para a transformação e 

não a “salvação”. O ensino da arte é uma ferramenta inserida num macro 

processo de educação que objetiva a transformação social, a mudança. 

A grande consequência da promulgação da Lei 11.769/08 como está 

estabelecida é o distanciamento do próprio objetivo do ensino da música nas 

escolas, seu foco principal, a própria música.  E com a ausência da música 

todas as possibilidades de aquisição de conhecimento, reflexão e construção 

das pessoalidades e coletividades dentro da escola na busca das mudanças 

sociais necessárias e urgentes. Como dizia Paulo Freire, as coisas podem 

piorar, mas também podem melhorar.   

O Vox Mix na sua tentativa de ser um grupo independente se viu ainda 

muito dependente do apoio e suporte encontrados na escola. Mesmo não 

vingando seguiu como um grupo com uma identidade marcada pela liberdade 

crítica na busca de sua emancipação.  Conscientes ou não, de formas 

diferentes, foram marcados pela experiência e somente um estudo ainda mais 

profundo poderia averiguar estas aquisições. 

  Naquele momento, portanto, sim; a experiência em arte aconteceu e o 

grupo Vox Mix criou sua identidade. Diferente da expectativa no início desse 

trabalho percebeu-se que a identidade enquanto grupo para além das 

fronteiras da escola se estabeleceu, porém como grupo artístico não. A 

identificação no processo de construção se deu entre a experiência em arte 

dentro dos muros da escola e por isso, com a própria instituição escolar. 

Durante a experiência - ocorrida na década de 1990 a 1999 no Colégio 

Mackenzie-, a reflexão e a prática artística deram conta de confirmar as 

apreensões e aprendizados baseados em pressupostos pedagógicos e 

filosóficos progressistas e não liberais.  
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A experiência se manifesta na manutenção da identidade do grupo nos 

extramuros da escola quinze anos após o encerramento das atividades 

artísticas.  Ela se tornou dinâmica na medida em que seus cantores e cantoras 

do Vox Mix e do programa de coros graduados do Mackenzie a revitalizam não 

com encontros saudosistas, mas em redes sociais diariamente e encontros 

musicais em que o convívio uns com os outros e com a música é mais 

importante que o próprio ensaio, que o próprio coral. É possível que esta seja a 

melhor qualidade da experiência em arte: o entusiasmo e o dinamismo que ela 

produz como combustível para a manutenção e do movimento da própria 

experiência vivida e viva. No processo da respiração, o ar se movimenta 

possibilitando a vida aos seres humanos. E ar em movimento é som que rompe 

o silêncio; é música, por que não? 
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Anexo 01: 

PUBLICAÇÃO NA REVISTA MACKENZIE 
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Anexo 02: 

GRUPO PROJETO SONORO EM RENNES/FRANÇA 
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Anexo 03: 

OFÍCIO DE ACORDO ENTRE O CENTRO DE ESTUDOS DA VOZ E O 

MACKENZIE PARA PESQUISA JUNTO AO CORAL. 
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Anexo 04: 

REPORTAGEM NA REVISTA “ISTO È” Nº 1515 
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Anexo 05 

PROGRAMA “MILHORES PALAVRAS” –  

TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
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Anexo 06: 

PARTICIPAÇÃO NA 22ª CONFERÊNCIA MUNDIAL DE EDUCAÇÃO 

MUSICAL ISME/UNESCO – AMESTERDÃ/ HOLANDA  

E NO ENCONTRO INTERNACIONAL DE COROS INFANTIS EM BONN 

/ALEMANHA 
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Anexo 07: 

PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO DE EUDCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

MACKENZIE/ ENCONTRO COM O EDUCADOR PAULO FREIRE 
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Anexo 08: 

PARTICIPAÇÃO NO PROJETO PATRIÓTICA 

“MINHA CIDADE COMO A VEJO PARA VOCÊ” EM INTERCAÂMBIO 

CULTURAL ENTRE A CIDADE DE SÃO PAULO E RENNES/FRANÇA 
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Anexo 09: 

REPORTAGEM DA FOLHA DE SÃO PAULO SOBRE A HOMENAGEM 

PÓSTUMA AO EDUCADOR PAULO FREIRE 
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Anexo 10: 

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DA 23ª 

CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO MUSICAL DA ISME/UNESCO EM 

PRETÓRIA/AFRICA DO SUL 
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Anexo 11: 

PROGRAMA DA TEMPORADA DA ÓPERA CARMEN DE BIZET NO 

TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
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Anexo 12: 

PARTICIPAÇÃO NA  II JORNADAS NACIONALES DE ACTUALIZACIÓN EM 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA EM BUENOS AIRES/ARGENTINA 

 

  



133 
 

 



134 
 

 



135 
 

 



136 
 

Anexo 13: 

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NO V CURSO INTERNACIONAL DE 

REGÊNCIA CORAL NO RIO DE JANEIRO/BRASIL 
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Anexo 14: 

PROGRAMA “ A CIDADE MANIFESTA” 
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