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Com grande propriedade, assim se expressou o antropólo-
go por excelência, Roquete Pinto (1967), ao discursar sobre o canto 
coral no Brasil como atividade da massa populacional, descrevendo-
a como um símbolo de uma sociedade onde os vários interesses se 
fundem. Esse trecho, não por acaso escolhido como epígrafe dessa 
obra, bem se presta a resumir seu sentido e, ao mesmo tempo, situar 
a motivação de se registrar e publicar a história de um grande projeto 
que se tornou realidade: a formação do Coro Sinfônico Comunitário 
da Universidade de Brasília, um grupo que congrega pessoas de vários 
segmentos da sociedade brasiliense, em sua maioria amadores, que, 
por amor à música, se reúnem em busca de realização cultural e pes-
soal, manifestada através da vivência da sensibilidade estética.

Embora as principais questões relativas à importância cultu-
ral e social de uma experiência desta natureza sejam objeto de outra 
publicação, dedicada especificamente à técnica e à estética, faz-se ne-
cessário abordar nesta obra alguns aspectos que tiveram papel fun-
damental na concepção e na fundação do Coro Sinfônico da UnB; 
aspectos esses que poderão ser vistos como aplicáveis a qualquer mo-
vimento de formação coral a ser desenvolvido em uma comunidade. 

Todos nela figuram, velhos, moços, crianças, 
homens e mulheres, operários, camponeses, 

soldados, sábios, poetas e artistas. Todos os povos 
fortes sabem cantar em coro. Nas horas tristes 

e nos momentos felizes, unem-se as vozes nas 
canções da Pátria, onde ressoam as lembranças 

dos maiores, sublimando o júbilo ou espantando 
o mal do desespero. O canto em coro, praticado 

desde a infância, propagado nas escolas e nos 
lares, dará gerações renovadas na disciplina dos 

hábitos da vida social, homens e mulheres que 
saibam, pelo bem de sua terra, cantando trabalhar 

e por ela cantando dar a vida. 

(RoqUEtE Pinto, apud Cartolano, 1968) 
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 no âmbito educacional – considerada a educação 
como instrumento de desenvolvimento do ser humano, tanto nos 
ambientes familiar e escolar quanto em outros grupamentos sociais 
– pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que uma atividade coral 
desenvolvida em qualquer comunidade brasileira, a exemplo do Coro 
Sinfônico da UnB, está em sintonia com os termos do Projeto de Lei 
nº 2.732/2008, que acrescentou ao texto da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei nº 9.394/96) a obrigatoriedade do ensino de músi-
ca nas escolas públicas do Brasil.  

A propósito da importância dessa alteração instituída no tex-
to legal – graças à qual o ensino da música passa a ser componente 
curricular do ensino de artes na educação básica (ensino fundamental 
e médio) – merece destaque o texto da justificação formulada pela 
Senadora Roseana Sarney, quando da apresentação do Projeto de Lei 
ao Senado. trata-se de texto extraído do manifesto “quero Educa-
ção Musical na Escola”, concebido pelo Grupo de Apoio Parlamentar 
Pró-Música: 

.............................................................................................

a Música é uma prática social, produzida e vivida por pessoas, 
constituindo instância privilegiada de socialização, onde é possível 
exercitar as capacidades de ouvir, compreender e respeitar o outro. 
Estudos e pesquisas mostram que a aprendizagem musical contribui 
para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, emocional e afetivo 
e, principalmente, para a construção de valores pessoais e sociais 
de crianças, jovens e adultos. a educação musical escolar não visa 
a formação do músico profissional, mas o acesso à compreensão da 
diversidade de práticas e de manifestações musicais da nossa cultura 
bem como de culturas mais distantes. 

a Música constitui-se como campo específico de atuação profissional. 
Pelo seu potencial para desenvolver diferentes capacidades mentais, 
motoras, afetivas, sociais e culturais de crianças, jovens e adultos, 
a música se configura como veículo privilegiado para se alcançar as 
finalidades educacionais almejadas pela lei de Diretrizes e Bases da 
Educação nacional (lDB). 

.............................................................................................

nas mais variadas culturas e em diferentes épocas da história 
da humanidade, a música – disciplina na qual está inserido o can-
to – sempre foi considerada um dos segmentos nobres da educação.  

Sinfonia nº 2 “lobgesang”, de Felix Mendelssohn.
Sala Villa lobos, teatro nacional Claudio Santoro, Brasília, 1 e 2 de julho de 2009.
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2004

Concerto de Inverno
• Gloria - a. Vivaldi 
• Missa Credo - W. a. Mozart , (Missa in C, 
 K.257) 

Concerto de Natal
• Kyrie da Missa Solemnis, opus 123 -  
 l. Van Beethoven
• Magnificat in C Major, Vesperae de Domenica, 
 K. 321 - W. a. Mozart
• Missa Festiva, Festival Mass - J. leavitt                                            
• Many Moods of Christmas, Suíte one,  
 r. Shaw e r.r.Bennett

2005

Concerto de Inverno
• Missa Solemnis, opus 123 - l. Van  Beethoven 
 I - Kyrie 
 II - Gloria 
• Missa Mariazeller (Missa Celensis) - J. Haydn  

Concerto de Gala
• Magnificat - F. Mendelssohn Bartholdy
• Bridal Chorus  - lohengrin - r. Wagner.
• Pilgrims’s Chorus  - tannhäuser - r. Wagner.
• Chorus of the Hebrew Slaves - nabucco - G. Verdi
• Habanera - Carmen - G. Bizet
• triumphal Scene - aida - G. Verdi

2006

Concerto de Aniversário - 15 Anos de Vida do 
Coro Sinfônico Comunitário da UnB
• opening Chorus - the Creation - J. Haydn
• Hallelujah - Messiah - G. F.  Handel
• requiem in D Minor- Pe. J. M. n. Garcia
• Mass in G - F. Schubert
• Missa in C Minor - W. a.  Mozart
• Messe in D Moll - (nelson Messe) - Kyrie - J. Haydn
• Ein Deutsches requiem - J. Brahms
• Gloria - J. rutter 
• Habanera - Carmen - G. Bizet
• Cena triunfal - aida - G. Verdi

Concerto de Lançamento da Revista Viva 
• Gloria - J. rutter 
• an Die Freude - nona Sinfonia (4º Movimento) - 
 l.Van Beethoven
• Many Moods of Christmas (Suíte I) -  
 r. Shaw e r.r.Bennett

apresentação do Concerto de natal, na sala Villa lobos do teatro 
nacional Claudio Santoro, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2004.

2007

Concerto de Inverno  
• Gloria - F. J. M. Poulenc                         
• nona Sinfonia - (an Die Freude) -  
 l. Van Beethoven (4º Movimento)

Concerto de Natal 
• Cantata BWV 142 - J. S. Bach  
• Vespera de Domenica -  W. a. Mozart 

apresentação do Concerto de aniversário de 15 anos do Coro Sinfônico, realizado 
na Sala Villa lobos do teatro nacional Claudio Santoro, e a capa do Programa.
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o que eu não poderia imaginar é que Carlyle Weiss era um 
tipo de “olheiro”17 de Peter tiboris, diretor da “Midamerica Productions”. 
tiboris costumava trabalhar com alguns regentes que, em suas viagens, 
observavam trabalhos musicais com o fim de indicá-los para serem con-
vidados a se apresentar em nova York, no Carnegie Hall.  Uma vez que 
o concerto tivesse sucesso de crítica, estaria aí iniciada uma longa jor-
nada musical para a carreira do artista. E nós, ingênuos brasileiros, não 
fazíamos a mínima idéia do que esta visita acarretaria em nossas vidas. 

Sem antecipar nada para o Coro Sinfônico acerca de seus 
propósitos “escusos”, o grupo da Universidade de Wyoming realizou 
normalmente suas atividades de intercâmbio cultural e acadêmico 
na UnB. Em retribuição, eles também me convidaram para visitar a 
Universidade de Wyoming, durante o mês de outubro seguinte, para 
realizar um concerto de música brasileira com aquele coro. Aceitei 
o convite, e, durante o período em que estive em Wyoming, tive a 
oportunidade de também visitar outras cidades daquele estado, com 
a finalidade de ministrar palestras e realizar seminários sobre música 
em escolas de ensino médio e faculdades.

Logo após a visita de Carlyle Weiss, veio então o inesperado 
convite da “Midamerica Productions” para o Coro Sinfônico se apre-
sentar no Carnegie Hall, em nova York. A Midamerica é uma produ-
tora independente do próprio Carnegie Hall, que trabalha com uma 
grande série de concertos anuais para coros e orquestras nesta famosa 
sala de espetáculos; concertos estes liderados por regentes e compo-
sitores de renome internacional. o Coro Sinfônico da UnB seria o 
primeiro grupo da América Latina a participar dessa série, e eu ainda 
teria o privilégio de compartilhar a regência com John Rutter, autor 
de uma das peças que o Coro deveria apresentar e, provavelmente, o 
compositor mais executado em todo o mundo.

Além da chance da apresentação em um teatro que é conside-
rado uma das mecas artísticas do mundo, por onde, através dos tempos, 
passaram os nomes mais importantes da história da música universal, 
aquele convite ainda trazia em si todo o glamour de passar pela cida-
de, com um pacote muito atraente, que incluía a estada, a realização  

17 indivíduo que observa determinada atividade para dela informar a quem o contrata.

de dois concertos formais em igrejas da cidade, uma apresentação in-
formal no Central Park, tickets para assistir a outros concertos no gran-
de Carnegie Hall, e, ainda, cupons especiais de compras na famosa loja 
Macy’s18 para cada participante, e um memorável passeio de barco pelo 
Rio Hudson, logo após o concerto do Carnegie Hall, passando pela 
Estátua da Liberdade, com jantar de gala a bordo e muita música para 
dançar – esse passeio, realmente, ficaria na memória de todos como um 
dos pontos altos da viagem. Entretanto, a pior parte é que tudo isso, 
logicamente, tinha um preço – e um preço exorbitante, somando-se, 
ainda mais, o valor das passagens aéreas para trezentos cantores. 

18  Famosa rede de lojas de departamentos, sediada em nova York, apelidada de “a maior loja 
do mundo”.

Matéria publicada no 
Correio Braziliense, 

em 1994.
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os dias que antecederam ao concerto resumiram-se a ensaios 
realizados pela manhã e à tarde. À noite, íamos assistir aos concertos 
dos outros grupos na grande sala de espetáculos onde também faría-
mos nossa própria apresentação. isto foi muito bom para a prepara-
ção do grupo, para familiarizá-lo com o ambiente do concerto, além 
de proporcionar momentos extremamente gratificantes, pois tivemos 
a oportunidade de assistir à apresentações belíssimas, de excelente 
nível artístico, como o “Requiem”, de Brahms, o “Stabat Mater”, de 
Rossini, e obras sinfônicas de Renee Clausen, regidas pelo próprio 
compositor.

quando o nosso grande momento chegou, todos já estavam 
devidamente preparados; sabiam como se comportar e como pro-
ceder para entrada e saída do palco, pois havíamos tido também a 
oportunidade de ensaiar no local do concerto. Entretanto, nada do 
que tivéssemos feito antes poderia nos preparar, de fato, para as emo-
ções vividas durante a apresentação. não há como descrever o que 
sentimos naquele momento. o encanto foi realmente muito forte! A 
começar pelo envolvimento acústico da sala que realmente “tomava 
conta” de todos nós. Só o fato de estarmos ali, naquela imponente 
sala de espetáculos, onde grandes nomes da história da música, de di-
ferentes culturas, haviam pisado, já era razão para nos deixar a todos 
tremendamente enlevados. 

no dia do concerto, quando entrei no camarim a mim des-
tinado, já experimentei o forte impacto de ver, nas paredes, as fotos 
dos gigantes musicais que haviam passado por ali. nomes como G. 
Mahler, Rostropovitch, L. Bernstein, V. Horowitz e tantos outros. 
Um misto de diferentes sensações me envolvia, eu me sentia enleva-
do com o tremendo privilégio de poder passar por aquela experiência 
e, ao mesmo tempo, apreensivo pela grande responsabilidade daquele 
concerto, que estava, literalmente, em minhas mãos. 

na plateia, onde todos os assentos estavam tomados, havia 
muitos brasileiros, que nos faziam sentir, do palco, o calor de suas 
presenças em meio ao público, entre os quais se contavam persona-
gens ilustres, diplomatas e jornalistas, pessoas que residiam em nova 
York e as que nos haviam acompanhado desde Brasília. todos foram 
expectadores entusiastas da nossa maravilhosa experiência.

Material de divulgação da Midamerica para o 
concerto de nova York.
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[...] os objetivos desta Convenção são 
basicamente dois. Fornecer ele-

mentos para que haja efetiva-
mente uma reciclagem do re-
gente brasileiro, expondo-o 
ao que se desenvolve nos 
estudos de conhecimento 
científico da área de re-
gência coral; Fazer com 
que haja um movimento 
que auxiliará a prática 
de canto coral no país, 
exercendo um papel central 
para se propagar ativida-

des que gerem crescimento 
na formação acadêmica de re-

gentes, tanto quanto promover 
o desenvolvimento do mercado,  

ligando distribuidores a quem ne-
cessita de material para fazer crescer 

sua atividade. 

[...] Deste movimento, será lançada a pedra fundamental para o sur-
gimento da associação Brasileira de regentes de Coros, entidade esta 
que há muito o meio coral demanda.

Com o alcance dos objetivos citados, poderemos juntos lutar para que 
se adote a volta do canto coral no meio educacional brasileiro. Quanto 
maior for o número de regentes conscientes do seu papel na comunidade 
em que vive, melhores serão as chances para que esta atividade seja 
realmente implantada. Será atribuição da entidade, colaborar para que 
esta consciência seja desenvolvida em bases educacionais e filosóficas.

o formato de atividades deste evento difere de encontros e festivais 
que acontecem no Brasil. aqui, os grupos corais participantes terão 
papel modelar dentro do gênero que fazem parte, seja ele infantil, 
juvenil ou adulto, de empresas, independente, de igrejas e outros. as 
palestras terão o intuito de fazer com que o participante seja exposto 
ao assunto tratado, buscando promover o interesse para posteriores 
estudos. Por isso a grande variedade de temas expostos nas classes 
desta convenção. a organização deste evento buscou também, através 
de seus palestrantes, prover os anais que se tornam documentos aca-
dêmicos de tremenda importância, exatamente pelo fato de, através 
destes artigos, os autores terem a oportunidade de se aprofundar em 
todos os temas de suas palestras.

além das conferências e concertos, uma outra atividade básica desen-
volvida, será a dos chamados ensaios “master class”, em que os regentes 
que participarão do concerto final de gala prepararão as obras cons-
tantes daquele repertório. ali, os convencionais terão o privilégio de 
testemunhar quais são os métodos aplicados efetivamente em ensaios, 
quais as “saídas” para se resolver os problemas, e o que os chamados 
especialistas tem como “reação” do que surge nos ensaios.  Grandes 
mestres dizem que os melhores professores são as situações de ensaios, 
por isso, sempre incitam seus alunos a assistirem o maior número de 
ensaios possível, para esquadrinharem as diversas situações. a expecta-
tiva, aqui, é que o participante se conscientize do valor desta atividade 
e tire o maior proveito para seus próprios caminhos como regente.

.............................................................................................


