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Resumo: O presente artigo se constituiu na elaboração de um programa musi-
cal temático, envolvendo um processo interdisciplinar entre as linguagens artísticas 
aplicadas e desenvolvidas por um coro misto adulto. Os passos seguidos (escolha 
do tema, seleção de repertório, pesquisa histórica, cenário, figurino e adereços) fo-
ram decisivos para o resultado obtido, refletido na apresentação e aprovação do 
público como conseqüência de uma ação planejada.
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MUSICAL BRAZIL: A PROPOSAL TO CHORAL PERFORMANCES 

abstRact: This project was developed as the final report of a graduate course 
in Choral Direction and Academic Faculty Training at the Adventist University Cen-
ter of Education  in 2006. It consisted in the elaboration of the musical theme in an 
interdisciplinary process between applied artistic languages developed by a mixed-
sex adult choir. The action planed through steps (theme definition, repertoire se-
lection, history research, scenery, costume and props design) was decisive for the 
audience’s approval obtained in the presentation.

KeywoRds: interdisciplinarity, music program, choir performance.

Introdução

Na era do “fast-food”, graças aos avanços tecnológicos, as informações e suas 
possibilidades de acesso se processam em ritmo veloz. Isso se reflete no compor-
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tamento humano, exigindo o desenvolvimento de habilidades e competências para 
gerenciar tal rede de informações. O coral é um veículo que deve estar sintonizado 
com essa realidade, administrando em seu contexto esse “dinamismo contemporâ-
neo”, posicionando-se como uma fonte de informação significante. Todavia, os seus 
programas em performances musicais devem ser elaborados em formatos que consi-
derem esses novos paradigmas, contextos sociais e as suas diversas interferências na 
apreciação do público.

Mas, como atrair esse público? Quais os ingredientes necessários para instigar a 
concentração e o interesse? Através de que tipo de programas musicais? Tais questões 
foram a base para a elaboração deste programa musical.

O programa

Brasil Musical é uma programa elaborado obedecendo às solicitações do Unasp, 
como um trabalho de conclusão de curso de Especialização em Regência Coral e Capaci-
tação em Docência Superior, realizado em 2006. A exigência para a sua elaboração era o 
desenvolvimento de um programa temático, fundamentando todo o processo percorrido, 
da seleção do repertório à apresentação final, sendo observados, entre outros aspectos, o 
gestual da regência, performance do coro e a reação do público.

A apresentação contou com a participação do Coro Comunitário Villa-Lobos, coro 
misto adulto da Escola de Música Villa-Lobos, localizada na cidade de Teixeira de Freitas 
(BA). Também participaram três músicos convidados para acompanharem algumas peças 
executando percussão, flauta, violão e teclado. 

A apresentação foi dividida em dois blocos, sem intervalo entre ambos. Após uma 
abertura instrumental, a primeira parte, contendo quatro peças, ilustra a formação da 
música brasileira pela fusão de diferentes culturas. Na segunda parte, com sete peças, é 
proposta uma viagem imaginária por ritmos, estilos e gêneros frutos desta fusão.

A temática 

A música brasileira através da pluralidade cultural pode ser representada por uma 
árvore de várias raízes. Embora a raiz indígena tenha sido prematuramente tolhida, o es-
forço de pesquisadores e músicos nacionalistas a impediram de ser esquecida. Entretanto, 
apesar de iniciativas como as da pesquisadora e intérprete da música indígena Marlui Mi-
randa e do pesquisador Amauri Araújo Antunes, as fontes bibliográficas existentes ainda 
são escassas. Segundo CavalCante (2002), nas universidades brasileiras, a maioria dos 
estudos e pesquisas concentra-se na categoria música erudita em detrimento das outras 
influências existentes, sendo as músicas de contribuições européias encontradas em gran-
de quantidade, ao contrário de outras contribuições.

Segundo Barros Oliveira (apud CavalCante, 2002, p.15), a diversidade dessas raízes 
(indígenas, européia e africana) fundiu-se a outras tradições culturais e civilizacionais, pas-
sando a ser uma das culturas musicais mais ricas e diversificadas do planeta. Essa fusão 
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pode ser comparada a uma ação interdisciplinar. Ivani  Fazenda (1994) considera que a 
prática interdisciplinar consiste em uma parceria, uma tentativa de incitar o diálogo com 
outras formas de conhecimento possibilitando a interpenetração entre os mesmos. Nessa 
perspectiva, a interdisciplinaridade se dá na interação de variadas linguagens artísticas: 
dança, música, artes cênicas e plásticas.

Perceber a dinâmica e a construção dessa arte por meio dessa fusão agregada às 
atitudes, às mudanças sociais, políticas, econômicas e condições geográficas influenciaram 
na escolha da temática a ser desenvolvida: Brasil Musical. 

A elaboração

Atrair o público do chamado “dinamismo contemporâneo” foi o principal objetivo 
da elaboração do programa. No novo paradigma social, os avanços tecnológicos estão in-
fluenciando a linguagem musical. Segundo Anselmo G. almeida (2007), com a revolução da 
informática e a chegada da virtualidade, surgem novas formas de representação do conhe-
cimento musical. Rodolfo C. SOuza (2007) argumenta que em virtude da união entre som e 
imagem, uma representação gerada por este fenômeno, há um incentivo atual de retorno à 
ópera. Como conseqüência, a interação entre as linguagens artísticas (idéia defendida pelo 
compositor alemão Wagner) poderá ser um meio para atrair a atenção deste público: 

Gesamtkunstwerk, ou “obra de arte total”, é um termo da língua alemã atribuído ao com-
positor alemão Richard Wagner e refere-se ao ideal wagneriano de junção das artes – músi-
ca, teatro, canto, dança e artes plásticas. Para essa junção era necessário que cada uma destas 
artes se colocasse a mercê de uma idéia integradora, que transpasse a própria individualida-
de de cada arte (Pereira e nOrOnha, 1991, p. 416).

O estudo da reação do público diante da performance de coros na cidade de Tei-
xeira de Freitas foi a etapa inicial para realização desta investigação. Foram observados 
e analisados sete coros adultos mistos, de caráter distinto: três sacros, dois de empresa, 
um de terceira idade e o próprio Coro Comunitário Villa-Lobos. Com o intuito de per-
ceber e analisar a performance utilizada dos coros, foram observados os ensaios para 
compreender de forma mais precisa a sua atuação em público. A cada ensaio, foram pre-
enchidas fichas de observação contendo 20 perguntas para facilitar a coleta de dados.1 

Através da análise desses dados, comparando ensaios, performance, programas e as 
influências no comportamento do público, iniciou-se a elaboração do programa musical. 
A proposta centralizou-se em uma abordagem interdisciplinar apostando na interação 
com o público como promoção de uma participação ativa. A percussão instrumental, 
vocal e corporal impulsionou esse processo e possibilitou a conexão entre as peças execu-
tadas dinamizando a apresentação.

A seleção da temática foi fundamental para atingir a interação entre as linguagens 
artísticas proposta pelo programa. A interdisciplinaridade foi desenvolvida por meio de 
elementos cênicos elaborados durante o desenvolvimento dos ensaios:
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• Movimento: o posicionamento variado no palco e a troca constante de adereços 
e figurinos em caráter cênico criaram expectativas no público a cada peça executada. As 
variações de posições foram fundamentadas no repertório, local da apresentação e figuri-
nos utilizados.

• Cenário: para facilitar a movimentação, o cenário restringiu a um painel, aparelha-
gem de sonorização, posicionamento dos microfones e alguns objetos introduzidos pelos 
próprios coristas na execução de algumas peças. 

• Figurino: os fatores tempo, praticidade e a temática foram considerados para a 
elaboração – calça preta e camisetas nas cores da bandeira do Brasil (verde, amarela, azul e 
branca) distribuídas entre os quatro naipes. De acordo com a contextualização do repertó-
rio, eram acrescentados adereços como túnicas, chapéus, colares e cartolas, entre outros.        

O nível técnico do grupo e a proposta do programa foram decisivos para a escolha 
do repertório. Segundo Schmeling (apud tOurinhO, 1993, p. 24), é necessário que o regen-
te faça reflexões acerca de determinados aspectos, possibilitando uma escolha acertada do 
repertório de diversas naturezas. Algumas delas são: formação do coro, objetivos, propó-
sitos, servindo de norteadores para seleção do repertório.

A tarefa de convencimento e conquista depende também de como regentes e co-
ristas constroem e acreditam em seu repertório. A seleção é responsável pelo sucesso 
da aprendizagem do grupo, refletido nas apresentações. Então, torna-se uma tarefa de 
grande responsabilidade, uma vez que propor conteúdos de forma didática implica esco-
lher aquilo que se julga digno de ser apresentado. Irene tOurinhO (1993) defende que o 
tratamento que se dará ao repertório é parte da justificativa para seleção, tanto quanto a 
própria seleção, e que os critérios desta deverão obedecer a justificativas estéticas e práti-
cas pedagógicas a um só tempo.

Os critérios considerados para o processo da seleção do repertório foram:

1. Estilos variados do folclórico ao erudito;
2.Variação de tonalidades e andamentos, observando extensão e tessitura, e 

valorizando as potencialidades vocais de cada corista;
3. Nível técnico-musical do coro e variação quanto ao grau de dificuldade;
4. Formação do coro e sua distribuição por naipes;
5. Músicas relacionadas à temática;
6. Arranjos bem elaborados e de preferência a capela;
7. Identidade do coro;
8. Acústica do local da apresentação;
9. Tempo disponível para preparo das músicas; 
10. Participação dos coristas no processo seletivo.

Cada peça, após seleção, foi criteriosamente analisada para facilitar o seu preparo através 
do preenchimento de uma ficha, denominada de arquivo coral.² O procedimento e desenvolvimen-
to dos ensaios foram coerentes com uma filosofia sobre Educação fundamentada na pesquisa, 
experimento e crença no potencial musical de cada indivíduo, explorando os diversos sons e 
formas de produção vocal servindo de espelho para o bom desempenho da apresentação.
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Concluída a montagem do programa musical, foi necessária uma verificação e apre-
ciação do seu formato. Para tanto, duas apresentações foram planejadas, contendo parte 
das peças do programa em caráter de pré-apresentação. Estrategicamente, o público de 
ambas as apresentações eram bem distintos. A primeira foi em um evento religioso e a 
segunda em um encontro de coros, realizado no norte do Espírito Santo, no município de 
Jaguaré. Ambas as experiências foram positivas, pela forma significativa como atingiram o 
público, oportunizando alguns reajustes de ordem técnica.

Após avaliação dos participantes, os reajustes foram efetuados levando em considera-
ção o local da apresentação. Por essa razão, houve um ensaio geral no local para verificação da 
acústica, espaço físico, uso de adereços, figurino e a presença dos músicos acompanhantes.

A divulgação da apresentação final foi realizada através da veiculação nas rádios 
locais, cartazes fixados em locais de destaque (estabelecimentos comerciais) e divulgação 
oral em carros de som, percorrendo as principais ruas da cidade.  

Conclusão

Verificando as etapas percorridas para a montagem do programa, percebe-se que a 
ação planejada garante a eficácia e sucesso de uma programação. O que parecia ser o fim 
tornou-se o meio, um meio de desenvolver um processo educativo, envolvendo inúmeros 
aspectos a serem considerados e somados ao crescimento do grupo.

Os resultados obtidos na elaboração e apresentação do programa Brasil Musical re-
fletiram no crescimento musical e profissional da regência, participação ativa do público, 
motivação do coro, satisfação e interação com o público, decorrentes de um planejamento 
que considerou vários aspectos. Eles são:

• Seleção do repertório: em termos de educação musical, uma seleção de reper-
tório, por si só, não se justifica. Ela deve estar fundamentada em intenções de caráter 
educacional, estético e histórico de acordo aos objetivos do grupo;

• Envolvimento com a montagem do programa: a participação de todos os coristas 
em todas as etapas da montagem aumenta o senso de responsabilidade e a produção do 
fazer músico-vocal do grupo;

• Preparação musical: o bom preparo de coristas, músicos e regente, através de 
ensaios e promoção de pré-apresentações desenvolve segurança;

• O público: a análise do comportamento do público em diversas apresenta-
ções de coros oferece informações para ativar curiosidade, interesse, promovendo 
uma escuta participativa;

• Planejamento de ensaios: a realização de ensaios planejados simulando apresenta-
ções garante um alto índice de produtividade e eficácia dos participantes em apresentações.

Notas
1 Questionário elaborado pelo Unasp contendo perguntas abordando aspectos que influenciam a 

performance do coro, desde a postura dos coristas ao planejamento do regente. 
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² Modelo fornecido por Jussara Horton, docente do Unasp, na disciplina “Currículo Coral”. Constam 
informações quanto à estrutura da peça: autoria, número de vozes, origem do texto, extensão, tessi-
turas vocais e dificuldades encontradas na peça, dentre outros.
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