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Resumo: O Programa de Extensão Núcleo de Música Coral da UFMG, programa
vinculado ao PROEX (Pró Reitoria de Extensão), oferece à comunidade o acesso à
prática coral há quase 20 anos. Além da prática vocal, oferece aulas de
Musicalização, Técnica Vocal e Preparação Cênico-Corporal. Este último diferencia
os corais do núcleo de um coral tradicional, pois envolve música e teatro, ou seja,
trabalha-se elementos cênicos no repertório dos corais que favorecem uma melhora
na performance, desinibição e desenvoltura no palco. Esse artigo tem como objetivo
identificar características do impacto, importância e conquistas do Núcleo de Música
Coral da UFMG através do relato de experiência que contou com a observação em
campo destes grupos corais e entrevistas.
Palavras-chave: Projeto de extensão. Coral. UFMG. Proex
Choral music center of the ufmg: an experience report on Choral Singing and
interdisciplinarity
Abstract: The Extension Program Choral Music Center of UFMG, a program linked to
PROEX (Pro Extension Rectory), has offered the community access to choral practice
for almost 20 years. In addition to vocal practice, it offers Musicalization, Vocal
Technique and Scenic-Body Preparation classes. This last one differentiates the
Núcleo’s Chorals of a traditional Choral, since it involves music and theater, that is, it
works the scenic elements in the repertoire of the corals that favor an improvement
in the performance, desinibition and aplomb on the stage. This article aims to
identify characteristics of the impact, importance and achievements of the Choral
Music Center of UFMG through the experience report that counted on the
observation in the field of these choral groups and interviews.
Keywords: Extension project. Choral. UFMG. PROEX.
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O Programa de Extensão Núcleo de Música Coral da UFMG foi criado em 1998
(Sistema de Informação da Extensão UFMG, 2014). Atualmente é composto por oito
corais: Coral da Medicina, Coral da Fale, Coral Cantáridas, Coral Campus em Canto, Coral
da FaE (Vozes do Campus), Fio Cantos de Minas, Coral da Engenharia e Coro Novo (Fig 14). Os corais estão distribuídos entre os Campus Pampulha e Saúde, na região centro e
centro-sul de Belo Horizonte.
Desde sua fundação, o programa oferece à comunidade interna e externa da UFMG a
oportunidade da prática do Canto Coral. Em 2014 o programa foi transferido para a
faculdade de Belas Artes da UFMG, sob a coordenação do professor Ernani de Castro
Maletta, e desde então o programa teve a oportunidade de iniciar um trabalho mais
amplo e dinâmico artisticamente, por meio de um trabalho em conjunto entre Música e
Artes Cênicas, pois este trabalho permite aos bolsistas do teatro, da música e aos
coristas uma experiência singular. Antes da transferência para a Escola de Belas Artes, o
programa dispunha de aulas de Musicalização, nas quais os coristas aprendiam sobre
teoria e percepção musical, agregando na concepção e assimilação do repertório e
Técnica Vocal, nas quais os coristas aprendiam como cantar de maneira correta e
saudável, agregando ao canto coral e fazendo com que tenham longevidade vocal.
Porém, após a transferência, foi implantado no núcleo as atividades de preparação
corporal, desenvolvidas pelos bolsistas do teatro, visando a melhorar a interação entre
os coristas, proporcionar uma melhor disposição e relaxamento antes dos ensaios e
concertos e a realização do trabalho de movimentação cênica para concertos em
conjunto com todos os corais. Desde que se iniciou o trabalho entre teatro e música, foi
notável a grande importância e dimensão deste trabalho, nomeadamente a contribuição
artística e pessoal para os envolvidos (Sistema de Informação da Extensão UFMG, 2014).
O objetivo desta pesquisa permite, assim, conhecer, identificar e analisar os impactos do
programa no contexto dos coristas, na relação comunitária, e para a universidade,
através do relato de experiência decorrido ao longo de um ano de trabalho de campo.

72

Nas Nuvens...: <http://musicanasnuvens.weebly.com/>

3º Nas Nuvens... Congresso de Música – de 01 a 08 de dezembro de 2017 – ANAIS

Artigo

Fig. 1 Coral Cantáridas (lado esquerdo) e Coral Campos em Canto (lado direito)

Fig. 2 Coral da FALE (lado esquerdo) e Coral da FaE - Vozes do Campus (lado direito)

Fig. 3 Coral da Engenharia (lado esquerdo) e Coral da Medicina (lado direito)
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Fig. 4 Coral Fio Cantos de Minas (lado esquerdo) e Coro Novo (lado direito)

Metodologia: coleta e análise de dados
Para esta pesquisa foi realizado um formulário no Google3, enviado por e-mail e
WhatsApp para os coristas no dia oito de Setembro de 2017, e estando disponível para
preenchimento até oito de Outubro de 2017. Através deste formulário foi possível aferir
alguns elementos: uma parte de identificação e formação sobre o colaborador, incluindo
a sua idade e gênero, identificação do respectivo naipe ou questões mais técnicas como
“Você sabe ler partitura?”; e uma parte mais diretamente relacionada à participação no
Núcleo de Corais da UFMG para analisar o impacto desse envolvimento no respectivo
Coral, incluindo questões como: “o que cantar significa para você?”, “Quais os impactos e
a importância do canto coral e do núcleo de música coral na sua vida?”, “Caso tenha
participado, fale um pouco sobre sua experiência na montagem de Carmina Burana (os
desafios, os aprendizados, benefícios, etc.)”.
De aproximadamente 150 pessoas que fazem parte do Núcleo, 77 responderam ao
formulário, sendo que 29 respostas foram do Coral Campos em Canto.
Após fazer o levantamento dos dados, foi possível obter as seguintes informações: a
faixa etária dos coristas situa-se entre 16 e 71 anos4, sendo que mulheres (contraltos e
sopranos) representam 68,9% e homens (tenores e baixos) 31,2%, e, entre os coristas
que responderam a pesquisa, 61% não sabem ler partitura.

3 Formulários Google
4 74 dos 77 responderam suas respectivas idades, pois não foi obrigatório o preenchimento deste item.
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Graf. 1 Faixa etária dos corais

Graf. 2 Proporção de naipes dos corais

75

Nas Nuvens...: <http://musicanasnuvens.weebly.com/>

3º Nas Nuvens... Congresso de Música – de 01 a 08 de dezembro de 2017 – ANAIS

Artigo

Graf. 3 Proporção dos coristas que dominam a linguagem notacional

O fato de não se dominar a linguagem notacional não é um aspecto determinante para a
colaboração dos coristas, contudo, quase 40% podem aprender e executar o repertório
através da leitura das partituras.
Achamos pertinente fazermos a pergunta “o que cantar significa para você?”, porque
queríamos saber quais forças moviam aquelas pessoas a cantarem, o que as motivavam,
e obtivemos respostas muito interessantes, tais como: “Superação”, “Uma válvula de
escape para a correria do dia-a-dia”, “Forma de expressão e autoconhecimento”, “Paz de
espírito, auto estima”, “Alegria, compartilhamento, convivência, diversão, aprendizado,
esforço”, “Significa autoconhecimento, prazer e diversão”, “Ajuda a melhorar minha
saúde mental”.
Prática Vocal, Canto Coral e Saúde Mental
Inúmeros são os benefícios do canto para nossa saúde física e psíquica.
Já está mais do que provado cientificamente que o ato de cantar provoca
reações muito positivas no cérebro: diminui o estresse, melhora a
coordenação motora, fortalece o sistema imunológico, reduz sintomas
de depressão e ansiedade (males bem recorrentes na sociedade
moderna) e, até, ajuda a preservar a pressão expiratória em pessoas
com doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC) – como pesquisa
da Universidade de São Paulo (USP), que analisou 43 pessoas
portadoras das doenças (Jornal Extra, 2016).

Tornou-se comum lermos, ouvirmos notícias de pessoas com depressão. A
depressão é considerada por muitos o Mal do Século. Algo que realmente afeta muitas
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pessoas, de maneira silenciosa e compromete gravemente a qualidade de vida das
pessoas.
Em nossa pesquisa constatamos que o canto coral tem sido para muitos uma
ferramenta de manutenção e equilíbrio da saúde mental. Em preenchimento ao nosso
formulário, uma das coristas, diagnosticada com depressão, nos relata a importância do
Núcleo de Música Coral em sua vida: “Quando entrei para o coral eu estava começando a
tratar minha depressão. Posso dizer com certeza que esse coral salvou minha vida e me
deu motivação quando nada mais importava. Além disso, tenho a chance de fazer o que
eu realmente amo, que é cantar” (Araújo, entrevista 2017)
São inúmeras as motivações dos coristas do núcleo para cantar, mas, em sua
maioria, estão relacionadas ao fato de lhes proporcionar benefícios físicos e mentais.
A prática do canto em si traz muitos benefícios, mas a prática de canto coral vai além da
prática vocal, atuando no desenvolvimento das habilidades sociais (Carminatti & Krug,
2010). “Os benefícios resultantes da mistura de inserção social e música, são muito
comuns de serem encontradas no estilo canto coral [...]. Os corais são sinônimos de
democracia, uma vez que todos se ajudam” (Jornal do Brasil, 2012).
Mais do que um lugar onde aprendi a cantar com técnica, onde comecei
a realmente aprender música o coral foi, inesperadamente, onde eu
aprendi cidadania na prática. Foi no Coral da FALE que tive meu
primeiro contato real com a diversidade, onde as pessoas são todas
diferentes em raciocínio, valores, cultura, histórias, etnias, classes
sociais etc. Aprendi no coral mais do que conviver com as diferenças,
mas a deixar o que é prejudicial de nossas diferenças para trás e unir o
que existe de único e benéfico em cada ser humano para fazer algo bom
pelo todo (Uchida, entrevista 2017).

Interdisciplinaridade entre Teatro e Música e Carmina Burana
Até o final de 2013, o núcleo foi coordenado por professores da Escola de
Música da UFMG, sendo que nos últimos anos a coordenação foi da professora e
maestrina Iara Fricke Matte. A organização do núcleo era similar à atual, havia aula de
musicalização e preparação vocal, porém não havia aulas de Técnica Vocal. Havia
também diferença na quantidade de corais: eram 5 corais e atualmente existem 8 (foram
criados o Coral Fio Cantos de Minas, Coral da Engenharia e Coro Novo).
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Quando o Núcleo de Corais da UFMG foi transferido para a Escola de Belas Artes
em 2014, sob a coordenação do Professor Ernani Maletta5, que tem mais 30 anos de
experiência com coral, passamos a ter a oportunidade de gradativamente começar a
trabalhar continuamente Teatro e Música, mais especificamente em relação ao Canto
Cênico. Acreditamos que “a introdução do elemento cênico à performance coral
providencia um melhor rendimento vocal no resultado final do processo” (Azevêdo,
2003).
A oportunidade de trabalhar junto com os alunos do curso de teatro e
próximo das atividades próprias das artes cênicas fez com que a
capacidade de manifestação crescesse cada vez mais. Isso fez com que
nós tivéssemos liberdade e desejo de enfrentar cada vez maiores
desafios, e um grande desafio surgiu em 2016, quando decidimos
montar Carmina Burana, uma das obras mais importantes do século XX,
no que se refere ao Canto Coral (Maletta, entrevista 2017).

Em 2016 o Núcleo decidiu encarar o desafio de montar a Cantata Cênica
Carmina Burana sob direção geral e cênica de Ernani Maletta. Um desafio, porque o
núcleo é composto por cantores amadores, que em sua maioria não sabem ler partitura,
e que, tecnicamente são limitados para uma obra de nível profissional altíssimo, que
exige muito tecnicamente e fisicamente. Além disso, a montagem mobilizou, somente de
artistas, quase 300 pessoas: todos os corais do núcleo, solistas, pianistas e regentes
(bolsistas da escola de música), alunos da escola de teatro, equipe de produção,
maquiadores, técnico de luz, cantores e coral infantil convidados.
A proposta foi de montarmos Carmina Burana em sua forma original, ou seja,
cenicamente (Fig 5), tendo como referência a leitura que o cineasta Jean-Pierre Ponelle6
fez da obra.
E para que esse trabalho se concretizasse foi essencial o trabalho de preparação
cênico-corporal por parte dos bolsistas da escola de teatro. Eram agendados ensaios
5 Professor Associado do Curso de Graduação em Teatro e do Mestrado e Doutorado em Artes da Escola de

Belas Artes da UFMG. Doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2005),
apresentando em sua tese o conceito de atuação polifônica para a formação do artista cênico. Em
2010/2011, desenvolveu pesquisa de Pós-Doutorado na Itália, ao lado da renomada artista e pesquisadora
italiana Francesca Della Monica, com quem estabeleceu uma parceria profissional (Fonte: Currículo Lattes
http://lattes.cnpq.br/0026506533871929 )

6

Jean-Pierre Ponnelle, nascido em 19 de fevereiro de 1932, Paris, França, morreu em 11 de agosto de
1988, Munique, Alemanha Ocidental), diretor e designer de ópera francês que montou produções pouco
ortodoxas e muitas vezes controversas para casas de ópera em toda a Europa e Estados Unidos.
(Britannica, online).
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(durante a semana e finais de semana) com atores para elaboração das cenas, ensaios de
atores com solistas para a movimentação cênica durante os solos, e ensaios com os
coristas, nos quais trabalhou-se na criação de elementos cênicos para que fossem
executados juntamente com o canto durante toda a obra, exigindo que fosse cantada
integralmente de cor.
Além de todos envolvidos musicalmente e cenicamente, tivemos bolsistas
responsáveis somente pela produção, comunicação, organização e divulgação dos
ensaios e dos concertos.
É importante ressaltar que o processo de criação, produção e ensaios da
primeira montagem de Carmina Burana aconteceu durante o processo de ocupação das
Universidades Públicas Federais, em especial da Escola de Música e da Escola de Belas
Artes da UFMG, mas o núcleo obteve todo apoio das ocupações, para que
continuássemos os ensaios e os trabalhos de preparação do espetáculo, tendo acesso e
usando normalmente os espaços das respectivas escolas.
A primeira apresentação do espetáculo ocorreu em 18 de Dezembro de 2016 no
SESC PALLADIUM de Belo Horizonte. Foi um sucesso, com 1294 ingressos vendidos, do
total de 1.300 (dados do SESC PALLADIUM).
O Núcleo tinha o desejo de ter feito mais do que somente uma apresentação em
2016, devido ao grande trabalho e esforço que todos empenharam na preparação e
execução do espetáculo, mas isto não aconteceu, pelo fato do SESC, na época, não ter
datas disponíveis para a realização de uma segunda montagem.
Em 2017 tivemos a oportunidade de fazermos uma temporada de Carmina
Burana no SESC PALLADIUM, nos dias 24, 25 e 26 de Março de 2017. E novamente foi
grande sucesso, sendo que o público total, somando-se os três dias, foi de 3894 pessoas
e os ingressos dos dias 25 e 26 foram esgotados (dados do SESC PALLADIUM).
Devido a esse grande sucesso, fomos convidados a fazer a abertura do 49º Festival de
Inverno da UFMG no dia 31 de Julho de 2017. Segundo a UFMG o público foi de 1500
pessoas.
Todo esse sucesso de público deve-se ao fato de o trabalho ter sido feito da
melhor maneira possível, devido a disposição de todos os envolvidos, a divulgação
individual, mas também deve-se a ampla divulgação que o evento teve em vários meios
de comunicação: otempo.com.br, ufmg.br, belohorizonte.mg.gov.br, soubh.com.br,
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allevents.in,

tvbambui.com.br, nas Rádios Inconfidência (programa Bazar Maravilha e Plugue),
UFMG EDUCATIVA (Programa Panorama), CBN, e América.

Fig. 5 O Anjo (lado esquerdo) e o Demônio (lado direito)7

Considerações Finais
Com essa pesquisa foi possível conhecer o quão importante é o Programa de
Extensão Núcleo de Música Coral da UFMG para Universidade, para os envolvidos
diretamente com o programa e para a comunidade em geral, cumprindo claramente sua
função de fazer uma comunicação da Universidade com a comunidade. A arte é uma
forma de adquirirmos senso crítico sobre tudo que acontece na nossa sociedade e no
mundo, além de ser um potencial enorme de autoconhecimento das pessoas. Portanto,
torna-se extremamente importante a existência de programas de extensão voltados para
o fazer artístico.

7

O Anjo e Demônio são os que regem esse mundo através da roda da Fortuna. Eles comandam o que
acontece com as pessoas. Mas nem sempre o anjo é somente bom e nem o Demônio é sempre mal, ambos
ficam em um jogo, uma dualidade, uma batalha e ao mesmo tempo um equilíbrio, um interferindo no
outro.
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