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   VOZESA



O grupo vocal A QUATRO 
VOZES, formado pe-
las irmãs Dora, Jurema e 
Jussara, acompanhadas de 
um trio de instrumentis-
tas – buscam fazer música 

popular brasileira de maneira apaixonada. 
Desenvolvem um trabalho de valorização da 
MPB mesclando inúmeros elementos de uma 
forma muito original através de músicas que 
expressam o valor do indivíduo e dos senti-
mentos humanitários. O grupo desenvolve 
uma interessante e alquímica trama de sons 
e ritmos mostrando aos que o ouvem a plu-
ralidade musical do nosso Brasil. Ao longo 
destes anos vem apresentando esse trabalho 
em diferentes locais e cenários culturais. Em 
1997 participou do 17º Festival Do Fogo de 
Cuba, na cidade de Santiago, em 1998 esteve 
no FEMADUM - Festival de Musica e arte do 
OLODUM - Pelourinho, Salvador (BA).  Tam-
bém se apresentou no33º Festival de Inverno 
de Campos do Jordão,  Memorial da Améri-
ca Latina, Centro Cultural São Paulo, Teatro 
Municipal, Tom Brasil, Supremo Musical,  
Sesc Ipiranga, Sesc Vila Mariana, Sesc Santo 
Amaro, Sesc Belenzinho, Sesc Sto André, Bi-

rigui, Presidente prudente, São Luís do Para-
itinga, Cunha, Santo André, Iguape, FNAC de 
São Paulo e rio de janeiro – nas cidades de ,  
Guaxupé, Divinópolis, Belo Horizonte – MG , 
Salvador , Maceió , Recife , Fortaleza e Curiti-
ba . No ano de 2005 foi indicado na categoria 
vocal como um dos melhores grupos pelo prê-
mio TIM e também no projeto RUMOS, pro-
movido pelo ITAU CULTURAL, o quarteto 
tambémesteve presente. No projeto CONEX-
ÃO TELEMIG CELULAR, o quarteto esteve 
entre os 10 escolhidos, como novosnomes  da 
musica mineira. No ano de 2008lançaram o 
seu  3º cd “ interior “ pela gravadora PAULUS . 
O lançamento foi realizado no sesc POMPÉIA 
em julho de 2008 e o quarteto posteriormente 
fez lançamento em vários Sesc como: Sesc Ipi-
ranga , Sesc Presidente. 

De 2010 até 2014desenvolveu diversos pro-
jetos com escola com Abertura do ano letivo 
para professores da rede publica de São Ber-
nardo, Concertos didáticos nas escolas da 
zona sul de São Paulo, mais cultura na escola 
pelo Ministério da Cultura , além de receber o 
premo Luiza Maim pela Secretaria Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial – SMPIR.

REALIZAÇÃO DO GRUPO MUSICAL A QUATRO VOZES:

2014: Mais cultura na escola parceira com a escola The Dutra escola da periferia de São Paulo 
e Ministério da Cultura:



2014 - Chá preto Evento de moda, música e arte no Espaço pau Brasil- vila Madalena:

2014 - Pesquisa cultural no Egito, integração com comunidade negra egípcia descendentes da 
época de faraó núbios:

2014 - Participação nas rodas de negócios da MICSUR – Argentina:



2014 - Organização do fortalecimento identidade cultural de Guaxupé através do projeto de 
capacitaçãode 15 grupos de  Folia de reis e pastorinhas, cortejo pela cidade e escrita de livro:

2014 - Integração com Associação cultural cachuera e festas populares folia de reis e cacheiras 
do divino- São Paulo:

2013 - Integração com grupo de Moçambique de ibiraciem Guaxupé- MG e Workshop no con-
gresso de terapia comunitária na Paraíba:



2013 - Congresso internacional de Atenção Primária em São Paulo e de Humanização da 
saúde através da música na zona sul da cidade de São Paulo:

2013 - Projetos:  Novembro negro com a Cooperifa, concertos didáticos em escolas da zona sul 
da cidade de São Paulo:



2012 - Participação no congresso internacional de família construcionando:

2012 - Intercambio e pesquisa cultural pelas comunidades indígenas ribeirinhas do rio negro e 
Solimões  – Amazônia:

2012 - Realização de intercambio cultural em Vancouver Canadá:



2011 - Pesquisando ritmos afro latinos na cidade de Montevideo Uruguai contato com a insti-
tuição Mundo Afro e com o grupo musical Máquina Camdombera:

2011 - Pesquisa de ritmos afro latinos nas cidades de lima e Cuscono Peru:

2013 - Intercâmbio  cultural  na cidade de Montevideo Uruguai contato com uma Yamada  e  
intervenção musical com o grupo musical maquina Camdombera:



2010 - Viagem em turnê artística pelas cidades de Coimbra, Lisboa e Sintra – Portugal:

Atuação na área de musicoterapia em parceria com o Instituto  Afinando a Vida curso de mu-
sicoterapia com Joel Kroeker- Canadá

INTERCÂMBIO CULTURAL

Espanha e apresentação de trabalho sobre musicoterapiana Holanda em 2011:



PARCERIAS
Projeto Identidades Gerais de 2013 a 2015 
Espaço Cachuera , Sesc Vila Mariana , Teatro de Guaxupé , Sesc Santo Amaro:

2015 - Projeto Conexão candombe com A Quatro Vozes em Trio e A Máquina Candombera se 
apresentam na sala Zitarrosa em Montevideo:


