
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO VILLA-LOBOS
CURSO DE LICENCIATURA EM MUSICA

MUSICALIZACAO PARA A TERCEIRA IDADE
ATRAVES DA PRATICA DO CANTO CORAL

Por

RENATA NASCIMENTO Y MANSOUR

Monografia apresentada para conclusao do
Curso de Educa* Artistica corn Habilita* em
Miasica da Universidade do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
2001



A minha avO, Alice (in memoriam)

ii



Agradecimentos

Ao Prof Josd Nunes Fernandes, pela segura e paciente
orientacdo.

Aos meus Professores da UNI-R10, pelos valiosos
ensinamentos.

Aos regentes JUlio Morethson, Jefferson Dias e membros
dos corais Cantate Domino e UNATI, pela carinhosa
recepcdo.

Ao Sr. Aderbal, pelo emocionante depoimento.

A amiga Christina Motta Maia, pelas sugestOes pertinentes.

iii



RESUMO

Neste trabalho analisam-se algumas circunstancias que levam idosos a procurarem

grupos de canto, os pontos positivos que a mrisica Ihes pode proporcionar e procura-se

sugerir maneiras de se trabalhar corn corals nessa faixa etaria, como uma das formas

eficazes de integracdo social, auto-realizacdo e satisfacdo pessoal.

Com respaldo em estudos realizados sobre o processo de envelhecimento e na

literatura relacionada a preparacdo vocal de cantores e grupos de canto coral, foram

evidenciados aspectos e fatores biolOgicos, psicolOgicos e sociais que caracterizam a

terceira idade, os procedimentos adequados, bem como o impel do regente na preparacâo de

idosos para o exercicio do canto. Corn base na observacdo de trabalhos de corals voltados

para a terceira idade, em entrevistas corn regentes e membros desses coros e na prOpria

experiéncia da autora como coralista e aluna de canto, buscou-se demonstrar que as teorias

defendidas pelos estudiosos do tema em questdo se encontram em sintonia corn os

resultados obtidos nas atividades präticas pesquisadas.
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1 INTRODUCAO

Este trabalho busca contribuir para amenizar as conseqii6ncias do processo de alteracao irreversivel e

desfavoravel ligado a passagem do tempo que a "o envelhecimento".

Reconheco que nos Oltimos anos diversos profissionais, instituiceSes sociais e Orgaos govemamentais

vein despertando para questees relativas ao idoso, mas com uma acao ainda relativamente limitada.

A meu ver, a educacao na velhice 6 tat) importante quanto a que prepara o individuo para a passagem

da infancia a vida adulta e constitui um imprescindivel instrumento de socializacki, visto que, a medida que

avancam na idade os idosos tendem a participar menos das atividades sociais.

Se a educaflo musical e. fundamental para o born desenvolvimento da crianca e, consequentemente,

do adulto, por que nab elaborar uma proposta de musicalizacao especifica para essa faixa etiria, concebida a

partir do processo de social izacao permanente que traz a pritica do canto coral?

Diante da vasta literatura pedag6gica voltada para a pritica coral de criancas, adolescentes e adultos

e da escassez de material especifico para o trabalho de musicalizacdo com adultos idosos, a obra de Helena

WON Coelho se destacou como um instrumento fundamental para respaldar a minha pesquisa. Paralelamente,

a minha experiancia como coralista e aluna de canto; a observacao de trabalhos de corals voltados para a

terceira idade e as entrevistas que fiz com regentes e membros desses corais representaram valioso material

para a realizacao deste trabalho.

Pretendo analisar, nesta monografia, algumas circunstancias que levam os idosos a procurarem

grupos de canto, os pontos positivos que a müsica pode proporcionar-Ihes e sugerir maneiras de se trabalhar

corn corais naquela faixa etaria, como uma das formas eficazes de integracao social, auto-realizacao e

satisfaflo pessoal.

Para atingir tais objetivos, procedi inicialmente a uma andlise de aspectos e de fatores biolOgicos,

psicolOgicos e sociais que caracterizam a terceira idade, apoiando-me em estudos realizados sobre o tema.

Este 6 o assunto do item 2 deste trabalho.

No item 3, exponho a minha proposta, ressaltando os procedimentos adequados e o papel do regente

no importante processo de preparar idosos para o exercicio do canto. Sao contemplados, entao, a tecnica vocal

e procedimentos, tais como: o relaxamento, a postura, a respiracat, a articulacao e a ressonancia,

acompanhados de sugestOes de exercicios propostos por autores especializados no assunto. Paco ainda uma

breve incursào na escolha do repertOrio e, em seguida, no papel do ensaio e no da apresentaflo.



No item 4, transcrevem-se entrevistas feitas com regentes de coros e corn um membro do Coral da

Universidade Ativa da Terceira Idade (UNATI). As afirmacees dos entrevistados sao o testemunho vivo dos

efeitos que um trabalho desse tipo pode surtir.

Apes expor todo o material da pesquisa e da experiencia vivenciada em corais voltados para a

terceira idade apresento as conclusees a que pude chegar corn esse tipo de trabalho.

2 CARACTERIZACAO

0 envelhecimento é um processo biolOgico. 0 organismo do homem idoso sofre um processo de

declinio irreversivel durante o qual se reduz a sua capacidade de subsistir. 0 envelhecimento, porem, nao

representa apenas urn fato biolOgico: é tambem um fato cultural e ha, nele, evidente interacao entre os pianos

psicolOgico e fisiolOgico.

Na sociedade capitalista, em que o material humano so desperta interesse quando pode ser produtivo

e perde seu valor social a medida que envelhece, a senescencia traz grande carga de ideias e representacOes

negativas, significando incapacidade, diminuicao de produtividade inutilidade, rejeicao. Muitos idosos

assumem os estere6tipos negativos que a sociedade Ihes impee, incorporando deficiencias e perdas sem que

haja para isso base cientifica bem fundamentada.

As complexas funcOes relacionadas ao gerenciamento da vida e ao controle do comportamento

dependem nao so de mecanismos cognitivos basicos, mas tambem de representacees mentais do ambiente

social e cultural, singulares para cada ser humano. A individualidade e urn aspecto marcante no processo de

envelhecimento e as indiferencas individuais aumentam com o passar do tempo em funcao da relacao homem-

ambiente representada pela influencia de eventos de ordem biolOgica, social e cultural.
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2.1 ASPECTOS BIOLOGICOS

A medicina ja na-o pretende determinar a causa do envelhecimento. Considera-o inerente ao processo

de vida, diferente para cada individuo, caracterizado por alteraci5es brolOgicas naturais, podendo ou nio ter

uma ou mais doencas associadas. 0 conhecimento dessas alteracOes a necessário para se diferenciar o

envelhecimento patolOgico do fisiolOgico. Alen) disco, sendo a velhice dominada pelos sintomas

psicossomaticos, as doencas organicas tern relacáo estreita corn fatores psicolOgicos.

Com o passar dos anos, o ter° e a forca das batidas cardiacas diminui. A aorta tern sua

elasticidade reduzida, fazendo o sangue correr mais rapidamente, causando o aumento da pressao arterial

sistOlica. Os pulmeies diminuem de volume e perdem tambem elasticidade, tornando menor a capacidade

respiratOria total. Reduz-se o consumo de oxigenio pelo cerebro; a circulacio cerebral torna-se mais lenta.

Decresce a forca muscular, os nervos motores transmitem as excitacOes corn menos rapidez e as reacdes são

mais lentas. 0 esforco fisico so the é permitido dentro de limites mais estreitos. Os Orgdos dos sentidos sao

atacados, ocorre a diminuicäo das sensibilidades visuals, auditivas, gustativas, termicas.Observa-se tambem

que ha diminuicao da sensibilidade a dor. Idosos podem apresentar dificuldades de comunicacão e express5o,

por conta de perdas nas areas visual e auditiva, o que muitas vezes pode ser confundido com der/acia.

Apresentam tambem hipersensibilidade aos sons de intensidade muito alta. Ocorre a involucäo das glandulas

endOcrinas e dos Orgaos sexuais.

0 declinio pode ser acelerado ou nao, em funcâo de hereditariedade, sat:1de, ambiencia, emocOes,

habitos e padrao de vida.

2.2 ASPECTOS PSICOLOGICOS

Nos filtimos anos, os estudos sobre cognicão no envelhecimento humano distanciaram-se da ideia de

que o envelhecimento normal implica declinio generalizado e sistematico. Corn o progresso da anatomia, da

genêtica, da psicologia e da neurofisiologia, entre outras areas, aliadas as ciencias sociais, tornou-se evidente

a existéncia de fatores de otimizacao e de estrategias compensatórias.

Vargas (apud Guerreiro, 2000, p. 27) destaca que "a experiéncia clinica tern mostrado que, nas vidas

das pessoas de vida intelectual ou artistica, a deterioracao dos rendimentos intelectuais ou mnesicos produz-se
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tardiamente e com mais lentidao". Segundo o autor, apesar de a maioria dos idosos apresentar declinio ern

certas funedes cognitivas, como atencao e memOria, atraves de treinamento a possivel obter melhoria de

desempenho, alargando os limites da capacidade de reserva cognitiva.

Segundo Le Poncin-Lafitte (1987, apud Guerreiro, 2000, p.28),"o isolamento social, as crencas

negativas acerca do envelhecimento e as desmotivacOes favoreceriam o desenvolvimento de urn estado de

`hipoeficiencia cerebral', ao passo que o exercicio diario da mente promoveria a vivacidade mental "

Uma nova concepcao de desenvolvimento baseada na teoria do curso de vida (Guerreiro, 2000, p.49)

sugere que o desenvolvimento é sempre multidirecional e multifuncional, comportando simultaneamente

ganhos e perdas, circunstfincias em que a "aquisicao", a manuteneao, o aperfeicoamento e a extincao dos

comportamentos sociais e cognitivos que podem originar-se tanto na infancia inicial, como na vida adulta e na

velhice"(Neri, 1995, p. 31-32), sendo apenas os processos de desenvolvimento mais complexos na vida adulta

devido as marcantes diferencas entre os individuos influenciados pelos eventos nao normativos.' Ainda

conforme a mesma autora, o desenvolvimento envolve equilibrio entre ganhos e perdas e somente a

proporcionalidade sofre alteracOes ao longo da vida. Sendo assim, na infancia os ganhos sao maiores e na

velhice, as perdas.

As mudaneas com relacao a ateneao sao bastante significativas no decorrer do envelhecimento e

estao relacionadas a concentracao, ao cuidado, a reflexao e a autoconsciência , entre outros fatores. Segundo

Tania Guerreiro (2000), nao existe ainda uma teoria que defina as mudaneas que ocorrem nos diversos

fen6menos ligados a ateneao no curso da vida. Para a autora, as diferencas ligadas a idade seriam

simplesmente expressees de uma lentificaeao global nas operacaes cognitivas e o mecanismo responsivel

pela lentificacao estaria relacionado a diminuieao da velocidade de transmissao siniptica ou perda de

informacao a cada transmissao.

Estudos vim confirmando um suave declinio da memOria no envelhecimento normal que, no entanto,

nao se di em todos os modulos componentes da memOria, sendo mais afetado o campo ligado ao

arquivamento tempordrio, a manipulacao e ao tratamento da informacao, favorecendo a distracao e a
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dificuldade de concentracão. Outro modulo que apresenta falha no funcionamento seria o relacionado ao

resgate de informacdes que podem ter sido adquiridas anos antes ou apenas segundos antes. Todavia, os

conhecimentos bem assimilados, a linguagem, a memOria imediata ou remota de palavras ou algarismos não

sofre alteracao, assim como a capacidade de compreensào de conceitos e planejamento de atividades

executadas no dia-a-dia por grande parte das pessoas.

No que diz respeito a inteligéncia, relacionada a capacidade de aprender, apreender ou compreender,

quanto mais elevado o nivel intelectual, mais fraco o decr6scimo nesta area, sendo possivel conserva-la

intacta, havendo limitacao apenas quanto a rapidez das operacees mentais. Segundo Baltes (1994, apud

Guerreiro, 2000, p. 68) ficou comprovado que os idosos tem o seu desempenho comprometido no que diz

respeito a re-aprendizagem e a adaptacao a situacees novas. Em contraponto,

no dominio das relacees interpessoais e em situacOes envolvendo questees sociais e, especialmente

em assuntos controvertidos da existencia humana, foi demonstrado que os idosos expressam major amplitude

de raciocinio ao considerarem perspectivas alternativas, e, portanto, urn melhor julgamento, caracteristicas

essas associadas a presenca da sabedoria. (Guerreiro, 2000, p.67)

"Agueles que na- o ocorrem nas epocas, na seqiiencia ou no ritmo esperados para a maioria dos individuos,
quer em virtude de influencias biolOgicas, quer em virtude de eventos socials ou culturais". (NERI, 1995 apud
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2.3 ASPECTOS SOCIAIS

Uma serie de estudos tern investigado os fatores de risco para o comprometimento cognitivo no

processo de envelhecimento e as pesquisas revelam que idosos com laces sociais e comunitarios mais sOlidos

apresentam indices menores de doencas e morte prematura do que os que vivem isolados e sozinhos. Tania

Guerreiro (2000, p. 71-72) cita urn estudo realizado pelo Departamento de Servicos de Saticle da California

(Omish, 1998, p. 48) que acompanhou, ao longo de 17 anon, sete mil homens e mulheres que moravam

pr6ximos de Sao Francisco e concluiu que as intensas relacOes sociais sac) o "indicador mais poderoso de

saude e longevidade do que idade, género, raga, condicao sOcio-econOmica (...), atividade fisica e utilizacao

de servicos preventivos de sairde."

Ern entrevista ao jomal 0 Ma, em 23 de abril de 2001, a professora de Nutricao da Universidade

Federal do Rio de Janeiro e Doutora em Ciéncias dos Alimentos pela Universidade do Estado de Sao Paulo,

Maria Auxiliadora Santa Cruz Coelho afirmou que a sua pesquisa realizada ern asilos conveniados corn a

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social evidenciou estar a solidao diretamente ligada a depressào.

Na verdade várias doencas da terceira idade estao relacionadas a depressao e ao isolamento social ern que o

idoso se ye mergulhado.

Sem analisar as condicees de vida dentro das sociedades capitalistas que privilegiam grupos por seu

grau de produtividade, adz) sera possivel desenvolver uma politica social voltada para a velhice. Na sociedade

modema, em que o que importa 6 produzir riqueza particular, o anciao 6 esquecido, pois nao ha interesse em

investir ern programas que nao oferecam retomo. "Numa sociedade de classes, alicercada na divisao social do

trabalho, a poucos 6 reservado o privilegio do exercicio de atividades intelectuais que Ihes garanta, por

extensao, esse privilegio na velhice." (Haddad, 1986, p.29)

As politicas para a velhice se tem concentrado somente nas conseqiiências do isolamento social,

politicas essas desconectadas da realidade do Estado capitalista.
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3 PROPOSTA

A partir do exposto nos itens anteriores, constata-se que, do ponto de vista biolOgico, psicolOgico e

social, a situacdo dos idosos demanda atenflo especial. Os estudiosos do assunto são uninimes em ressaltar o

isolamento social como urn dos fatores mais preocupantes. Viu-se tambem que pesquisas tern mostrado serem

os rendimentos do intelecto mais lentos e mais tardios em pessoas idosas que praticam atividades intelectuais

ou artisticas. Nesse sentido, sào bem vindas propostas que propiciam formas de agrupamento social e que

visem a promover a sensacão de produtividade, de obteneão de prazer e de elevaedo da auto-estima.

Atividades ligadas as artes, em geral, e a müsica, em particular, parecem-me formas eficazes de contribuir

para o bem-estar dos idosos, ainda que essa sugestäo não exclua medidas de ordem politica e social que

deveriam ser tomadas pelos &gabs competentes.

E importante ressaltar que a proposta deste trabalho nao tern como objetivo se estabelecer como

verdade tinica. Minha intencão a sugerir possibilidades e refletir sobre o trabalho em corais de adultos idosos

a partir da minha prOpria experiencia como coralista e aluna de Canto. Alem disso, as sugestOes emergem da

observacdo do Coral Cantate Domino, da Igreja N. Sra. de Copacabana (RJ), regido pelo professor Julio

Moretzhon, bem como do Coral da Universidade Ativa da Terceira Idade (UNATI), ligada a Universidade

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), regido pelo professor Jefferson Dias.

Quero salientar que cada regente deve buscar seu prOprio modo de trabalho com base em seus

conhecimentos sobre mUsica, voz didatica e, muito provavelmente, psicologia.

Sabe-se que num coral de adultos idosos nem todos se candidatam corn o Unico objetivo de cantar.

Muitos buscam integrar-se num grupo social, desejam ser theis, desejam ser reconhecidos por algum trabalho

ou mesmo apenas agradar. Num grupo de terceira idade, a troca de apoio psicolOgico a bastante evidente. 0

coro funciona tambem como uma sociedade de auxilio matuo. E importante, por conseguinte, que o regente

perceba a variada gama de motivos que levam um idoso a buscar urn grupo de canto coral.
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A par dos comprometimentos biolOgicos e psicolOgicos adquiridos corn o passar do tempo e

sustentando a concepcao de que ha desenvolvimento na velhice, cabers ao regente criar nos membros do

grupo a disposicao para cantar. 0 processo de aprendizagem e memorizacao poderd ser mais lento, paciencia

e perseveranca garantirao, contudo, o born desempenho do grupo que

passara por urn processo de desenvolvimento do som, em que estarao combinadas a
emocao, a vontade e a razao. A emocao e o resultado da captacao dos fenOmenos que
atingiram a sensibilidade, favorecendo major abandono do grupo ao sabor do som. A
vontade, que nao a voluntarismo, é a forca interior que levara o grupo a veneer os obstaculos
para conseguir seus objetivos. E a razao envolve a analise e a selecao de combinacees mais
adequadas para se atingir a harmonia e a unidade que farao fluir a forca interior. (Mathias,
p.15)

0 regente deverd conduzir esse processo, tendo ern primeiro piano o prazer que a mirsica pode

oferecer. Nesse sentido, é aconselhavel o use de urn instrumento harmOnico, em especial o teclado ou o piano,

inclusive na apresentacao que facilitard o trabalho de memorizacao, possibilitara mais seguranca e conforto

para cantar a varias vozes, podera ser muito prazeroso para o coro se ouvir acompanhado por outro

instrumento e talvez nao seja necessaria a rigidez de urn trabalho para urn coro que canta a capela. Atencao

apenas para nao tirar a espontaneidade do grupo ou utilizar o instrumento como muleta 0 coro é a estrela e

nada deve ofuscar seu brilho.

3.1 TECNICA VOCAL

A comunicacao e o principal objetivo do processo fonat6rio. A possibilidade de se comunicar corn

mais facilidade levou o ser humano a aperfeicoar seus c6digos de comunicacao e a voz tomou-se urn rico

instrumento a este servico.

Para o cantor, fazer-se entender e emocionar é imprescindivel. No entanto, so emocionamos a nos

mesmos e aos outros, quando compreendemos o significado do que queremos "dizer". 0 trabalho de tecnica

vocal, aliado ao envolvimento emocional corn o que se quer comunicar, contribui para que a comunicaeao se

tome ainda mais expressiva.

Como resultado de uma utilizacao cultural desenvolvida no corpo humano, a voz revela nossa

filosofia de vida, nossa forma de ver o mundo. Assim sendo, a tecnica vocal pode promover tambem o
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autoconhecimento, a auto-aceitacdo e, conseqfientemente, a integracâo social, se unirmos conhecimento dos

aspectos fisicos a suas implicacOes psicolOgicas.

Os subitens que se seguem tratam de condicdes e fatores importantes para o born desempenho do

coral. Sao eles: relaxamento; postura; respirac5o; articulacáo e ressonancia.

Ap6s comentar a utilidade e a importância desse conjunto de fatores, clão-se varios exemplos de

exercicios, muitos deles correspondentes aos descritos pelos autores citados em cada urn deles.

NAo sera possivel nem necessario aplicar-se todos os exercicios de uma vez. Des devem ser

aplicados por panes. Cabe ao regente avaliar as condicaes do seu grupo e escolher, entre as diversas

sugestees, aquelas que julgar imprescindiveis, mais pertinentes e mais adequadas a situacäo dos coralistas.

3.1.1	 Relaxamento

E importante lembrar que todo trabalho de tecnica vocal deve ser precedido por urn relaxamento.

Num ensaio de coro, a ainda aconselhavel que, antes do relaxamento haja urn

momento de integracao entre todos os presentes, que possibilite o desligamento de situacees anteriores e a

concentracäo necessaria para a nova situacao que se apresenta.

Os exercicios de relaxamento servirão de base para o trabalho de postura e respiracao que

contribuirão para o born funcionamento do aparelho fonador, principalmente quando se esta. cantando.

Segundo Coelho,

todos os exercicios devem comecar por uma boa expiracão: é o momento em que se
estabelecem a concentracdo e o consecitiente estado de prontiddo. A partir de entdo todo o
movimento de esforco a realizado em inspiracào pelo nariz e todo o de relaxamento em
expiracdo pela boca. (p. 25).

Exemplos de exercicios:

- dar uma boa espreguicada;

- alongar o corpo, procurando alcancar o teto, corn os pés em ponta, dedos e mãos estendidos, rosto e

olhar para cima (Coelho, p. 28).
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- Concentrar a atencao, escutando os sons em geral: os da rua, os de dentro da sala, os da prOpria

respiracao, os do pulso — nesta ordem (Mathias, p. 33).

3.1.2 Postura

A preocupacao em manter uma boa postura se faz necessaria num trabalho de tecnica vocal,pois a

relacao entre postura e respiracao e de maxima importancia. 0 cantor adquirindo consciencia do pr6prio

corpo e colocando-o em "posicao natural" (Hofbauer, 1978, apud Coelho, p. 25), livre de entradas para

entrada e saida do ar, conseguira melhor desempenho corn menor esforco, o que significa melhor qualidade de

som.

E interessante observar que a busca por uma postura correta vai akin do ganho que se pode ter em

materia de som.

De acordo com Hofbauer (1978), "os principais objetivos do trabalho de postura sao: adquirir

consciéncia do prOprio corpo, coloca-lo em posicao natural, manter ou restabelecer sua elasticidade e

desenvolver equilibrio e autocontrole" (apud Coelho, p. 25). Para Prossner-Bitterlich (1979), "o exercicio de

postura e o exercicio das reacees frente a vida" (apud Coelho, p.27). Segundo Helena Wahl Coelho (1974), a

maioria dos problemas de postura se devem nao a falta de atencao ou inaptidão fisica, mas a perturbacao de

miter psiquico. Corpos pesados, encolhidos, desajeitados, tensos ou inconsistentes sao evidéncias visiveis de

vidas interiores correspondentes e assim tambem sao os sons por eles produzidos (Coelho, p. 27).

A autora salienta que, alem de exercicios pertinentes a construcao de uma postura correta, uma auto-

avaliacao critica e permanente sera bastante &tit, assim como a disposicao de enfrentar todas as situactles da

vida com autonomia e coragem.

Faz-se necessario alertar que nem todos os exercicios sao indicados para todos os adultos idosos e

que, em alguns casos, a aconselhavel a consulta a um especialista.

Exemplos de exercicios:

- equilibrar-se em pe, colocando os pes paralelos na posicao do quadril; coluna vertebral ereta

(sensacao de vertebras empilhadas); cabeca sobre a coluna vertebral, como que suspensa pelo teto, coin o
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queixo levemente aproximado do peito; ombros, bracos e mdos soltos e livres; abdominais firmes e quadril

encaixado. Alongar os mfisculos das costas e da nuca, puxando a cabeca para cima. Apoiar todo o peso do

corpo nos Os, abrindo os dedos e alargando a sola do pe. Desenvolver a sensacao de solidez e estabilidade na

parte inferior do corpo, em contraposicao a maleabilidade e a leveza da pane superior, imaginariamente

pendurada no teto (Hofbauer apud Coelho, p.28);

- o queixo deve estar ligeiramente para dentro, as pernas ligeiramente separadas na direcdo dos

quadris, joelhos semiflexionados, pes apontados para a frente. Os bracos devem cair relaxadamente e o peso

do corpo distribuido igualmente nas duas pernas (Mathias, p.62).

- Relaxar em pe, girando o corpo para a esquerda e para a direita, em torno de urn eixo imagindrio

(Coelho, p. 29);

- descansar em pe, sem mover o corpo e de olhos fechados, sentindo o peso do corpo se deslocando

por vdrios pontos de apoio dos Ss sobre o chdo (ibidem, p. 29);

- relaxar os pes, levantando um pe de cada vez, a uma altura de 10 cm; distende-lo e desenhar

circulos no ar corn o dedão, para urn lado e para o outro.

- Sem mover os ombros, deixar a cabeca cair para vas, para a frente, lado esquerdo, lado direito,

depois em circulo, primeiro para a esquerda, e, quando completar a circunferencia, para a direita, realizando a

mesma circunferencia. Tudo muito natural, sem forcar os mnsculos. (Mathias, p. 45).

- Posicionar os ombros, realizando movimentos circulares do ombro, para a frente e depois para tras.

Na metade superior de um giro para tras, deixar os ombros cairem com leveza e se acomodarem sem tens8o

(Coelho, p.31).

- Relaxar os ombros, realizando um giro corn o movimento das omoplatas, o que, obrigatoriamente,

provocard urn movimento do braco todo e das maos, a semelhanca de bracos de boneca (Hofbauer apud

Coelho, p. 31).

- Posicionar-se e alongar pane superior do corpo, girando um dos ombros para cima e para tras,

inspirando; retornar expirando. Alternar corn o outro que, durante o exercicio, deve permanecer inerte (sem

tensionar, nem cair). lnspirar, elevando os dois ombros, como se quisesse esconder as orelhas (sentindo



alongamento da regiao dos rins e conduzindo o ar para a barriga). Retomar girando os ombros para tras,

expirando, sem deixar a coluna vertebral cair. Nao movimentar os quadris. (Coelho, p. 32)

- Posicionar os quadris, em pé, com as macs na cintura e cuidando para nao elevar os ombros,

guiando o corpo, sem mover as pernas para tras, para a esquerda, para a frente, para a direita, para

voltando ao eixo, para, em seguida, inverter o movimento. Sentir o alongamento do corpo todo a partir da

bacia.(Coelho, p. 33)

3.1.3 Respiracao

Segundo Helena WOhl Coelho, por ter adotado a posicao bipede vertical, o ser humano abandona o

esquema respirat6rio abdominal intercostal e passa a usar o esquema toracico-clavicular, mais desgastante e

responsavel por muitos males, tais como: cardiopatias, problemas posturais, disfonias, ansiedade e

comprometimento do autocontrole.

Para a autora, o movimento correto do pulmao para a boa respiracao vocal precisa ser tridimensional

e a inspiracao natural comeca de baixo para cima no nosso corpo, o que resulta em expansao abdominal e

intercostal devido ao abaixamento do diafragma e, depois, na expansao antero-posterior do tOrax.

Ela chama a atencao ainda para os erros respiratOrios que se dao, na maioria das vezes, por excesso e

nao por falta de ar. Em uma respiracao correta, "o procedimento nao é buscar o ar, mas permitir que ele entre

nos pulmaes devido a elasticidade na regiao do diafragma, a abertura da glote e vial aereas superiores e a

postura correta." (Coelho, p. 36)

Para garantir a tranqiiilidade de suficidncia de ar, a necessaria a pratica de exercicios respiratOrios.

Deve-se levar em conta a capacidade respiratória de um adulto idoso, que se encontra reduzida e carece de

cuidados especiais no treino. Talvez nao seja aconselhavel fazer muitos exercicios de uma so vez. Eles podem

ser feitos em panes. Pode haver casos em que um idoso sinta tontura, por exemplo. Neste caso, deve-se faze-

lo sentar-se depressa e inclinar a cabeca por alguns segundos. Persistindo o estado, deve-se procurar ajuda

médica.

Exemplos de exercicios:
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- a inspiracao deve ser feita pelo nariz e a expiracao pela boca.

- Internalizar confianca de suficiência de ar. Soprar. Parar de respirar. Controlar o tempo decorrido

entre esta parada e o primeiro impulso respiratOrio. Dominar este impulso e nao inspirar. Continuar

controlando o tempo decorrido ate o instante em que na p e mais possivel dominar o impulso inspiratOrio.

Inspirar profundamente. Expirar rapido; diminuir progressivamente a velocidade respiratOria ate normalizar

os batimentos cardiacos. Realizar esse exercicio somente uma vez (GOmez apud Coelho, p.38-39);

- conduzir respiracao profunda. De pe, expirar deixando a cabeca cair para a frente. Esperar. Inspirar

ainda nesta posicao e alargar ao maxim° a cintura. Expirar. Erguer a cabeca numa inspiracao. Expirar e

relaxar (Hofbauer apud Coelho, p.40);

- adquirir reflexo respiratOrio expirando corn energia e rapidamente em forma de S, F ou X, como se

fosse apagar uma vela ao longe. ApOs cada expiracao, relaxar e deixar o arentrar espontaneamente (Hofbauer

apud Coelho, p. 41);

- dar uma boa gargalhada, diversas vezes, corn a Mao sobre o diafragma ( Mathias,

p. 63).

3.1.4 Articulacão

Coelho define articulacao como "clareza de interpretacao musical inteligente veiculada pela

separacao equilibrada e coerente do trecho musical em pequenas unidades" (p.43). Na voz humana, os

instrumentos articulatOrios sao os dentes, a lingua e os labios, localizados na cabeca, fazendo do rosto uma

das panes elementares do processo fonatOrio, por confer "a maioria dos recursos de ressonancia, articulacao e

expressividade da comunicacao vocal" (ibidem, p. 43-44). Com base neste argumento, torna-se necessaria,

juntamente com exercicios de articulacao, a pritica de exercicios de ginistica facial, corn o objetivo de aplica-

los na articulacao e expressividade, pois possibilitam que o cantor tome consciencia de si mesmo e dos virios

meios disponiveis de movimentacao dos componentes faciais.

Exemplos de exercicios:
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- para conhecer a boca e soltar a lingua: corn a boca fechada, passar a lingua por todos os dentes

(inferiores e superiores), na frente e art; varrer o eau da boca corn a lingua (MCISICA na escola: o uso da

voz. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Educaflo/ConservatOrio Brasileiro de MOsica, 2000, p. 51).

- "Mastigar" som confortivel em bocca chiusa (Ibidem, p. 9).

- Contrair o rosto, como se quisesse colocar os olhos e a boca na ponta do nariz. Contar ate 'Eras. Em

seguida, abrir bem a boca, colocar a lingua para fora e abrir os olhos, levantando as sobrancelhas. Contar ate

tees. Repetir o exercicio tres vezes.

- Contrair os labios, como se fosse dar urn beijo. Em seguida, esticar os labios para o canto da boca

num sorriso delicado (sem abrir a boca). Repetir varias vezes. Relaxar.

- Articular, sem som, ou em uma regia-o aguda da voz: "0 papa nao papa papa; o Papa lido papa So;

se o Papa tudo papasse, seria urn Papa papdo".

3.1.5 Ressonfincia

No que diz respeito a voz, a ressonancia e o efeito resultante das modificacOes que as cavidades de

ressonancia humanas imprimem as vibracties laringeas transmitidas pela coluna de ar, pelos ossos e mOsculos.

No processo de modificacão, cada cavidade de ressonancia provocara alteracOes no som original produzido

pela vibracão das cordas vocais (Coelho, p. 59)

As cavidades de ressonancia humanas classificam-se, fisiologicamente, emfixas (nariz, seios nasais e

rinofaringe — corn uma parede move) formada pelo palato mole e laringe) e mOveis (faringe, boca, labios e

bochechas). No entanto, apesar de a sensaflo vibratOria ser melhor percebida no interior dessas cavidades,

Coelho diz que todo o corpo vibra em ressonancia. Corn relaflo ao volume de som, que tem no apoio - "forca

muscular de sustentacao e manutencao da pressao adrea" (Ibidem, p. 61) — a energia geradora encontra no uso

das cavidades de ressonancia importante instrumento intensificador de amplitude da onda sonora.

Para fins pedagOgicos, convem usar a figura da "voz na mascara", porque "a vibracdo faz-se sentir

com relativa facilidade nas maces do rosto e na testa — formando urn desenho semelhante a uma mascara a

volta dos olhos — quando em emissao correta" (ibidem, p. 60).
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Nao existe uma forma fixa para o melhor aproveitamento dos ressonadores, por serem eles

caracteristicas individuais de cada pessoa. Aconselha-se utilizar alguns principios basicos, que, de uma forma

geral, sat) vilidos para todos os individuos:

- abrir a boca sempre no sentido vertical e nao no horizontal-lateral, mantendo a lingua baixa e plana,

evitando sua retracao; levantar palato, aumentando o espaco bucal; alargar a faringe, como durante o bocejo;

sorrir corn os olhos, levantando levemente as macas do rosto; abrir as narinas; relaxar a faringe, deixando-a

baixa sempre que possivel.

Os exercicios de vocalises contribuirao para que o individuo perceba, ao cantar, as vibraedes internas

dos ossos, bem como dos mUsculos e suas pr6prias cavidades de ressonancia e servirao tambem para o

aquecimento da voz. Deve-se iniciar pela regiao media da voz. Cabe ao regente e/ou professor de tecnica

vocal descobrir a altura comum a todos, "geralmente em torno do intervalo re 3 — fa 3" (Ibidem, p. 69) e, a

partir dai, iniciar os exercicios. Como bem observa Coelho, a expansao acontece primeiro para os agudos,

sempre transpondo um mesmo exercicio para a tonalidade do semitom ascendente seguinte. Na volta, para os

graves, expandir esta extensao vocal numa relacao de dois tons ascendentes por meio tom descendente, e

assim, sucessivamente, ate atingir o limite agudo da regiao media da voz. A partir de entao, deve-se manter tal

limite e expandir ate o limite grave da regiao media da voz. Realizar varios vocalises de aquecimento,

exercitando apenas esta regiao media que, no caso de coralistas, aproxima-se de uma oitava. Na primeira vez

em que um determinado exercicio e feito, deve-se empregar apenas uma extensao de quatro notas (re # 3 a fa

# 3); na segunda, seis notas e assim por adiante. Quando a regiao media estiver devidamente aquecida, pode-

se procurar ampliar a extensao, sempre paulatinamente, em uma direct) de cada vez e concluindo pelo

retomo ao som de partida" (Ibidem, p. 69-70). Ver ANEXO I, mapa da regiao media da voz.

Independentemente de se tratar de urn coral de adultos idosos, o regente ou o professor de tecnica

vocal deve procurar unir musical idade a uma certa dose de virtuosismo, tendo ern vista o equilibrio sonoro do

grupo. Para exemplos de exercicios, ver ANEXO 2.

3.2 REPERTORIO
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3.2 REPERTORIO

A escolha do repertório nao precisa limitar-se a urn estilo especifico. Deve buscar, antes de tudo, a

satisfacao e o prazer ao interpretar os mais variados estilos, e a coerencia corn o trabalho de tecnica vocal. De

nada servirao os exercicios de tecnica, se estes nao se ajustam as necessidades de urn determinado repertOrio.

Cabe ao regente, utilizando-se de born senso e sensibilidade estetica, proceder a escolhas que estejam

dentro das possibilidades vocals e da cultura musical do seu grupo, o que Waco impede que ao grupo seja

apresentado algo diverso do genera a que ele habitualmente se dedica (Entrevista corn .1. Morethson, ANEXO

3). 0 importante é saber que nab existe repertOrio especifico para a terceira idade ( Entrevista coin J. Dias,

ANEXO 4)

3.3 ENSAIO / APRESENTACAO

Todos que ja se dedicaram ao trabalho de preparar urn coro sabem que o ensaio é tao importante

quanto a apresentacao. A apresentacao é, contudo, o momento ern que "mostramos ao mundo, a partir da

mUsica estruturada" (Coelho, p. 17). Ela é o spice, o ponto culminante do trabalho que vem sendo realizado e

serve de estimulo para que esse trabalho siga adiante (Entrevista corn J. Dias, ANEXO 4).
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4 CONCLUSAO

ApOs ter analisado os aspectos e os principals fatores relacionados ao envelhecimento, os

procedimentos adequados a preparacio vocal de adultos idosos ao exercicio do canto, ter contemplado o

trabalho de tecnica vocal e exposto material de pesquisa de campo vivenciada em corals voltados para a

terceira idade, posso concluir que o processo de musicalizacAo atraves da pratica do canto coral para essa

faixa etaria é urn eficaz mecanismo de integracio social, auto-realizacao e satisfacao pessoal, ou seja, atua

como um importante fator de melhoria da qualidade de vida do individuo como urn todo.

Os estudiosos sâo unanimes em ressaltar que idosos com lacos sociais mais sOlidos, apresentam

menores indices de doencas ou mortes prematuras e que o rendimento do intelecto sera mais lento e mais

tardio em pessoas que praticam atividades intelectuais ou artisticas. A meu ver, as atividades ligadas as artes,

em geral, e a mnsica, em particular, contribuem de forma decisiva para o bem-estar do idoso, bem como para

criar lacos sociais e afetivos que o fazem sentir-se necessarios. Espero ter deixado claro que essa sugestao nfio

exclui nem substitui medidas de ordem politica e social que deveriam ser tomadas pelos Orga-os

govemamentais.

Corn esta monografia, espero ter contribuido ndo so para divulgar experiéncias positivas que a

mnsica tern propiciado a adultos idosos, mas tambem ter apresentado sugestaes de atividades que possam ser

desenvolvidas no sentido de integrar pessoas da terceira idade ern grupos socials, prepard-las adequadamente

para o exercicio do canto, bem como proporcionar-Ihes a emono, o prazer e a realizacao pessoal que a magia

da mnsica pode despertar no ser humano
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ANEXO

NOTA INICLkL E FINAL

4

	 REGIRO MEDIA DA VOZ
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(Coelho, p. 70)
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ANEXO 2
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Poste-iormente, variar corn outros fonemas.
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Trabalhar a ressonancia corn ou sem vogais, sobre urn Unico fonema.
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Variar combinacines fonémicas.

(Coelho, p. 72 - 73 )
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ANEXO 3

Entrevista corn Julio Morethson (Cantate Domino) — julho de 2001

- Ha quanto tempo voce trabalha com esse coral?

R - Ha oito anos.

- Foi voce que o procurou ou o encontro se deu por acaso?

R- Por acaso. Eu trabalhava em outro coro do mesmo tipo, no Leblon, do Colégio Santa Monica (...) Quando

eu cheguei aqui era um grupinho pequeno, de umas 15 pessoas. Agora tern 40, mas ja chegamos a ter mais.

- Voce sente diferenca no processo de aprendizagem de um coro de adultos para urn coro de adultos idosos?

R — Corn relay& a memorizactio, exige-se um nUmero maior de repeticOes. Eu procuro estar sempre

altemando, mas you ter de repetir mais vezes que num coro de genie mais jovem. A diferenca basicamente

essa. Soprano aqui sobe bem para o agudo. As contraltos nao sobem muito. Entao co pego urn repertOrio que

é urn pouquinho mais grave.

- Algoma outra preocupacao corn a escolha do repertOrio?

R — Eu procuro fazer coisas que tenham a ver corn cada coro. 0 prOprio grupo vai definindo. Esse coro B urn

coro voltado para a missa. A funcao dele d cantar dual vezes por mes na missa, ern casamentos... A gente tern

urn repertOrio sacro grande. E a coisa da masica popular comecou a surgir quando a gente comecou a

participar de encontro de corals. Eles ouviram outros corais cantando arranjos e ficaram tambem corn vontade

de cantar. Enttio eu procuro escolher mUsicas que tenham a ver com a cultura musical deles.

- E o use do teclado?

R — Tern urn problema de afinacao e sustentacao. A gente ja tentou uma vez tirar, mas dificulta muito. E um

grupo que ntio faz selecao, 	 entra todo tipo de gente. E eu acredito muito na relacdo de prazer com o

trabalho tambem. Se é uma coisa que proporciona um certo apoio, a sonoridade fica mais bonita, des tern

mais tranqililidade em fazer... Eu poderia ate fazer certas coisas a capela, mais exigiria que eu ficasse em

cima deles, assim acabaria virando uma tortura. Entao eu prezo muito 0 outro lado. 0 objetivo mio

profissionalizar. Entao eu acho que o prazer e muito importante. Se voce pode dar esse descanso. Eu prefiro

usar.

- E a importancia da apresentacao? E fundamental?

R — E. E um estimulo grande. 0 que é bacana nesse grupo a que ele tern uma fun* viva. Ele canta no

terceiro domingo e no ultimo sibado de todo mes. Ele tern uma fun* litürgica. A gente canta em missa de

aniversariante tambem. No terceiro domingo, a genre canta de manha, numa missa importante para a
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comunidade. Entao nos estamos sempre tendo que preparar uma mOsica nova. No ani yersAtio da igreja etc.

Tern sempre uma demanda de trabalho. Isso e uma das coisas que eu acho super-importante, faz o grupo ter

uma vida muito intensa. As vezes, passa por dificuldades, mas as pessoas estao all e tern uma funcao dupla,

tern todo um lado religiosos, elas podem se encontrar, elas oram juntas, elas se apOiam. Volta e meia uma

adoece, nesse coral e muito comum uma vez por mes alguem adoecer, entao, a gente reza antes de comecar o

ensaio. Tern uma funecio tambem de apoio emocional, social. (...) Ern todos os corals as pessoas me falam que

o ensaio é o momento em que elas esperam poder encontrar os amigos, fazer um relaxamento depois de uma

atividade... Muitos aqui nao tern familia perto, isso e uma forma de ter urn vinculo afetivo. E as pessoas aqui

se ap6iam, se telefonam, mesmo as que tern familia. Aquelas que tern menos familia se sentem mais

amparadas. E em tambêm a coisa de desaflo intelectual, eu expo deles um crescimento mental, eles esttio

sempre exercitando o raciocinio, a esperteza, numa atividade.

- Voce usa corn eles alguns conteedos musicals, nome de nota, duracao...

R — Eu nao mitifico. Eu nao deixo de falar, porque eles nao sabem. Eu falo. Dal eles me perguntam o que e

isso e eu explico.Eu nao fico pensando que nao you falar disso, porque eles nao sabem e NA° se constranger.

A regencia trabalha com urn lado super intuitivo do ser humano, que nao tem nada a ver corn conhecimento

musical. Certos conceitos a pessoa yai adquirindo aos poucos. Ela olha para a partitura, se nao sabe tern outro

que sabe e explica. Quando a uma coisa importante, eu paro e explico. Em algumas situacOes, eu aproveito e

fab de histOria da mesica. Eu deixo uma coisa meio da trajetOria da curiosidade tambem. As vezes, nao

interessa se e um re, um mi ou um de. Se eu pep um re e ele me di urn re, ti born; ou eu you dizer "aquele re

nao tá numa altura boa"... As informacees vein de acordo corn a necessidade. Eu nao mudo o meu linguajar

musical. Deixo ser uma coisa natural.

[todos os grifos sao meus]
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ANEXO 4

Entrevista corn Jefferson Dias (Coral UNATI-UERJ)

- Ha quanto tempo voce trabalha corn idosos?

R — Ha sete anos eu venho desenvolvendo urn trabalho corn eles. O coro tern oito anos. Esse coro ja teve 80

pessoas. Eu venho trabalhando corn eles de diversas formas. Primeiro eu comecei a trabalhar ern unissono,

que em coro é o mais dificil, eu ndo dividia. Depois eu comecei a trabalhar com duas, depois trés e, entdo,

quatro vezes. Conforme o trabalho is acontecendo, foi-se criando urn nivel de exigencia major. As pessoas

queriam mais e eu tambem. Eu acredito, e eu vou falar diversas vezes para voce que nao existe essa barreira

de idade. A qualidade de som desse coro é a qualidade de som de um coro comum. E eu detesto essa coisa de

coro de velhinhos e eles também. A primeira coisa que eu digo é que eu tenho de dar dignidade para que des

possam pisar em qualquer palco e cantar muito bem, se apresentar bem, ter urn trabalho serio, um trabalho

digno. Conforme a gente foi trabalhando, isso foi aparecendo. Eu tinha coristas que ndo cantavam, que iam

e mexiam so a boca e achavam que estava born. Ai o coro comecou a despertar e que isso ndo poderia

acontecer. Ndo, nos queremos ser bons. Dai eu comecei a fazer uma selecdo. Fui puxando, exigindo uma serie

de coisas, tipo ndo cantar coin cOpia. 0 repertOrio a todo decorado. Porque é um estimulo. A gente tern que

estimular o cerebro. No inicio, foi uma batalha, mas hoje des ficam horrorizados em ver coro que canta corn

pasta. Quer dizer, voce esta trabalhando toda a questdo corporal, visual, atencdo, a concentracdo, a linguagem

do regente. 0 tempo todo a gente vem trabalhando isso. Ate porque des tern que ter a mem6ria auditiva,

trabalhar o ouvido, isso d muito importante. Na terceira idade ha urn agravamento, mas tem gente tern gente

com 20 anos que esquece, tern gente com 15 que ndo tem uma boa mem6ria musical. ID que acontece a que na

terceira idade essas coisas afloram, aparecem com mais facilidade, o corpo ja esta desgastado, mas é uma

conseqtiencia do que sempre houve.Existe um conceito pre-estabelecido de que as pessoas tern dificuldade, e

tern realmente, mas eu trabalho em cima dessa dificuldade. Eu nab valorizo a dificuldade de ninguém. (...) Ai

a gente foi selecionando. Eu resolvi fazer uns testes. Eu vinha ha quatro anos trabalhando com eles e percebi

que muita gente evoluiu, que muita gente nova entrou no coro, gente que queria aprender. E eu acho uma

injustica muito grande num grupo voce ter gente que se esforca e ter mais meia dazia que se encosta. Endo,

aqueles que ndo sabiam o repertOrio que a gente cantava todo dia eu encaminhei para a oficina de canto coral

e, quando eles estivessem prontos, voltariam para o coro. As pessoas quando estdo a fim mesmo buscam as

coisas. Nenhuma das pessoas que sairam estava a fim de aprender, porque nenhuma foi pra oficina de canto

coral. Todos sairam e se acharam excluidos. Eles sairam e ndo quiseram melhorar. Pra a gente chegar ate o

som que a gente tern hoje foi uma luta muito grande.

- Voce sente diferenca no processo de aprendizagem de urn coro de adultos para urn coro de adultos idosos?

R — Sinto a seguinte diferenca: os idosos siio mais abertos as atividades, aos desafios. Eles sào "loucos" e eu

tambem. Claro que o coro adquire muito as caracteristicas do regente. Mas eles dizem que ja fizeram de
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tudo. Ja viveram tudo e ndo tern mais nada a perder. Isso eles falam corn muita seriedade. Entdo, a

responsabilidade ai aumenta. Quer dizer: "eu to pronto para a vida". E as vezes num coro adulto voce ndo

encontra as pessoas querendo esse desafio, voce encontra uma certa resistencia. Aqui eles sao abertos, mas a

gente tambem trabalhou muito pra isso. Muita dincimica de grupo para chegar a esse resultado.

- Voce faz tambem urn trabalho de tecnica vocal, ne?

R — Faco muito. A minha forma* a em canto. 0 som que a gente agora consegue tirar foi a base de muita

tecnica. recnica totalmente voltada para a necessidade e para a realidade. Ncio a uma tecnica especifica

para a terceira idade. Não tern isso. Vocé tern que saber e o que vocé quer. Eu quero esse som. Ha

dificuldade, como em todo coro. Aqui eu encontro outras dificuldades, porque eles ja vam pre-estabelecidos:

somos idosos, temos dificuldades (..) Mas ja estci acabando essa histaria. E porque todo o mundo fala isso e,

no fundo, a dificuldade existe, mas aumenta, a medida que vocé a valoriza.

- Como voce trabalha a memorizacdo? E mais lento esse processo?

R — Cada um tern uma histaria. Aqui ndo a diferente. (...) 0 que existe a uma barreira muito grande de

memorizar. Essa dificuldade vem desses conceitos pre-estabelecidos. Eles criaram pra eles uma barreira. Isso

e urn chavão, um retulo. Entclo, na hora de vocé trabalhar, isso aparece e vocé tern que trabalhar em cima

disso: "voce é capaz" (...).

- Eles conhecem alguns contendos musicais?

R— Eu trabalho corn partitura e dei um curso de musicalizacão muito tempo aqui para a terceira idade. Endo,

o tempo todo a gente trabalha corn esses conceitos.

- E o piano? Ele facilita o trabalho do coro?

R — Desde que eu comecei a trabalhar corn eles eu use o piano. Eu tenho urn ponto de vista muito particular

em relacdo a isso. Eu gosto muito de masica, a capela, acho muito interessante, mas parto do seguinte

preceito: sem ser um grupo projissional é muito dificil fazer urn trabalho a capela. (...) E vai perder um pouco

o prazer. (...) E eu prefiro trabalhar corn teclado ou piano porque fica mais interessante. Eles gostam. E na

terceira idade a muito importante. Eu ja fiz mOsica a capela corn eles. Um vez deu certo. Duas vezes... e na

terceira nao deu mais... Nessa faixa etaria, eu ago costumo fazer mirsica a capela, ate porque é muito legal

essa coisa do instrumento corn o grupo. Ajuda no ritmo, ndo interfere na qualidade do som... Quer dizer, eu

ndo deixo de ter minhas exigencias, porque se Liver que desafinar, vai desafinar ate corn o piano. Sc voce ndo

trabalhar tecnica, vai desafinar ate corn o piano. Trabalhar corn um instrumento, alem de facilitar, é ate um

complemento.
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- Corn relagdo a escolha do repertOrio, qual a sua preocupacao?

R — Eles adoram trazer umas coisas, quer dizer, gostavam. Ai eu digo assim: "em terra de regente ninguem

passeia". 0 repertOrio eu escolho, primeiro, dentro da realidade do grupo: a realidade social, cultural, o que

eles gostam de fazer; as vezes, ate o que eks nao gostam, mas precisam fazer para ter mais um

conhecimento.

- Vocé pensa em procurar uma peca mais facil porque é para a terceira idade?

R — De jeito nenhum. Nao tern repertario para a terceira idade. Voce tern limitagees em termos de voz e o

que voce tern que fazer? Exercicios de tecnica vocal e paciencia para fazer essa tecnica. Quando voce usa os

gestos, o corpo, facilita muito. Mas a tecnica é a mesma.Tem pecas que para coro profissional é dificil. Mas

eu não deixo de fazer.

- E corn relacao aos tons?

R — Eu facia na altura que tern que fazer na altura que està escrito. Eu nem penso nisso. Eu parto do principio

de que se o compositor ou o arranjador escreveram nessa tonalidade, é porque querem uma determinada

tonalidade. Coin a tecnica a gente vai buscando a sonoridade desejada. E muito raro eu mexer no tom ou na

partitura.

- Voce acha que a pratica do canto coral contribui para elevar a auto-estima, socializar o individuo?

R — 0 canto coral ajuda a melhorar tudo.Tem aquela coisa da individualidade, urn querendo aparecer mais

que o outro e corn muita dinamica de grupo voce vai melhorando isso. 0 amor por cantar um corn o outro, o

amor em fazer arte, fazer masica realmente une as pessoas. As pessoas mudam seus comportamentos.

- Ja houve o caso de chegar uma pessoa agindo de uma forma e

R — Muito. E o que mais existe. As pessoas saem da depressão. Tern gente que vem de Cachoeiro de Macacu

toda terra e quinta pra ensaiar. E uma troca geral. Voce comeca a ter contato corn gente e corn mtisicas,

linguas, culturas que voce nunca viu. Urn outro universo que voce n"do esperava. Socializa pra caramba. Mexe

corn a cabeca. Voce vem cantar e a vida muda. Mas a gente nao esta aqui s6 pra curar depressAo. Por bras de

tudo, ha uma grande brincadeira que, como toda brincadeira, tern regra. Serao, vira bagunca. Ai voce nao

aprende a respeitar o outro, a ter disciplina a estudar o repertório. Cantar é uma grande brincadeira, a gente se

diverte muito, mas tern urn lado set-1o.

- Qual a importencia da apresentageo?
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R — E o momento de mostrar o trabalho. Tudo aquilo pelo qual a gente vem batalhando e vai ter a

oportunidade de mostrar. 0 nosso objetivo e fazer arte de qualidade no terceira idade. Entilo, a gente tern

uma responsabilidade corn o pfiblico, corn a gente, porque .fazer mnsica é importante. As pessoas precisam de

mUsica. Pra gente a apresentacao tern esse earthen Nos estamos ja:endo o bem para nos e para os outros.

[todos os grifos sào meus]
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ANEXO 5

Entrevista corn o Senhor Aderbal Solano de Santa Cruz. 67 anos (?), pedreiro aposentado.

- 0 senhor mora sozinho?

R — Moro sozinho. NA° por desilusào ou por desgosto ou acomodacäo E de acordo corn o que Deus quer.

- 0 que trouxe o senhor para este coral?

R — Eu nth) vim aqui procurar o coral, ndo. Eu vi no painel a chamada para a musicalizacdo. Então, eu

subentendi que isso havia de aperfeicoar o estudo de um instrumento. Porque eu gosto de tocar tuba. De teoria

eu tenho uns bons anos de estudo. Eu fui müsico da Banda SinfOnica da Souza Marques de 1992 a 1994 e isso

me envaideceu um pouco, porque a banda a campea, porque tern os melhores	 E o tempo foi

passando, eu procurei a UNATI para buscar algum passatempo, is procurar real izar as coisas que eu sonhei.

Ent8o, eu vi no quadro o aviso de musicalizacão e pensei "agora coin 'essa musicalizacao, eu you ser tubista

daqueles mesmo!" Mas foi tudo diferente, porque era musicalizacdo no coral, eles estavam precisando de um

tenor...

- E em que a sua vida se modificou depois dessa entrada no coral?

R — Muita coisa. Eu ainda tenho que me esclarecer mais para explicar como eu me sinto e como eu me sentia.

E quando uma pessoa se sente bem e esta de bem com a vida, ndo adianta que a morte, mesmo que passe

perto, ndofaz nada. Eu andava doente, com aquele malestar da pessoa que a solitaria, mas, depois que entrei

pro coral, eu comecei a botar as asinhas de fora. E tambem o carinho, a solidariedade e a aceitaedo dos

colegas mexeram muito comigo. Eu sempre fui retraido, so jogava na defesa... Agora eu sinto que esse coro d

uma familia e eu me sinto membro dessa familia.

- E a apresentacão, como é para o senhor?

12 — E boa. Eu to ate descobrindo que sou emotivo. Eu era daqueles que dizia que homem ndo chora. Não

chora o que?

[todos os grifos são meus]
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