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Resumo 

          Esta dissertação de mestrado aborda uma análise social comparativa a respeito de 

aspetos sociais relacionados com a ação coletiva no romance Ensaio sobre a cegueira do 

escritor português José Saramago e o Coral Harmus, grupo musical do nordeste brasileiro. 

Explana sobre a importância social da música na história da humanidade, faz o relato 

biográfico de José Saramago, o resumo interpretativo do romance Ensaio sobre a cegueira 

e um breve histórico do Coral Harmus, elementos que fundamentarão a análise abordada 

neste trabalho. A metodologia utilizada constitui-se numa investigação qualitativa, 

participante, com utilização de um grupo focal, entrevistas semiestruturadas e 

questionários. 

          A partir de uma perspetiva de organização social que apresenta a prática de grupo 

como condição, o desfecho do romance e a atividade artística do Coral Harmus apontam 

para um mesmo direcionamento: a ação coletiva para o bem comum configura-se como 

investimento fundamental para a vida em sociedade. No romance, estar cego é não enxergar 

o outro. Perceber e celebrar a importância da existência do outro na vida em sociedade 

pode ir bem mais além que um concerto do Coral Harmus ou o Prêmio Nobel a Saramago, 

pode representar o contínuo da espécie humana. 

Palavras-chave: Música, Coral, Saramago, Grupo, Sociedade. 
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Abstract 

          This dissertation proposes a comparative analysis regarding social aspects related to 

collective action in the novel Blindness, written by Portuguese novelist José Saramago, 

and Harmus Choir, a musical group from northeastern Brazil. We approach the concept 

and characterization of choral singing, explaining its route in human history with a focus 

on the western world and in Brazil: from Carlos Gomes’s O Guarani to Villa-Lobos’s 

choral singing. There is a biographical account of José Saramago and an interpretative 

analysis of his novel from a sociological study, along with a discussion on the history of 

Harmus Choir, taking into account that the convergence of these elements will explain the 

research addressed in this work. The methodology consists in a qualitative and participative 

research, using focus group, testimonials, semi-structured interviews and questionnaire. 

          From a perspective of social organization that presents group practice as a principle, 

the outcome of the novel and the artistic activity of Harmus Choir point to the same 

clarification: collective action directed for common good appears as a key investment to 

the general situation of people in a group. Understanding and celebrating the importance 

of the existence and the contribution of each individual in social life may lead well beyond 

a coral concert or a Nobel Prize to a remarkable writer: it may represent the awareness that 

collectivity is evidenced as a condition and not simply as a way of life in society. 

 

Keywords: Choir, Saramago, Group, Society. 
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Introdução 

O que é sentido não é uma experiência da vista ou 
da audição, é uma visão e uma escuta do mundo e 
isso implica coexistência e comunhão.  

                                          Yara Borges Caznok, 
2003 

 

          A partir de uma análise do ponto de vista social no romance Ensaio sobre a 

cegueira (1995) do escritor português José Saramago, este trabalho de dissertação tem 

por objetivo traçar um paralelo interpretativo em relação à importância da ação coletiva 

entre este romance e o Coral Harmus, sediado na cidade de Natal, no Brasil. 

O Coral Harmus é um grupo musical, onde sua atividade objetiva performances 

artísticas que necessitam da união de pessoas engajadas em um mesmo 

empreendimento para suas realizações, diante disto, aborda seu trabalho artístico 

ancorado na análise social por entender que este posicionamento tem se tornado eficaz 

em se tratar de um ambiente de constante e necessária interação entre as pessoas. O fato 

de a interação entre as pessoas ser a força motriz para o funcionamento do grupo, não 

impede que este viva situações de conflito, como é comum nas relações humanas. Por 

isso, os conflitos e conquistas vivenciados pelas personagens do romance Ensaio sobre 

a cegueira de Saramago são trazidos para esta investigação em um cruzamento com 

situações experimentadas no Coral Harmus, situações estas diferenciadas; entretanto, 

os elementos de desordem e ordem como constituintes de uma investida organizacional 

podem ser verificados nesta pesquisa comparativa. A necessidade de compreensão da 

condição de estar em grupo e o que isto demanda de cada indíviduo, como também, o 

que esta condição tem a oferecer em atributos, nos aponta que esta investigação pode 

trazer contribuições para uma melhor compreensão do ambiente social em um coral. 

Este trabalho se encontra estruturado em quatro capítulos. 

No capítulo 1 se apresenta uma conceituação e caracterização da música coral 

e também um relato histórico do canto em conjunto no percurso da humanidade, desde 

a pré-história ao romantismo do século XIX, finalizando este capítulo com uma análise 

a respeito da relevância do canto coletivo no projeto nacional de educação musical 

coordenado por Heitor Villa-lobos no Brasil. 

O capítulo II se propõe a uma breve pesquisa biográfica de José Saramago com 

objetivo de compreender o percurso de vida do escritor e buscar mais ferramentas de 
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análise do seu romance em estudo, indo desde sua infância ao Prêmio Nobel de 

Literatura, até tornar-se uma personalidade intelectual do mundo. É também realizada, 

no capítulo II, uma análise interpretativa de Ensaio sobre a cegueira de Saramago, 

livro que obteve alcance mundial, a partir de uma perspectiva do estudo sociológico.  

O capítulo III trata dos recursos metodológicos utilizados nesta investigação, 

que se configuram na pesquisa qualitativa com investigador participante, utilização de 

entrevista, grupo focal e questionário. Esta metodologia permitirá analisar e 

correlacionar os dados de modo a alcançar os objetivos desta investigação:  1) efetuar 

uma análise sociológica no romance Ensaio sobre a cegueira de Saramago; 2) 

identificar as relações interpessoais no Coral Harmus; 3) comparar a importância da 

ação coletiva no romance em análise e no Coral Harmus. Partindo das seguintes 

questões: 1) A ação coletiva, onde todos visam o bem comum, possibilita a realização 

de um bom trabalho em grupo; 2) Quais as semelhanças e/ou dissemelhanças entre a 

ação coletiva que emerge de Ensaio sobre a cegueira de Saramago e das relações 

interpessoais do Coral Harmus de Natal/Brasil?, averiguar-se-á  a hipótese levantada: 

A atividade coletiva é um importante meio de preservação e incremento do viver em 

sociedade . 

O capítulo IV é direcionado para o cruzamento analítico entre este romance de 

Saramago e o Coral Harmus, há uma explanação sobre este coro em sua atividade, como 

também é realizada uma abordagem sobre o estudo do caos e dos elementos de 

desordem e ordem e, em seguida, consta uma análise da entrevista semiestruturada com 

este grupo musical: a entrevista de olhos vendados.  

Por fim, apresenta-se a conclusão que realiza um balanço geral deste estudo, a 

partir da investigação entre o Ensaio sobre a cegueira e o Harmus, onde é esclarecida 

a importância desta pesquisa comparativa baseada na análise da situação da ação 

coletiva que José Saramago, de maneira contundente, nos auxilia a compreender mais 

aprofundadamente.  
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Capítulo I – O coral e seu percurso histórico na humanidade, um elemento de 

socialização de indivíduos 

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. 

Trecho do Manifesto “Quero Educação Musical na 
Escola”, concebido pelo Grupo de Apoio Parlamentar Pró-
Música (2008). 

 

1. Observa-se que coral é um ambiente constituído essencialmente por pessoas onde 

estas, em conjunto, realizam performances musicais. É verificado que a quantidade 

e intensidade de interações humanas que são realizadas a partir deste ambiente 

trazem benefícios à sociedade, tanto no aspecto da contribuição artística em si, 

como também no aspecto de incremento do viver social, desde seu surgimento na 

pré-história. No decorrer deste capítulo, será realizado uma abordagem a respeito 

do conceito e caracterização da prática do canto coral, e também sobre a sua 

presença no decorrer da história da humanidade.   

1.1 – Coral, um ambiente que une e motiva pessoas a partir da música 

1.1.1 – Sobre a definição de coral 

               O coral define-se de maneira generalizada como um grupo de pessoas que 

praticam o canto coletivo, também chamado de coro. A atividade do cantar em 

conjunto se desenvolve na sociedade desde os tempos mais remotos até à 

contemporaneidade (Zander 2003). No dicionário Grove o significado da palavra 

coro consta: “Grupo de cantores que se apresentam juntos (...) em português, o 

substantivo CORAL também é sinônimo de coro” (Grove 1994: 225). Oscar Zander 

discorre a respeito do significado do coro como:  

O termo choros (kóros) tem um sentido muito amplo e passou, através do tempo, 
por diversos significados. Do original choros grego formou-se, através do latim, o 
termo italiano: coro; o francês: choeur; o inglês: choir; o alemão: chor; o kór dos 
Países Baixos e o Kor dos eslavos.  Em sua origem, choros representava um 
conjunto de aspectos que, somados, iam ao encontro do ideal do antigo drama grego 
de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. O conjunto consistia em Poesia, Canto e Dança. 
O Cristianismo antigo o adotou com outros sentidos. Assim, o termo latino chorus 
pode significar o grupo da comunidade que canta (Zander 2003: 159-160) 
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1.1.2 – Pessoas: o que há de fundamental em um coral 

          O coral necessita objetivamente de pessoas, pois estas são o que o constituem. 

Portanto, para que se configure um coral em seu modelo comum e padrão, é 

necessário a participação de várias pessoas que assumem a posição de cantores, 

também chamados de coralistas ou coristas, e a participação de um diretor que 

assume a posição de regente, também chamado de maestro. Além dos cantores e do 

regente, no decorrer do desenvolvimento da atividade que se situam principalmente 

em ensaios e concertos ou apresentações, surgem outras necessidades como da parte 

de pessoal: instrumentista (s) para acompanhamento musical, o orientador vocal, e 

como da parte de material; partitura que contém o texto musical, livros de técnica 

vocal, e demais elementos que sirvam de incremento ao trabalho do coral. O 

resultado do que foi experimentado e aprimorado no coral se dá nos concertos e 

apresentações em público, este último elemento referido, talvez seja o maior 

objetivo do empreendimento artístico do grupo. A mostra pública do trabalho 

musical desenvolvido pelo coral é uma realização que influencia e estimula a todos 

envolvidos na continuidade desta atividade (Figueiredo, Lakschevitz, Cavalcanti & 

Kerr 2006). Segundo Fucci,  

  o canto coral  se configura como uma prática exercida e difundida nas mais 
diferentes etnias e culturas. Por apresentar-se como um grupo de aprendizagem 
musical, desenvolvimento vocal, integração social, o coro é um espaço constituído 
por diferentes relações interpessoais e de ensino-aprendizagem (...) um conjunto de 
pessoas que buscam motivação, aprendizagem e convivência em um grupo social. 
(Fucci 2007: 75-76)  

          O coral se disseminou nos variados nichos da vida social, o que faz com que 

esta prática esteja presente no cotidiano dos indivíduos, sejam estes precisamente 

vinculados ao coral, na situação de cantores ou regentes, ou mesmo de pessoas que 

admiram esta atividade e constituem a platéia nos concertos. Há grupos corais 

independentes, ou seja, não vinculados a instituições, entretanto, a maior parte deles 

estão ligados a órgãos, estabelecimentos públicos ou privados que estendem--se 

desde igrejas a escolas, repartições e empresas. Existe também corais que se 

caracterizam por sediarem cantores com as faixas etárias estabelecidas e também 

pela questão do gênero: há coros infantis, juvenis, adultos e corais da terceira idade, 

coros femininos, coros masculinos e coros de cegos. Neste caso, como não é 

possível o contato visual entre os cantores e o regente, se verifica em apresentações 

de coro de cegos que todos se conectam e cantam conjuntamente a partir da 
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percepção sonora da música em si. Segundo Maria de Lourdes Sekeff, a respeito 

dos benefícios da música para os cegos: 

Cegos se beneficiam dos usos e recursos dessa arte em razão de seus contatos com 
o mundo se darem exclusivamente pela percepção e interpretação do som. Para eles 
essa é uma experiência das mais ricas, porque puramente emocional; como os cegos 
não dispõem de imaginação visual, são lhes vedadas evocações de imagens mentais. 
E é assim que a música pode desempenhar um palpel de facilitador da percepção e 
do desenvolvimento do deficiente visual. (Sekeff 2002: 106)  

           Mesmo diante da diversidade de segmentos de coros com contigente de 

cantores setorizados, são os coros mistos que se constituem o maior número de 

grupos, e, desta forma, contemplam o que se diz que coral é um microcosmo da 

sociedade (Martinez 2000). Há corais das mais distintas formações como ressalta 

Figueiredo: “Há todo tipo de coro (...) Às vezes até o regente não existe. Só não 

conheço um coro que não tenha cantores...” (Figueiredo, Lakschevitz, Cavalcanti e 

Kerr 2006: 8). 

          Dentro do universo coral há duas categorias que se distinguem com maior 

evidência: o coro amador e o coro profissional. O coro amador se configura como 

a grande maioria dos casos, como evidencia Rocha: “existem poucos coros 

profissionais no mundo, comparado ao número de corais amadores” (Rocha 2004: 

100). E o maestro Isaac Karabtchevsky coloca: “Um coro, em geral, é formado por 

amadores, pessoas que têm prazer em se reunir para fazer música e cantar” 

(Karabtchevsky 2003: 27). O coro profissional se particulariza principalmente na 

remuneração financeira dos integrantes, na atuação em cinco dias de ensaios 

semanais e na formação musical adquirida anteriormente ao ingresso no coro por 

parte de todos os cantores. No Brasil, a condição de leitura musical não é 

contemplada na educação escolar básica, portanto, no coro amador brasileiro boa 

parte ou até mesmo nenhum componente possui este conhecimento, ficando a cargo 

do regente, além da preparação das performances artísticas, também a 

musicalização do seu grupo (Júnior 2010). A respeito da importância da prática 

coral no Brasil, Ricardo Rocha se refere: 

No Brasil, a atividade coral é uma das mais importantes forças na formação e no 
cultivo musical de nosso povo (...) Todos esses grupos, com todas as suas 
diferenças de perfil, repertório e faixa etária, são formados por amadores e pessoas 
que, em sua maioria, não sabem ler uma partitura, mas se dispõem a aprender a 
parte com afinco (Rocha 2004: 97) 
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          Certamente, isto deve-se ao fato deste país não contemplar a educação 

musical na grade curricular, embora já exista uma lei que trate deste quadro e 

quando for posta em prática, com certeza haverá um significativo incremento neste 

aspecto. Junker coloca: “ o Projeto de Lei n. 2.732/2008 que acrescentou ao texto 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) a obrigatoriedade do 

ensino de música nas escolas públicas do Brasil (Junker 2010: 14). A lei existe, a 

sociedade brasileira espera que seja cumprida e é percebida já a mobilidade por 

parte de grupos, professores e artistas no sentido da cobrança do cumprimento desta, 

como é o caso do GAP (Grupo de Apoio Parlamentar Pró-Música). 

          Mesmo diante deste panorama, os coros amadores brasileiros têm 

desempenhado um importante papel de bons resultados musicais, algumas vezes 

apresentando repertórios com um grau de complexidade técnica comum a bons 

coros profissionais (Júnior 2010). O Coral Harmus, investigado nesta dissertação, 

faz parte deste contexto, pois trata-se de um coro amador, sem remuneração salarial 

e com pouquíssimos integrantes previamente musicalizados, e que, apresenta em 

seus concertos e shows, um resultado artístico apontado como próprio de um grupo 

profissional. Diante deste quadro da situação da educação musical brasileira, Kerr 

se refere: 

Outro comportamento muito importante para o regente é o de não ficar preocupado 
com o padrão vocal ou o de só pensar em trabalhar com vozes boas ou de ficar 
lastimando não poder contar com as vozes das quais gostaria. Trabalhar como 
regente é saber lidar com as vozes a sua disposição (Figueiredo et al 2006: 208).  

   1.1.3 – Coral, um importante ambiente de motivação e integração social  

                Para Gomes, “Não restam dúvidas quanto à interacção existente entre as 

práticas musicais e grande parte das manifestações da vida social, dando-se sentido 

umas às outras” (Gomes 2007: 92). O coral é apontado por muitos estudiosos como 

um ambiente de grande relevância na socialização dos indivíduos no que diz 

respeito ao aprofundamento e aprimoramento das relações interpessoais 

desenvolvidas dentro e fora do grupo. O fato da condição primeira, para a 

existência do Coral, ser a imprescindibilidade do canto coletivo retira o cantor da 

sua esfera pessoal e individual, e lhe traz para uma convivência em grupo, 

convivência esta que se torna especial no sentido da interdependência que cada um 

desenvolve pelo outro. Segundo Junker, “É uma atividade física em que se gasta 

energia de uma maneira construtiva, permitindo aos indivíduos uma aproximação 
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maior, superando a sensação de solidão” (Junker 2013: 52). Este acontecimento 

musical coral apenas existe a partir da soma das vozes, o que implica em um 

compartilhar de anseios que culminarão no alcance do objetivo comum a todos: a 

performance musical conjunta (Fucci 2007). Junker comenta sobre a importância 

social do coral: 

A música coral é importante por ser um fenômeno social. A partir do momento em 
que mais de uma pessoa é envolvida num trabalho coletivo, este passa a ter 
relevância nas interrelações dos seres humanos. Quando várias pessoas estão em 
busca de um mesmo objetivo, ao atingi-lo, esta experiência torna-se marcante em 
suas vidas pelo fato de um só sentimento ter sido vivenciado e compartilhado com 
outros ao mesmo tempo (Junker 2013: 51). 

          A condição de participar de um coral coloca cada indivíduo em uma situação 

de equivalência social perante o outro, condição importante para o 

desenvolvimento do sentido de respeito e companheirismo entre cada cantor, que, 

na maioria das vezes, sequer se conheciam antes de entrarem no grupo. De fato, os 

cantores possuem níveis de experiência musical diferentes, assim como também 

de estádios de conteúdo intelectual distintos e, de alguma forma, isto é valorizado 

no momento eventual de um solo musical ou na delegação de tarefas em se tratando 

do elencar dos ensaiadores de naipe. Entretanto, é a condição social igualitária 

entre os cantores que o coral privilegia, que faz com que este convívio se torne uma 

experiência importante de reflexão em relação aos padrões fortemente 

hierarquizados da sociedade capitalista contemporânea vigente a que todos são 

submetidos na vida cotidiana. Este fato é observado principalmente nos coros 

amadores, onde mesmo as funções de relativo destaque, como solista ou ensaiador, 

não estão submetidas ao crivo financeiro (Fucci 2009). A respeito do ambiente que 

os cantores de coral comumente experimentam, Shafer infere: 

Ou o que dizer do coro no qual uma seleção heterogênea de vozes é mantida junta, 
de tal modo que a nenhuma voz é permitido que se coloque acima da mistura 
homogênea do grupo? O canto coral é o mais perfeito exemplo de comunismo, 
jamais conquistado pelo homem. A aula de música é sempre uma sociedade em 
microcosmo, e cada tipo de organização social deve equilibrar as outras (Schafer 
1991: 279). 

          O coral é estreitamente vinculado à motivação, pois é este o elemento principal 

que mantém o cantor no grupo. Em se tratando principalmente de coro profissional, 

assim como dos cantores que se profissionalizam a partir dos coros amadores, 

entende-se que o cantor é continuamente motivado ao aprimoramento vocal e 



 10

técnico-musical que a atividade do grupo lhe cobra, assegurando e fortalecendo o 

seu espaço no mercado de trabalho. No coro amador, modalidade de maior interesse 

desta pesquisa, o estímulo parte do prazer que o cantor vivencia na atividade do 

canto em conjunto em vencer os desafios de desvendar as partituras com os demais 

cantores e dos vínculos afetivos que traçam entre si. Esta atividade de descoberta e 

de conhecimento musical e humano parte das partituras mais simples em uníssono 

indo às mais complexas do repertório de coro sinfônico que alguns coros amadores 

experimentam (Fucci 2009).  

          O estímulo que cada cantor apresenta ao outro enquanto uma nova 

possibilidade de relação afetuosa que, às vezes, culmina em uma grande amizade 

além do coro, o desafio em conhecer e cantar novas músicas e ainda mais 

executadas apenas na condição coletiva, a maioria delas jamais ouvidas 

anteriormente e, como finalidade maior, a apresentação deste trabalho desenvolvido 

para um público, o que colocará o cantor na condição de destaque, de um artista no 

palco, também na maioria das vezes só experimentado a partir do coro, fazem com 

que esta teia de elementos motivacionais garanta ao canto coral uma situação de 

pertencimento significativo por parte dos cantores em relação ao grupo (Fuccio 

2009). Segundo Junker: “A motivação pelos participantes da atividade coral 

aumenta quando compartilhada com outras pessoas” (Junker 2013: 39). A respeito 

do conceito de motivação, Fuccio aponta: 

Motivação é um estado psicológico no qual o indivíduo tem disposição para realizar 
uma ação, seja no trabalho, seja em qualquer esfera de sua vida. Na raiz latina da 
palavra, movere, encontra-se uma de suas características-chave, o movimento, a 
dinâmica, ou seja, motivação não é algo implantado no indivíduo de forma 
permanente, mas sim um processo contínuo em que fatores de diversas naturezas 
atuam, a partir da concretização dos desejos das pessoas, do cumprimento de suas 
metas e do atendimento de suas expectativas. Para motivar, é preciso cultivar a 
autoestima individual, integrar a pessoa ao seu grupo de trabalho e fazê-la se sentir 
importante para o sucesso coletivo (Fuccio 2009: 88). 

 

          A atividade coral tem se mostrado não só um campo fértil para 
uma maior apreensão de valores éticos sociais e de conhecimentos 
musicais, como também além destes, já que há atividades corais que 
dialogam francamente com outras artes e áreas do conhecimento e 
interfere positivamente como um estímulo à pesquisa interdisciplinar 
(Figueiredo et al 2006). O trecho do manifesto brasileiro “Quero 
Educação Musical na Escola” (2008), concebido pelo Grupo de 
Apoio Parlamentar Pró-Música, refere a respeito da importância 
social da música para o desenvolvimento psicossocial do indivíduo 
que: 
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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 de crianças, jovens e adultos (Junker 2010: 
14-15). 

A prática coral no Brasil traz grandes benefícios para a vida social, 

principalmente frente ao quadro negligenciado pelo poder público em efetivar o 

ensino de música nas escolas, contudo, entendemos que, mesmo antes disso, 

provoca nos indivíduos uma reflexão e posicionamento, na esfera da cidadania, que 

estimula o respeito e a compreensão do espaço individual e coletivo em sociedade.  

 

1.2 – O coral em seu percurso histórico       

  1.2.1 – Primórdios: o canto coletivo desde os primitivos 

          A história da humanidade traz a música presente de maneira substancial em seu 

percurso. Suscita-se que esta é elemento constituinte das práticas sociais desde os 

primórdios da sociedade, porém, não há comprovações efetivas do momento de 

surgimento da atividade musical. Através de análises e investigações históricas, 

principalmente a partir de estudos antropológicos em tribos que vivem em estado 

primitivo nos tempos atuais, é suposto que a atividade musical na humanidade se tivesse 

iniciado na Pré-história (Zander 2003). A música coral é encontrada nestas tribos como 

ilustra este trecho: 

Entre as culturas primitivas e semiprimitivas até as velhas culturas da Antiguidade, 
a prática da música em conjunto apresenta características especiais em relação aos 
executantes e ouvintes: é o agrupamento em torno de um centro (...) A condução 
destes grupos é feita pelo chefe que canta ou bate inicialmente os ritmos a serem 
usados, sendo depois repetidos pelos outros (Zander 2003: 31).    

          Dados históricos apontam que foi no período neolítico (c. 9.000 a.C.) que 

surgiram as primeiras civilizações musicais. A partir do uso de utensílios de pedra 

polida, foram desenvolvidos objetos sonoros com altura definida (Zander 2003). O 

canto surge de uma adaptação fisiológica das cordas vocais que originalmente serviam 

apenas como proteção contra o engasgo na deglutição; devido a circunstâncias do 

âmbito social, a partir da ação da cultura sobre o indivíduo, as cordas vocais passam a 

assumir também um papel de órgão fonador que, a partir de seu desenvolvimento, 
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entoam também alturas diferenciadas e produzem a voz cantada (Candé 2001). É 

também no período neolítico que é atribuído o início das atividades musicais coletivas, 

o que se deve ao fenômeno social de fixação de tribos nômades. É possível observar a 

notória vinculação da atividade musical condicionada à atividade e condição social 

vigente. As práticas musicais evoluem juntamente com a sociedade, a música de uma 

época retrata o povo desta época com grande veracidade, pois, sendo um objeto da 

linguagem, a música também conta a história da gente que a canta. Roland de Candé 

escreve sobre o surgimento da atividade musical coletiva: 

A associação da voz ao gesto, do canto ao instrumento e o estabelecimento de 
sistemas transmissíveis permitiram que a expressão perdesse seu caráter individual 
e exercesse uma força de encantamento favorável aos rituais ou às atividades 
coletivas. No início do neolítico apareceu um fenômeno sociológico de importância 
considerável para a evolução de música: certas tribos nômades se fixam em platôs 
escalonados, na proximidade de vales ricos em aluviões, criando as primeiras 
civilizações agrícolas sedentárias (Candé 2001: 49). 

          A atividade musical está inserida no contexto da linguagem e do trabalho, pilares 

de grande importância para a condição humana. O desenvolvimento da linguagem 

propicia uma comunicação mais refinada entre os indivíduos, pois trata-se de um 

refinamento e incremento de complexidade de signos que serviu de grande motor 

propulsor para a evolução da humanidade. Compreende-se a importância da linguagem 

nas relações de produção impulsionada a partir do manuseio de utensílios advindos da 

necessidade que as forças produtivas geraram. Com isso, surge uma espécie de cadeia 

de estímulo e incremento mútuos entre a produção, a comunicação entre os indivúduos 

e a relação que passa a existir entre eles (Schurmann 1990). O canto em conjunto 

configura-se como significativo elemento de fortalecimento na institucionalização do 

trabalho e no seu ritmo de produção, que começa a passar de individual para coletivo, 

como pode-se constatar neste trecho de Fischer: 

Um processo coletivo de trabalho requer a coordenação de um ritmo de trabalho e 
êste ritmo coordenador é apoiado por canções mais ou menos articuladas entoadas 
em conjunto. Semelhantes canções - sejam elas a inglêsa “Heave-o-ho!”, a alemã 
“Horuck”, ou a russa ‘E-uch-nyem” – são essenciais à realização rítmica do 
trabalho. No refrão delas, refrão que exerce certo efeito mágico na vinculação dos 
indivíduos ao grupo, o indivíduo preserva o sentido coletivo mesmo se está 
trabalhando fora dêle (Fischer 1979: 38-39). 

A coletividade dispõe de uma certa ordem, o que é imprescindível para 

atingir o objetivo; por isso o coral se apresenta como um mecanismo 
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coordenado e em constante fortalecimento, pois o entrosamento do conjunto 

de vozes é necessário para a consecução do canto. 

 

     1.2.2 – A Grécia e a roda dos choros  

          Na Grécia da Antiguidade, a música passa a assumir o papel de arte propriamente 

dita. A sociedade produz, consome e aprecia a música de maneira consciente, não se 

encontra condicionada ao espaço da religiosidade e da magia como na pré-história 

(Schurmann 1990). Certamente que há vínculos com os setores divinos e sobrenaturais, 

que são observados até os dias atuais, entretanto, na antiguidade, sobretudo na Grécia, 

pode se observar a música com propriedade e autonomia. E mais ainda do que 

manifestação artística, a música também assume papel como fundamental elemento no 

corpo filosófico e político desta sociedade. Sobre estes aspectos, Roland de Candé 

pontua: 

É na Grécia que aparecerão pela primeira vez, no nível de uma consciência musical, 
a ambição de criar e o gosto de escutar. Há milênios a música visava a eficácia; 
religiosa, mágica, terapêutica, lisonjeira, militar, ela se dirigia aos deuses e aos reis, 
às forças invisíveis e visíveis. Entre os gregos, ela se torna arte, maneira de ser e de 
pensar, revela sua beleza ao primeiro público socialmente consciente (Candé 2001: 
66). 

          A Grécia antiga conferiu à música um papel primordial na construção intelectual 

do homem grego, que esteve presente na educação e formação dos seus indivíduos, 

tornou-se disciplina escolar, e a posição social do músico possui considerável respeito 

e reconhecimento. A música foi inserida no campo das ciências, da Filosofia e dos 

valores éticos, está presente nas doutrinas de Platão e Aristóteles e os coros multiplicam 

e disseminam estes valores pela sociedade Candé elucida esta situação no trecho a 

seguir:  

As ideias pitagóricas não tardam a ter considerável influência sobre o pensamento 
e a música dos gregos, que se tornaram indissociáveis. Elas favorecem o 
desenvolvimento dessa ética musical que Platão e Aristóteles tornarão um dos 
fundamentos de suas doutrinas. A música deixa de ser um privilégio; ela se torna 
indispensável à educação de todo homem livre, é a fonte da sabedoria. Forma-se 
uma numerosa classe de diletantes, capazes de constituir coros homogêneos (Candé 
2001: 71). 

          A tragédia ou drama grego, espécie de espetáculo cênico que envolve música, 

poesia, dança era frequentemente exibida para grandes públicos na Grécia e tornou-se 

o maior expoente da consciência coletiva desta sociedade. Seu custeio provinha do 
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Estado e foi erguida sobre ideais políticos moldados pelos interesses de seu financiador 

(Hauser 1969: 122-123). A música coral, o choros, estava presente de maneira 

fundamental nos dramas, segundo Schafer: 

Nunca saberemos se os antigos dramas gregos eram cantados em sua totalidade ou 
se eram cantados em parte. Mas sabemos que eram cantados ou falados por um 
grupo: o real significado das palavras choros é cantar em círculo. O choros grego 
desempenhava duas importantes funções: narrava as partes do drama que passava 
em outro lugar ou em outros tempos (a técnica do flashback no cinema pode ser 
comparada a ele) e atuava como espectador articulado, motivado pelo phatos da 
ação, proferia exclamações de alegria, desprezo ou simpatia. Essa expressão 
apaixonada era obtida pela música coral (Schafer 1991: 243). 

          No século IV a.C. observa-se uma decadência da música grega. Isso se deve ao 

declínio do ensino de música nas escolas, à desvalorização da música em relação ao 

texto e à poesia, e a um progressivo refinamento musical dos compositores que 

promoveu distanciamento do público. O povo não se via mais representado no coro das 

tragédias, nem se julgava capaz de compreendê-las, a ética musical, que se tornou um 

dos fundamentos das doutrinas de Aristóteles e Platão, perde espaço na sociedade 

(Candé 2001). 

1.2.3 – A Idade Média e o coral uníssono 

          O período da Idade Média traz consigo o sistema feudal, retratando uma Europa 

resguardada e voltada para si própria devido a perda das principais rotas de escoamento 

do comércio marítimo provocada pelos sarracenos e pela destruição de importantes 

portos pelos normandos. Esta situação social e econômica favorece a unificação do 

poder que se tornou centralizado na Igreja Católica; esta, por sua vez, passa a ser a 

entidade dominante, detentora de grande área de terras e põe em ação um fortíssimo 

discurso ideológico que coloca em oposição a cultura eclesiástica e a cultura profana. 

Este discurso ideológico é fortemente apoiado pelo canto coral sob a denominação de 

Canto Gregoriano, fator determinante para a manutenção e expansão do poder da Igreja. 

O Canto Gregoriano torna-se a música oficial da Igreja Católica, estando estreitamente 

vinculado ao cantochão, modelo de canto coral litúrgico, estudado e difundido na 

Schola Cantorum (Schurmann 1990). Sobre cantochão, encontra-se a seguinte 

definição no Dicionário Grove de Música: 

Canto monofônico e em uníssono, originalmente sem acompanhamento, 
empregado em liturgias cristãs. A palavra refere-se particularmente aos repertórios 
com textos latinos, i.e., os das principais liturgias cristãs ocidentais 
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(AMBROSIANO, GALICANO, MOÇÁRABE e GREGORIANO), e num sentido 
mais restrito, ao repertório do canto gregoriano, o canto oficial da Igreja Católica 
Romana (Grove, 1994: 166). 

           O canto gregoriano constitui-se em uma compilação e organização de cantos 

litúrgicos realizada pelo papa Gregório I. Este tipo de canto coletivo, entoado apenas 

por homens, ainda hoje é executado dentro e fora das fronteiras eclesiásticas, havendo 

coros por toda parte do mundo especializados neste repertório (Schurman 1990). Sobre 

o papel fundamental da Schola Cantorum, a música coral e a difusão do canto 

gregoriano, Raynor escreve: 

A mais antiga organização musical de que possuímos uma história ininterrupta é o 
Coro Papal, cujos integrantes eram cantores preparados na Schola Cantorum 
romana que assumiu a sua forma definitiva durante o papado de Gregório, o Grande 
(…) A Schola Cantorum forneceu tutores a toda a Europa, cujo dever era cuidar 
não só de manter o elevado padrão de execução, mas também assegurar que só fosse 
cantado o canto reformado e não as músicas tradicionais locais ou variantes da nova 
música (Raynor 1981: 30).    

          A Idade Média é marcada pela Igreja Católica, instituição controladora do modo 

de vida da sociedade ocidental desde esses remotos tempos até aos dias atuais, com 

menor intensidade agora, ainda exerce forte domínio. No Brasil, cerca de 70% da 

população declara-se católica, número que vem diminuindo, mas ainda se constitui 

vasta maioria (Prandi 2003). De certo que, com o passar dos tempos, a Igreja perdeu, 

aos poucos e em parte, o seu poder, entretanto, é válido atentar que esta ainda impõe o 

seu modelo de ordem social em boa parte do mundo também através da música. 

Atualmente, a música de culto cristão continua se configurando como importante 

elemento de propaganda e fidelização de indivíduos. No coral Harmus, assim como 

acontece na maior parte do ambiente coral do mundo brasileiro, mais de 80% dos 

cantores, iniciaram sua atividade na música através de suas práticas religiosas cristãs. 

Na maioria dos casos, chegaram ao coral não religioso, a partir de uma orientação de 

um fonoaudiólogo, devido a problemas na voz. Como este profissional é ciente que 

comumente se trabalha técnica vocal nos coros, encaminha seu paciente para a 

atividade coral com objetivos puramente terapêuticos. Ao se deparar com o ambiente 

coral, o paciente, na maioria dos casos, obtém a resolução de seu problema vocal e 

também continua no grupo por se identificar com o trabalho ali desenvolvido (Leite et 

al  2004).  

     1.2.4 – O Renascimento e o coral polifônico 
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          A Itália é considerada berço do Renascimento e também o local de maior 

propagação dos ideais renascentistas. Várias cidades italianas como Florença, Veneza 

e Gênova desenvolveram-se a ponto de alcançarem certa independência da monarquia, 

criando-se um ambiente favorável para a administração municipal com poderes de 

Estado e formas de governo republicano. A Itália alcança grande desenvolvimento 

econômico, comercial e bancário, exercendo, a partir disso, um monopólio no comércio 

internacional possuindo mercadores por grande parte da Europa, de Londres a 

Alexandria, que tornará um ambiente favorável para o nascimento do mecenato, do 

patrocínio artístico. A música, enfim, passa a ser também custeada além da Igreja, os 

nobres e a nova burguesia consomem um novo estilo de música que contém em si a 

dança e versos amorosos (Schurmann 1990). 

          A música coral passa a ser executada nas residências familiares, nas tabernas e 

nas ruas com liberdade nas melodias e textos, inclusive, mesclando partes musicais 

profanas e sacras em uma mesma peça. A imprensa auxilia na disseminação da música 

escrita, embora ainda esta custe caro e poucos têm acesso a este novo privilégio. 

Entretanto, este ambiente de maior liberdade musical que o Renascimento traz para a 

sociedade faz com que se crie outras maneiras de vivenciar a música, como Candé 

ilustra no trecho: […]“criar classes sócio musicais. Não tendo acesso à música notada, 

o povo é obrigado a cultivar outra música, improvisada ou de tradição oral” (Candé 

2001: 322). 

 O renascimento foi sede de dois grandes movimentos religiosos: a Reforma 

Protestante e a Contra-Reforma que influenciaram fortemente o cenário musical vigente 

(Schurmann 1990). O idealizador e principal realizador do movimento reformista foi o 

alemão Martinho Lutero que, para além da religião, tinha na música grande dedicação; 

note-se o que declara: “Se não souber cantar, não é um dos nossos. Se jovens não 

estudaram ou praticaram música, jamais o admitiria ao ministério” (Lutero, apud 

Raynor 1981: 135). Ele utilizou a música como importante elemento de atração de 

novos adeptos e expansão de seus ideais reformadores, incentivou o culto e a execução 

da música em língua vernácula. Sobre a importância que Lutero confere à música, 

Raynor escreve: “Lutero era um alemão, nacional, homem do povo. É admirável 

verificar que ele sabia tocar alaúde e cantar com voz de tenor (...) sua vida foi tão 

importante para o futuro da música quanto para o futuro da religião” (Raynor 1981: 

129). Contudo, Candé discorre a respeito dos corais luteranos, o que se relaciona 

significativamente com a liberdade da música renascentista: 
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No entanto, a maioria dos corais não é de composição original, mas melodias 
conhecidas a que foram adaptadas novas letras. O próprio Lutero escreveu ou 
traduziu os poemas de cerca de quarenta corais, entre 1523 e 1543. Apenas uma 
dúzia de composições lhe são atribuídas, mas sem certeza. Mais conservadores do 
que se pensa, Lutero e seus colaboradores bebiam costumeiramente em três fontes 
musicais: o canto litúrgico romano; os cantos populares e os Geisslerlieder (cantos 
de flagelantes); as canções profanas (Candé 2001: 388). 
 

          Em resposta ao movimento da Reforma, a Igreja Católica Romana faz fervilhar 

no cenário renascentista o movimento da Contra-Reforma. Este é caracterizado 

principalmente pela fundação da Companhia de Jesus, onde a música propaga seus 

ideais de fidelidade cristã mundo afora, e pelo Concílio de Trento que, na música, negou 

o modelo renascentista e instituiu o retorno ao padrão medival. Contudo, segundo 

Candé, “Não parece que o Concílio de Trento e os jesuítas se tenham mostrado tão 

persuasivos quanto os guias da Reforma” (Candé 2001: 390). Após perceber o avanço 

irremediável do coro polifônico renascentista na sociedade, a Igreja Católica contratou 

G.P. Palestrina, considerado um dos maiores nomes da composição coral à capella 

(música vocal sem acompanhamento instrumental), que compôs a Missa Papae 

Marcelli, com objetivo de conciliar os dois modelos musicais em questão: o cantochão 

medieval e a polifonia renascentista (Carpeaux 2001).           

O Renascimento certamente veio trazer novos ares para a sociedade, invocando 

e colocando em ação algo libertino em tudo o que estava enclausurado na escuridão da 

prisão intelectual e artística que o mundo medieval experimentou. Na Renascença a 

música coral é polifônica, é patrocinada além dos muros eclesiásticos e a diversidade 

floresce desde as linhas melódicas, até os próprios idiomas. O coral ganha enfim a 

coralidade que o guiará até a contemporaneidade. Candé escreve sobre a música 

renascentista: “A Renascença consagra a liberdade da artista ante o sistema (...) O estilo 

se ajusta mais ao prazer do que à convenção e a expressão poética impõe ao canto uma 

nova flexibilidade” (Candé 2001: 337). 

     1.2.5 – Barroco: o coro e o indivíduo absoluto 

          O período barroco se caracteriza, na arte, fundamentalmente por uma grande 

suntuosidade e magnificência para evidenciar a ostentação palaciana e a soberania do 

Absolutismo. No campo religioso, este período da história foi cenário para acentuada 

ação das duas vertentes da Igreja cristã no sentido de se utilizar da música como 

elemento de propagação e afirmação de seus ideais. O coral é francamente utilizado nas 
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diversas formas musicais barrocas, tendo maior destaque na obra de J.S. Bach -  que, 

segundo André Pirro, “tornou a dizer, melhor que os maiores, o que cada um deles 

pensara de maior” (Pirro, apud Candé 2001: 528) - no segmento sacro e, na ópera, no 

segmento profano (Raynor 1981). Henry Raynor escreve sobre o papel da música no 

barroco: 

Um catolicismo purificado e, pouco depois, um protestantismo impregnável 
recorriam ambos à música para exemplificar a sua glória e a sua fé. Para os jesuítas, 
por exemplo, as emoções do novo estilo eram valiosas simplesmente porque 
maravilhosas e punham seu encanto à disposição da Igreja. O estilo barroco 
exemplificava a fé, sendo, portanto, inestimável tanto para os católicos quanto para 
os protestantes (Raynor 1981: 210). 

          A ópera, ou melodrama como também é conhecido, configurou-se como um 

importante advento no barroco. Nascida nos fins do século XVI, a história conta que 

este modelo monumental de manifestação pluralmente artística surgiu a partir de 

reuniões de intelectuais na casa do exemplar mecenas Giovanni Bardi, conde de Vernio, 

em Florença na Itália. Dentre os intelectuais, estava presente Vincenzo Galilei, o pai do 

astrônomo. Estes encontros deram origem a uma academia, um clube de artistas que, 

em seguida, passa a ser designado por Camerata e que tinha por objetivo remontar os 

ideais dos dramas da Antiguidade, promovendo uma forma onde a música acrescentasse 

intensidade à palavra, se dispondo entre o canto e a recitação (Raynor 1981).  

           O coro da ópera, assim como o choros do drama grego, possui importante papel 

de representante da sociedade vigente, pode-se considerar como espécie de personagem 

coletiva. No início do movimento operístico, o coro era bastante privilegiado como 

consta no trecho a respeito da ópera Orfeu: “Monteverdi traz enriquecimentos 

consideráveis a uma “recitação cantada”, moldada na expressão dos sentimentos: 

intervenção dramática dos coros” (Candé 2001: 436). Entretanto, com o advento do 

interesse exacerbado pelo virtuosismo do solista, progressivamente a parte coral passa 

a perder espaço para o individualismo absoluto do solo, como evidencia Carpeaux: “O 

novo gênero institui a soberania do cantor: é ele, o indivíduo, que está no centro, em 

vez do coro. Parece-se com o monarca absoluto, esse outro personagem central do 

barroco, podendo dizer: La musique c´est moi.” (Carpeaux 2001: 60). O solista, cada 

vez mais, atrai a atenção do público, e neste momento histórico é a plateia pagante que 

parece decidir os rumos que a música deve seguir; note-se no trecho: 



 19

Até então, os melodramas eram destinados a um público de corte culto, cujas 
reações eram controladas pelo decoro e pela satisfação de ter sido convidado. O 
confronto com um novo público anônimo, que compra o direito de assistir o 
espetáculo e, por conseguinte, o de ficar eventualmente descontente, impõe uma 
notável evolução do teatro lírico. É preciso satisfazer a este “grande público”, 
agradar o seu gosto pelo espetáculo, pelos feitos, pelas maquinarias, pelo belo canto 
em que as estrelas do dia poderão exceder-se (Candé 2001: 438).   

Assiste-se, então, a uma mudança de paradigma, resultante das 

alterações políticas, económicas, sociais e culturais que, aos poucos, foram 

surgindo na Europa. Assim, os coros perdem a importância de outrora, dando 

lugar ao cantor a solo, pois os indivíduos emergentes de uma nova condição 

social, derivada do comércio marítimo, apresentam novas necessidades e 

acabam por condicionar a oferta musical.  

      1.2.6 –  Música de circunstância e o canto em conjunto na ópera e na sinfonia  

          O período clássico consiste em um momento onde a música palaciana europeia 

está em seu apogeu. No século XVIII, as cortes dispõem de grande acúmulo de riqueza 

e colocam significativa parte da produção musical vigente exclusivamente a seu 

serviço. Os compositores mais renomados corriqueiramente trabalhavam para uma 

corte, estavam inseridos no processo de música por encomenda. Desta maneira, toda 

sua obra musical produzida deveria partir da solicitação do seu patrão e seria destinada 

apenas para este (Raynor 1981). Segundo Raynor: “O próprio J.S. Bach ficou preso por 

um mês em Weimar por ter solicitado sua liberação de modo peremptório” (Raynor 

1991: 337). 

Em fins do século XVIII, W.A. Mozart abrira as portas para uma nova era dos 

músicos, deixando a sua música livre das amarras aristocráticas, instala-se em Viena e 

torna-se músico autônomo (Elias 1995). Sobre estes novos rumos que Mozart traça para 

si e que influencia a geração romântica a seguir, Elias refere: 

A decisão de Mozart em se estabelecer como artista autônomo ocorreu numa época 
em que a estrutura social não oferecia tal lugar para músicos ilustres (...) a 
organização de concertos para um público pagante, e as atividades editoriais na 
venda de músicas de compositores conhecidos, mediante adiantamentos, se 
encontravam na melhor das hipóteses, em seus estágios mais iniciais (...) A 
existência social de Mozart, a peculiaridade de seu destino social, mostra muito 
claramente que a virada da arte de artesão para a criação artística “livre” não foi um 
acontecimento brusco (Elias 1995: 32-46). 

          Estes novos ares de autonomia na música se refletiram em uma reforma da ópera 

proposta pelo compositor C.W. Gluck que defendia essencialmente o fim dos exageros 
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de virtuosismo solista que, para ele, prejudicava a compreensão do drama “desfiguram 

muito a ópera italiana e que, do mais pomposo e do mais belo de todos os espetáculos, 

fazem o mais ridículo e mais aborrecido” (Candé 2001: 590). Uma das consequências 

imediatas desta reforma da ópera foi uma maior atenção direcionada ao canto coral, 

colocando este na posição de importância que ocupava anteriormente nos dramas 

gregos, segundo Candé a respeito de uma das óperas de Gluck, “os coros participam da 

ação. Em Alceste, o coro que representa o povo é um “personagem” de primeiro plano, 

como em Mussorgsky” (Candé 2001: 591).       

O gênero musical preponderante neste período é a ópera buffa ou ópera-cômica, 

que se caracterizava por se direcionar a um público pagante de classe social média, 

aborda temas do cotidiano, nacionais e com uso de sátira. Um dos grandes 

representantes deste estilo foi W.A. Mozart que compôs obras-primas como A Flauta 

Mágica e As bodas de Fígaro. Na sua estética operística, Mozart inaugura os conjuntos, 

que se configuravam em partes de canto coletivo e estavam estreitamente ligados ao 

canto coral, sendo que os conjuntos eram comumente executados por um grupo de 

cantores solistas. Desta forma, Mozart conciliou o canto solista ao canto coletivo, 

assunto que estava evocando longas discussões no panorama musical da época.  Ao 

mesmo tempo, também coloca o canto em conjunto como elemento de fundamental 

importância em relação às questões musicais e dramáticas de suas óperas, assim como 

Gluck e os mestres da Antiguidade o fizeram. (Candé 2001). A respeito dos conjuntos 

inseridos por Mozart em suas óperas, Candé destaca este esclarecimento: 

Com que verossimilhança uma assembleia inteira ou todo um povo poderão 
manifestar seu sentimento cantado juntos? ... Será preciso supor que se tenham 
entendido antes” Ora, o conjunto operístico é justamente uma das mais originais 
contribuições da música ao teatro. Ponto de interseção das paixões e dos destinos, 
ele realiza uma extraordinária concentração do interesse musical e dramático, 
precisamente porque a música permanece soberana e porque, impondo a sua 
organização polifônica à cena, ela possibilita um contraponto de paixões, expressas 
ou não, que o teatro falado não conhece (Candé 2001: 593).  

         O compositor Ludwig van Beethoven, além de toda a sua marcente e decisiva 

colaboração para a música em todas as suas vertentes, se constituiu um fenômeno para 

a música coral no início do período romântico, na primeira metade do século XIX, após 

o classicismo mozartiano. Ambos tinham certa semelhança em suas atitudes perante a 

sociedade, como Raynor retrata: “Foi Mozart, e mais decisivamente Beethoven, ambos 

vivendo como autônomos em Viena, dependentes da mais ampla e variada gama de 



 21

recursos que pudessem engendrar para ganhar a vida, que transformaram o concerto 

público em veículo para a música nova importante” (Raynor 1981: 371). Beethoven 

provoca uma revolução formal na música quando introduz o canto coral em sua IX 

Sinfonia, a última de sua série e a mais célebre da história da música universal. Em um 

momento em que a música sinfônica perdia espaço para a ópera no cenário europeu, 

Beethoven, ao final de sua vida, em estado de completa surdez, escreve a sua maior 

obra-prima, acrescentando o canto coral à sinfonia para o grand finale desta obra de 

arte (Raynor 1981). Carpeaux se refere à Nona: “Um poema de Schiller é o texto dos 

soli e coros que formam, de maneira inesperada e inortodoxa, o último movimento da 

IX Sinfonia, a primeira sinfonia com a colaboração de vozes humanas. A esse colossal 

movimento vocal deve a sinfonia a popularidade” (Carpeaux 2001: 208). E a respeito 

das controvérsias levantadas sobre a inclusão de coral em uma sinfonia, Carpeaux 

escreve: 

Durante decênios passara por obra esotérica, que só poderia ser executada em 
ocasiões extraordinárias. Depois os wagnerianos interpretaram a IX Sinfonia como 
obra precursora do drama musical do seu mestre: recorrendo à voz humana, 
Beethoven teria demonstrado que a arte sinfônica é insuficiente para manifestar 
todos os mistérios do universo (Carpeaux 2001: 208). 

 
          A atitude revolucionária de Beethoven foi, de certo modo, reconhecida, como 

ilustra este trecho de Candé sobre a obra deste compositor: “Esta não exprime as idéias 

revolucionárias: ela é um ato de revolução” (Candé 2001: 628). O fato de ter inserido 

coral em sua sinfonia foi questionado por muitos, principalmente em virtude da surdez 

que lhe flagelava. Entretanto, Beethoven foi e ainda é questionado em sua competência 

para escrita coral, notadamente na IX Sinfonia e na Missa Solemnis, julgando que os 

desafios provocados por sua partitura são de ordem de uma limitação de conhecimento 

nesta área (Carpeaux 2001). Em outra corrente, muitos apontam para o mesmo fato, na 

defesa que Beethoven traz um avançar de novas possibilidades para a música coral que 

ainda não é compreendida por muitos na atualidade (Candé 2001). Sobre este aspecto, 

Carpeaux coloca: 

 

Na Missa Solemnis e na última parte da IX Sinfonia, a escrita vocal de Beethoven, 
compositor instrumental por excelência, respeita pouco as possibilidades e os 
limites da voz humana; certos trechos dos coros passam por dificilmente 
executáveis. A surdez pode ter contribuído para tanto, assim como nas 
“impossibilidades” pianísticas da Hammerklaviersonate. Mas o verdadeiro motivo 
dessas inperfeições materiais foi outro: nehum instrumento solo nem a orquestra 
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sinfônica nem a voz humana foram capazes de materializar completamente o 
pensamento musical abstrato (Carpeaux 2001: 208). 
 

          Beethoven traz coral para a sinfonia, evidencia a importância da junção das 

formações musicais e sequer pôde ouvir esta música soar. Como refere Candé 

 

O verdadeiro drama de Beethoven é, evidentemente, sua surdez: angústia da 
juventude, desespero da maturidade, silêncio total dos dez últimos anos. Essa 
enfermidade não explica o seu gênio, mas é provável que ele não tivesse escrito a 
mesma música com um ouvido normal. Talvez algumas deselegâncias tivessem 
sido evitadas. Mas, sem dúvida, ele nunca teria chegado a tal densidade do 
pensamento musical se o silêncio exterior não lhe tivesse imposto a concentração 
de sua vontade numa música ideal. “Esse surdo ouvia o infinito”, escreverá Victor 
Hugo (Candé 2001: 31). 
 

 

Autores de diversas linhas de pensamento debatem a respeito do gênio deste 

compositor, questionam sobre a perda do sentido da audição, que lhe era imprescindível 

em sua profissão, e o como esse fato o estimulou e desistimulou durante sua vida, que 

‘fez  dele um homem rude  e  que coloca uma Ode à alegria para ser cantada em sua 

mais completa obra (Candé 2001).  

 

        1.2.7 – Carlos Gomes e sua ópera brasileira em idioma italiano 

          Desde o período da chegada dos portugueses no século XVI até ao processo de 

independência da coroa portuguesa em início do século XIX, o Brasil reproduziu, em 

sua arte, os modelos europeus da estética de sua então metrópole, Portugal (Ribeiro 

1995). Após a independência em 1822, durante cerca de cem anos, o Brasil viveu na 

arte e na música uma espécie de gestação de sua independência intelectual que 

culminará na Semana de Arte Moderna em 1922. Neste período de primeiros passos de 

afirmação da identidade brasileira, o compositor Carlos Gomes é, na música, o maior 

expoente com destaque para a sua ópera O Guarani que, segundo Vasco Moriz,  

(...)foi encenado no Scala, em 1870, 12 vezes, e no ano seguinte teve 15 récitas (...) 
Antes de tudo, com esta ópera nascia o Brasil para o mundo musical (...) A 
consagração de O Guarani, no Scala de Milão em 1870, repercutiu pela Europa 
inteira e foi encenada até em São Petesburgo (...) A 2 de agosto de 1870, Carlos 
Gomes regressa ao Brasil coberto de glória. O Guarani começava o primeiro 
circuito dos teatros italianos e se prestava a ganhar os quatro cantos da Europa. No 
Brasil preparou a apresentação de sua ópera no Teatro Lírico, para o aniversário de 
Dom Pedro II, a 2 de dezembro o qual o promoveu a oficial da Ordem da Rosa, 
distinção máxima no Brasil de então (Mariz 2000: 77-80). 
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Esta ópera tem seu enredo em um ambiente indígena; porém, o idioma cantado é o 

italiano e a estética musical ainda se encontra incisivamente atrelada ao modelo 

europeu. Não obstante, foi esta ópera que alcançou os primeiros olhares atentos para a 

música brasileira ao estrear no teatro Scala de Milão (Mariz 2000).  

 

   1.2.8 - Villa-Lobos faz um país cantar coletivamente 

          A definitiva consagração da música brasileira com caráter nacional, tanto dentro 

do próprio Brasil como em todo o mundo, surge a partir do compositor Heitor Villa-

Lobos, maior expoente da música da Semana de Arte Moderna de 1922. Villa-Lobos 

imprimiu na música brasileira as sonoridades do seu país e, em seguida, fará de sua 

nação um imenso coral. Sua obra obteve excelente repercussão nos Estados Unidos e 

na Europa, mas, antes disso, o compositor realizou uma prolongada imersão Brasil 

adentro, promovendo para si uma aprofundada pesquisa do folclore, da identidade 

musical e sonora das várias regiões brasileiras. Esta empreitada lhe proporcionou 

colocar em sua música, com grande propriedade, sons da fauna e da flora, trechos de 

canções das rodas de choro, de cantigas do nordeste brasileiro e de todos os cantos do 

país. Villa-Lobos não apenas efetivou o idioma português em sua obra vocal, mas foi 

além disso quando colocou vários dialetos indígenas brasileiros no seu Choro N.10, 

obra para coro e orquestra sinfônica, considerada uma das mais célebres de sua 

produção, apresentada na Semana de Arte Moderna, aclamada ao fim por vaias da 

plateia ainda conservadora (Mariz 2000). 

 

          Além de grande compositor, Villa-Lobos também se configurou na história da 

música brasileira como um grande educador. Em 1931 foi imbuído para coordenar a 

SEMA (Superintendência de Educação Musical e Artística) que em seguida dará 

origem ao Conservatório Nacional de Canto Orfeônico em 1942. Villa-Lobos foi 

incisivamente criticado pelos seus colegas da semana modernista por estar em aliança 

com as instâncias superiores do governo brasileiro; entretanto, o compositor se utilizou 

desta situação de apoio governamental para instituir o maior projeto musical da história 

do país. Entre tantos feitos realizados por este empreendimento músico-educacional 

brasileiro, Villa-Lobos realizou concertos com formações que chamavam a atenção do 

mundo com massas corais de até 40 mil vozes (Mariz 2000).  
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 Villa-lobos desenvolveu um projeto de canto orfeônico no Brasil, colocou a 

voz humana e o canto coletivo no centro do seu trabalho de educação musical nacional. 

Goldenberg escreve a respeito do canto orfeônico:  

 

O ideal do canto orfeônico surgiu na França. No início do século XIX, o canto 
coletivo era uma atividade obrigatória nas escolas municipais de Paris e o seu 
desenvolvimento propiciou o aparecimento de grandes concentrações orfeônicas 
que provocavam um entusiasmo geral (...) Trata-se de uma prática da coletividade 
em que se organizam cantos heterogênios de vozes e tamanhos muito variável. 
Nesses grupos não se exige conhecimento musical ou treinamento musical dos seus 
participantes (Goldemberg 1995: 105). 

  

          Villa-lobos, em seu projeto educacional, partia da música, enquanto visava um 

desenvolvimento intelectual integral do cidadão. Teve por objetivo atingir todo o 

território brasileiro, mesmo com a noção de sua dimensão continental; entretanto, 

amparado na acessibilidade que a musicalização iniciada pela voz lhe conferia, buscou 

nos elementos musicais e extra-musicais da cultura nacional para efetivar uma 

educação musical erguida na identidade de seu povo. O empreendimento de Villa-

Lobos alcancou grande sucesso, o Brasil da geração de 1940 vivenciou a música coral 

do canto orfeônico nas escolas e em grandes concertos regidos pelo próprio Villa-lobos, 

contudo o projeto não obteve continuidade, fato atribuído principalmente a problemas 

de ordem política (Goldemberg 1995).    

         Heitor Villa-Lobos morre em 1959 com setenta e dois anos e certamente tinha 

compreensão da dimensão que a música coral pode atingir numa sociedade. Em meados 

do século XX, reunir no Brasil, país subdesenvolvido de grande extensão territorial, 

milhares de pessoas de todas as partes para cantarem juntas músicas de caráter 

nacionalista, foi de uma bravura e heroísmo singulares. Mesmo em um país mergulhado 

em época de ditadura militar, Villa-Lobos evidenciou o poder da união de pessoas 

através da música coral. Paralelamente ao valor artístico de toda a sua obra musical 

reconhecida universalmente, é imensurável o incremento de unidade social que ele 

imprimiu no Brasil a partir, principalmente, do canto coletivo (Mariz 2000). Sobre o 

ideal de educação musical com base no canto orfeônico, Goldemberg infere: 

A despeito de qualquer controvérsia, não há como negar a importância do canto 
orfeônbico no Brasil. Villa-lobos acreditava que as escolas deveriam oferecer muito 
mais do que os elementos básicos necessários para a vida prática. Dessa forma, o 
seu trabalho educacional tinha como intenção ensinar a apreciar, compreender e 
criticar de forma discriminada os produtos da mente, da voz e do corpo que dão 
dignidade ao homem e lhe exaltam o espírito (Goldemberg 1995: 108-109). 
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          A partir da conceituação da atividade coral, pessoas que cantam coletivamente 

conseguem atentar para a importância desta atividade na vida social, desde a época 

primitiva de cada sociedade, pelo que se convencionou institucionalmente este estádio 

do modo de vida dos indivíduos. Através da pesquisa histórica e musical, é percebida a 

presença do canto coletivo utilizado de diversas maneiras pela sociedade, desde às 

práticas religiosas, passando por questões políticas e educacionais importantes de cada 

povo.  Desta maneira, pode-se entender a importância da música coral e como esta pode 

ser compreendida como mais um elemento que reflete o meio social, assim como 

interfere no mesmo.   
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Capítulo II - José Saramago e o romance Ensaio sobre a cegueira em 

interpretação relacionada com análise social  

                                                                       
Os cegos não precisam de nome, eu sou esta voz 
que tenho  

José Saramago, 1995 

 

          Neste capítulo se aborda uma breve pesquisa biográfica a respeito do escritor 

José Saramago com objetivo de obter mais ferramentas de compreensão e análise do 

romance Ensaio sobre a cegueira, através de fatos e situações marcantes na vida do 

autor e o impacto que tiveram sobre a sociedade este livro e seu feitor. Também se 

tratará de uma imersão interpretativa no romance com base na análise sociológica. Estes 

elementos se configuram de grande relevância para este trabalho por se referir a uma 

investigação a partir da perspectiva analítico-social em comparação entre o romance 

citado e o Coral Harmus. 

2.1- José Saramago, de serralheiro a Nobel de Literatura  

          O escritor José Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922 na província do 

Ribatejo, na aldeia de Azinhaga, em Portugal. Era filho de pais humildes, do jornaleiro 

José de Sousa e da dona de casa Maria Piedade, em um país essencialmente agrícola e 

com 61,8% de taxa de analfabetismo. Ainda criança, sua família muda-se para morar 

em Lisboa, onde trocaram de moradia diversas vezes e lá Saramago ingressa na escola. 

Desde cedo vai ao cinema Piolho, situado na Mouraria, para assistir principalmente 

filmes de terror. Embora estando em Lisboa, carregava sempre consigo as memórias de 

sua vida no campo, o que será evidenciado em sua obra Os Cadernos de Lanzarote 

(Lopes 2010). No trecho a seguir, João Marques evidencia a carência de livros que 

Saramago enfrentava em sua infância: 

Em episódio comovente ocorrido quando o menino ficou acamado por doença, a 
mãe chegaria mesmo a percorrer a vizinhança a fim de suprir, contando com a boa 
vontade dos conhecidos, a falta de livros para satisfazer o filho adoentado; e trouxe-
lhe vários emprestados. Até os doze ou treze anos não teve um único livro e 
guardaria sempre na lembrança esta ocasião (Lopes 2010: 30).  

 

          Na adolescência Saramago cursa Serralheria Mecânica na Escola Industrial de 

Afonso Domingues uma vez que exigia menos recursos financeiros por parte dos seus 
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pais e por lhe proporcionar ingresso no ensino técnico, o que lhe garantiria uma vida 

profissional para seu sustento. Neste período, lhe marcaram as aulas com o mestre 

Vicentino que não admitia a mínima falta de limpeza, que certamente lhes trouxe 

reflexões sobre organização e limpeza intensamente abordados no seu romance Ensaio 

sobre a cegueira. Paralelamente à Escola Industrial, Saramago começa a frequentar 

bibliotecas e ter contato com obras da literatura portuguesa. Não lia sob orientação de 

ninguém, seguia sua vontade e assim se construía de maneira autodidata. Ao final do 

curso técnico, igualmente como seus colegas de turma, não provia de condições 

financeiras para ingressar em universidade e em 1941 é contratado como serralheiro 

mecânico (Lopes 2010). 

Em 1947 publica seu primeiro romance: A viúva, com exigência da editora que 

mudasse o título para Terra do Pecado e que dispensasse os direitos autorais. O 

romance alcançou pouca venda, entretanto o estimulou a seguir escrevendo. Tal obra 

não foi citada na biografia do autor até meados dos anos 90 e obteve sua reedição apenas 

em 1998 (Lopes 2010). Após esta obra, Saramago escreve intensamente, como ilustra 

o seguinte trecho: 

Contudo, o jovem Saramago ficou bastante animado com a publicação do primeiro 
livro. Entre 1947 e 1953, escrevia profusamente. Romances, contos, peças de teatro 
e poemas. Vários contos foram publicados em jornais e revistas importantes da 
época, com o Diário de Lisboa (“Morte do homem”, na edição de 28 de dezembro 
de 1950), a Vértice (“O heroísmo cotidiano”, na edição de julho de 1953) ou a Seara 
Nova. Finaliza o romance Claraboia e desenvolve outros como O mel e o fel e Os 
emparedados, que permaneciam inacabados. Redige igualmente peças de teatro, 
conservando-se em seu arquivo manuscritos e textos datilografados dos inéditos 
“Quase uma ressureição”, “Retrato do natural” e “Diálogos de Deus e do Diabo” 
(Lopes 2010: 39). 

          Saramago se casa com a datilógrafa Ilda Reis e, em seguida, teve sua única filha 

Violante. Para garantir o sustento familiar, trabalha de maneira sequencial como 

serralheiro mecânico, funcionário administrativo nos Hospitais de Lisboa e escriturário 

na Caixa de Previdência do Pessoal da Indústria Cerâmica. No período de repressão pós 

Segunda Guerra Mundial, pede demissão da Caixa de Previdência e passa a trabalhar 

nos serviços burocráticos da Companhia Seguradora Presidente. Em 1959, Saramago 

assume o cargo de diretor literário na Editorial Estúdios Cor, deixa a Companhia 

Seguradora, adentra-se no mundo das letras e torna-se figura respeitada nos meios 

intelectuais. Em 1972, assume novo emprego como editorialista do Diário de Lisboa 

(Lopes 2010). Em 1966, Saramago publica Os poemas passíveis e entre 1968 e 1972 

escreve mais de 120 crônicas, sendo algumas delas censuradas pelo regime fascista a 
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exemplo da crônica As palavras em 1968, devido às seguintes frases contidas que 

seriam uma crítica velada ao cercamento da liberdade de expressão então imperante: 

Há também o silêncio. O silêncio, por definição é o que não se ouve. O silêncio 
escuta, examina, observa, pesa e analisa. O silêncio é fecundo. O silêncio é a terra 
negra e fértil, o humus do ser, a melodia calada sob a luz solar (Lopes 2010: 58). 

          Trabalha no Diário de Lisboa em 1972 e 1973, lá evidencia suas intenções de 

intervenção em prol de melhorias sociais, políticas e econômicas em seu país. Pede 

demissão em fins de 1973 por seu posicionamento político se confrontar diretamente 

com a conjuntura política atual portuguesa. É nomeado diretor adjunto pelo governo 

em 9 de abril de 1975 e foi afastado em 25 de novembro do mesmo ano por ser acusado 

pelo Estado-maior do Exército de ter “intenções e critérios demagógicos” e de “inserção 

na escalada de perturbação social”. A partir de então, sem emprego nem salário fixo, 

aos 53 anos, Saramago dedica-se por inteiro ao universo das letras. Tem a tradução, a 

princípio, como mais importante fonte de renda, mas também trabalha com afinco em 

seus próprios projetos (Lopes 2010). A respeito deste importante e decisivo momento 

da vida de Saramago, o próprio escritor refere em entrevista: 

Então aí é que eu tomo a grande decisão de minha vida. Não tinha trabalho, 
ninguém mo ofereceu, e eu não o procurei. E foi perguntar-me a mim mesmo se 
realmente tinha alguma coisa para dizer que valesse a pena sentar-me e escrever. 
Foi esse o grande momento da minha vida. Vou para o Alentejo, para uma unidade 
coletiva de produção - Boa Esperança -, instalo-me lá, e desse tempo sai o Romance 
Levantado do chão. O romance saiu em 1980, foi bem recebido... um romance 
muito sério, muito sério mesmo. E, em 1982, sai o Memorial do convento e, em 
1984, O ano da morte de Ricardo Reis, e assim sucessivamente até os dias de hoje. 
Se há um momento na minha vida que é um momento-chave é esse, o momento da 
decisão: é agora ou nunca que vou saber finalmente se sou escritor ou se não sou 
escritor. E tinha sessenta anos, meu caro (Mendes 2012: 44). 

 

         O livro Memorial do Convento (1982) obtém grande sucesso de vendas e consagra 

José Saramago como escritor em âmbito nacional e internacional. Em seguida, publica 

Jangada de Pedra (1986) com primeira edição de 40 mil exemplares, fato inédito para 

um escritor português. Saramago torna-se figura respeitada por onde passa e logo vêm 

prêmios, como os do PEN Club e do Município de Lisboa, que, definitivamente, o 

colocam em situação de escritor de destaque do momento. Saramago recebe convite 

para ter sua obra adaptada para ópera, para cinema e seu nome ecoa pelo mundo e, em 

1991, finaliza O Evangelho segundo Jesus Cristo (1991), obra de maior repercussão 

polêmica deste escritor, que lhe valem grandes críticas principalmente vindas da Igreja 
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Católica, fato já esperado pelo autor. Entretanto, O Evangelho segundo Jesus Cristo 

não foi censurado apenas pela Igreja, como previsto, mas também pelo governo de 

Portugal através do veto que consta no trecho a seguir: 

Com efeito, tal anomalia surgiu inesperadamente pela decisão de Estado de Cultura 
de suprimir O Evangelho segundo Jesus Cristo de uma lista de livros propostos por 
instituições culturais como o PEN Club Português e a Seção Portuguesa de 
Associação Internacional de Críticos Literários para o Prêmio Literário Europeu, 
criado havia pouco pela própria CEE. O principal agente dessa exclusão foi o 
subsecretário Sousa Lara, que a justificou por ser a obra “profundamente polêmica, 
pois ataca princípios que têm a ver com o patrimônio religioso dos cristãos e, 
portanto, longe de unir os portugueses, desunia-os naquilo que é seu patrimônio 
espiritual” (Lopes 2010: 126). 

 

          Este ato de censura ganhou repercussão internacional, torna-se assunto nas rodas 

intelectuais de grande influência chegando o ministro da Cultura e Educação Nacional 

francês a afirmar: “não hesitamos em considerar este gesto como um ato inaceitável 

que atinge um dos maiores escritores do nosso tempo”. E a presidência do Parlamento 

europeu pôs em documento: “(...) declara-se inaceitável que um prêmio literário 

europeu possa ser afetado por uma discriminação que viola o princípio de igualdade em 

matéria de religião e ideologia” (Lopes 2010: 128). Desgastado com toda esta situação, 

Saramago decide deixar seu país, muda-se de Lisboa para Lanzarote, nas Ilhas Canárias 

na Espanha com sua esposa Pilar del Río, ato interpretado por muitos como um exílio 

político voluntário (Lopes 2010). 

Após este acontecimento desgastante em reação ao seu livro O Evangelho 

segundo Jesus Cristo (1991) Saramago escreve o romance Ensaio sobre a cegueira 

entre 1991 a 1995. Em 9 de dezembro de 1998, Saramago ganha o maior prêmio que 

um escritor pode receber o Nobel de Literatura, o primeiro da história da literatura 

lusófona e da língua portuguesa até então. Saramago profere um discurso que chama a 

atenção para os humildes e anônimos da história, destacando as figuras dos seus avós 

analfabetos Jerónimo e Josefa. Após o comunicado oficial do Nobel vindo da Real 

Academia Sueca, a notícia rapidamente se espalha pelo mundo, em Portugal houve 

grande reconhecimento, com pouca reação contrária vinda da Igreja Católica. Os 

portugueses logo publicaram documentos biográficos do autor, material iconográfico e 

artigos inéditos (Lopes 2010). A respeito da repercussão deste prêmio no mundo, o 

autor João Marques Lopes destaca: 
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Na França, na Itália e na Alemanha, o mesmo uníssono, destacando Le Figaro 
“tratar-se de um Nobel indiscutível” (...) o londrino The Independent mencionava 
ser “a escolha mais segura” e o prestigiado Times Literary Supplement de 23 de 
outubro de 1998 publicaria uma longa carta do especialista pessoano Richard 
Zenith na qual considerava Saramago “perfeito exemplo do self-made man das 
letras” (...) No Brasil, a euforia foi notória e não menos entusiástica apesar de o país 
ter escritores cuja indicação ao prêmio também não ficaria deslocada. O Globo de 
9 de outubro trazia uma grande fotografia de Saramago na primeira página com o 
título “Nobel para a língua portuguesa”. Na Folha de São Paulo de 10 de outubro, 
Horácio Costa, um dos maiores especialistas da obra saramaguiana, escreveu: 
“Seus romances são cada vez mais exigentes, mais autoritários para o leitor, e 
parecem escritos tanto a contracorrente do universo ‘light’ da pós-modernidade 
mercadológica, como dos experimentalismos que caracterizam a Alta Modernidade 
Internacional. Em resumo, testificam um grande escritor, dono de um universo e de 
um estilo próprio” (Lopes 2010: 186). 

          Saramago ganha notoriedade de um intelectual total e passa a comportar uma 

agenda de viagens intensa e fatigante entre lançamentos de seus livros, congressos e 

eventos dos mais diversos. Chega a realizar lançamentos com plateia de milhares de 

pessoas como aconteceu com o livro As pequenas Memórias em Azinhaga, sua terra 

natal, com 2 mil pessoas, e com A Caverna na Colômbia com 3 mil e no México com 

10 mil pessoas (Lopes 2010). 

 O autor aproveita a sua popularidade para tornar possível que seu pensamento 

crítico penetre nos variados setores sociais, recebe inúmeras homenagens por toda parte 

e se engaja em defesa de causas como a guerra no Iraque, onde realiza discurso 

contrário a este conflito para meio milhão de pessoas. O trecho a seguir evidencia a 

posição de Saramago em defesa de seus ideais sociais nesta situação: 

(...) conhecido por todos os cantos como escritor portador da anomia criativa e do 
compromisso cívico contra o “pensamento único”. Necessitava ainda menos dos 
mais de trinta doutoramentos honoris causa e de várias outras condecorações 
institucionais que tem recebido mas que aceita como “justiça poética” e 
possibilidade de se fazer escutar dentro das bases do statu quo. Diga-se de 
passagem que o escritor rejeita por vezes tais honrarias mundanas; por exemplo, 
quando se negou a ser condecorado pelo governo do Pará devido à cumplicidade 
desse estado na repressão ao Movimento dos Sem-Terra (MST) (Lopes 2010: 194). 

          Em 2007 é criada a Fundação José Saramago, sediada na Casa dos Bicos em 

Lisboa, e também na Azinhaga e em Lanzarote. Em 2008 é reconhecida oficialmente, 

contém o espólio e biblioteca pessoal de Saramago e é presidida por Pilar del Río, sua 

esposa. A instituição tem por objetivo servir mais que um centro de pesquisas 

saramaguianas, mas também como órgão de defesa dos direitos humanos, dando 

continuidade, desta maneira, ao ideal de compromisso cívico do escritor (Lopes 2010). 
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José Saramago morre em 18 de junho de 2010 por múltipla falha orgânica em 

decorrência de uma leucemia que o acometera nos últimos anos. O site brasileiro G1 

(Globo) divulga a morte do escritor: 

Hoje, sexta-feira, 18 de junho, José Saramago faleceu às 12h30 horas [horário local] 
na sua residência de Lanzarote, aos 87 anos de idade, em consequência de uma 
múltipla falha orgânica, após uma prolongada doença. O escritor morreu estando 
acompanhado pela sua família, despedindo-se de uma forma serena e tranquila", 
diz uma nota assinada pela Fundação José Saramago e publicada na página do 
escritor na internet.1  

          Saramago, um escritor que tem em si uma atitude que pode ser comparada a de 

um Beethoven, de um Mozart, de um Villa-lobos e de tantos mais heróis de seus tempos 

e de suas terras, escreveu sua história sem a pressa de ir embora cedo. Este intrépido 

escritor colocou a língua portuguesa no centro da intelectualidade, questionou a Igreja 

e o sistema de forma quase suicida. O livro Ensaio sobre a cegueira chega a ser quase 

seu atestado de desistência, entretanto, ele não abandona o barco e nem sua trajetória 

de uma celebridade mundial em plena 3ª idade. O escritor morre, mas sua vida foi 

repleta de acontecimentos e sua esposa Pilar continua a missão de fazer o mundo olhar 

melhor para si (Mendes 2012). 

      2.2- O romance Ensaio sobre a cegueira em análise social   

          José Saramago, já consagrado como escritor de grande relevância no cenário 

português e internacional, escreve o romance Ensaio sobre a cegueira entre 1991 e 

1995. O título lhe vem, segundo João Marques Lopes, no restaurante Varina da 

Madragoa em Lisboa quando o escritor almoçava. Saramago escreveu uma pequena 

parte do livro no primeiro ano, deixando-o em suspenso durante algum tempo. Neste 

intervalo, se envolveu em outros trabalhos como In Nomine Dei e Cadernos de 

Lanzarote, se mudou para Espanha e realizou uma outra cirurgia aos olhos, certamente 

decorrente do deslocamento de retina que o acometera anteriormente (Lopes 2010). A 

respeito do romance Ensaio sobre a cegueira, Saramago escreve nos Cadernos de 

Lanzarote: 

                                                           
1 Site: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/06/morre-aos-87-o-escritor-jose-saramago.html - 
acedido em 20 de maio de 2013. 
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Imago Mundi lhe chamei (...) imagem aterradora de um mundo trágico. Desta vez, 
a expressão do pessimismo de um escritor de Portugal não vai manifestar-se pelos 
habituais canais do lirismo melancólico que nos caracteriza. Será cruel, descarnado, 
nem o estilo lá estará para lhe suavizar as arestas. No Ensaio não se lacrimejam as 
mágoas íntimas de personagens inventadas, o que ali se estará gritando é esta 
interminável e absurda dor do mundo (Mendes 2010: 149). 

          Em meados de 1995, nos meses de julho a agosto, é quando Saramago se dedica 

intensamante à escrita de Ensaio sobre a cegueira, escreve todo o restante do romance 

de maneira compulsiva. A condição da sociedade contemporânea subjugada ao sistema 

capitalista ditador da competição e lucro acirrados levados às últimas consequências, a 

situação sócio-política de Portugal e mundial, a expansão neoliberal, as políticas 

públicas decadentes em saúde, em educação e em segurança, as intervenções 

internacionais do governo Bush (pai) foram fatores que serviram de esteio para a 

elaboração do romance (Lopes 2010).  Segundo Lopes, sobre este período em que 

esteve escrevendo o romance até o seu término, Saramago comenta:  

O tempo da escrita, sobretudo nos últimos tempos, foi de sofrimento, de momentos 
em que sentia incapaz de aguentar aquilo que estava a escrever. (...) A certa altura 
cheguei a dizer: não sei se consigo sobreviver a este livro. Foi como se estivesse 
dentro de mim uma coisa feia, horrível, e tivesse que sacá-la. Mas não saiu, está no 
livro e está dentro de mim (Lopes 2010: 151). 

 

          O romance Ensaio sobre a cegueira relata um surto epidêmico de cegueira branca 

na população, em que os acometidos por esta inusitada doença perdem a visão e passam 

a ter a sensação de um mar de leite viscoso em seus olhos. O primeiro contagiado foi 

surpreendido pela cegueira em pleno trânsito ao dirigir o seu carro, e, a partir dele, a 

transmissão da cegueira branca entre as pessoas torna-se avassaladora. A doença atinge 

a todos, com exceção da mulher do médico que atendeu o primeiro contagiado, e será 

ela que sediará o centro de desenvolvimento do romance (Saramago 1995).  

 

          O escritor pode ter realizado uma análise do comportamento social a partir da 

observação de um grupo de indivíduos submetidos à situação de caos epidêmico de 

cegueira. Esta observação se passa no âmbito do indivíduo em relação ao coletivo e do 

coletivo em relação ao indivíduo, levando em conta, principalmente, o confrontar dos 

elementos psicológicos e fisiológicos do ser humano, posicionado um dependente do 

outro. Em Ensaio sobre a Dádiva (1925), Claude Lévi-Strauss refere: “a vida 

psicológica não pode adquirir um sentido senão em dois planos: o do social, que é a 
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linguagem; ou o do fisiológico, isto é, a outra forma, essa muda, da necessidade do 

vivente” (Mauss 2008: 46). Em análise, a cegueira branca – elemento fisiológico – 

surge como decorrência da incompetência da observação de si e do seu meio no âmbito 

analítico-social – elemento psicológico - que as persongens deste romance alcançaram. 

A linguagem passa ser mais soberana que outrora entre os indivíduos, pois na falta da 

visão, deste importante recurso fisiológico, se utilizam mais dos outros sentidos e, 

notoriamente, da comunicação oral, podendo-se inferir uma analogia onde a voz passa 

a ser o olho do cego (Saramago 1995). A respeito da relação de conhecimento do 

homem em relação a si e ao seu meio, Edgar Morin escreve: 

 

É preciso ser um pouco ser da multidão, dos bailes, dos basbaques, dos jogos 
coletivos. É preciso conhecer este mundo sem se sentir um estranho nele (...)”O 
homem conhece o mundo, não pelo que dele subtrai, mas pelo que  a ele acrescenta 
de si mesmo.” O verdadeiro conhecimento dialetiza sem cessar a relação 
obserbvador-observado, “subtraindo” e “acrescentando” (Morin 1997: 21). 

 

          A personagem mulher do médico, que mesmo sem ser contagiada pela cegueira, 

optou por unir-se aos doentes, passa a ver toda a situação sob uma perspectiva que seus 

companheiros não dispunham, pois ela enxergava. Sua observação pôde ser mais 

incisiva, pois inseriu-se no objeto observado, sendo assim também passa a ser parte 

daquilo tudo, e também a se observar. Morin escreve: “É importante, também, que o 

observador participe do objeto de sua observação” (Morin 1997: 21). No trecho a seguir 

do romance Ensaio sobre a cegueira esta personagem aborda o fato de sua escolha de 

estar entre os cegos: 

 

O certo e o errado são apenas modos diferentes de entender a nossa relação com os 
outros, não a que temos com nós próprios, nessa não há que fiar, perdoem-me a 
predileção moralística, é que vocês não sabem, não o podem saber, o que é ter olhos 
num mundo de cegos, não sou a rainha, não, sou simplesmente a que nasceu para 
ver o horror, vocês sentem-no, eu sinto-o e vejo-o (Saramago 1995: 262). 

 

          Os personagens não têm nome próprio no romance em questão, são chamados 

por situações ou elementos que os caracteriza como mulher do médico, rapariga de 

óculos escuros, o médico, o velho da venda, entre outros. Este trecho do romance 

ilustra a situação de descaso dada ao nome próprio diante da situação em que as 

personagens vivenciam: “Como se chama, os cegos não precisam de nome, eu sou esta 

voz que tenho, o resto não é importante, Mas escreveu livros e estes livros levam o seu 

nome, disse a mulher do médico, Agora ninguém os pode ler, portanto é como se não 
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existissem” (Saramago 1995: 275). Em outro trecho, a personagem da rapariga de 

óculos escuros pontua: “Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é a 

que somos” (Saramago 1995: 262). Em análise, pode-se atribuir que cada indivíduo é 

resultado de suas próprias ações e intenções, do que lhe é próprio e imaterial, o que lhe 

confere sua personalidade. Já o(s) nome(s) que recebemos, assim como os atributos 

materiais que acumulamos durante a vida e o valor que designamos a estes, são 

utensílios externos e superficiais ao indivíduo. Podendo-se atribuir que há uma relação 

de questionamento dos valores humanos nos quesitos materiais e imateriais de cada 

indivíduo, portanto, atribuímos uma análise da condição “ser” versus “ter” que cada 

um privilegia para si e para o outro (Morin 1997). Este posicionamento certamente 

destina-se a uma reflexão crítica sobre a sociedade capitalista de bens de consumo, 

onde se passa a dar mais interesse ao que este carrega por fora de si em detrimento do 

que possa haver no interior de cada indivíduo, o que provoca uma falta de 

conhecimento e reconhecimento cada vez maior do quê há nele próprio e do quê e de 

quem o rodeia. E, na maioria dos casos, o “ter” assume o “ser”, onde mesmo um 

apreciador de artes, imerso nesta condição de valores, se coloca em situação de 

destaque social ao comprar um quadro de cifras onerosas, como se passasse 

propriamente a ser este objeto de consumo. Sobre o poder da orientação do consumo 

imposta pelo sistema capitalista Morin infere: 

 

Não é só uma espoliação que sofre a inteligentsia. É toda uma concepção da cultura, 
da arte, que é achincalhada pela intervenção das técnicas industriais, como pela 
determinação mercantil e a orientação consumidora da cultura de massa (...) Enfim, 
a orientação consumidora destrói a autonomia e a hierarquia estética próprias da 
cultura privada, “Na cultura de massa não há descontinuidade entre a arte e a vida” 
(Morin 1997: 18). 

              Seguindo o desenrolar do romance, as autoridades tratam de isolar os 

infectados em um manicômio desativado; ambiente de condições de sobrevivência 

precárias e sofríveis, a convivência entre os indivíduos apresenta situações de 

desordem, com incidência de maus tratos de uns indivíduos para com outros. Surgem 

conflitos por comida, que aos poucos foi cada vez menos fornecida pelos guardas do 

local. A escassez do alimento acirra os ânimos e desencadeiam-se desavenças de toda 

espécie que culminarão na soberania de um grupo sobre outro, onde um desses, liderado 

por um indivíduo apoderado de uma pistola, confisca todo o alimento dos colegas de 

reclusão da camarata vizinha e propõe trocar os mantimentos roubados pela companhia 

das mulheres para fins de ordem sexual (Saramago 1995). Quando algumas 
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personagens começaram a não mais compartilhar a comida, elemento essencial para 

sobrevivência humana, fizeram do alimento e do medo em morrer por falta dele, uma 

moeda de troca pela usurpação dos direitos do outro na ordem fisiológia e na ordem 

psicológica a partir das torturas e dos abusos sexuais (Saramago 1995). O antropólogo 

Marcel Mauss aborda a questão da dádiva e do direito em suas pesquisas em sociedades 

primitivas e o que, em análise, o romance nos aponta é o avesso do que se encontra nas 

condutas éticas sociais investigadas por Mauss (Mauss 2008). A respeito da teologia 

jurídico-econômica no Direito Hindu Clássico pesquisado por Mauss, segue este trecho 

que se relaciona com a desordem social a partir do conflito pelo alimento no romance 

Ensaio sobre a cegueira:  

A terra, o alimento, tudo o que se dá é, aliás, personificado; são seres vivos com 
quem dialoga e que tomam parte no contrato. Querem ser dados. A terra falou em 
tempos ao herói solar, a Rama, filho de Jamadagni; e quando ele ouviu o seu canto, 
deu-a toda ao próprio rsi Kaçyapa; ela dizia, na sua linguagem sem dúvida antiga: 
Recebe-me (donatário); dá-me (doador); dando-me tu obter-me-ás de novo (...) 
Aquele que sem me dar aos deuses, aos manes, aos seus servidores e aos seus 
hóspedes, (me) consome preparado e, na sua loucura (assim) devora veneno, eu 
consumo-o, eu sou a sua morte (Mauss 2008: 170). 

 

          Os conflitos se agravam, até que o manicômio é acometido por um incêndio, o 

terror ganha sua face mais cruel no local: entretanto, a mulher do médico traz consigo 

as pessoas do seu convívio, estes conseguem se salvar, fogem do local e passam a vagar 

em grupo pela cidade devastada pelos outros cegos (Saramago 1995). Podemos 

interpretar que se assustaram com o panorama além das grades do hospício, pois 

encontraram uma situação que muito se assemelhava com a anterior. Compreenderam 

que o mal da cegueira estava disseminado por todo canto. Sobre a compreensão de si e 

do outro Morin coloca: “De fato, a incompreensão de si é fonte muito importante da 

incompreensão do outro. Mascaram as próprias carências e fraquezas, o que nos torna 

implacáveis com as carências e fraquezas dos outros” (Morin 2002: 97). A respeito da 

importância do senso de união e colaboração entre os indivíduos, Saramago escreve no 

romance através da fala da mulher do médico: 

Voltemos à questão, disse a mulher do médico, se continuarmos juntos talvez 
possamos sobreviver, se nos separarrmos seremos engolidos pela massa e 
destroçados, Disseste que há grupos organizados de cegos, observou o médico, isso 
significa que estão a ser inventadas maneiras novas de viver, não é forçoso que 
acabemos destroçados, como prevês, Não sei até que ponto estarão realmente 
organizados, só os vejo andarem por aí à procura de comida e de sítio para dormir, 
nada mais, Regressamos à horda primitiva... quando tornar-se difícil encontrar água 
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e comida, o mais certo é que estes grupos se desagreguem, cada pessoa pensará que 
sozinha poderá sobreviver melhor, não terá de repartir com outros, o que puder 
apanhar é seu, de ninguém mais... por isso o que proponho é que , em lugar de nos 
dispesarmos, ela nesta casa, vocês na vossa, tu na tua, continuemos a viver juntos 
(Saramago 1995: 245).  

          Finalizando o romance, o grupo de personagens se instala na casa da mulher do 

médico, onde, enfim, têm uma situação de conforto. Alimentam-se, limpam-se e 

passam a refletir mais profundamente a respeito desta cegueira branca. A personagem 

mulher do médico questiona: “Porque foi que cegámos, Não sei, talvez um dia se 

chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso que não 

cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que vêem, Cegos que, vendo, não vêem” 

(Saramago 1995: 310). A condição de se manterem em grupo, provavelmente, foi o 

fator decisivo para assegurarem a sobrevivência mútua e consequente cura da cegueira, 

pois Mauss evidencia a importância do grupo na sociedade: “O princípio e o fim da 

sociologia é compreenderem o grupo inteiro e todo o seu comportamento” (Mauss 

2008: 214). Entretanto, mesmo após a cura de seus parceiros, a cegueira ainda intriga 

esta personagem que parece invocar o mal para si como mostra este trecho: “Olhou para 

baixo, para a rua coberta de lixo, para as pessoas que gritavam e cantavam. Depois 

levantou a cabeça para o céu e viu-o todo branco, Chegou a minha vez, pensou. O medo 

súbito fê-la baixar os olhos. A cidade ainda estava ali” (Saramago 1995: 310). Talvez 

estivesse ela refletindo sobre qual o seu papel neste ambiente de pessoas recém-curadas. 

Saramago provoca no leitor um profundo questionamento a respeito da vida 

real, social e cotidiana, da ética do indivíduo, a que estágio de cegueira a sociedade se 

propôs a alimentar em si e até que nível de degradação humana este mal pode evoluir, 

estando cada um, só e egoisticamente imbuído na sua missão solitária e entorpecida de 

ser feliz. A respeito do sentido de felicidade tão maciçamente imposto pela sociedade 

contemporânea, fazemos uma ponte em análise entre Ensaio sobre a cegueira e este 

trecho de Ensaio sobre a Dádiva do antropólogo Marcel Mauss:  

Os povos, as classes, as famílias, os indivíduos, poderão enriquecer, mas só serão 
felizes quando souberem sentar-se, tal como cavaleiros, a volta da riqueza comum. 
É inútil ir procurar longe o bem e a felicidade, pois ele está ali, na paz imposta, no 
trabalho bem ritmado, comum e solitário alternativamente, na riqueza acumulada e 
depois redistribuída, no respeito mútuo e na generosidade recíproca que a educação 
ensina (Mauss 2008: 217).  

          Este romance, assim como maioria da obra do escritor José Saramago, obteve 

grande alcance mundial. Até 2010, o romance Ensaio sobre a cegueira foi publicado 
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em 57 países e foi traduzido para 43 idiomas (Lopes 2010). Após Saramago ter ganhado 

o Nobel, o sucesso do livro se multiplica e se esgotam nas prateleiras por toda a parte 

do mundo, como escreve João Marques Lopes: 

Na Alemanha, esgotam-se em dias os 52 mil exemplares existentes de Ensaio sobre 
a cegueira; na Suécia, esgotou-se o estoque desse livro e a editora mandou fazer 
uma tiragem três vezes superior a normal, em um total de 65 mil (...) pela imprensa 
escrita e pela Internet torna-se fácil verificar que Saramago tornou-se um best-seller 
em escala internacional (...) noticia hoje o jornal El País na sua página on-line que 
o romance de Saramago já vendeu mais de 100 mil exemplares em Espanha em 
apenas três semanas (...) iria pela casa dos 260 mil exemplares no Brasil e cerca de 
meio milhão nos Estados Unidos até 2008 (Lopes 2010: 192). 

          O romance foi adaptado para o cinema através do cineasta brasileiro Fernando 

Meireles em 2008, 13 anos após o lançamento do livro, fato que torna a obra com poder 

de alcance avassalador dado a popularidade que esta interface artística possui. Após a 

grande repercussão que o livro atingiu, Saramago declara em entrevista ao  

 A Capital de 4 de abril de 1995: “Atenção! É um livro duríssimo. Desejo que o leitor 

sofra tanto como sofri a escrevê-lo. Então a crueldade do meu livro não é mais do que 

um pálido reflexo da crueldade da vida humana”.  Lívia Lemos, em seu artigo refere-

se ao romance Ensaio sobre a cegueira como 

A não localização geográfica e a falta de demarcação temporal presentes em Ensaio 
sobre a Cegueira ampliam a abrangência da narrativa, pois a cidade fictícia pode 
ser uma representação de qualquer cidade onde imperam as contradições imanentes 
ao capitalismo avançado. Através dessa falta de referência espácio-temporal e do 
jogo entre desumanização e humanização presente na narrativa, Saramago convida 
o leitor a uma revisão de valores e a uma tomada de consciência a respeito da 
situação do homem enquanto cidadão do mundo. Isso porque, como vimos, na 
destruição da barbárie, é possível haver humanização por meio do resgate da 
memória, da solidariedade e por meio também da libertação das máscaras sociais, 
que alienam e aprisionam (Lemos: 05). 

 

          Compreender o percurso de vida do escritor José Saramago e realizar uma análise 

do ponto de vista social entre o romance Ensaio sobre a cegueira e o Coral Harmus, 

requer um estudo aprofundado a respeito das relações humanas, a respeito de até onde 

estas podem atingir os seus maiores estágios de autodestruição e de autosalvação. O 

romance propõe uma situação extrema onde os sentimentos e posicionamentos de cada 

um em relação ao outro são exercitados em condições trágicas, para então, a partir do 

sofrimento, se entender melhor como cada indivíduo se comporta. A situação de 

manterem-se em grupo, mesmo diante da escassez generalizada de mantimentos físicos 

e morais, é evidenciada pelo escritor como a estratégia mais bem-sucedida até 

retornarem à visão.  



 39

Partindo obra de Saramago, que aponta a convivência em coletividade como um 

modo eficaz de sobrevivência, pretende-se investigar o modelo de trabalho e ambiência 

do Coral Harmus, que tem como condição primeira a adesão ao grupo, demonstrando 

que a união das pessoas com objetivos comuns é fator basilar para o seu funcionamento 

e conservação. 
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Capítulo 3 – Metodologia 

(...) ver o filósofo como um descobridor. Não de 
uma parte, mas do “todo”, cuja inquietação inicial 
já é a finalidade do conhecimento, ou seja, a 
compreensão da realidade.  

Markus Figueira, 2003 

 

          Neste capítulo, descreve-se, a metologia utilizada para o presente estudo.  

Tal como foi referido anteriormente, esta pesquisa baseia-se na análise da importância 

dos benefícios da ação coletiva emergente do romance Ensaio sobre a cegueira do 

escritor português José Saramago em comparação com a atividade do Coral Harmus no 

nordeste brasileiro. 

Assim, os objetivos que se pretendem atingir são:  

- Objetivo geral - Comparar a importância da ação coletiva no romance Ensaio 

sobre a cegueira de José Saramago e no Coral de Harmus.  

Objetivos específicos: - Efetuar uma análise sociológica do romance Ensaio 

sobre a cegueira de José Saramago; - Identificar as relações interpessoais no Coral 

Harmus. 

As questões levandadas são: 

Questão 1)  

- A ação coletiva, onde todos visam o bem comum, possibilita a realização de 

um bom trabalho de grupo?  

Questão 2)  

- Quais as semelhanças e/ou dissemelhanças entre a ação coletiva que emerge 

do Ensaio sobre a cegueira de Saramago e das relações interpessoais do Coral Harmus 

de Natal/Brasil? 

Apresenta-se, de seguida, a hipótese que poderá sintetizar as respostas às questões 

levantadas e que poderá ser confirmada ou refutada a partir dos resultados emergentes 

da recolha de dados. 

Hipótese:  

- A atividade coletiva é um importante meio de preservação e incremento do 

viver em sociedade. 
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3.1 – Pluralismo metodológico qualitativo: estudo de caso, estudo comparativo e 

investigação-ação. 

          O método investigativo assumido no trabalho de campo foi o qualitativo, 

privilegiando não só o estudo de caso, porque é de um caso que se trata, o Coral 

Harmus, mas também o estudo comparativo, entre o romance Ensaio sobre a cegueira 

de José Saramago e o coro, e, ainda, a investigação-ação, na medida em que a 

investigadora, na posição de maestrina do grupo, fez parte da ação. Utiliza-se o método 

qualitativo de investigação pelas possibilidades de análise e interpretação que este 

propicia, sendo que, segundo Freixo,  

O objetivo desta abordagem de investigação utilizada para o desenvolvimento do 
conhecimento é descrever ou interpretar, mais do que avaliar. Esta forma de 
desenvolver o conhecimento demonstra a importância primordial da compreensão 
do investigador e dos participantes no processo de investigação. Esta abordagem é 
uma extensão da capacidade do investigador em dar um sentido ao fenómeno 
(Freixo 2010:146). 

As técnicas de investigação, caraterizadoras também dos estudos qualitativos, 

como se verá mais à frente, contemplaram os questionários de perguntas abertas, a 

entrevista semiestruturada e o grupo focal. 

Dado todo o enquadramento metodológico referido, o estudo de caso, o estudo 

comparativo (de casos) e a investigação-ação, pretende-se aclará-lo, descrevendo-se e 

fundamentando-se cada um deles nos pontos seguintes.  

   3.1.1- Estudo de caso: estudo comparativo de casos 

          Tendo em atenção que esta investigação se efetua num contexto restrito e único, 

revela-se importante defini-lo como um estudo de caso, consistindo na análise da ação 

coletiva no Coral Harmus e sua relação com o grupo de personagens que se unem no 

romance de Saramago. Trata-se de concentrar a atenção nos cantores do Coral Harmus 

e, esporadicamente, também em pessoas que se relacionam com este grupo musical, e, 

realizar intervenções de coletas de dados a fim de analisá-los e averiguar se afirmam a 

hipótese deste trabalho. ´ 

Observa-se no estudo do caso a abordagem é empírica, pois o investigador 

estuda um fenómeno atual no seu contexto, cujos limites entre determinados fenómenos 

não estão visivelmente manifestados e para o qual necessita de utilizar várias fontes de 

dados. Sendo seu objetivo descrever de forma rigorosa comportamentos humanos, é 
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sobre o comportamento de determinado indívduo, grupo, comunidade, cultura que o 

investigador se debruça. Todavia, cabe ao investigador escolher e demarcar 

antecipadamente o tipo de conduta a observar e, posteriormente, estudá-la (Freixo 

2010). 

        Este procedimento metodológico permite estabelecer comparações entre dois ou 

mais estudos, originando Estudos comparativos de casos. Esta abordagem é uma mais-

valia para a pesquisa qualitativa, nomeadamente quando é realizada numa perspectiva 

histórica-estrutural.  A utilização deste método permite descrever, explanar e comparar 

os fenômenos estudados (Triviños 1987). Nesta investigação, e para alcançar o objetivo 

geral, durante o processo de análise da pesquisa, frequentemente se recorreu à 

observação e interpretação comportamental comparando o grupo de personagens do 

romance e o Coral Harmus. Deste modo, se verifica que esta investigação assenta num 

Estudo Comparativo de Casos.  

     3.2 – Quanto aos meios de investigação: 

Trata-se de uma pesquisa que aborda os seguintes meios de investigação: o 

bibliográfico - essencialmente hermenêutico - através da análise do texto de Saramago 

e a investigação participante, no campo, com o Coral Harmus. 

3.2.1- Investigação bibliográfica 

O meio de investigação bibliográfico é contemplado por ser um estudo 

sistematizado com base em material publicado em livros, jornais, redes eletrônicas, 

sejam estes de fontes de primeira mão ou de segunda mão (Vergara 2009). No caso 

desta pesquisa, o exemplo de fonte de primeira mão, ao mesmo tempo também a fonte 

mais importante do trabalho, é o livro do romance Ensaio sobre a cegueira de José 

Saramago. Já os trechos da obra Os cadernos de Lanzarote, também com autoria de 

José Saramago, retirados do livro Saramago, Biografia de João Marques Lopes 

apontados nesta dissertação, se configuram como um exemplo de fonte de segunda 

mão. 

          3.2.2- Investigador participante 

          Esta pesquisa é realizada por uma investigadora participante, já que, ao mesmo 
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tempo em que exerce a investigação, é também maestrina e diretora do Coral Harmus, 

a população com a qual é efetuado este trabalho. Para concretizar o estudo, a 

investigadora atua diretamente com os sujeitos pesquisados, não há possibilidade de 

distanciamento efetivo, pois na função de maestrina o relacionamento cotidiano com 

os cantores do grupo é algo inevitável, havendo também vínculos de contato com os 

demais entrevistados. Os entrevistados na pesquisa, que não são cantores do Coral 

Harmus, são maestros que já desempenharam trabalho com o grupo e, tendo em 

consideração que a direção do Harmus está diretamente envolvida em todos os projetos 

do grupo, por este fato, há relação de vínculos entre a pesquisadora e os entrevistados.  

Portanto, trata-se de uma investigação-ação que, segundo Vergara, “é um tipo particular 

de pesquisa participante e de pesquisa aplicada que supõe intervenção participativa da 

realidade social. Quanto aos fins, é, portanto, intervencionista” (Vergara 2009: 43). 

O observador participante assume explicitamente perante o grupo observado o 

seu papel, ao mesmo tempo combina-o com outros papéis sociais e participa da vida do 

grupo observado; porém, deve manter uma atitude de humildade e de constante 

aprendizagem, observando, recolhendo e anotando todos os dados passíveis de serem 

analisados, interpretados para que sejam compreendidos (Gomes 2007).  

Este tipo de observação apresenta vantagens e desvantagens. Por um lado, 

permite entender e apreender de forma profundo o modo de conviver do grupo, assim 

como adquirir um conhecimento integral de sua cultura, sendo essa a sua principal 

vantagem; por outro lado, a morosidade exigida por esta técnica e, posteriormente, as 

dificuldades da quantificação de dados.  

     3.3 – População e amostra 

          A população desta pesquisa configura-se no Coral Harmus, grupo musical de 

extensão vinculado ao Instituto de Música Waldemar de Almeida e à Secretaria 

Extraordinária da Cultura do Rio Grande do Norte, no nordeste brasileiro. A amostra é 

constituída por dezassete participantes, integrantes e ex-integrantes do coro e um 

maestro convidado que colaboraram com depoimentos e responderam ao questionário 

e entrevista. Deste modo, a amostra desta investigação é “parte do universo escolhida 

segundo algum critério de representatividade” (Vergara 2009: 46). 

          As amostras se subdividem em probabilísticas, baseadas em dados estatísticos e 

as não probabilísticas, modelo utilizado nesta pesquisa. Em relação às amostras não 
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probabilísticas, elas também se subdividem da seguinte forma:  por acessibilidade, que 

não contempla dado estatístico e refere-se diretamente à facilidade de acesso e, por 

tipicidade que requer profundo conhecimento da população, pois o investigador escolhe 

o sujeito por certo dado representativo (Vergara 2009). 

Nesta pesquisa, foram utilizadas amostras não probabilísticas por tipicidade em 

sua grande maioria, todavia também foram utilizadas amostras não probabilísticas por 

acessibilidade. As amostras por tipicidade se constituíram no questionário direcionado 

às figuras de liderança do grupo por se entender que possam apresentar uma visão mais 

geral, isto é, os professores e os coordenadores do Harmus. A amostra por 

acessibilidade se dirigiu a uma cantora com pouca vivência no grupo e, por tipicidade, 

foi dirigido questionário a José Machado Neto que desenvolveu dois trabalhos como 

maestro convidado e à maestrina Rosângela Albuquerque, como espectadora, pela 

possibilidade de revelarem um parecer sobre o Coral Harmus dado o contato que 

desenvolveram com o mesmo. 

     3.4 – Coleta de Dados 

          3.4.1 – Questionário de Perguntas Abertas e Depoimentos  

          Foi realizado questionário de perguntas abertas com cantores integrantes e ex-

integrantes e com um maestro convidado do Coral Harmus, com objetivo de colher o 

parecer deles a respeito da influência da diversidade de atuação profissional dos 

cantores do grupo e também a respeito do impacto que o Harmus traz para além da 

atividade musical na vida dos seus integrantes. Segundo Freixo, 

O questionário é o instrumento mais usado para a recolha de informação, 
constituindo um dos instrumentos de colheita de dados que necessita das respostas 
escritas por parte dos sujeitos, sendo constituído por um conjunto de enunciados ou 
de questões que permitem avaliar as atitudes, e opiniões dos sujeitos ou colher 
qualquer outra informação junto desses mesmos sujeitos. Contrariamente à 
entrevista, o questionário é habitualmente preenchido pelos próprios sujeitos e sem 
assistência; pode ser enviado e recebido pelo correio (Freixo 2010: 197). 

         As perguntas do questionário foram enviadas aos sujeitos por email, assim como 

chegaram as respostas.  Observou-se que, ao enviar o questionário de questões abertas 

para as pessoas da população abordada, alguns indivíduos responderam questão a 

questão e outros responderam com um texto corrido que contemplava todas as 

perguntas ao mesmo tempo. Com objetivo de melhor análise e entendendo a 

necessidade de respeitar a maneira que cada indivíduo optou por expressar-se, 
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denominou-se as respostas em forma de textos corridos por depoimentos. Em relação à 

importância das perguntas abertas às pessoas a quem foram direcionadas, Freixo infere: 

Outras razões podem, com mais justificação, levar-nos a preferir deixar uma questão 
aberta (...) Algumas podem inclusive irritar-se ao ver que não as deixam exprimir-
se livremente, à sua maneira, e ficarem com a impressão que estão a ser 
manipuladas, por lhes ser imposta a permanência num quadro que consideram 
inadequado. Introduzindo algumas questões abertas, dar-se-á a pessoa a impressão, 
justificada ou não, de que de facto está a ser ouvida. Além disso, sublinha-se, estas 
questões abertas poderão revelar-se de grande utilidade no momento de se 
desenvolver a etapa da interpretação dos resultados (Freixo 2010: 202). 

Portanto, a partir da ideia inicial do questionário, em consequência do modo 

como as pessoas escolheram respondê-lo, dispôs-se nesta investigação de mais um 

objeto de coleta de dados que se denominou depoimento, que surgiu em decorrência do 

questionário de perguntas abertas.  A respeito de questionário de perguntas abertas, 

Neves relata: “investigar a forma como se têm comportado historicamente os atores do 

mundo cultural e não deixámos de utilizar a análise de conteúdo, sobretudo em termos 

de interpretação das respostas abertas aos questionários” (Neves 2012: 236). As 

respostas as perguntas abertas fornecem dados que possibilitam investigações mais 

profundas e precisas (Freixo 2010). 

          3.4.2 – Entrevista Semiestruturada e Grupo Focal 

          Foi realizada uma entrevista semiestruturada em um ensaio do Coral Harmus, 

sendo esta não previamente avisada aos cantores, fazendo com que não viessem com 

discurso preparado e agissem de maneira mais espontânea durante este processo. Esta 

entrevista foi denominada nesta investigação por: Entrevista com olhos vendados. A 

entrevista semiestruturada constitui-se na condição em que as questões a serem tratadas 

não estão rigidamente catalogadas para serem todas abordadas e sim, podem passar por 

alterações no decorrer do processo de acordo com o informante (Triviños 1987). Apesar 

disso, não foi necessário alterar o guião prévio da entrevista.  

Nesta entrevista, foi aplicado o método de grupo focal com o Coral Harmus. 

Este método permite que os participantes refletam sobre determinado fenómeno e 

manifestem seus pontos de vista, o que poderá conduzir o grupo a uma reflexão mais 

profunda Backes et al 2011), uma vez que há significativa participação dos sujeitos 

investigados, que interagem com liberdade na entrevista, participando ativamente 

desta, podendo, inclusive, alterar a direção do discurso que está sendo tratado. Na 

entrevista realizada, abordou-se, de maneira coletiva, o significado de grupo que o 
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Coral Harmus entende a respeito de si próprio e também sobre o posicionamento dos 

cantores em relação a situações conflituosas enfrentadas pelo Coral 

     3.5 – Tratamento de Dados 

          3.5.1 – Análise de conteúdo: classificação, codificação e tabulação  

          Segundo Gomes, “A análise de conteúdo é uma técnica que consiste no 

tratamento dos dados recolhidos durante a observação e vai além do carácter puramente 

descritivo, tendo como objectivo a inferência” (Gomes 2007: 200). A fim de realizar o 

tratamento de dados da presente pesquisa, para análise do seu conteúdo, utilizam-se os 

procedimentos de classificação, codificação e tabulação. A classificação dos dados 

dividiu os informantes em partes em subgrupos, seguindo os critérios: cantores 

profissionais de música, cantores não profissionais de música e indivíduos não 

integrantes do Coral Harmus. 

A codificação e consequente tabulação destes subgrupos torna mais acessível a 

interpretação e a análise dos dados a partir da disposição e visualização em tabela. Desta 

maneira, podem-se confrontar, de maneira facilitada, os resultados obtidos e 

organizados na tabela diretamente com a hipótese da pesquisa. Foi utilizada uma 

codificação através de letras do alfabeto e números, de forma que os sujeitos 

informantes receberam seus respectivos códigos em letras maiúsculas, as questões em 

letras minúsculas, e os números tratam do aspecto quantitativo deste apanhado (Freixo 

2010). 

          3.5.2- Interpretação dos dados 

          A interpretação dos dados foi realizada a partir das informações obtidas nos 

instrumentos de coleta utilizados nesta pesquisa já referidos anteriormente. Este se 

configura como um importante momento do método qualitativo, pois requer a 

interpretação do que foi obtido em relação ao foco de trabalho da investigação; a partir 

de então, se confirmará ou não a hipótese do pesquisador. Segundo Freixo, a 

interpretação dos dados é uma 

(...) operação intelectual, consistindo na decomposição de um todo nas suas partes 
com o propósito de se realizar a respectiva descrição e procurar a relação entre essas 
partes. É a fase em que se analisa e se verifica a relevância e significância destes 
dados em relação aos propósitos da investigação. A análise evidenciará assim as 
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relações existentes entre os resultados conseguidos e o fenómeno estudado (Freixo 
2010: 220). 

 

          A realização desta abordagem metodológica tornou-se ponto fundamental para 

este trabalho, pois fez com que o Coral Harmus se expressasse por si próprio, assim 

como também os colaboradores externos ao grupo que responderam ao questionário. 

Os métodos auxiliam na abordagem, assim como esclarecem, de maneira significativa, 

os pontos de maior interesse da pesquisa e de maneira mais estruturada o que os 

cantores, maestro convidado e espectadora entendem a respeito do trabalho do Coral 

Harmus, principalmente em relação à perspectiva de relacionamento de grupo. Desta 

maneira, foi possível colher informações importantes para as análises que esta pesquisa 

requer partindo de dados fornecidos pelos agentes observados, pois como se refere 

Morin em relação à responsabilidade do investigador diante a sua pesquisa “(...) é 

necessário desintegrar as falsas certezas e as pseudos-respostas quando se quer 

encontrar as respostas adequadas” (Morin 2003: 122). 
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Capítulo 4 – O Coral Harmus, a ação coletiva e o caos necessário à organização  

Não é possível, a partir da mera soma de duas metades 
seccionadas, formar o todo, mas em cada uma delas 
aparecem, ainda que em perspectiva, as modificações do 
todo, que só se move em constante contradição.  

Adorno, 1991 

 

          Neste capítulo será realizada uma descrição do Coral Harmus em relação à sua 

constituição enquanto grupo, de seu trabalho musical e de sua estruturação 

organizacional. Será exposto como as questões musicais e humanísticas são 

estreitamente relacionadas entre si, como a atividade musical incrementa positivamente 

o relacionamento entre os cantores e vice-versa. Assim como, se analisa a partir da ação 

coletiva erguida sobre a importância concedida ao indivíduo, como se pode alcançar 

resultados artísticos de considerável relevância técnica em um grupo composto em sua 

maioria por cantores amadores, e o que fez atrair a atenção e parceria de importantes 

nomes da música nacional e internacional para o Coral Harmus.  

Com base em uma análise do caos enquanto elemento necessário e fundamental 

à organização de uma estrutura social (Morin 2003), este capítulo apresenta o modo de 

vida do Coral Harmus, enfrentando todas as dificuldades que um agrupamento humano 

vem a experimentar. O objetivo principal é formar e reformar a ideia de como 

compreender melhor este grupo, considerando todo seu processo de vivência como uma 

música, com seus desafios técnicos, com sua fluidez temporal e com a plenitude que 

seu êxito provoca. Pois, como Morin refere, e pode-se entender aqui o termo complexo 

comparado à totalidade de um contexto, “É por isso que se trata agora de reconhecer os 

traços constitutivos do complexo, que não contém apenas diversidade, desordem, 

aleatoriedade, mas comporta, evidentemente também, suas leis, sua ordem, sua 

organização” (Morin 2003: 8). 

4.1 -  O Coral Harmus: contextualização e caracterização do campo  

 

          No nordeste brasileiro, pessoas cantam sons do mundo através de uma música 

realizada sem fronteiras das nações, dos tempos e das crenças. O Coral Harmus foi 

fundado 1995 como parte das atividades do Instituto de Música Waldemar de Almeida, 

vinculado à Secretaria Extraordinária de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte – 
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Fundação José Augusto, na cidade de Natal, uma das capitais do nordeste do Brasil. 

Tem sua atual sede de ensaios no Memorial Câmara Cascudo, prédio histórico situado 

na região central da cidade. Trata-se de um museu com obras e objetos de um dos mais 

importantes nomes do folclore brasileiro (Cascudo 1993). 

 O Coral conta com formação de 40 componentes entre cantores profissionais, 

estudantes e apreciadores de música. Sendo a maioria deles, atuantes em profissões 

distintas e encontram, na atividade do Coral Harmus, a sua oportunidade de expressão 

e envolvimento no universo artístico, com possibilidade de conciliar as suas 

atividadades extra-musicais com o coro já que este conta com um ensaio semanal de 

três horas e meia de duração no turno noturno. Nos primeiros quatro anos de atuação, 

o Harmus teve André Muniz como maestro e, a partir de 1999, Leninha Campos, 

pesquisadora deste trabalho, assumiu a direção do grupo como maestrina, diretora 

artística e preparadora vocal.   

             No Coral Harmus, se canta música popular, música erudita e, atualmente, 

começa a adentrar-se na música improvisada.  Trabalha-se com repertório regional de 

música nordestina de compositores como Luiz Gonzaga, Ivan Lins e Gilberto Gil, 

música europeia de Mozart, Bach e Vivaldi, de música instrumental de Arthur Maia, 

Humberto Luiz e Gilson Peranzzetta, e também norte-americana, música sacra cristã 

dos berços ocidentais, música sacra do Hare Krishna da Índia e sacra do candomblé 

africano. Esta busca por repertório eclético, de várias épocas e estilos e de múltiplas 

nacionalidades, evidencia a importância que o grupo confere à diversidade cultural que 

a música agrega em si, transmitindo significativa carga de conhecimento, oferecendo 

contato com a identidade de outros povos tanto para os que fazem a música no palco 

quanto para os que a assistem. Portanto, o Coral Harmus não se detém a um estilo 

específico, se especializando em música antiga europeia ou em MPB (Música Popular 

Brasileira), como habitualmente bons coros optam. Pois, corrobora-se com Morin 

quando se refere: 

A tendência para a fragmentação, para a disjunção, para a esoterização do saber 
científico tem como consequência a tendência para o anonimato (...) Não devemos 
eliminar a hipótese de um neo-obscurantismo generalizado, produzido pelo mesmo 
movimento das especializações, no qual o próprio especialista torna-se ignorante 
de tudo aquilo que não concerne a sua disciplina (Morin 2003:17) 

  

          A respeito da importância da música para a formação do indivíduo e da 

sociedade, atente-se para um dos primeiros artigos do Manifesto dos Músicos 

Comunistas Portugueses que consta no livro Da Música: seus usos e recursos de Maria 
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de Lourdes Sekeff: “Não se pode subestimar na música nem sua capacidade expressiva 

nem seu poder de comunicação e mobilização. Ela é produto e reflexo da sociedade e 

da época histórica, mas é também função atuante no devir da humanidade” (Carvalho, 

apud Sekeff, 2002: 102). 

O Coral Harmus tem esta proposta musical com base no princípio que a música 

é um elemento da cultura e, seguindo o conceito antropológico de cultura, a música é 

produto do seu meio e, por este motivo, ela revela este meio (Carvalho 2006). Portanto, 

a música de cada sociedade traz em si o modelo de vida de cada ambiente onde nasce 

e se reproduz, pode-se inferir, inclusive, que a música de um período é também um 

retrato daquele período, ela contém os traços sociais de quem a concebe, assunto que é 

vastamente abordado no capítulo 1 desta dissertação. Desta maneira, ao se executar um 

repertório de nacionalidades e períodos históricos distintos, se promove uma visita a 

estas sociedades e momentos, o que proporciona uma maior compreensão da 

contemporaneidade e da importância do papel da arte na sociedade. A respeito da 

identidade cultural de um povo através de sua música, o autor Mário Vieira de Carvalho 

escreve em seu livro Pensar a música, mudar o mundo: Fernando Lopes-Graça (2006): 

 

Música é cultura no sentido antropológico do termo. Existe em sistemas de práticas 
e em representações através das quais o social – neste se incluindo o indivíduo, que 
é um “eu social” – se manifesta. Práticas e representações que têm funções tanto 
mais integrativas de determinados povos, grupos ou classes quanto mais distintivas 
elas são de cada um deles em relação aos outros. Mas as fronteiras geográficas e 
sociais separam, por um lado, e unem por outro. Donde, aquilo que julgamos na 
música, mais específico ou diferente, mais essencial a sua inserção num 
determinado contexto étnico e social, não é senão resultado de mistura, interação 
ou síntese. Assim, qualquer tradição musical, por mais inconfundível que pareça, é 
sempre um caldo de culturas em mudanças (Carvalho 2006: 13). 

 

           Sobre o papel das expressões artísticas no exercício da compreensão e da 

consciência social, o pensador francês Edgar Morin escreve: 

 

Do lado da cultura humanista, a literatura, o teatro e o cinema fazem com que 
vejamos os indivíduos em sua singularidade e objetividade, sua inserção social e 
histórica, suas paixões, amores, ódios, ambições e ciúmes. Essas expressões 
artísticas incitam-nos às consciências das realidades humanas, especialmente nas 
relações afetivas de pessoa a pessoa, a inserção numa família, classe, sociedade, 
nação, história, em suma, incitam-nos à consciência do caráter completo da 
condição humana (Morin 2002: 19).  
 
 

          O Harmus é um grupo coral com interesse em estrear composições e arranjos, 

alguns deles oriundos de compositores e arranjadores do próprio grupo, sendo esta uma 
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atividade que entusiasma toda equipe, pois “à medida que objetivos traçados vão sendo 

atingidos, o interesse de um indivíduo passa a influenciar os outros que compartilham 

daquela experiência” (Junker 2013: 39). Este coral atua em formações à capella, com 

trio de jazz, banda, piano ou orquestra e possui especial interesse em promover, nos 

concertos e espetáculos, um diálogo com demais interfaces artísticas como dança, 

pintura, fotografia, literatura e cinema. Em maior frequência, o Harmus possui diversos 

trabalhos em parceria artística com a Cia. de Dança do T.A.M., com Trio Brazuka Jazz 

e com o pianista Humberto Luiz. É observado que os projetos do Coral Harmus 

provocam motivação em seus cantores, seja por vivenciarem experiências artísticas 

com os convidados, seja pelas novas expectativas na estreia de uma música à capella 

(sem acompanhamento instrumental). A respeito de motivação, Junker coloca: 

 

Voltando ao conceito de motivação, Hicks (1986, op. Cit. Junker, 1990) a define 
como aquilo que tende a mover a pessoa em direção a uma meta ou uma ação com 
persistência” sobre dois pilares de apoio: atenção e esforço. A atenção é focada na 
percepção dos acontecimentos e o esforço é o montante de energia dispensada 
quando se aprende ou realiza uma determinada tarefa (Junker 2013: 42)    

 

          O Harmus atuou em várias cidades do Rio Grande do Norte, em Alagoas, São 

Paulo e Rio de Janeiro. Lançou o DVD Solar em 2010 e, em 2012 o DVD Dos Pés à 

Cabeça, realizou concertos e shows com grandes personalidades da música como o 

cantor Geraldo Azevedo (PB), o contrabaixista Arthur Maia (RJ), o pianista Gilson 

Peranzzetta (RJ), o saxofonista Carlos Martins (Portugal) e os maestros Cesário Costa 

(Portugal), Martinho Lutero (Brasil-Itália), Mara Campos (SP) e Machado Neto (RJ). 

A respeito relevância da produção musical de um grupo, Gomes refere: 

Desde sempre a produção musical e o respectivo consumo viveram de braço dado, 
pois não pode haver consumo sem produção e a produção, sem consumo, torna-se 
inócua de sentido social. A música só será socialmente relevante se os seres 
humanos lhe derem sentido, atribuindo-lhe algum valor ao utilizá-la, fruí-la. Quem 
a produz tem que estar informado deste sentido, caso contrário arrisca-se a não 
atingir os objectivos. A sociologia da música não estuda o trabalho musical em si, 
mas a sociedade que a produz, o que a leva a produzi-la e as repercussões sociais 
que esse facto provoca (Gomes 2007: 96-97). 

          Em sua temporada de 2013, o Coral Harmus destaca sua performance nas duas 

apresentações da Ópera Baião, espetáculo inédito concebido especialmente para este 

grupo, onde se faz a junção das músicas e estéticas dos compositores Antonio Vivaldi 

e Luiz Gonzaga. A seguir, trecho da matéria sobre a Ópera Baião no jornal Tribuna do 

Norte de 25 de outubro de 2013:   
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O que a música italiana barroca do século 18 tem a ver com o baião do século 20? 
O Coral Harmus cruza os caminhos mais uma vez para mostrar que os clássicos 
podem soar bem juntos no espetáculo “Ópera Baião”, que terá segunda edição hoje 
(sexta), às 20h, no Teatro Alberto Maranhão. O repertório junta Antonio Vivaldi e 
Luiz Gonzaga, sob a regência da maestrina Leninha Campos. Erudito e popular se 
encontram (Tribuna do Norte de 25 de outubro de 2013). 

 
          Em dezembro de 2013, o Coral Harmus obteve um reconhecimento que marca a 

sua trajetória: o cantor e compositor Ivan Lins, considerado um dos músicos brasileiros 

mais consagrados no cenário mundial, publica, em 22 de dezembro em sua página 

oficial da rede social Facebook, um vídeo do Harmus com a música Novo Tempo e 

refere o seguinte: 

 

Amigos,  
Reparem no prazer que estas pessoas estão sentindo em fazer música. Muitos 
brasileiros podem e devem ter o mesmo. A começar pelas crianças e jovens. Não 
poupem esforços, ajudem a quem quer ajudar. Esses esforços estão acontecendo em 
vários pontos do país, todos de difícil começo, mas com abnegados por trás.  
Acreditem: A música e o esporte podem mudar radicalmente este país. Apesar de 
simples, o vídeo abaixo emociona, pelo menos a mim. Como disse nosso poeta 
Paulo Cesar Pinheiro:" o importante é que a emoção sobreviva". Em todos nós, 
sempre! Abraços, Ivan. (https://www.facebook.com/ivanlinsoficial?fref=ts) 

 

          Dentre os principais concertos e espetáculos realizados pelo Coral Harmus, 

merecem destaque: 

 

* Concerto à Capella: Missa de Palestrina – Natal/RN; 

* Concerto Sacro – Maceió/Alagoas 

* Participação no Brasil Cantat – Aracaju/SE; 

* Encontro Brasil-Itália - Natal/RN; 

* Requiem de W.A.Mozart (1a execução do estado) - Natal e Mossoró/RN; 

* Lacqua - São Paulo/SP; 

* Concerto Sacro - São Paulo/SP; 

* Participação no Concerto Harmonia Jovem 2008 – Mossoró/RN; 

*Participação nos Encontros Nacionais de Corais de Natal (em todas as edições 

desde 1998); 

* Curso de Regência com a maestrina Mara Campos (SP) – Natal/RN; 

* Encerramento da Oficina Coral - Natal/RN; 

* Villa-Lobos Convida - Natal; 

* Lançamento do DVD Solar - Natal/RN; 
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* Missa da Coroação de W.A. Mozart - Natal/RN; 

* Messias, Partes de um Todo de G.F.Haendel - Natal/RN; 

* Cantigas da nossa Gente – Natal/RN; 

* Canções para Ela – Natal/RN; 

* Som de Mar - Natal/RN; 

* Participação no Lançamento do Selo Solar - Natal/RN; 

* Gloria de Vivaldi na Sala de Música da UFRJ - Rio de Janeiro/RJ; 

* Luiz Gonzaga em Concerto e Quermesse com - Natal/RN; 

* Participação no Encerramento do Painel de Regência Coral FUNARTE 2012 - 

Natal/RN; 

* Participação no FEST,BOSSA&JAZZ 2012 - Pipa/RN; 

* Lançamento do DVD Dos Pés à Cabeça - Natal/RN; 

* Participação no Lançamento do CD Brasileiro para Ouvir e Tocar de Humberto 

Luiz - Natal/RN; 

* Requiem de Mozart - Em comemoração ao ano Brasil-Portugal - Natal/RN; 

* Curso de Regência com o maestro Cesário Costa (Portugal) – Natal/RN; 

*Concerto de Páscoa – Natal/RN; 

* Participação no Lançamento do CD Árvore de Sons de Leandro Rocha – Natal/RN; 

* Participação no Encontro de Corais do Aniversário do Coral Canto do Povo – 

Natal/RN; 

* Ópera Baião (em 2 récitas: junho e outubro/2013) – Natal/RN; 

(https://www.youtube.com/watch?v=8HZhTLRhM8w) 

* Concerto Novo Tempo – Natal/RN. 

 

          O Coral Harmus frequentemente trabalha com convidados especiais em seus 

projetos, assim como também é convidado para participar de concertos e demais 

eventos artísticos. Estas atividades com os convidados se estendem a Concertos, Shows, 

Palestras e Cursos; estes eventos de categoria musical e educacional têm por objetivo 

privilegiar a sociedade como um todo, pois seu alcance vai além do círculo de cantores 

do Harmus. O maior objetivo destas atividades é incrementar a motivação e maior 

interesse dos cantores e da sociedade em geral em relação à atividade do Harmus. Neves 

refere que: “Para nós, motivar é despertar o interesse e atenção do aluno para os valores 

implícitos da matéria, provocando ainda o interesse, o gosto e a satisfação por cumprir 

as tarefas que lhe são inerentes” (Neves 2012: 166). 
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  Ao se realizar um Curso de Regência ou Ensaios Abertos com maestros e 

instrumentistas renomados, é oferecida uma oportunidade singular à sociedade de 

contato e aprendizagem com estes convidados, já que, na maior parte dos casos, estas 

personalidades vieram pela primeira vez a Natal a partir do convite e custeio do Coral 

Harmus.  Segue abaixo alguns dos principais artistas e grupos com quem o Harmus 

realizou performances artísticas até dezembro de 2013: 

- Maestro Cesário Costa (Portugal); 

- Maestro Martinho Lutero (Brasil-Itália); 

- Pianista Gilson Peranzzetta (RJ); 

- Maestrina Mara Campos (SP); 

- Saxofonista Carlos Martins (Portugal); 

- Barítono Davide Rocca (Itália); 

- Contrabaixista Arthur Maia (RJ); 

- Maestro José Machado (RJ); 

- Pianista Humberto Luiz (RN); 

- Trio Brazuka Jazz (RN); 

- Cia de Dança do T.A.M. (RN); 

- Coro Luther King (SP); 

- Madrigal Cruz Lopes (RJ); 

- Coral Petrobras Natal (RN); 

- Pianista Regina Tatagiba (RJ); 

- Coral UERN (RN); 

- Coral Petrobras Mossoró (RN); 

- Violonista Alvaro Barros (RN); 

- Compositor Danilo Guanais; 

- Grupo Vocal Propagamus (RN); 

- Orquestra Sinfônica do RN; 

- Coral Canto do Povo (RN); 

- Pianista Leandro Rocha (RN); 

- Cellista Safi Safii (SP); 

- Cantor Mariano Tavares (RN); 

- Sanfoneira Carol Benigno (RN); 

- Percussionista Jorge Negão (RN); 

- Sanfoneiro Maxssime Mendes (RN); 
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- Grupo de PSI: Projeto Sanfona Itinerante (RN); 

- Grupo de Dança Uirandê (RN); 

- Mezzo-soprano Sibelle Luna (RN); 

- Soprano Ângela Maria (RN) 

- Soprano Elke Hiedel (PR). 

O contato com outros profissionais tem se apresentado como elemento de 

grande estímulo e aprendizado para o grupo, pois permite conhecer novas técnicas, 

fomentando o desenvolvimento artístico dos participantes.  

     4.2 - O Coral Harmus, a ação coletiva e seus cantores polivalentes 

          A maior parte dos cantores do Coral Harmus atua em outras competências 

profissionais além da atividade musical desenvolvida junto ao grupo. Seus cantores 

encontram no Harmus uma nova forma de trabalho a partir da arte, que pode ser 

desenvolvida paralelamente com as suas atividades cotidianas e se entende que “A 

importância deste trabalho se verifica pelo fato de reunir considerável número de vozes 

leigas, pessoas de diversas idades, profissões, (...) as quais nunca leram partitura ou 

cantaram com orquestra” (Junker, apud Rita 2010: 46). Esta configuração é absorvida 

como elemento enriquecedor nesta atividade coral, pois, além do trabalho musical que 

todos partilham em conjunto, a soma de experiências e conhecimentos variados dos 

cantores traz grande contribuição no aspeto sonoro e também no aspeto estrutural das 

atividades que a música delibera à elaboração de concertos, espetáculos, gravações e 

demais projetos realizados. Esta realidade dialoga com os princípios de 

interdisciplinaridade, onde a diversidade do todo traz consigo a pluralidade das partes 

que o constitui e que agregam importante lastro de experiências ao trabalho integral 

(Morin 2002). Portanto, trata-se de um conjunto heterogêneo de pessoas que produzem 

juntas um resultado homogêneo resultante de sua heterogeneidade. Sobre o aspeto da 

heterogeneidade em um conjunto, Edgar Morin escreve: 

O conjunto torna-se assim, para nossa inteligência, uma unidade relativamente 
autônoma, superior ou não a organização anterior de que provém (por exemplo, o 
fenômeno biológico, o ser vivo, em relação a sua materialidade físico-química), 
mas conservando também em sua memória os traços de sua heterogeneidade 
constitutiva (Morin 2002: 551). 
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          Além dos cantores que ingressam sem conhecimento musical prévio, o Harmus 

possui em seu efetivo professores de música que, além de cantores, atuam no grupo 

também como regentes, ensaiadores, instrumentistas, compositores, arranjadores e 

orientadores vocais; são eles Harisson Dantas, Dalvalene Macedo, Pedro Barros, 

Quézia Santos, Carmem Leila e Carlos Augusto, que aproveitam esta oportunidade para 

aprofundarem seus conhecimentos, sendo que a maioria deles possui graduação em 

Música ou são autodidatas de merecido destaque, alguns atuam profissionalmente em 

música em outras instituições e outros em empresas. São cantores que possuem mais 

maturidade e experiência musical e demonstram habilidade no trato humano e, por isso, 

desempenham esta função de professores. O Coral Harmus sediou e sedia entre seus 

componentes um considerável número de pessoas que integram o mercado profissional 

da música como regentes, cantores e professores de música do meio popular e erudito 

como se pode verificar neste trecho do depoimento da ex-integrante do Harmus, 

Kristiane Lima: “Iniciei meus estudos musicais no Coral Harmus (...) Hoje sou aluna 

do curso Bacharelado em Canto (UFRN) e atuo como cantora lírica num grupo de 

música para casamentos e como cantora popular me apresentando em restaurantes e 

pubs da cidade”. A respeito deste contexto, Junker se refere ao seu trabalho junto ao 

Coro Sinfônico Comunitário da UNB: “Os estudantes de música da UNB têm se valido 

do Coro Sinfônico para o aperfeiçoamento em várias áreas como piano, leitura musical, 

exercício de liderança através da regência e até mesmo no campo da composição” 

(Junker 2010: 45). No anexo 1, constam as repostas do questionário e depoimentos de 

alguns de integrantes e ex-integrantes do Harmus.  

   No Coral Harmus os cantores não são remunerados financeiramente para 

desenvolverem seu trabalho musical, trata-se, portanto, de um coro amador, onde os 

cantores estão nesta condição por interesse no engajamento com a atividade artística 

desenvolvida e, por consequência, na convivência entre eles. É comum haver o 

questionamento como este coral amador, sem teste de seleção de cantores e com apenas 

um ensaio semanal consegue realizar performances de nível profissional e a resposta 

parte da pergunta: este coro amador realiza performances profissionais pela motivação 

que esta situação lhe proporciona. A respeito deste aspeto do coro amador, Junker 

infere: 

Embora a relação de compromisso com a atividade musical seja mais alta entre 
amadores, como disse Shaw, é importante desenvolverem-se atividades que 
auxiliem na construção e na manutenção desse nível de entusiasmo. Isso porque, 
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quanto mais envolvido e comprometido com a atividade coral o cantor estiver, mais 
efetiva será a sua participação e mais profundo o seu senso de responsabilidade em 
relação às necessidades do grupo e aos objetivos comuns (Junker 2010: 54). 

          O recurso financeiro que se arrecada em bilheteria de concertos e espetáculos do 

Harmus é direcionado à cobertura de gastos dos projetos do grupo. Sendo esta via 

muitas vezes insuficiente, soma-se à bilheteria a participação dos próprios cantores com 

o pagamento de uma taxa mensal simbólica e, muito esporadicamente, recursos obtidos 

da instituição à qual é vinculado. Esta taxa é acordada a cada ano com os cantores que 

chegam ao consenso que individualmente lhes retira pouco, mas que a soma de todos 

os integrantes propicia um significativo incremento no custeio dos projetos do grupo. 

A ação coletiva no Harmus proporciona aos cantores experiências de grande 

engajamento de ideais artísticos, de partilha, vínculos com pessoas, e de soma de 

vivências musicais e extramusicais que, certamente, se configuram como o motor 

pungente deste organismo de pessoas. A respeito da interação dos indivíduos em um 

grupo, Josimey Costa da Silva refere:  

A comunicação com os outros, fundamento da coexistência, estabelece vínculos 
sociais; pressupõe não só a partilha de um significado preciso, mas também de 
estados de sentimento que servem para criar atitudes comuns e solidariedade social. 
Não se estabelecendo o vínculo, o que há é a mera informação. A criação e a 
manutenção de vínculos, portanto, estão na base de qualquer tipo de comunicação 
e sociabilidade. É a afetividade presente na compreensão, um “apreender com” 
como um modo de operação do pensamento que cimenta as relações grupais. O 
grupo é representativo de todo um sistema de valores e crenças, vinculados ao 
simbólico, ao mítico e ao imaginário (Silva et al 2003: 126). 

          No contexto da ação coletiva do Coral Harmus, a relação que um cantor 

desenvolve com o outro comumente ultrapassa os limites do estritamente prático do 

fazer musical, pois se entra na esfera do afetivo, da estima, muitas vezes, nascidos da 

admiração para com seu colega de grupo. Sobre a fascinação entre os indivíduos, o 

sociólogo Alex Galeno escreve: “A fascinação incita a imitação, suscita uma emoção 

socialmente generalizada que nasce da cisão profundamente atual entre o que somos e 

o que gostaríamos de ser” (Galeno et al 2003: 127). A cantora do Coral Harmus, Ana 

Angélica, comenta a respeito da admiração que tem pelos seus colegas cantores do 

grupo no seu depoimento a seguir: 

Poder conviver e aprender com cada componente do Harmus é uma experiência 
única, pois vejo o quanto aprendo estando no meio de tantas pessoas diferentes e 
trabalhando a música de uma forma diferente como está sendo. Poder trocar 
experiências com esses profissionais é gratificante e não tem preço. Sempre atenta 
a cada detalhe para colher o máximo de informações (Angélica) (ver anexo 2). 
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          A autora Maria de Lourdes Sekeff enumera pontos da interferência psicológica 

positiva da música em várias esferas da vida dos indivíduos, como acontece com a 

cantora Ana Angélica, na concepção do psicólogo Abraham Maslow (1969): 

-fisiológicos (que asseguram a sobrevivência); 
-de segurança física (sentimentos de estabilidade e equilíbrio); 
-de afeto (receber e dar amor, fazer parte de um grupo); 
-de auto-estima; 
-de prestígio pessoal (valorização, individualização); 
-de auto-realização (concretização de potencialidades, aptidões e aspirações do 
indivíduo) 
-Todos eles podem ser enfeixados em três grandes níveis (grupos) de envolvimento:  
-nível psicossocial (impulso de sociabilidade e de auto-afirmação); 
-nível psicobiológico (impulso de autoconservação e impulso sexual); 
-nível psicoespiritual (impulso de ação no sentido de existência e de 
autotranscedência) (Sekeff 2002: 98). 

          A convivência e o trabalho coletivo promovem vários incrementos para o 

indivíduo, o fortalecimento da autoafirmação, da autorrealização, da autoestima são uns 

dos principais fatores experimentados pelos componentes de um grupo artístico. Em 

uma formação que objetiva o desenvolvimento do trabalho a partir da ação voluntária 

como é o caso do Coral Harmus, as vias de relacionamento se iniciam e se finalizam no 

interesse do objetivo musical artístico; entretanto, é o vasto intervalo entre esse objetivo 

inicial e fundamental e o fim alcançado, que as relações humanas se entrecruzam. O 

objetivo comum do trabalho musical em conjunto une os cantores, que a princípio nem 

sequer se conheciam e, a partir do Coral Harmus, se conhecem, se adaptam uns aos 

outros, enquanto uns se repelem, outros se conquistam. Como consequência, surgem 

amizades, admiração, afetos, desafetos, enfim, todas as nuances da categoria das 

relações humanas (Galeno et al 2003). Segundo Junker: 

as pessoas se conhecem mais, se aproximam mais umas das outras, compartilham 
suas experiências de vida e desenvolvem uma espécie de cumplicidade na 
realização do trabalho do grupo. Tanto que é comum acontecer a formação de 
minigrupos, que, fortalecendo os laços de amizade mais íntima, se reúnem fora do 
ambiente de ensaios para atividades de comemoração de aniversários, saídas 
noturnas, etc (Junker 2010: 54-55). 

          O desenvolvimento do trabalho coletivo ganha reforços a partir do envolvimento 

dos que participam do grupo e, por consequência, se estabelece um ambiente de 

criatividade e liberdade de expressividade que favorece a sua organização, pois como 

refere Morin “A criatividade poderá aplicar-se a objetos técnicos e artísticos; as 

liberdades poderão institucionalizar-se e começar a constituir um dos elementos da 

auto-organização das sociedades humanas” (Morin 2003:305). Assim, embasados pela 
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subjetividade artística, os membros do grupo contemplam um espaço de incentivo à 

criação e à produção em conjunto.  

     4.3 – O Coral Harmus moldado por muitas mãos  

           O estudo do Coral Harmus a partir da perspectiva da sociologia da música 

implica  analisar os sujeitos e as relações entre os que compõem o grupo e aqueles que 

têm contato mais aproximado, como é o caso  dos convidados especiais e ex-

integrantes, pois tal como refere Gomes, “A sociologia da música possibilita observar, 

analisar e interpretar, para além da relação entre o facto sociológico e a criação musical, 

as relações entre as pessoas em âmbitos musicais, no interior dos grupos musicais e 

entre os diversos grupos” (Gomes 2007: 96). 

 O Coral Harmus obtém um resultado sonoro homogêneo de significativa 

qualidade já apontada por vários profissionais da área, alguns deles, inclusive, 

desenvolveram trabalhos junto ao grupo e, cada um destes convidados, assim como 

cada cantor, contribui para a modelagem sonora e humana do coro pois, com base na 

abordagem da análise social, são as relações entre os indivíduos que configuram o 

ambiente em que vivem (Gomes 2007).  

É comum se julgar que uma boa sonoridade coral provém de um grupo 

constituído apenas por cantores profissionais com formação musical uniforme, como 

acontece na grande maioria dos corais profissionais. Entretanto, o Coral Harmus lida 

com a diversidade de formações profissionais como elemento de fundamental 

importância na obtenção de seu produto musical. Desta maneira, o resultado sonoro não 

se resume simplesmente à soma das vozes isoladas, trata-se de algo maior que isto, pois 

a soma das partes, das vozes e o muito além disto, ou seja, a contribuição humana como 

um todo, provoca um enriquecimento no resultado final que ultrapassa a adição dos 

contributos individuais se tratados isoladamente. Esse fenômeno é obtido a partir da 

participação diferenciada de cada um na formação do todo, que, após esta situação, não 

se trata apenas da soma dos sujeitos, mas sim, de um novo sujeito coletivo indissociável 

(Morin 2002). Esta experiência revela-se constantemente no trabalho do Coral Harmus, 

pois o resultado sonoro produzido por todos os cantores é percebido como algo 

significativamente superior à soma da emissão vocal particular de cada um. Sobre esta 

importante relação entre todo e partes em um conjunto, Morin escreve: 
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(...) mas finalmente uma idéia reaparece no decorrer do século XX, idéia já 
formulada de mil maneiras: “O todo é algo mais do que a soma das partes”.  O que 
quer dizer que o todo tem certo número de qualidades e de propriedades que não 
aparece nas partes quando elas se encontram separadas. Essa idéia traz nela uma 
noção de emergência, emergência de qualidades e propriedades próprias à 
organização de um todo. Assim é a vida constituída de elementos estritamente 
físico-químicos que não se diferenciam em nada, em termos de substância e 
materialidade, do resto do mundo físico-químico; o que faz a diferença é a 
organização desses elementos, a maneira pela qual as moléculas e macromoléculas 
que a constituem são organizadas e é essa organização que tem qualidades 
emergentes (reprodução, movimento, auto-organização capaz de tratar seus 
próprios elementos e de tratar o meio no qual se encontra). H2O, fruto do encontro 
de dois átomos de hidrogênio e de um átomo de oxigênio gasoso, já se traduz pelo 
aparecimento de um líquido, a água, cujas propriedades são diferentes daquelas de 
seus componentes (Morin 2002: 563). 

 
          O maestro José Machado Neto, regente e coordenador geral dos corais Petrobras 

do Brasil, desenvolveu dois trabalhos com o Coral Harmus: em Natal em 2010, a Missa 

da Coroação de Mozart: em Concerto e Quermesse no Teatro Alberto Maranhão 

juntamente com Orquestra de Câmara e seu grupo o Madrigal Cruz Lopes; e no Rio de 

Janeiro em 2011, o Concerto Gloria de Vivaldi na Sala de Música da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro também com Orquestra de Câmara e seu coro, o Madrigal. 

Este maestro responde a um questionário (anexo 1), onde aborda suas experiências com 

o Coral Harmus e sua visão do trabalho coral em geral, e ressalta que a diversidade na 

escolha do repertório e nas profissões dos cantores se reflete como importante 

incremento musical ao grupo. Infere que a atividade coral traz importantes benefícios 

para a sociedade principalmente no que diz respeito ao aprimoramento do 

desenvolvimento das relações humanas entre os cantores, seja na esfera interna, dentro 

do próprio grupo, como também, na esfera externa, além do grupo. Pois, como Junker 

se refere em relação ao canto, “Ele é uma forma importante de realizar a comunicação 

no convívio entre as pessoas (...) Quando todas as tentativas de contato com seu igual 

se esgotam, o canto surge para unir e transformar” (Junker 2010: 16). 

  Nas situações onde o Coral Harmus convida um músico para realizar um 

projeto em conjunto, esta pesquisadora não se coloca na posição de simples 

observadora e coordenadora das questões organizacionais, também assume posição de 

cantora do Harmus, participando de todos os ensaios e concertos e atua como aluna nos 

cursos e palestras. Além de ter sido, efetivamente, cantora de coral por vários anos, 

aproveita esse fato para, quando traz convidados para o grupo, criar relações de 

proximidade com os cantores, uma vez que a mesma se aprofundada nestas condições 
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por se estar vivenciando lado a lado, ombro a ombro. Corrobora-se com o maestro 

Samuel Kerr quando afirma: 

Finalmente, para se tornar um bom regente, é necessário que o candidato vivencie 
o cantar em coro, principalmente sob a orientação de um regente experiente, que 
aborde grande variedade de repertório. Não é possível ser um bom regente de coro 
sem ter sido um cantor de coro (...). Além disso, só conseguiremos entender as 
necessidades de um coralista, quando nós também tenhamos sentido as mesmas 
necessidades, ao sermos coralistas (Figueiredo et al, 2006:13-14). 

 

          Ao analisar o questionário, a professora e cantora Dalvalene Macedo destaca a 

importância da reflexão sobre a atividade coletiva que o trabalho no Harmus desperta 

e o que isto influencia em seu agir em sociedade, seja nas escolas em que trabalha 

ensinando música, seja na sociedade como um todo, já que no Coral “o indivíduo 

compartilha o conceito, convive com as pessoas já com aquele conhecimento adquirido, 

com uma atitude diferente, pois esse domínio da aprendizagem atua no campo das 

atitudes e valores” (Junker 2010: 44). Segue trecho em que a cantora expõe este aspeto: 

Me proporcionou desenvolver a capacidade crítico-reflexiva, desempenhando um 
papel preponderante na minha formação profissional, me possibilitando um 
exercício reflexivo sobre minha percepção de mundo, como também o estímulo da 
construção de valores socioculturais, etc (Macedo) (ver anexo 1). 

          Leandro Rocha, ex-integrante do Harmus, evidencia não só o quão interligados 

e interdependentes se encontram as questões musicais e sociais no grupo, como também 

a atenção que se confere à compreensão e observação do outro e respectivamente de si 

próprio, para que, juntos, possam alcançar um resultado musical a partir da conquista 

da ação coletiva voluntária. Enquanto esteve no grupo por cerca de 10 anos, Leandro 

Rocha, além de cantor, também desempenhou atividades de professor, pianista e 

compositor, onde vivenciava frequentemente a situação de destaque e de indivíduo 

parte do conjunto; a respeito deste aspecto Figueiredo ressalta esta importante 

contribuição do canto coral: “o desenvolvimento da sociabilidade e da capacidade de 

exercer uma atividade em conjunto, onde existem os momentos para se projetar e se 

recolher, para dar e receber” (Figueiredo et al 2006: 9). Segue trecho da entrevista com 

Leandro Rocha: 

Pois o Harmus é um organismo que mexe com tudo mundo que dele participa, seja 
como um ouvinte na plateia ou como integrante efetivo. Através do constante 
desafio em manter a harmonia entre pessoas, "músicas" e diferenças, em função do 
princípio filosófico da investigação individual e coletiva, o Harmus prima pelo 
senso de verdade. Lá, todos são provocados a aceitarem quem são individualmente, 
para assim também defenderem o conjunto de indivíduos, unidos num corpo social 
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coletivo. Assim, o grupo se constitui como um microcosmos de uma sociedade 
maior que enfrenta as delícias e as dores de se saber, de se descobrir e de redescobrir 
seus limites para continuar se superando. Mesmo com todas as dificuldades 
estruturais, financeiras, espaciais (local de ensaio), falta de incentivos externos e 
até mesmo internos, o grupo permanece crescendo e amadurecendo seus ideais de 
misturar a verdade do fazer musical com a verdade de se descobrir mais humano e 
de se superar individual e coletivamente (Rocha) (ver anexo 1). 

 
          O analista de sistemas e músico autodidata Pedro Barros fala a respeito de sua 

atividade enquanto professor e sobre a importância do processo mútuo de aprendizado 

que ele observa conferir crescimento individual e coletivo. Ele coloca que esta situação 

certamente se deve ao caráter organizacional que o Coral Harmus estabelece, pois no 

momento em que se destacam alguns cantores dos demais integrantes que passam a 

exercer função de professores ou coordenadores dentro do grupo, continuam sendo 

cantores. Para Gomes a “organização definida como um sistema preciso e hierarquizado 

de funções e não de indivíduos, cujos direitos e deveres são fixados de um modo 

racional, oficial e impessoal” (Gomes 2007: 108). Segue depoimento deste cantor a 

respeito do ciclo de aprendizado que todos vivenciam no Coral Harmus: 

Estar no Harmus é muito gratificante, ainda mais como professor. 
Entrei no grupo e passei o primeiro ano como aluno, mas com o afastamento do 
professor dos tenores, esta responsabilidade me foi passada (mesmo com a pouca 
experiência em música erudita). Aprendi a ser professor já sendo professor e este 
aprendizado está longe de terminar. Poder aprender e dividir este aprendizado com 
meus amigos tenores é muito gratificante. Ver que sirvo como referência e saber 
que eles também servem para mim, da mesma forma, é melhor ainda. A alegria está 
em ver o grupo dos tenores seguros, firmes e dando o seu melhor! Ser professor do 
Harmus é aprender enquanto ensina, é se colocar em uma postura igualitária para 
poder aprender enquanto ensina, é fazer do resultado do grupo uma vitória 
individual e o resultado individual, um resultado do grupo (Barros).2 

          A coordenação administrativa do Harmus requer aprimorado senso de 

organização administrativa, pois trata de assuntos internos e externos ao coral, dos 

trâmites burocráticos e institucionais. A coordenação é assinada pelo cantor e 

engenheiro civil, Marco Maia e pela cantora e turismóloga Evelissa Melo. No anexo 2 

segue depoimento de Marco Maia e Evelissa Mendes onde relatam sobre a sua atividade 

da coordenação administrativa do Coral Harmus. Sobre a importância da administração 

de seu grupo, que se relaciona com este estudo, Junker escreve: 

Só é possível graças à atuação de voluntários que atuam nas diversas áreas 
organizacionais dessa estrutura. As equipes voluntárias se dividem para atender às 
demandas decorrentes dos concertos, como apoio logístico, relações públicas, 
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acessoria de imprensa, acervo, apresentação de projetos a empresas, etc. (Junker 
2010: 45) 

          Pode ler-se, abaixo, os trechos dos depoimentos do cantor e coordenador Marco 

Maia e da cantora e coordenadora Evelissa Mendes: 

De repente, em 2008, lá estava eu, na coordenação do grupo com cerca de 50 
pessoas e vida de artista com agenda cheia em diversos espetáculos de canto coral, 
muitos deles misturando dança, banda, artes plásticas e teatro integrando diversas 
artes. Durante esse período de coordenação, encontrei um coletivo de pessoas de 
diferentes classes socioeconômicas, com diversas profissões, opiniões, em 
diferentes faixas etárias, tentando harmoniosamente se integrarem naquelas horas 
de convívio durante os ensaios e espetáculos. Foi como coordenador que me dispus 
ainda mais a perder o senso de individualidade para construir com a beleza e a 
magia da produção vocal coletiva. Foi gratificante ver em alguns narcísicos essa 
renúncia em prol da coletividade, essa participação quase que anônima e 
espontânea na construção de uma sonoridade coletiva. É através dessa mesma 
renúncia que se constitui verdadeiramente uma individualidade sadia, integrando 
cada coralista do grupo e valorizando a alegria do fazer artístico, do fazer cultural. 
(Maia) (ver anexo 2) 

Cantar no Harmus é recarregar as baterias, é encontrar-me comigo e com a Terra, 
é fazer florescer as energias positivas que existem em mim. É, sobretudo, "não ter 
a vergonha de ser feliz". A integração existente no coral nos faz repensar nossos 
atos em grupo e a importância da sintonia em qualquer trabalho. As energias boas 
que somos capazes de doar ao mundo transforma a essência da vida em uma troca 
muito saudável. Em sociedade, precisamos cada vez mais desta harmonia e alegria. 
A produção musical, desde sua concepção, passando por todo o aprendizado e 
execução, estimula o ser humano à criatividade, desenvolvimento de bom senso e 
cooperação (Mendes) (ver anexo 2). 

 
          A produção musical é assinada por Humberto Luiz, pianista com vasta 

experiência em música contemporânea, brasileira e jazzística. Já integra o quadro de 

cantores no Harmus há vários anos e também atua como pianista, compositor e 

arranjador do grupo. É responsável pelas gravações e edições de áudio e vídeo dos dvds 

solar gravado em 2010 e Dos pés à cabeça gravado em 2011. Em meio às importantes 

contribuições de Humberto Luiz para o Coral Harmus, se destaca a sua atuação na 

pesquisa de sonoridade coral brasileira e também na música improvisada que tem 

abordado com afinco junto ao grupo. A respeito da cooperação dos integrantes, Gomes 

refere: “isto resulta o trabalho mais profissionalizado, (…) onde se assegura a 

cooperação entre um número muito elevado de pessoas, sem que estas se sintam 

necessariamente a cooperar, o que poderá, em nosso entendimento, obviar à 

optimização de processos” (Gomes 2007: 111-112). Segue no anexo 2, trecho do 

depoimento de Humberto Luiz, onde comenta seu fascínio a respeito do sentido de 

coletividade do grupo: 
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 Nem sempre esta é uma tarefa fácil. Um único som produzido na mesma frequência 
por todos os cantores exige abertura para uma conexão conjunta, e este som será 
um reflexo claro do nível de coletividade do grupo. A construção humana somente 
possível através do coletivo é o que verdadeiramente me fascina. Talvez tudo que 
julgamos perceber seja sempre o reflexo de um conjunto (Luiz) (ver anexo 2). 

          Mesmo havendo algumas situações de relativo destaque entre alguns 

componentes do grupo, como é o caso de coordenação e professores, se observa uma 

boa convivência entre os cantores. Se entende que há certa relação de poder no Harmus, 

pois se faz necessária ao gerenciamento organizacional entre direção, coordenação, 

professores e cantores; entretanto esta é legitimada a partir da contribuição que cada 

um dos integrantes desempenha no grupo. Sobre poder e legitimação, Gomes infere: 

 

O poder implica um potencial (a autoridade) para exercer influência sobre as outras 
pessoas. O poder é portanto a possibilidade de impor o arbítrio por parte de uma 
pessoa sobre a conduta de outras pessoas. A autoridade proporciona poder. Ter 
autoridade é ter poder e, ter poder, será ter autoridade? Não, e depende dos 
processos de legitimação do poder. Isto é, como a legitimidade é o motivo que 
explica o facto de um determinado número de pessoas obedecer às ordens de 
alguém, conferindo-lhe, assim, poder, então a legitimação é o processo de aceitação 
desse poder (Gomes 2007: 110). 

            Não é percebida uma necessidade de imposição de hierarquização no Coral 

Harmus, certamente pelo fato de o grupo perceber a naturalidade, a legitimidade que 

consiste nas competências musicais e administrativas que cada indivíduo exerce em 

benefício da coletividade, principalmente em se tratando dos professores e 

coordenadores.  Além disto, estes ocupam uma postura de voluntariado que interessa 

muito a cada integrante, seja na esfera individual, no caso dos professores que oferecem 

suporte musical a cada cantor, seja na esfera coletiva, no caso da coordenação que trata 

de assuntos burocráticos e organizacionais. Em relação aos elos interativos em um 

grupo, Morin escreve: 

Não há necessariamente hierarquização dos componentes, mas a interdependência 
entre eles é afirmada. A globalização do conjunto, mais ainda do que sua totalidade, 
constitui uma unidade, mas a diversidade que vai provocar sua emergência não é 
ainda obrigatoriamente compreendida como intrinsecamente heterogênea. Desta 
forma, encontramo-nos diante de uma pluralidade de elementos distintos, 
organizados e especificados, arrumados diferentemente e, por consequência, 
providos de significações novas, especialmente graças ao jogo entre elos interativos 
(Morin 2002: 549). 

          Cada cantor do Coral Harmus possui um universo próprio bastante diverso em 

relação ao outro, profissões, religiões e predileções musicais distintas. Todavia, ao 

fazerem parte deste grupo, compactuam da atividade coletiva do fazer musical e da 
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convivência com os demais cantores e direção, por isso “Uma pessoa, para cantar no 

coro tem que respeitar o colega (...) não pode querer ser mais ou menos que ele, mas se 

colocar num lugar de igualdade” (Elza et al 2009:90). Mesmo com níveis de 

conhecimento técnico musical diferenciado, a partir do depoimento, questionário e 

entrevista, os cantores demonstram aprenderem uns com os outros.  

     4.4 – Caos e organização como possibilidade de sobrevivência 

          Ao realizar uma análise interpretativa do romance Ensaio sobre a cegueira do 

escritor José Saramago, pode-se observar que a iniciativa em grupo confere melhor 

condição de vida e possibilidade de sobrevivência em meio à situação caótica que se 

apresenta naquela sociedade. Todos os personagens colocados no manicômio, devido à 

epidemia da cegueira branca e tudo o que decorre disto, passam por situações extremas, 

berço fértil para um quadro caótico de convívio social. Entretanto, é a iniciativa de um 

certo número de pessoas em se unirem, se organizarem em um grupo e, a partir disso, 

tornarem as suas vidas com objetivos comuns e compartilhados, que alcançam 

melhorias de vida, seja saciando o terror da fome imediata, encontrando abrigo e, 

principalmente, o conforto do amparo do outro, reconquistando, enfim, a dignidade 

humana (Saramago 1995). Para ilustrar a importância do senso de coletividade e união 

que os personagens do grupo estabelecem entre si, segue este trecho do romance: “se 

continuarmos juntos talvez consigamos sobreviver, se nos separarmos seremos 

engolidos pela massa e destroçados” (Saramago 1995: 245). 

O romance aborda de maneira contundente o caos a partir da cegueira branca 

que atinge a sociedade. As providências de isolar os contaminados não resolvem a 

problemática, ao contrário disso, como foi abordado no capitulo II deste trabalho, os 

isolados no manicômio vivenciaram situações de degradação humana em suas últimas 

circunstâncias, chegando inclusive a se matarem, pode-se considerar, portanto, que se 

instalou um estado de caos (Saramago 1995). Mais parecia que a cegueira provocou 

uma seleção entre os seres humanos os que conseguissem sobreviver a ela, seriam 

curados.  

          O romance aborda uma situação em que os indivíduos são submetidos a uma 

condição extrema de desordem. Além da própria visão, com exceção da personagem 

mulher do médico que não cegou, lhes falta comida, condições de higiene, casa, 

segurança e, por consequência, o que havia de dignidade e a decência humana cede o 
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seu espaço à degradação do relacionar-se entre si. Os cegos maximizam o mal que já 

viviam, o acaso de uma doença desconhecida que surge a partir de um indivíduo torna-

se o mal de toda a sociedade em vias de autodestruição (Saramago 1995). Diante deste 

quadro caótico evidenciado no romance, este trabalho recorre a uma investigação a 

respeito do caos enquanto ciência e teoria, afim de melhor compreender este importante 

fenômeno da ordem e desordem social (Morin 2003). 

Os estudos sobre o caos se intensificam a partir de 1960, quando é reconhecido 

então como ciência. Um dos principais precursores da teoria do caos foi o matemático 

Henri Poincaré que, em finais do século XIX e início do século XX, escreveu vasta 

obra abordando este assunto e desenvolve a teoria da DHCI (dependência hipersensível 

às condições iniciais) (Galeno et al 2003). Segundo Danielle N. Oliveira em seu artigo 

Caos, filosofia e ciência, Poincaré: 

formulou um conceito comum hoje em teoria do caos, a chamada dependência 
hipersensível às condições iniciais (DHCI) cuja principal idéia é a seguinte: uma 
causa muito pequena que escapa à razão consciente, determina um efeito 
considerável, que não podemos deixar de ver, e então dizemos que esse efeito se 
deve ao acaso. Pode acontecer que pequenas diferenças iniciais gerem diferenças 
enormes nos fenômenos finais. A predição então torna-se impossível. (Poincaré, 
1908:68) Ora, isso tudo quer dizer que certos fatos, mesmo o ser humano não 
atingindo os seus domínios lógicos, possuem lógica própria e são dotados de uma 
ordem interna. No pensar de Poincaré, o acaso não passa de ordem não apreendida 
(Galeno et al 2003: 82). 

          Como em toda realidade de convívio social, também existem corriqueiros 

conflitos no Coral Harmus, uns de menor e outros de maior proporção, uns que 

envolvem esferas individuais, outros que envolvem todo o grupo que, por 

consequência, trazem perturbação na atividade musical, afetam a ambiência entre os 

cantores. Comumente, situações de caos, de desordem ocasionam a saída voluntária de 

cantores do grupo; entretanto, até agora não foi ultrapassado o número de dois cantores 

que deixaram o grupo ao mesmo tempo, após situação de conflito. A respeito de 

desordem, Morin escreve: 

No pólo objetivo – o que é desordem? – estão as agitações, dispersões, colisões, 
ligadas ao fenômeno calorífico; estão também as irregularidades e as instabilidades; 
os desvios que aparecem, num processo, que o perturbam e transformam; os 
choques, os encontros aleatórios, os acontecimentos, os acidentes; as 
desintegrações, em termos de linguagem informacional, os ruídos, os erros. Mas 
há que pensar também que a idéia de desordem tem o pólo subjetivo, que é o da 
impredictabilidade ou da relativa indeterminabilidade (Morin 2003: 199-200).  
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          Os casos de conflitos acabam provocando uma reciclagem de cantores muito 

positiva, pois quem discorda do modo de ser do grupo, por conta própria se desliga, 

continuando no grupo quem se identifica com o trabalho e seus processos. Pode-se 

comparar, em análise, que estas situações de dispersão do Coral Harmus se relacionam 

com o romance de Saramago, onde, no decorrer do percurso da caminhada das 

personagens fora do manicômio, à procura de comida e abrigo, uns desgarram-se do 

grupo por achar que, sozinhos, terão melhores possibilidades. Segue trecho do romance 

que ilustra esta situação: 

          Nenhum dos nossos cegos lembrou-se de perguntar como é que vão 
navegando os outros grupos, se também andam assim atados, por este ou por outros 
processos, mas a resposta seria fácil, pelo que se têm podido observar, os grupos, 
no geral, salvo o caso de algum mais coeso por razões que lhes são próprias e que 
não conhecemos, vão perdendo e ganhando aderentes ao longo do dia, há sempre 
um cego que se trasmalha e que se perde, outro que foi apanhado pela força da 
gravidade e vai de arrasto (Saramago 1995: 249). 

          A rotatividade de cantores é grande no Coral Harmus, em um mesmo semestre 

vários integrantes deixam o grupo e vários entram. Isto é um fator que abate um pouco 

a todos pois, afinal, laços humanos são traçados e um trabalho técnico é desenvolvido 

a partir de cada pessoa. Como Figueiredo afirma, “Cantar em coro é uma experiência 

afetiva forte. Tudo se torna carregado de significados” (Figueiredo 2006: 08). 

Entretanto, há sempre um número significativo de pessoas que se mantém por diversos 

anos no grupo, alguns cantam desde a fundação no Harmus, e é justamente o grupo 

como um todo, principalmente apoiado pelos mais experientes, que faz o padrão de 

qualidade musical não se abalar com a saída e entrada de integrantes. Ao contrário 

disso, a performance musical se eleva com o ingresso dos novos, mesmo quando estes 

são cantores inexperientes pois, com o amparo musical e humano que a coletividade 

oferece, estes logo estarão ambientados e cantando bem, um processo que a cada ano 

sempre impressiona a todos do grupo. O aspeto da rotatividade é abordado por um 

cantor na entrevista, da qual se extraiu o seguinte trecho:   

Para mim o que dói é a alta rotatividade de cantores. Às vezes tento achar se há um 
motivo, mas percebo que não há, pois cada um sai por motivos diferentes, por 
motivos próprios que vão desde horário, trabalho, não gostar da maestrina... Não 
vejo um motivo preponderante, senão trataríamos disso (Cantor I) (ver anexo 4) 

          Fato notável é que, como expresso acima, mesmo com toda a rotatividade de 

cantores, é observado que a qualidade musical do Coral Harmus vem sempre se 

desenvolvendo, basta atentar à produção realizada a cada ano e às fotos e filmagens que 
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atestam o fluxo de cantores. Pode-se atribuir, desta forma, e a partir do conceito de 

ordem que Morin (2003) coloca, que a organização, a ordenação intrínseca deste coral 

é fruto também desta situação de grande rotatividade dos integrantes “Enfim, hoje, a 

ordem está ligada à idéia de interações (...) a idéia enriquecida de ordem demanda o 

diálogo com a idéia de desordem” (Morin 2003: 198-199). Portanto, o que, à primeira 

impressão aparece como desordem, constitui-se como um elemento de ordem e 

organização, como Morin afirma: 

Por isso, as organizações ativas, das máquinas, das auto-organizações, enfim, dos 
seres vivos; podem estabelecer sua regulação e produzir suas estabilidades. 
Portanto, as organizações produzem ordem, sendo co-produzidas por princípios de 
ordem, e isso é verdadeiro para tudo aquilo que é organizado no universo: núcleos, 
átomos, estrelas, seres vivos (Morin 2003: 198-199). 

          Condições de caos são experimentadas constantemente pelo Harmus, pois não há 

controle na entrada das pessoas, as audições (realizadas a cada semestre para ingresso 

de novos componentes, com intuito de classificar a voz do cantor entre soprano, 

contralto, tenor e baixo, não se tratando, portanto, de um teste, mas apenas de um 

reconhecimento vocal) são abertas a toda sociedade, bastando ter acima de 15 anos de 

idade e ter interesse por música. Neste caso, verifica-se que as DHCI dos estudos de 

Poincaré, propícias às situações caóticas, se tornam sempre presentes na atividade do 

Coral Harmus. Entretanto, da mesma maneira que saem cantores pelas situações mais 

diversas desde chocar horário com o trabalho até não concordar com o repertório 

musical a ser trabalhado, constantemente entram novos cantores que passarão pelos 

estágios de adaptação e, aos poucos, entenderão como funciona o grupo e escolherão 

ficar ou não, cada um no seu tempo e, como Morin coloca, “É essa introdução da 

incerteza que é enriquecedora” (Morin 2003: 201). Há cantores que cantam há 15 anos 

no Harmus, e há cantores que cantam há 15 dias. Eles mesmos farão a seleção de si 

próprios em relação ao coral, da mesma maneira que no romance, tudo se deve à 

capacidade adaptativa de cada um; sobre adaptação Morin escreve: 

Quanto mais complexos forem os comportamentos, mais manifestarão flexibilidade 
adaptativa em relação ao ambiente; os comportamentos serão aptos a se modificar 
em função das mudanças externas, sobretudo das aleatoriedades, das perturbações 
e dos acontecimentos, e serão aptos igualmente a modificar o ambiente imediato, a 
moldar, em resumo, a adaptar o ambiente ao sistema vivo. A flexibilidade 
adaptativa do comportamento vai exprimir-se no desenvolvimento das estratégias 
heurísticas, inventivas, variáveis, que substituirão os comportamentos programados 
de forma rígida (Morin 2003: 303). 
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          Compreende-se que José Saramago escolha a visão como elemento fundador da 

problemática do romance Ensaio sobre a cegueira, onde se interpreta que a doença traz 

aos olhos de todos quão individualistas estão, quão desprovidos de companheirismo e 

decência, de amor por si próprio pois a cegueira evidencia que a perda da dignidade 

ocorrera antes da perda da visão. O olhar humano em relação ao outro censura, admira, 

discrimina, inclui, exclui enquanto se esmera obstinadamente em melhorar sua imagem 

exterior, reduzir suas rugas, exibir a griffe cara de sua roupa e pintar os cabelos para 

esconder o avanço da idade. Enquanto isso, mal se percebem que se tornaram reféns da 

visão que têm do mundo e da visão que o mundo tem sobre eles (Saramago 1995). A 

respeito da importância da função social do olhar, no livro Complexidade à flor da Pele 

(2003) é referido:  

É pelo olhar que reconheço e sou reconhecido social e culturalmente como eu 
mesmo ou como o outro. O olhar tem função interpelativa, para convite ou agressão, 
depende do contexto e da história dos sujeitos que se olham. Em outras palavras, o 
olhar é cultural (...) Por meio desse olhar, e de acordo com o novo sensorium da 
contemporaneidade, o conhecimento é colocado na estrutura mesma da vida 
cotidiana. A hiperprofusão de imagens vazias tem efeito anestésico. Mas a 
disseminação do mundo-visões por meio da invasão das imagens também constrói 
outros mundos, novos olhares. Ainda que sejam olhares também dispersos, 
impressionados pela imagem múltipla, característica da cidade, da sociedade como 
montagem, hipertexto, palimpsesto (Galeno et al 2003: 128). 

          O romance retrata uma desorganização absoluta da sociedade, o estado de caos 

se instala e se verifica que esta desordem generalizada culmina, ao final do romance, 

com uma perspectiva positiva de retorno à cura (Saramago 1995), pois, embora traga 

inúmeros desgastes, sofrimentos e desconstrução, o caos pode ser interpretado como 

importante elemento inspirador de organização intrínseca. Pode-se fazer analogia a uma 

espécie de autolimpeza, de auto-organização onde, ao se constatar o que há de nocivo 

e impuro em si, ou mesmo em um grupo ou em uma sociedade, se há a consciência 

deste fato e se abre a possibilidade para o ajuste, para o recomeço, para uma ordem 

mais amadurecida e fortalecida (Morin 2003). Sobre a desorganização importante 

elemento para a ordem, Morin refere:  

Portanto, em todos os casos, os processos de desorganização-degenerescência 
participam no processo de reorganização-regeneração. A desorganização torna-se 
um dos traços fundamentais do funcionamento, ou seja, da organização do sistema. 
Os elementos da desorganização participam da organização, como o jogo 
desorganizador do adversário, numa partida de futebol, é constituinte indispensável 
do jogo do time, que, integrando a aplicação de regras imperativas (como o são as 
instruções do código genético) numa estratégia flexível sugerida pelas 
aleatoriedades do combate, se torna capaz das construções combinatórias mais 
requintadas (Morin 2003: 300). 
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          Da mesma forma acontece no Coral Harmus, as situações de desorganização, 

instabilidade são importantes momentos de avaliação e reorganização. Estes processos 

acabam por tornarem-se interdependentes. A morte, abordada no romance seja física 

através da morte de algumas personagens, ou mesmo a morte enquanto degeneração 

social anunciada de maneira contundente pelo autor recebe de Saramago posição de 

elemento de primeira importância para a vida, pois é a partir dela, ou mesmo dos seus 

prenúncios que a vida se faz fecunda. Talvez o autor quisesse fortalecer o sentido 

trágico e vital da morte enquanto recurso para melhoria e contínuo da vida. O que cada 

personagem experimenta com a tragédia da cegueira branca, lhe é degenerativo de tal 

forma que, talvez, após recuperarem a visão, tomem para si uma nova maneira de viver, 

pois “Temos de olhar para o modo como concebemos a ordem e para nós mesmos 

olhando para o mundo, isto é, incluir-nos em nossa visão do mundo” (Morin 2003: 

197). A respeito da morte como importante elemento da organização da vida, Morin 

escreve: 

A reorganização permanente e a autopoese constituem categorias aplicáveis a toda 
ordem biológica e, a fortiori, à ordem sociológica humana. Uma célula está em 
autoprodução permanente por meio da morte de suas moléculas. Um organismo 
está em autoprodução permanente por meio da morte de suas células (que etc); uma 
sociedade está em autoprodução permanente por meio da morte de seus indivíduos 
(que etc): ela se organiza incessantemente por meio de desordens, antagonismos, 
conflitos que minam sua existência e, ao mesmo tempo, mantêm sua vitalidade 
(Morin 2003: 300). 

          Em análise, a cegueira branca do romance talvez tenha sido algo reivindicado 

para si por cada personagem, onde todos estivessem conscientes que necessitavam 

inscrever em si a dor da perda da visão e a consequente subtração quase total da 

dignidade social, para que percebessem a importância da vida em condição e construção 

coletiva. Enquanto a personagem mulher do médico tatuou em si a dura realidade de 

enxergar tudo o que se passava, como por exemplo, a sujeira que se revelava no mau 

cheiro produzido por cada um, ela também via toda a desordem que empalhava os 

caminhos. Portanto, no romance, o corpo preenche a posição de depositário da 

subjetividade humana e, a partir disso, faz alusão ao que há de biológico que pode se 

revelar na corporeidade, desde uma obesidade a um cancro, ou no caso do livro, uma 

epidemia de cegueira assola o corpo social (Saramago 1995). A respeito de 

corporeidade, no livro Complexidade à flor da pele, Galeno (2003) refere o seguinte: 

A vida se registra e se expressa por intermédio do corpo no tempo e no espaço. Os 
processos de organização espaço-temporais delimitam e selecionam algumas 
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possibilidades com a exclusão de outras tantas, e tudo a partir de uma base corpórea. 
Toda relação humana com o tempo é mediada pela memória, que é a forma possível 
e concreta de viver consciente temporalmente. O corpo tem uma memória de si e 
uma memória em si, que ajuda a tecer os corpos como textos pessoais dentro de um 
tecido cultural maior que desemboca na escritura da espécie, entrecruzando 
informações genéticas e reações de adaptação somática aos contextos tanto natural, 
dado, quanto simbólico-cultural, construído (Galeno et al 2003: 123). 

          A situação de caos que se estabeleceu no romance Ensaio sobre a cegueira pode 

ser relacionada com as situações conflituosas que o Coral Harmus vivencia, decorrentes 

da situação de grupo, no que se refere à escolha de estar ou não estar inserido em um 

conjunto de indivíduos com objetivos comuns. O Harmus possui frequente rotatividade 

de cantores, isto é uma situação que exige contínua reorganização do coro. Entretanto, 

este quadro pode se apresentar como elemento positivo, já que, segundo Morin, “em 

todos os casos, o processo de desorganização-degenerescência participa no processo de 

reorganização-regeneração” (Morin 2003: 300). O que os mantém vinculados ao grupo 

é o próprio trabalho musical desenvolvido e o que é consequência disto, a remuneração 

é a satisfação que esta atividade provoca em cada indivíduo. Frequentemente, algum 

cantor se desgarra do coro, nestas situações, sempre se experimenta certas doses de 

caos, pois cada um leva consigo uma parte do Harmus; entretanto, entram novos 

indivíduos com a energia, estímulo e vitalidade para fortalecer esta engrenagem 

humana. A respeito do conceito de energia, Morin escreve: 

A energia não é um objeto visível; é um conceito produzido para dar conta de 
transformações e de invariâncias físicas, desconhecido antes do século 19. Portanto, 
devemos ir do físico ao social e também ao antropológico, porque todo 
conhecimento depende das condições, possibilidades e limites de nosso 
entendimento, isto é, de nosso espírito-cérebro de homo sapiens (Morin 2003: 139). 

4.5 – Entrevista com olhos vendados 

          Foi realizada, como ferramenta de investigação desta pesquisa, uma entrevista 

semiestruturada com Grupo Focal com cantores do Coral Harmus. Esta entrevista não 

foi comunicada previamente, portanto, os cantores compareceram normalmente ao 

ensaio do dia 04.06.13, apenas foi requisitado que trouxessem um lenço. Ao final do 

ensaio, foi comunicado que haveria uma entrevista para integrar à pesquisa de mestrado 

que estuda o grupo e que estaria à escolha de cada um participar ou não da mesma. Foi 

solicitado que, quem fosse participar, vendasse os seus olhos com lenço ou pedaço de 

tecido qualquer. A maioria do grupo aceitou participar, todos se sentaram em cadeiras 

formando um círculo e apenas cantores que estavam no primeiro ensaio se retiraram. A 



 74

mediadora, que é também a pesquisadora, informou que todos poderiam falar 

espontaneamente, apenas que pedissem a fala levantando a mão para que se organizasse 

a sequência. Um cantor novato gravou a entrevista. Três intervenções com tópicos para 

discorrer as falas foram utilizadas para que os cantores falassem. O que constava de 

previamente estabelecido em relação a esta entrevista residia em conseguir que eles 

expressassem o que até então tinham pouco ou mesmo nada referido no questionário e 

depoimentos: que falassem o que estava para além do que é agradável, que falassem o 

que está dentro deles e, por algum motivo, não quiseram mostrar (ver anexo 3).  

          Entende-se que este momento da pesquisa como o ponto mais importante em 

relação ao Harmus, pois o fato de estarem de olhos vendados fez com que os cantores 

falassem com uma liberdade que, certamente, não refeririam se estivessem olhando uns 

para os outros. Foi nesta situação que se percebeu que todos deixaram sair o que havia 

de mais sincero em relação ao grupo, principalmente no que se refere a questões difíceis 

e que se adentrem na esfera do que há de desconforto em pertencer a este coral. 

Destaco a fala do cantor B que pontuou a importância de que todos são aceitos 

como são, sem distinção e pré-conceitos, como também a fala do cantor I que colocou 

a rotatividade, ou seja, a saída de cantores como um elemento causador de certo 

abatimento e se questiona se há um motivo central que provoque este fato, mas chega 

à conclusão que os que saem têm seus motivos particulares. Logo em seguida, parece 

até que com intenção de responder ao cantor I, o cantor G comenta que faz tudo para 

estar ali, mesmo com as dificuldades de horário que enfrenta. Finalmente, se destaca o 

cantor H, que comentou que a dor não existe; se existe, é porque a se cria, o que dialoga 

plenamente com o romance Ensaio sobre a cegueira que, ao final, deixa espaço para a 

interpretação que o surto de cegueira branca foi criado pelas pessoas e, sequer, 

fisiologicamente não ficaram cegas.  

4.6 - Síntese: cruzamento de dados 

Apresenta-se no quadro do anexo 4 desta dissertação, colunas com trechos do 

romance Ensaio sobre a cegueira, das respostas do questionário, dos depoimentos e da 

entrevista de olhos vendados. A partir do confronto analítico do que está referido nestas, 

foi realizada na última coluna uma síntese interpretativa do cruzamento destes 

conteúdos, o que nos parece suscitar as reflexões mais importantes deste estudo de 

forma a melhor ilustração e compreensão desta investigação. O conteúdo da primeira 
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coluna intitulada Trechos de Ensaio sobre a cegueira, elucida o investimento que 

Saramago empreendeu na análise da condição da ação coletiva a partir deste romance, 

os conflitos e adversidades que partem de cada indivíduo inserido na situação de grupo 

(Saramago 1995).  

A segunda coluna intitulada Trechos do questionário conta com recortes de 

respostas do questionário respondido por cantores e maestro convidado do Coral 

Harmus. Estas respostas do questionário se relacionam estreitamente com a primeira 

coluna com texto do romance, como se pode comparar entre: “vão perdendo e ganhando 

aderentes ao longo do dia, há sempre um cego que se trasmalha e que se perde, outro 

que foi apanhado pela força da gravidade e vai de arrasto” (Saramago 1995: 249) e na 

resposta do cantor Leandro Rocha: “No Harmus, fica quem se identifica.” Certamente 

é o conflito que ocasiona o afastamento de um cantor do coro, conflito este que pode 

estar diretamente ligado à convivência coletiva, ou mesmo a escolhas em relação à vida 

particular de cada um, como por exemplo, se inserir em uma atividade como fazer 

universidade de música no mesmo horário de ensaio do Harmus, e a situação de 

aprimoramento musical é incentivada intensamente pelo próprio grupo. Entretanto, é 

verificado que alguns cantores conseguiram conciliar cursar universidade no turno 

noturno e continuar sua atividade no Coral, que tem seu ensaio às tercas-feiras à noite. 

Em relação à situação de conflitos ou crise em um grupo musical, o maestro Ricardo 

Rocha se refere: 

A palavra crise, na cultura chinesa, está representada no mesmo ideograma que 
oportunidade e ambas estão igualmente presentes em tudo que vive. Assim, crises 
são também naturais em qualquer agrupamento humano e, para supará-las, é 
importante estar sempre preparado para elas, ainda que nunca venham a acontecer. 
Esta superação se dá através de sua administração, que podemos dividir em três 
momentos: 1) o reconhecimento do conflito e a localização de suas fontes; 2) a 
reflexão, a definição e a utilização das soluções e antídotos mais indicados; 3) o 
empreendimento de uma ação preventiva (Rocha 2004: 31-32). 

 

           Na coluna Trechos de depoimentos, se ressalva os recortes: “na verdade ainda 

está por nascer o primeiro ser humano desprovido daquela segunda pele a que 

chamamos egoísmo” (Saramago 1995: 169) e da fala do cantor Marco Maia “Foi 

gratificante ver em alguns narcísicos essa renúncia em prol da coletividade, essa 

participação quase que anônima e espontânea na construção de uma sonoridade 

coletiva”. Certamente que o egoísmo é observado em diversas situações no Coral 

Harmus, elemento encontrado em todo indivíduo como o texto de Saramgo ressalta, 
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entretanto, são posicionamentos como este do cantor Marco Maia que aponta que modo 

de convivência coletiva, com objetivos a serem realizados possíveis a partir do 

envolvimento em conjunto, que nos elucida a importância desta atividade no ambiente 

social como um todo, pois os indivíduos certamente levam consigo esta consciência da 

consideração pelo outro para além do coro. Uma situação corriqueiramente anunciada 

pelo regente coral demonstra que, com base nos próprios princípios técnicos deste fazer 

musical, o egocentrismo e individualismo, a partir do som que cada um produz, é 

diretamente evitado, como Junker coloca:   

 

Um dos maiores segredos em atingir um bom equilíbrio das vozes e, 
consequentemente, uma qualidade sonora apurada, estar em chamar a atenção para 
ouvir os outros naipes do grupo. “Se você não está ouvindo as outras vozes do seu 
naipe e também os outros naipes do coro, você está cantando muito forte e sua voz 
pode estar sobressaindo às outras”. É sempre bom o regente pedir que naipes 
“cantem em função” de outros (...) Quando os coralistas conseguem ouvir melhor 
os outros naipes, seu senso de afinação funciona com toda a carga e sua precisão 
rítmica fica mais aguçada (...) Este acredita-se, é o grande segredo de um grande 
grupo coral (Junker 2010: 59-60). 
  

          Na coluna Trechos da entrevista com olhos vendados, se destaca os recortes:   

“Queres que eu te diga o que penso, Diz, Penso que não cegámos, penso que estamos 

cegos, Cegos que vêem, Cegos que, vendo, não vêem” (Saramago 1995: 310), e a fala 

do cantor H: “Para mim, a dor não existe. A dor é algo que nós criamos e, apenas se 

queremos, nos entregamos a ela. Se não damos atenção, ela sequer existe. Não sinto 

nenhuma dor no Harmus”. Este cantor H, além de integrante do Harmus, também 

participa de um grupo de estudos em filosofia. Foi verificada pela mediadora da 

entrevista a reação impactante da resposta deste cantor em relação aos demais 

entrevistados que, até então, tinham abordado o elemento da dor em atenção ao que a 

ocasionava, enquanto ele se referiu que esta é relativa no sentido em que afirma que 

para ele, ela não existe. Desta maneira, se entende que realizando uma interpretação e 

comparação entre o texto de Saramago e a fala do cantor H, há dor – desconforto -  e 

conforto social, cegueira e lucidez nos indivíduos por todo canto. Ficando a cargo do 

posicionamento de cada um perante seu meio, optar em dar mais atenção ao que há de 

melhor ou de pior em cada pessoa ou situação e, assim, escolher pôr o foco no que mais 

ou menos contribui para o seu bem próprio e, por consequência, no mesmo 

direcionamento, para o coletivo.   
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Passar a vida investindo na habilitação dos pontos fracos significa não apenas 
alcançar, no máximo, a mediocridade como resultado do esforço empenhado, como 
também perder o precioso tempo de que dispomos para o desenvolvimento e o 
alcance da excelência nos pontos fortes que possuímos (...) Por isso, importa 
conhecermos a nós mesmos e, a partir disso, investirmos intensamente em nossas 
próprias habilidades naturais, até para não dar espaço para a manifestação e o 
exercício de nossas fraquezas (Rocha 2004: 30-31). 

 

          A última coluna Análise do cruzamento dos dados é destinada a uma reflexão a 

partir do confronto entre as colunas anteriores, o que aponta para um melhor 

entendimento a respeito do que os envolvidos nos depoimentos, questionário e 

entrevista pensam sobre a atividade do Coral Harmus, principalmente no que diz 

respeito às relações interpessoais que surgem e se desenvolvem a partir desta. 

Compreende-se que a antecedente análise reflexiva imbuída em um consequente 

investimento em um convívio saudável entre os cantores e demais parceiros de trabalho 

do Coral Harmus poderão apontar resultados musicais mais bem-sucedidos. Já que se 

constata que, em coral, o som é produzido diretamente por pessoas em conjunto, a 

satisfação destas tem sido apontada como um dos fatores determinantes para o 

progresso artístico do grupo. Sobre este aspeto, Ricardo Rocha refere: “A satisfação 

individual e coletiva, tanto no ambiente de trabalho como em relação ao projeto em que 

se está engajado, é fundamental para o êxito de todo e qualquer empreendimento” 

(Rocha 2004: 34). 

Após esta síntese reflexiva a partir deste quadro de cruzamento analítico, 

entende-se mais claramente a relação da importância do sentido de grupo tanto no 

romance Ensaio sobre a cegueira quanto no Coral Harmus. Com a compreensão que o 

ser humano prescinde da interação com outro para se constituir enquanto parte do corpo 

social (Gomes 2007), as situações de conflito no romance e no Coral evidenciam o 

quanto este entendimento da necessidade da coletividade ainda é precário nos 

indivíduos. Entretanto, é a emergência impressa pela desordem que provoca o 

esclarecimento aos envolvidos, e a horda por si só se organiza, encontra a ordem a partir 

dos que se unem e dos que se desagregam. O Coral Harmus é um grupo onde a ação 

coletiva é sua condição existencial, que pode relacionar-se com o conjunto de cegos do 

romance que chegaram à cura a partir da investida de estarem juntos. Por isso, pode 

entender-se que a atividade do canto coral tem um alcance bem maior que o puramente 

musical, pois une pessoas. A respeito deste aspeto, Samuel Kerr chama a atenção: 
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É preciso recuperar a capacidade de as pessoas fazerem música, independente do 
fato de saberem cantar ou não cantar. A convivência coral é sempre terapêutica e 
capaz de provocar a eclosão de qualidades e vibrações sonoras que definem o 
repertório escondido dentro de cada pessoa. Convidar a cantar! Eis uma bonita 
função (Kerr et al 2006: 205) 

Diante do que foi desenvolvido até então nesta pesquisa, se enunciam as 

conclusões mais pertinentes deste percurso investigativo. 
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Conclusão 

A prática do canto em conjunto se constitui, por si só, em 
um dos meios mais eficazes para se realizar a educação não 
apenas musical mas também a social. 

                                                              David Junker, 2010 

 

          A história da humanidade pode ser também contada pela história da música coral, 

pode-se dizer que ela canta as sagas dos povos pelos tempos, as melodias em adição 

com as palavras e seus ritmos revelam a sociedade que a proveram. Desde os tempos 

mais remotos, o canto em conjunto embala o trabalho coletivo, faz propaganda dos 

deuses e do mundo, enaltece e questiona o discurso ideológico. Entender a importância 

da atividade do canto coral na história da sociedade evidencia o quanto ele é também 

parte importante do ambiente social, indo muito além do objetivo de exercício, 

entretenimento e diletantismo musical. Em nossa concepção, a música coral atua como 

uma ferramenta de modelação do indivíduo, age como mais uma possibilidade de 

compreensão do meio e de si próprio, acabando por trazer às claras, pelas vias sonoras, 

o que está por dentro do corpo social coletivo e do corpo individual.  

 Realizar esta pesquisa foi, antes de tudo, provocar uma reflexão profunda a 

respeito da vida em sociedade e do grande desafio de unir pessoas. A escolha do 

romance Ensaio sobre a cegueira de José Saramago gerou grande estímulo, pois este 

autor aborda a sociedade e o ser humano com uma sabedoria singular. A realidade 

desprovida de enfeites, com sua dureza e mesquinhez revela um lado do ser humano 

que se aborda rara e, muitas vezes, superficialmente, no máximo, nas avalanches 

midiáticas de homicídios e assaltos que os telejornais trazem de bandeja diariamente na 

hora das refeições. A morte e a dor como espetáculo banaliza mais ainda a crueldade 

humana, que se observa com frequência nas televisões e agora também nas redes 

sociais, desta forma, mais parece provocar um efeito anestésico em todos que 

consomem estas informações.  

Saramago atua exatamente no sentido contrário da superficialidade do 

jornalismo das desgraças transformadas em reality show. Em Ensaio sobre a cegueira, 

ele parece tirar a venda que todos temos nos olhos, que nos faz enxergar apenas a 

neblina turva da vida prática e moderna da contemporaneidade. Saramago não convida 

o leitor docilmente para uma viagem a um universo fantasioso, multicor; se continua a 

leitura, é orientado a olhar para dentro de si, para as mais íntimas e ínfimas 
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características humanas, para a branquidão do que é tão sórdido que sequer tem nome. 

Quando submetidos a uma situação extrema, de fato que se vê encantos e sutilezas, 

contudo, também aparece o que sequer se acha que existe na essência de cada um: um 

egoísmo em seus aprimorados requintes, que o ser humano é capaz de espalhar como 

epidemia e que rapidamente pode assolar uma sociedade por inteiro, comprometendo, 

inclusive, sua existência humana.   

          O fato de se ter optado por realizar uma análise entre este romance e o Coral 

Harmus fez-nos visitar espaços de compreensão social e humanística que até então não 

haviam sido adentrados com este grau de aprofundamento na ambiência deste coro. A 

chave da investigação se desenvolve a partir da perspectiva de que a ação coletiva se 

constitui como importante meio de sobrevivência na sociedade a partir de análise 

comparativa e interpretativa do romance e de situações de convívio do Coral Harmus. 

Saramago, em suas descrições e considerações da crueldade, da sujeira física e mental 

da humanidade, também aponta para uma perspectiva positiva e animadora da vida em 

sociedade a partir da importância do estar em grupo. O trabalho do Coral Harmus 

desenvolvido a partir da atividade musical em conjunto, e a análise deste viver em 

coletivo se relaciona com este romance em questão, por trazer para esta pesquisa um 

maior esclarecimento dos benefícios da coletividade, da colaboração com o outro, do 

amparo do outro para a realização de uma tarefa. No caso do romance, ao final dele, o 

objetivo é alcançado: se reestabelece a visão nos cegos; no caso do Coral, o objetivo é 

contínuo: elaborar e apresentar performances musicais. 

O romance Ensaio sobre a cegueira traz um surto de cegueira branca que 

surpreende a todas as personagens; entretanto, o autor deixa espaço para uma 

interpretação onde esta doença é criada pela própria sociedade como elemento de 

autoproteção, em que a desordem e o caos são elementos necessários à organização 

experimentando a falta de ordem é que se entende a sua importância. O mal da doença 

se situa em um estádio intermediário entre a consciência e a inconsciência humana, pois 

esta branquidão que lhes tirou a visão pode ser encarada como um chamado para uma 

limpeza no caráter social, nas atrocidades da sociedade contemporânea com seu 

capitalismo excludente.  

 Assim como a sociedade do romance criou este mal para si, com objetivos de 

se tratar, o Coral Harmus, da mesma forma, tem seus males e também tem objetivo de 

tratá-los. Talvez o tratamento se inicie desde os primeiros momentos de cada cantor em 

contato com o grupo, pois alguns de seus pilares fundamentais como seu caráter 
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inclusivo, onde todos podem participar, e a consciência que neste ambiente apenas há 

produção a partir da coletividade, talvez estes elementos provoquem, desde a situação 

de entrada, uma melhor compreensão do sentido de coletividade.  Na medida em que 

surgem conflitos no coro, comumente ocasionados por posicionamentos 

individualistas, e, como no romance, este tratamento de chamada de todos à emergência 

da reflexão sobre a soberania do coletivo, às vezes chega a parecer que os indivíduos 

se desagregarão por inteiro, que não terão capacidade de retornar à ordem e ao contínuo 

de sua existência, porém, viver é urgente e sagrado no sentido da essência humana. Por 

isso, a auto-organização é estabelecida e a coletividade, por ser parte da condição 

humana, se faz presente desde os tempos mais remotos e assim segue à frente. 

          O egoísmo evidenciado no romance faz do ser humano um indivíduo que blefa 

em relação à sua capacidade de viver só e por si só; entretanto é vastamente comprovado 

pelas Ciências Sociais que estar em grupo, em sociedade, é o que particularmente 

caracteriza o homem e a mulher.  O próprio egoísmo faz com que um indivíduo 

prescinda do outro para que se justifique. O ser humano é um ser social e, portanto, por 

mais armas de destruição em massa que produza, por mais que assista milhares de 

crianças morrendo de fome em um continente ou esquina ao lado, enquanto põem suas 

conservas no lixo por passarem da validade, ou enquanto marca sua cirurgia de redução 

de estômago, ele precisa do outro para viver. A destruição da humanidade por completo 

é anunciada em revistas por toda parte, o aquecimento global é presente e anunciando 

que é prudente que o considere, antes que seja tarde e não resta mais nada para olhar. 

O Coral Harmus é um microcosmo da sociedade, nele há cantores que admiram 

músicas dos mais variados estilos e lá passam a cantar juntos uma mesma música de 

cada vez. A grande maioria destes cantores jamais ouviu sequer uma melodia das que 

agora canta no Coral e demonstra muito prazer por isso. Canta-se músicas de 

compositores distantes e próximos no tempo e no espaço, mas que comumente não 

tocam nas baladas noturnas ou nas igrejas que os cantores frequentam. Mas no Coral, 

todos cantam estas músicas feitas para um grupo, sequer faz sentido cantá-las quando 

se está só, pois são compostas apenas para terem sentido quando executadas 

coletivamente. Trata-se de uma imposição ao coletivo. Mas isto é mais uma norma 

castradora da contemporaneidade? Talvez não. Nossa sociedade tornou-se 

individualista a tal ponto que mal se percebe que ser só é andar na contramão, é 

desumano e, para isso, atividades exclusivamente coletivas talvez façam refletir o 

quanto verdadeiramente somos seres interdependentes. 
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          Quando um cantor deixa o Harmus, percebe-se certo entristecer silencioso que  

envolve o grupo, mas logo se entende que isto faz parte da vida e organização da 

coletividade. Um cantor novo que ingressa, não ocupará o lugar do que saiu, mas traz 

novos ares e novas experiências, sua contribuição traz arrojo musical e humano para o 

trabalho, trata-se da ordem a partir da desordem. Os laços afetivos e musicais ficam 

mesmo quando um cantor sai, ele deixa a sua contribuição no grupo, assim como se 

acredita que ele leva também um pouco do grupo consigo. Por mais que se critique a 

produção em massa das esteiras das fábricas dos tempos modernos, onde todos os 

produtos são iguais e o que for diferente está fora do padrão e é descartado, lidar com 

o diferente enquanto padrão é desgastante, pois não há reposição de produtos. Cada um 

é único e insubstituível, ao mesmo tempo, o que por um lado parece aterrador, por outro 

lado é o que há de melhor e mais impressionante: cada instante torna-se uma fotografia 

única; desta maneira, as fotografias são inúmeras e cada uma contribui para a posterior 

e conta a história de seu passado. Portanto, a rotatividade de cantores no Coral Harmus 

se configura como importante elemento causador de desordem e, ao mesmo tempo, de 

ordem no grupo, assim como no romance de Saramago, estes aspectos de desordem e 

ordem se colocam um perante o outro, se significando e se solucionando, um a partir 

do outro.  

Olhar a sociedade, olhar para o Coral Harmus após esta pesquisa leva a repensar 

o quanto se destina pouca atenção para a autoanálise, pois se entende que o romance de 

Saramago é um convinte à introspeção, cada ser humano deve olhar para dentro de si 

próprio e se atentar naquilo que é. Este mergulho às vísceras pode, no primeiro 

momento, parecer sem fim ou sem volta, entretanto, há luz no fim do túnel, como aponta 

o ditado popular. Conhecer-se profundamente também é ver o que há de belo, solidário 

e companheiro em cada um de nós. Entende-se que ainda resta bela poesia na 

humanidade, basta que se saiba cantá-la, escrevê-la ou lê-la. A escuridão está todas as 

noites nos céus em toda parte, mas há muitas estrelas que se espalham evidenciando 

que ninguém está só, basta olhar. O clarão intenso está todos os dias nos verões mundo 

adentro, e também pode cegar. Basta que se perceba a importância da percepção 

coletiva, pois esta é a visão de mundo para a qual José Saramago chama a atenção. 

            Agora, se conhece melhor o trabalho no Coral Harmus a partir desta 

investigação em análise com o romance Ensaio sobre a cegueira de Saramago, 

compreendemos mais o que há de frágil e de sólido neste grupo heroico de fazer música, 

e a faz por simplesmente gostar de música, em troco do que ela lhe oferece: ela própria.  
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Na contramão do capitalismo excludente, o Harmus canta com seus cantores que não 

necessitam de teste de seleção, fazendo-se soar para si e para o mundo, porque 

entendem que, fazendo música, encontram uma maneira de estarem em conjunto, de 

celebrar a vida e expressar o que há dentro de nós e não tem nome, pois, a voz é a 

identidade do cego, como consta neste romance de Saramago. E a voz é exercitada 

coletivamente no canto coral, por isso corrabora-se com a maestrina Elza Lakschevitz 

a respeito da atividade de cantar em coro no livro Ensaios: “Nessa atividade, o 

indivíduo sozinho não é nada, mas então ele se junta com o outro e começa a ver os 

resultados. E esse aparecimento se dá com a música” (Elza et al 2006: 90). 
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Anexo 1 – Questionários (e respostas) 

- José Machado 

1.Nome e profissão: José Machado Neto. Maestro e Coordenador Nacional dos Corais 

da Petrobras 

2.Qual tipo de contato você teve ou tem com o Coral Harmus? 

Tive um contato muito de perto com o Coral Harmus onde foi realizado um trabalho 

em conjunto com o Madrigal Cruz Lopes do qual sou o maestro fazendo as obras Missa 

da Coroação de Mozart e Glória de Antonio Vivaldi. 

3.Quais elementos você pode pontuar que lhe despertam a atenção no trabalho Coral? 

(sejam positivos ou negativos, pergunta aberta a critérios musicais e extramusicais) 

. Positivo: Integração, melhor ambiência, crescimento musical e cultural, aprender a ser 

igual no grupo. 

. Negativo: Para alguns que não estão preparados, a vaidade individual atrapalha muito 

o trabalho coral. 

4.Qual o seu parecer a respeito da diversidade de atuação profissional dos cantores 

do Coral Harmus, além da atuação musical em si do grupo? 

. Acredito que a diversidade de cantores só tem a contribuir para o crescimento 

individual de cada coralista e, ao mesmo tempo, a maestrina tem a possibilidade de ter 

um repertório mais eclético. 

5.Você considera que o trabalho realizado pelos cantores do Coral Harmus leva 

consigo experiências significativas para a atuação profissional deles fora do grupo? 

Por quê? 

. Não tenho dúvida que o trabalho do Coral Harmus faz com que os cantores se 

descubram, ao mesmo tempo, conhece todos os tipos de estilos de música, assim dando 

a chance de cada um procurar a se devolver mais no estilo que se identifica e, 

principalmente, crescer vocalmente pelo repertório que realiza fazendo assim os 

cantores realizarem trabalhos com grande competência fora do Coral Harmus. 
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6.Você considera que a convivência em um grupo coral ou atividades musicais afins, 

onde todos exercem sua função objetivando um resultado comum, traz benefícios para 

o viver em sociedade? Por quê? 

. O trabalho Coral faz com que as pessoas fiquem mais sociais, conseguem melhorar 

muito a timidez, melhora o seu relacionamento com familiares, amigos e, no próprio 

coral, aprendem a dividir sucessos. 

 

  - Dalvalene Souza 

1.Nome completo e idade:  Dalvalene Souza de Macedo, 30 anos. 

2. Profissão: Professora de Música da Rede Municipal de Ensino de Natal. 

3. O que significa cantar no Harmus? 

Cantar no Harmus me proporciona diariamente interligar as experiências musicais 

vivenciadas com o grupo ao exercício da minha profissão como Educadora musical, já 

que para mim, o ambiente da prática coral se mostra uma verdadeira escola onde o fazer 

musical coletivo configura-se num espaço de desenvolvimento diversos aspectos, 

sejam elas musicais, interpessoais e ou sociais incluindo o ato de educar, me fazendo 

integrar-se plenamente com a possibilidade de conhecer meus limites e com a ajuda 

coletiva superá- los. 

4. Em quê sua experiência como cantor deste grupo contribui para sua atuação 

profissional além do Harmus? 

Configurou-se de forma cada vez mais progressiva através dos 11 anos de trajetória 

com Corista, levando-me a reflexão diária do papel que exerço na sociedade e do 

comprometimento que devo ter como agente que sou em meu papel de educadora 

musical, buscando proporcionar uma educação musical de qualidade e extensiva a 

todos. 

5. Em quê sua experiência como cantor deste grupo contribui para sua vida em 

sociedade? 
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Me proporcionou desenvolver a capacidade crítico-reflexiva, desempenhando um papel 

preponderante na minha formação profissional, me possibilitando um exercício 

reflexivo sobre minha percepção de mundo, como também o estímulo da construção de 

valores socioculturais, etc. 

6. Você concorda que a atividade musical no Harmus contribui para maior senso de 

cooperação e produção das pessoas e se este aspecto também estende-se a suas vidas 

fora do Harmus?� 

Sim, inteiramente, pois desenvolve questões de sociabilização e formação humana e 

cidadã, onde a produtividade estende-se além Coro, e propaga-se de forma a envolver 

desde a família e a própria comunidade. 

 

- Leandro Rocha 

1. Nome completo e idade: José Leandro Silva Rocha, 31 anos. 

2. Profissão: Músico e professor de música. Atuante como cantor, pianista, compositor, 

regente, professor de canto, de piano, de teoria da música e produtor cultural. 

3. O que significou cantar no Harmus? 

Três palavras me vêm à cabeça: prazer, crescimento e conexões. Cantar no Harmus 

significa ser com o outro, participar de uma comunidade que cultiva muito amor à 

música e estimula o crescimento humano, pessoal e coletivo. Redescobrindo nossas 

"humanidades", através das relações entre o fazer musical e as situações do cotidiano, 

entre a aceitação das regras, as dificuldades da convivência com todas as suas 

diferenças, entre os prazeres das descobertas e surpresas encontradas nestas situações. 

O resultado é uma grande ebulição. Pois o Harmus é um organismo que mexe com tudo 

mundo que dele participa, seja como um ouvinte na platéia ou como integrante efetivo. 

Através do constante desafio em manter a harmonia entre pessoas, "músicas" e 

diferenças, em função do princípio filosófico da investigação individual e coletiva, o 

Harmus prima pelo senso de verdade. Lá, todos são provocados a aceitarem quem são 

individualmente, para assim também defenderem o conjunto de indivíduos, unidos num 

corpo social coletivo. Assim, o grupo se constitui como um micro-cosmos de uma 
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sociedade maior que enfrenta as delícias e as dores de se saber, de se descobrir e de 

redescobrir seus limites para continuar se superando. Mesmo com todas as dificuldades 

estruturais, financeiras, espaciais (local de ensaio), falta de incentivos externos e até 

mesmo internos, o grupo permanece crescendo e amadurecendo seus ideais de misturar 

a verdade do fazer musical com a verdade de se descobrir mais humano e de se superar 

individual e coletivamente. 

4. Em quê sua experiência como cantor e professor deste grupo contribuiu para sua 

atuação profissional além do Harmus? 

O Harmus foi um dos primeiros grupos musicais do qual participei, e ainda participo. 

Mesmo depois de quase 14 anos cantando no coro tenho muito a aprender e a algo a 

compartilhar também. Ao longo deste tempo, aprendi muito sobre mim mesmo, sobre 

música, sobre o processo de ensaios, apresentações, repertório, cantar, sobre relações 

humanas, regras sociais, sobre hierarquia, sobre educação, sobre como me expressar 

enquanto indivíduo, e como ser coletivo. Aprendi a elogiar e a ser mais crítico... tanta 

coisa. A partir do Harmus fui estimulado a aprender mais sobre música e a me 

profissionalizar. Cursei diversos cursos de música no Brasil, graduação e pós-

graduação e tive diversas experiências profissionais. O trabalho em grupo com coro 

funciona como uma excelente escola de música e no caso do Harmus os processos são 

amplamente discutidos, a presença do diálogo é constante. Por isso mesmo, há um 

diferencial em relação aos demais grupos dos quais participei. No Harmus, o fazer 

musical está associado com as reflexões sobre as situações sociais. Isto gera verdades 

vicerais que tornam este mesmo fazer musical arrebatador. Muitas vezes é 

desconfortável tratar de alguns assuntos. Dói. E não se pode crescer sem mudar, sem 

consciência das coisas... nesse sentido, acredito que parte do artista que eu me tornei 

nasceu e bebe dessa filosofia. Dessa forma, o Harmus contribui e já contribuiu nas 

diferentes áreas em que atuo como músico, professor, cantor, regente, compositor, 

pianista, produtor... 

5. Em quê sua experiência com este grupo contribui para sua vida em sociedade? 

Cantar em grupo me estimula a compartilhar com os outros o pensamento de que para 

cantar e fazer música basta primeiramente gostar de cantar, gostar de música. O prazer 

e a atitude fazem a diferença e este princípio eu descobri no Harmus. Na sociedade 
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fugimos de tudo aquilo que não é prazer, mas a atitude e disposição ao trabalho são a 

chave para obtermos o prazer almejado. Para a música ficar fluente, afinada e com 

"alma" capaz de arrebatar, primeiro é necessário muito ensaio, muito envolvimento e 

doação. Assim também são as situações encontradas na nossa sociedade. Nada vem de 

graça. Tudo é trabalho e dedicação que permitem o girar da roda que nos revela os 

prazeres: "Sator Arepo Tenet Opera Rotas". (Após a gravação do primeiro dvd do 

Harmus, não me contive e fiz uma composição para o grupo que é reflexo deste tipo de 

pensamento). 

6. Você concorda que a atividade musical no Harmus contribui para maior senso de 

cooperação e produção das pessoas e se este aspecto também se estende a suas vidas 

fora do Harmus? 

Quando o ambiente estimula a produção e o senso de cooperação, tendemos a fazer o 

mesmo conosco e também com os que estão a nossa volta. Acredito que as atividades 

desenvolvidas no Harmus podem colaborar para que os participantes melhorem 

também em suas vidas pessoais e profissionais fora do grupo. A maestrina utiliza 

palavras que incentivam as ações colaborativas e cuida de cada integrante em prol do 

ser coletivo. No Harmus, fica quem se identifica. Dessa forma, parece fácil entrar no 

grupo. O difícil é permanecer porque nem todos os que entram se identificam com as 

regras e com o modo de ser deste coro. Através das experiências vivenciadas no dia-a-

dia dos ensaios, apresentações e projetos do Harmus, que incluem a delícia da 

experiência de cantar repertórios diversificados, pensar sobre a interface entre o fazer 

musical e as relações e situações sociais que os cantores se desenvolvem musicalmente 

e humanamente. E levam estas experiências para suas vidas pessoais. 
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Anexo 2- Depoimentos 

– Pedro Barros  

O analista de sistemas e cantor, Pedro Barros, discorre a respeito de sua atividade 

enquanto professor do Harmus: 

          Estar no Harmus é muito gratificante, ainda mais como professor. Entrei no grupo 

e passei o primeiro ano como aluno, mas com o afastamento do professor dos tenores, 

esta responsabilidade me foi passada (mesmo com a pouca experiência em música 

erudita). Aprendi a ser professor já sendo professor e este aprendizado está longe de 

terminar. Poder aprender e dividir este aprendizado com meus amigos tenores é muito 

gratificante. Ver que sirvo como referência e saber que eles também servem para mim, 

da mesma forma, é melhor ainda. A alegria está em ver o grupo dos tenores seguros, 

firmes e dando o seu melhor! Ser professor do Harmus é aprender enquanto ensina, é 

se colocar em uma postura igualitária para poder aprender enquanto ensina, é fazer do 

resultado do grupo uma vitória individual e o resultado individual, um resultado do 

grupo. 

 

– Marco Maia 

O engenheiro civil, cantor e coordenador administrative, Marco Maia, do Harmus 

discorre a respeito da sua experiência como coordenador e cantor deste grupo: 

          Sempre costumo dizer que sem música e bom humor, nada na vida funciona. 

Pensando assim que desde sempre tive a música em minha vida e, em 1994 ela começou 

a ser muito mais presente. Neste ano deixei de ser apenas um espectador ouvinte, pra 

fazer música. Foi no coral da antiga ETFRN que tive minha primeira experiência com 

canto coral. Essa experiência me fez ficar ainda mais fascinado por esse universo e não 

sei se coincidência ou destino, ou talvez os dois, foi neste coral onde conheci minha 

atual maestrina, Leninha Campos, na época também coralista do Lourdes Guilherme. 

Em 1999, Leninha já profissional da música, assumiu o Harmus como regente titular, 

onde imediatamente alguns loucos fascinados por música coral, dentre eles, eu, 

ingressaram no grupo, agora deixando de ser colegas coralistas, pra serem comandados 

por essa mão extremamente precisa e competente.  
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          Poucos anos depois com projetos cada vez mais sérios e com muita profundidade 

técnica e musical, apresentados sempre de forma tão séria e responsável, necessitou o 

Harmus começar a se estruturar, administrativamente, mesmo não podendo ter o apoio 

necessário da Fundação ao qual pertence. O grupo teria que adotar medidas o qual 

pudessem proporcionar com seus próprios esforços a execução de boa parte de seus 

projetos. Daí surgiu à ideia das coordenações e o trabalho foi dividido por a própria 

Leninha acreditar que mais cabeças dispostas a ajudar podem realizar um trabalho em 

grupo sem sobrecarregar uma alma só. De repente, em 2008, lá estava eu, na 

coordenação do grupo com cerca de 50 pessoas e vida de artista com agenda cheia em 

diversos espetáculos de canto coral, muitos deles misturando dança, banda, artes 

plásticas e teatro integrando diversas artes.  

          Durante esse período de coordenação, encontrei um coletivo de pessoas de 

diferentes classes socioeconômicas, com diversas profissões, opiniões, em diferentes 

faixas etárias, tentando harmoniosamente se integrarem naquelas horas de convívio 

durante os ensaios e espetáculos. Foi como coordenador que me dispus ainda mais a 

perder o senso de individualidade para construir com a beleza e a magia da produção 

vocal coletiva. Foi gratificante ver em alguns narcísicos essa renúncia em prol da 

coletividade, essa participação quase que anônima e espontânea na construção de uma 

sonoridade coletiva. É através dessa mesma renúncia que se constitui verdadeiramente 

uma individualidade sadia, integrando cada coralista do grupo e valorizando a alegria 

do fazer artístico, do fazer cultural.  

          Como a vida nem sempre pode andar no ritmo e da maneira que desejamos, 

alguns coralistas se desligam e outros ingressam e os que criam vínculos mais 

longínquos agregam grande experiência ao grupo e ensinam aos recém chegados essa 

filosofia Harmus, que hoje conta com direção artística, coordenadores, ensaiadores, 

quarenta cantores e muita força de vontade pra deixar hasteada essa bandeira musical 

chamada canto coral. Como diz Leninha “Erramos tentando acertar, e dos erros 

podemos fazer inúmeros acertos. No Harmus, a seleção é espontânea, fica quem se 

adapta.” Assim o Harmus vai se refazendo em contingente e se readaptando em novas 

necessidades para proporcionar um universo musical cada vez mais abrangente. Em 

minha trajetória pelo grupo destaco como momentos mais emocionantes nossos 

projetos com os maestros Martinho Lutero, Mara Campos, José Machado Neto e 
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Cesário Costa, com a Banda Brazuka Jazz e as gravações dos DVD’s “Solar” e “Dos 

Pés à Cabeça”. Exatamente em maio de 2013, tive que deixar a coordenação por estar 

impossibilitado de dispor de tempo suficiente que o cargo necessita, e pensando na 

seriedade do trabalho do Harmus, hoje permaneço apenas como cantor. Ademais, na 

qualidade de ex-coordenador, mas atual cantor e amigo da maestrina digo: muito 

obrigado pela oportunidade de experimentar a maravilha de coesão que a música pode 

proporcionar para nossas vidas. É muito gratificante poder ter acompanhado e 

participado do amadurecimento do Harmus. 

 

– Evelissa Mendes 

A seguir, depoimento da atual coordenadora administrativa do grupo, Evelissa Mendes, 

29 anos, turismóloga e cantora, tem a falar a respeito do Harmus: 

          Cantar no Harmus é recarregar as baterias, é encontrar-me comigo e com a Terra, 

é fazer florescer as energias positivas que existem em mim. É, sobretudo, "não ter a 

vergonha de ser feliz". A integração existente no coral nos faz repensar nossos atos em 

grupo e a importância da sintonia em qualquer trabalho. As energias boas que somos 

capazes de doar ao mundo transforma a essência da vida em uma troca muito saudável. 

Em sociedade, precisamos cada vez mais desta harmonia e alegria. A produção musical, 

desde sua concepção, passando por todo o aprendizado e execução, estimula o ser 

humano à criatividade, desenvolvimento de bom senso e cooperação. Além disto, 

permite contatos de diversas interfaces de âmbito profissional, visto que podemos 

interagir com pessoas de diversas áreas do conhecimento e discutir e compartilhar 

idéias/conhecimentos. 

 

- Ana Angélica 

 A cantora Ana Angélica cantou no Harmus há por 1 ano e dá seu depoimento desta 

experiência: 

Poder conviver e aprender com cada componente do Harmus é uma experiência única, 

pois vejo o quanto aprendo estando no meio de tantas pessoas diferentes e trabalhando 
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a música de uma forma diferente como está sendo. Poder trocar experiências com esses 

profissionais é gratificante e não tem preço. Sempre atenta a cada detalhe para colher o 

máximo de informações. 

 

– Kristiane Lima 

Iniciei meus estudos musicais no Coral Harmus da Fundação José Augusto, com 

o desejo de me aperfeiçoar no canto, já que fazia parte de um grupo de música na igreja. 

Entrei no início da formação do coral em 1996, com o maestro André Muniz e seu 

auxiliar Fábio Cruz. Participei da escolha do nome oficial, pois já estávamos reunidos 

havia um bom tempo e as apresentações começavam a aparecer. A sugestão campeã foi 

uma junção das iniciais de dois elementos importantes na música: harmonia e música, 

e assim surgiu HARMUS. Fiz parte do grupo por aproximadamente 13 anos. Durante 

este período iniciei um curso de canto básico no Instituto de Música Waldemar de 

Almeida com a professora Leninha Campos (neste momento regente do Harmus) e fui 

ganhando destaque como solista e ensaiadora de naipe do coral. Em 2004 entrei para a 

universidade federal no curso de Artes com habilitação em Música; em 2006 fui 

aprovada no curso técnico de Canto também na universidade. Hoje sou aluna do curso 

Bacharelado em Canto (UFRN) e atuo como cantora lírica num grupo de música para 

casamentos e como cantora popular me apresentando em restaurantes e pubs da cidade. 

 

– Humberto Luiz 

O pianista Humberto Luiz atua como produtor musical do grupo e comenta a respeito 

de suas experiências com o Harmus: 

          Há 6 anos tenho trabalhado como cantor, arranjador, pianista, compositor e 

diretor musical em alguns dos projetos do grupo. No meu entender, o trabalho coletivo 

desperta a sensação, consciente ou não consciente, do tempo em grupo. Aceleramos as 

ações e percepções ou as ralentamos de modo a nos adequarmos, a este tempo, da 

maneira mais confortável e produtiva possível. Nem sempre esta é uma tarefa fácil. Um 

único som produzido na mesma frequência por todos os cantores exige abertura para 

uma conexão conjunta, e este som será um reflexo claro do nível de coletividade do 
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grupo. A construção humana somente possível através do coletivo é o que 

verdadeiramente me fascina.  

          Talvez tudo que julgamos perceber seja sempre o reflexo de um conjunto. Deste 

modo, o coral assume esta condição de maneira natural a sua própria existência. Acho 

interessante o grupo absorver profissionais de deferentes atividades, isso enriquece a 

troca natural de experiências e contribui para uma música de contrastes fortes e 

sonoridade densa. Porém, uma atividade profissional anterior ou posterior ao canto 

coral, talvez, altere o modo como os cantores observem a atividade musical. Encarando 

o coral não como um trabalho ou uma profissão, e sim como laser ou hobby. Acredito 

que as experiências se somam.   Então, o coral Harmus contribui de forma significativa 

para quaisquer atividades profissionais desempenhadas pelos cantores fora do grupo, 

como também, as experiências vividas no cotidiano dos seus respectivos trabalhos fora 

do coro as ajudam na atuação como cantor de coral. A música é essencialmente uma 

atividade coletiva. O Harmus é um ambiente de convivência e celebração das diferenças 

e igualdades em prol de um objetivo em comum que é o som. O som de varias vozes 

cantado juntas é impossível de ser reproduzido por um só cantor. A união entre pessoas 

cria possibilidades coletivas que a humanidade ainda está aprendendo a admirar, 

controlar, compreender e aceitar como algo indispensável a nossa sobrevivência. 
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Anexo 3- Entrevista com olhos vendados (guião) 

- Questão 1: “No Harmus se canta ao lado de conhecidos e desconhecidos, há pessoas 

que apenas dizem o seu nome e começam a cantar ao seu lado. Você não sabe se é 

pessoa de bem, você nunca viu aquela pessoa e não sabe nada a respeito dela. Como 

se sente nesta situação?” 

- Questão 2: “Para você, o que é uma situação de caos no Harmus? O que isto provoca 

em você?” 

- Questão 3: “Nos questionários coletados nesta pesquisa, sempre todos falam dos 

benefícios e virtudes do grupo, mas todos sabemos que há pontos negativos, 

discórdias... Então este é o momento de falarmos: O que dói no Harmus? E porque 

você insiste nesta dor?” 

Abaixo, seguem as questões que partiram do questionamento central desta entrevista 

semiestruturada, com destaque para as seguintes falas dos cantores: 

 Questão 1 

Intermediadora: “No Harmus se canta ao lado de conhecidos e desconhecidos, há 

pessoas que apenas dizem o seu nome e começam a cantar ao seu lado. Você não sabe 

se é pessoa de bem, você nunca viu aquela pessoa e não sabe nada a respeito dela. Como 

se sente nesta situação?” 

Cantor A: “É uma situação sempre inesperada e isto gera uma troca de energias e 

experiências muito boa para mim. O fato de eu não saber sobre aquela pessoa faz com 

que eu tente conhecê-la através da maneira que canta.” 

Cantor B: “Me sinto bem porque aqui se aceita a pessoa como ela é, não é preciso que 

esteja em certo padrão de aceitação social. Aqui se pede apenas que se cante. Aqui me 

sinto muito bem porque sou aceito como sou e sinto que gostam de mim, assim como 

recebemos pessoas que não conhecemos e passamos a conhecer.” 

Cantor G: “Acho muito bom porque normalmente chegamos aqui com muitos pré-

conceitos e a partir da convivência com pessoas tão diferentes, percebemos que os pré-
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conceitos são nocivos e nos afasta das pessoas. Canto ao lado de pessoas que aprendi a 

vê-las com outros olhos, isto é muito bom.”  

Questão 2  

Intermediadora: (Expliquei um pouco sobre a teoria do caos e sobre as DHCI). “Para 

você, o que é uma situação de caos no Harmus? O que isto provoca em você?” 

Cantora B: “Para mim, o caos no Harmus é no momento de entrada. Não há teste de 

seleção, todos podem entrar, mas quando entramos, nos deparamos com um repertório 

complicado, o grupo já cantando e dá medo de não conseguir acompanhar. Nisso muita 

gente desiste logo no início, sem nem tentar. Acho isso importante, porque quem insiste 

e se esforça, consegue acompanhar e isso passa como experiência de superação na 

vida.” 

Cantor C: “Para mim o caos é quando vamos cantar uma nova música. Não tenho leitura 

de partitura, e também às vezes não me dedico estudando a música em casa como 

deveria, então quando chego no ensaio e começamos a trabalhar a música, eu sinto uma 

aflição se conseguirei aprendê-la ou não. Mas isso é bom porque é uma situação de 

superação e em outros momentos da vida, eu sairia do grupo, mas hoje, sinto que tenho 

maturidade e isso me faz muito bem.” 

Questão 3 

Intermediadora: “Nos questionários coletados nesta pesquisa, sempre todos falam dos 

benefícios e virtudes do grupo, mas todos sabemos que há pontos negativos, 

discórdias... Então este é o momento de falarmos: O que dói no Harmus? E porque você 

insiste nesta dor?”  

Cantor D: “O que dói é porque aqui há um estímulo enorme para todos se abrirem e se 

mostrarem, mostrar o que está dentro de si para que a performance artística e sonora 

seja verdadeira, inteira. E há pessoas que não têm costume de se abrir, então este 

processo torna-se difícil e dolorido, mas é muito importante porque gera muito 

crescimento pessoal.” 
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Cantor E: “Aqui experimentamos situações de convívio social que às vezes dói porque 

é difícil ver desentendimentos ou ter pessoas que pensam tão diferentes, unidas pelo 

mesmo objetivo, mas isso, ao mesmo tempo, nos faz querer aceitá-las, se colocar no 

lugar delas, isso gera muita reflexão e crescimento. ”  

Cantora J: “O que dói é saber que me dedico tanto estudando as músicas, dando o meu 

melhor, enquanto tantas pessoas dão tão pouco. O que me faz insistir é porque acredito 

no projeto, na direção...” 

Cantor A: “Concordo com a cantora H, também gostaria que se dedicassem como eu, 

mas isso é uma atitude egoísta, mas afinal, somos mesmos egoístas... Mas quando 

entramos na situação do coletivo, não sentimos isso, sentimos que damos e recebemos 

o tempo todo e isso é o que me faz seguir. Algo que dói é que há posicionamentos da 

direção que discordo e que preciso aceitar porque é necessário, mas, mesmo não 

concordando com alguns pontos, gosto muito do grupo e o que mais me estimula é 

quando me sinto em situações novas.” 

Cantor I: “Para mim o que dói é a alta rotatividade de cantores. Às vezes tento achar se 

há um motivo, mas percebo que não há, pois cada um sai por motivos diferentes, por 

motivos próprios que vão desde horário, trabalho, não gostar da maestrina... Não vejo 

um motivo preponderante, senão trataríamos disso.” 

Cantor G: “Para mim, o que dói é não poder estar aqui o quanto eu gostaria de estar, 

devido a universidade que faço, não posso estar todo o ensaio, mas faço mil estripulias, 

o máximo que posso para estar aqui o máximo de tempo.” 

Cantor H: “Para mim, a dor não existe. A dor é algo que nós criamos e, apenas se 

queremos nos entregamos a ela. Se não damos atenção, ela sequer existe. Não sinto 

nenhuma dor no Harmus.” 
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Anexo 4 - Quadro síntese dos conteúdos recolhidos 

Trechos de 
Ensaio sobre a 
cegueira 

Trechos do 
questionário 

Trechos de 
depoimentos 

Trechos da 
entrevista com 
olhos vendados 

Análise do 
cruzamento dos 
dados 

“para que 
aprendessem a 
respeitar o 
princípio da 
propriedade 
colectiva” (pág. 
108) 
“Deixando 
agora de parte 
essas miúdas 
questões, e 
atendendo aos 
interesses 
gerais, que são 
os que contam” 
(pág. 162) 

“ Acredito que a 
diversidade de 
cantores só tem a 
contribuir para o 
crescimento 
individual de cada 
coralista e, ao 
mesmo tempo, a 
maestrina tem a 
possibilidade de 
ter  
um repertório 
mais eclético.” 
(Maestro José 
Machado) 

“Aceleramos as 
ações e 
percepções ou as 
ralentamos de 
modo a nos 
adequarmos, a 
este tempo, da 
maneira mais 
confortável e 
produtiva 
possível. Nem 
sempre esta é 
uma tarefa fácil. 
Um único som 
produzido na 
mesma 
frequência por 
todos os cantores 
exige  
abertura para 
uma conexão 
conjunta, e este 
som será um 
reflexo claro do 
nível de 
coletividade do 
grupo.”  
(Pianista 
Humberto Luiz) 

“O que dói é 
porque aqui há 
um estímulo 
enorme para 
todos se abrirem 
e se mostrarem, 
mostrar o que 
está dentro de si 
para que a 
performance 
artística e sonora 
seja verdadeira, 
inteira. E há 
pessoas que não 
têm costume de 
se abrir, então 
este processo 
torna-se difícil e 
dolorido, mas é 
muito 
importante 
porque gera 
muito  
crescimento 
pessoal.” 
(Cantor D) 

No Coral Harmus, 
assim como nas 
demais formações 
de grupo, a 
coletividade 
necessariamente 
precisa ser 
soberana, pois é a 
partir disto que o 
trabalho é 
idealizado, 
desenvolvido e 
concebido. No 
momento em que 
questões 
individuais se 
sobreponham ao 
coletivo, o grupo 
perderá a sua força 
motriz que é, ao 
nosso entender, a 
interação e 
interdependência 
entre os indivíduos.  

“na verdade 
ainda está por 
nascer o 
primeiro ser 
humano 
desprovido 
daquela 
segunda pele a 
que chamamos 
egoísmo” (pág 
169) 
“É bem certo 
que o difícil não 
é viver com as 
pessoas, o 
difícil é 
compreendê-
las, disse o 
médico” (pág. 
286) 

“Para alguns que 
não estão 
preparados, a 
vaidade individual 
atrapalha muito o 
trabalho coral.” 
(Maestro José 
Machado) 

Foi gratificante 
ver em alguns 
narcísicos essa 
renúncia em prol 
da coletividade, 
essa participação 
quase que 
anônima e 
espontânea na 
construção de 
uma sonoridade 
coletiva. É 
através dessa 
mesma renúncia 
que se constitui 
verdadeiramente 
uma 
individualidade 
sadia, integrando 
cada coralista do 
grupo e 
valorizando a 
alegria do fazer 
artístico, do fazer 
cultural. 

 “Concordo com 
a cantora J, 
também gostaria 
que se 
dedicassem 
como eu, mas 
isso é uma 
atitude egoísta, 
mas afinal, 
somos mesmos 
egoístas... Mas 
quando entramos 
na situação do 
coletivo, não 
sentimos isso, 
sentimos que 
damos e 
recebemos o 
tempo todo e 
isso é o que me 
faz 
seguir.”(Cantor 
A) 

Egoísmo e 
individualismo são 
inerentes ao ser 
humano, alguns 
com maiores doses, 
outros, com 
menores. E, estes 
são elementos 
conflituosos à 
atividade do 
Harmus. É difícil 
fazer com que 
pessoas diferentes 
convivam e 
produzam de 
maneira harmônica, 
entretanto, quando 
esta barreira do eu 
absoluto é 
superada, o que se 
vê é uma 
construção coletiva 
de rara beleza no 
sentido musical e 
humano.  
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(Cantor Marco 
Maia) 

“O medo cega, 
disse a rapariga 
dos óculos 
escuros, São 
palavras certas, 
já éramos cegos 
no momento em 
que cegamos” 
(pág. 131) 

“Assim, o grupo 
se constitui como 
um microcosmos 
de uma sociedade 
maior que 
enfrenta as 
delícias e as dores 
de se saber, de se 
descobrir e de 
redescobrir seus 
limites para 
continuar se 
superando.” 
(Cantor Leandro 
Rocha) 

“O grupo teria 
que adotar 
medidas nas 
quais  pudessem 
proporcionar, 
com seus 
próprios 
esforços, a 
execução de boa 
parte de seus 
projetos. Daí 
surgiu à ideia das 
coordenações e o 
trabalho foi 
dividido”  
(Cantor Marco 
Maia) 

“Para mim, o 
caos no Harmus 
é no momento 
de entrada. Não 
há teste de 
seleção, todos 
podem entrar, 
mas quando 
entramos, nos 
deparamos com 
um repertório 
complicado, o 
grupo já 
cantando e dá 
medo de não 
conseguir 
acompanhar. 
Nisso muita 
gente desiste 
logo no início, 
sem nem tentar. 
Acho isso 
importante, 
porque quem 
insiste e se 
esforça, 
consegue 
acompanhar e 
isso passa como 
experiência de 
superação na 
vida.” (Cantora 
B) 

O medo é capaz de 
fazer com que 
fiquemos parados, 
na ilusão da 
autoproteção. 
Achar novas 
possibilidades, seja 
do ponto de vista 
organizacional de 
pessoal e de 
planejamento 
financeiro é um 
desafio pois 
acrescentamos algo 
de novo na 
atividade do grupo 
e o novo é sempre 
causador de certo 
temor. Além disto, 
outro ponto 
importante é fazer 
com que cada novo 
cantor supere o seu 
medo de se achar 
capaz de integrar o 
Harmus. Alguns 
desistem antes de 
entrar,  outros 
desistem após o 
primeiro ensaio, 
outros se inserem 
no coro. O nosso 
papel é de 
encorajá-los 
evidenciando que 
todos podem, basta 
querer. Isso acaba 
sendo uma 
superação ou 
desistência de si, a 
seleção é realizada 
por si próprio.  
 

“os grupos, em 
geral, salvo o 
caso de algum 
mais coeso por 
razões que lhes 
são próprias e 
que não 
conhecemos, 
vão perdendo e 
ganhando 
aderentes ao 
longo do dia, há 
sempre um cego 
que se 

“A maestrina 
utiliza palavras 
que incentivam as 
ações 
colaborativas e 
cuida de cada 
integrante em prol 
do ser coletivo. 
No Harmus, fica 
quem se 
identifica.” 
(Cantor Leandro 
Rocha) 

“Como a vida 
nem sempre pode 
andar no ritmo e 
da maneira que 
desejamos, 
alguns coralistas 
se desligam e 
outros ingressam 
e os que criam 
vínculos mais 
longínquos 
agregam grande 
experiência ao 
grupo e ensinam, 

“Para mim o que 
dói é a alta 
rotatividade de 
cantores. Às 
vezes tento 
achar se há um 
motivo, mas 
percebo que não 
há, pois cada um 
sai por motivos 
diferentes, por 
motivos próprios 
que vão desde 
horário, 

No Harmus, a 
seleção natural é 
soberana e é 
realizada por cada 
cantor em relação a 
si mesmo. O estar 
ou não estar 
inserido deve-se ao 
seu interesse 
individual em 
pertencer a este 
coletivo. Ninguém 
se encontra atado 
às amarras do 
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trasmalha e que 
se perde, outro 
que foi 
apanhado pela 
força da 
gravidade e vai 
de arrasto” 
(pág. 249) 

aos recém 
chegados, essa 
filosofia 
Harmus.” 
(Cantor Marco 
Maia) 

trabalho, não 
gostar da 
maestrina... Não 
vejo um motivo 
preponderante, 
senão, 
trataríamos 
disso.” Cantor I) 

vínculo 
empregatício, 
portanto, a 
liberdade de ir e vir 
confere 
rotatividade de 
cantores e, ao 
mesmo tempo, uma  
rara disposição que 
confere a boa 
qualidade musical 
do grupo. 

“queriam saber 
exactamente 
como 
acontecera, se a 
mudança se 
dera só nos 
olhos ou se 
também sentira 
alguma coisa no 
cérebro” (pág. 
308) 
 

“Configurou-se de 
forma cada vez 
mais progressiva 
através dos 11 
anos de trajetória 
como Corista, 
levando-me a 
reflexão diária do 
papel que exerço 
na sociedade e do 
comprometimento 
que devo ter como 
agente que sou em 
meu papel de 
educadora 
musical, buscando 
proporcionar uma 
educação musical 
de qualidade e 
extensiva a 
todos.” 
(Cantora 
Dalvalene 
Macedo) 

“A produção 
musical, desde 
sua concepção, 
passando por 
todo aprendizado 
e execução, 
estimula o ser 
humano à 
criatividade, 
desenvolvimento 
de bom senso e 
cooperação. 
Além disso, 
permite contatos 
de diversas 
interfaces de 
âmbito 
profissional,  
visto que 
podemos 
interagir com 
pessoas de 
diversas áreas do 
conhecimento e 
discurir e 
compartilhar 
idéias.” 
(Cantora Evelissa 
Mendes) 

“Acho muito 
bom porque 
normalmente 
chegamos aqui 
com muitos pré-
conceitos e a 
partir da 
convivência com 
pessoas tão 
diferentes, 
percebemos que 
os pré-conceitos 
são nocivos e 
nos afastam das 
pessoas. Canto 
ao lado de 
pessoas que 
aprendi a vê-las 
com outros 
olhos, isto é 
muito bom.” 
(Cantor G)  

Entendo que cada 
cantor do Harmus 
passa por 
experiências 
importantes do 
ponto de vista da 
coletividade, desde 
a aceitação do 
outro, como 
também a aceitação 
de si, a partir da 
aceitação do seu 
próximo. Percebem 
a bandeira da 
coletividade desde 
o momento em que 
entram sabendo 
que não há teste 
musical excludente, 
todos podem entrar 
ali. Em relação ao 
aspecto musical, 
acertar ou errar não 
se remete a um 
cantor, e sim a 
todos, mesmo que 
seja um apenas que 
tenha cometido 
algum engano. É 
perceptível como 
os cantores, ao 
longo do tempo, 
levam esta reflexão 
para suas vidas, 
entendendo a 
condição de 
coletividade que o 
viver em sociedade 
impõe a todos os 
seres humanos. 
 

“Por que foi 
que cegámos, 
Não sei, talvez 
um dia se 
chegue a 
conhecer a 
razão, Queres 

“Para a música 
ficar fluente, 
afinada e com 
"alma" capaz de 
arrebatar, 
primeiro é 
necessário muito 

“Foi como 
coordenador que 
me dispus ainda 
mais a perder o 
senso de 
individualidade 
para construir 

“Para mim, a dor 
não existe. A dor 
é algo que nós 
criamos e, 
apenas se 
queremos nos 
entregamos a 

Em análise 
interpretativa e 
comparativa, no 
romance o no 
Harmus, 
relacionamos que 
estar cego implica 
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que eu te diga o 
que penso, Diz, 
Penso que não 
cegámos, penso 
que estamos 
cegos, Cegos 
que vêem, 
Cegos que, 
vendo, não 
vêem.” (pág. 
310) 

ensaio, muito 
envolvimento e 
doação. Assim 
também são as 
situações 
encontradas na 
nossa sociedade. 
Nada vem de 
graça. Tudo é 
trabalho e 
dedicação” 
(Cantor Leandro 
Rocha) 

com a beleza e a 
magia da 
produção vocal 
coletiva (...) 
“Erramos 
tentando acertar, 
e dos erros 
podemos fazer 
inúmeros acertos. 
No Harmus, a 
seleção é 
espontânea, fica 
quem se adapta. ” 
Assim o Harmus 
vai se refazendo 
em contingente e 
se readaptando 
em novas 
necessidades para 
proporcionar um 
universo musical 
cada vez mais 
abrangente. ”  
(Cantor Marco 
Maia) 

ela. Se não 
damos atenção, 
ela sequer existe. 
Não sinto 
nenhuma dor no 
Harmus.” 

(Cantor H) 

em não enxergar o 
outro, e a partir 
disso, a não 
enxergar-se 
também. O olho 
existe para olhar 
quem e o quê está 
além de si próprio, 
negar esta visão, 
entendemos que é 
cegar. Estar aberto 
para ver significa 
evocar a lucidez a  
que os sábios como 
Saramago nos 
chamam a atenção, 
que busca sarar a 
quem queira ver o 
que está à  vista de 
todos. 

 

 


