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Resumo: Vivenciar experiências com a prática do canto coral e da musicalização infantil é o que o Projeto de 

extensão do curso de Licenciatura em Música da UEPG – “Educanto: educação por meio do canto coral 

infantojuvenil” tem como um de seus objetivos, além de propiciar aos acadêmicos do curso experiências com a 

prática de musicalização e regência de coro infantojuvenil. A finalidade do presente trabalho é relatar algumas 

experiências vividas com a  turma do 5º ano do Ensino Fundamental do CAIC no primeiro semestre de 2019. 

Com base em relatórios e planejamentos de aulas nos foi possível compreender as abordagens pedagógicas 

utilizadas para o processo de musicalização e desenvolvimento da prática do canto coral, bem como observar o 

progresso das crianças na compreensão e vivência musical dentro do Projeto Educanto.  Verificou-se que as 

atividades de musicalização contribuíram significativamente para o desempenho do repertório apresentado na 

XXVIII Semana Acadêmica de Música da UEPG.   
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PÚBLICO-ALVO  

O público-alvo do projeto Educanto são os alunos dos terceiros, quartos e quintos anos 

da Escola Álvaro Augusto Cunha Rocha, assim como dos sextos anos da Escola Estadual 

Halia Terezinha Gruba, ambas pertencentes ao Centro de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente (CAIC-UEPG), em que cerca de 180 alunos da instituição são beneficiados pelo 

projeto. Para o presente trabalho apenas uma parte deste público foi observada, os alunos do 

quinto ano do Ensino Fundamental. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-Paraná 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

- Departamento de Artes da UEPG, Campus Uvaranas, UEPG / Ponta Grossa; 

              - Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, Campus Uvaranas, UEPG / 

Ponta Grossa; 

JUSTIFICATIVA  

 O projeto "Educanto: educação musical por meio do canto coral infantojuvenil" 

iniciou em 2016, e desde lá conta com a parceria do Centro de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente (CAIC/UEPG). As ações desenvolvidas pelo projeto Educanto justificam-se pela 

promoção da familiaridade com a prática vocal, do aprimoramento técnico-vocal, do 

desenvolvimento da percepção e leitura musical . 

O presente trabalho justifica-se na análise do processo de musicalização vivenciados 

pelas crianças do 5º ano do CAIC/UEPG e suas contribuições para o processo de 

desenvolvimento do canto coral para apresentação no XXVIII Encontro de Coros 

Infantojuvenis da UEPG . 

OBJETIVOS  

O Projeto Educanto é coordenado por professores do curso de Licenciatura em Música 

da UEPG e tem como objetivo proporcionar às crianças experiências com a arte musical por 
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meio do canto coral. Visa ainda, propiciar aos acadêmicos do referido curso a possibilidade de 

“desenvolver habilidades e competências musicais e extramusicais ligadas à direção de coros 

infantojuvenis”. (PARANÁ;2018). 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise do processo de 

musicalização vivenciados especificamente pelas crianças do quinto ano do Ensino 

Fundamental do CAIC/UEPG no primeiro semestre de 2019, bem como demonstrar a 

contribuição deste processo para a prática de canto coral e no seu desempenho no XXVIII 

Encontro de Coros Infantojuvenis da UEPG. 

METODOLOGIA  

Este estudo apresenta uma abordagem qualitativa, por meio de pesquisa documental 

com consulta a planejamento e relatórios elaborados pelos acadêmicos regentes. Da pesquisa 

documental, Gil (2002, p.45) afirma: “[...] vale-se de materiais que não recebem ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa”.  

O quinto ano é composto por duas turmas (A e B) que agregam um total de 62 

alunos. As aulas de musicalização ministradas foram planejadas buscando atender, pelo 

menos, três das etapas metodológicas estabelecidas pelo projeto que são: sensibilização 

corporal e da escuta, conscientização dos elementos estruturais da música, técnica vocal, 

repertório musical pedagógico e artístico.  

Juntamente com as aulas de musicalização acontecem os ensaios de repertório, que é 

previamente escolhido para apresentação em dois concertos durante o ano letivo, um em 

meados do mês de junho e um grande concerto ao fim de cada ano letivo que geralmente 

acontece no mês de novembro. As atividades de musicalização são pensadas visando os 

desafios exigidos pelo repertório artístico. Após a aplicação das aulas e ensaios os regentes 

preenchem um relatório em que discriminam como se desenrolaram as atividades propostas 

no planejamento. Relatam se os seus objetivos foram alcançados, opinam sobre pontos 

positivos ou negativos da proposta planejada e comentam sobre as dificuldades técnico-

musicais encontradas no ensaio do repertório.  

Com base no procedimento de investigação acima citado identificou-se uma 

categoria central de análise: Repertório artístico. Dentro desta categoria algumas unidades de 
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análise foram levantadas: afinação, articulação, projeção da voz e memorização da letra do 

repertório.  

 Desde o início do ano letivo, que aconteceu no dia 04 de abril deste ano até o dia da 

apresentação no XXVIII Encontro de Coros Infantojuvenis da UEPG ocorrido no dia 19 de 

junho, foram realizadas um total de dez aulas que envolveram atividades de musicalização, 

práticas pedagógicas e ensaio de repertório artístico. Para o repertório artístico foram levadas 

três músicas que compõem o concerto de final de ano, com o tema Doces Melodias. São elas: 

É de chocolate, de Michael Sullivan e Paulo Massadas, Doce Alegria, de  Michael Sullivan e 

Paulo Massadas e Chocolate, de Augusto Cesar e Paulo Sérgio Vall. O repertório foi pensado 

em consonância com Gisele Cruz (1997, p.67), que orienta: “os princípios básicos para 

auxiliar a definição do que cantar: peças que estejam dentro de uma tessitura vocal adequada à 

voz infantil; texto com bom conteúdo, apropriado a faixa etária do grupo; músicas 

tecnicamente acessíveis, mas que proponham desafios, conjunto de peças que viabilizem o 

desenvolvimento vocal do grupo.” Antes de cada ensaio de repertório foram realizadas 

atividades para preparo e aquecimento vocal e algumas estratégias para trabalhar as unidades 

de análise.  

Para trabalhar a afinação além dos vocalizes realizados, foi trabalhada durante 

praticamente todas as aula a atividade de manossolfa que é definida por Lisboa (20015, p.32) 

como 

“técnica de solfejo em que cada nota é associada a um sinal feito com as mãos, 

dividindo-se nas categorias: falado (para fixar a associação das notas com os sinais 

específicos), entoado (em que já é aplicada a entonação correta das notas ao associá-

las aos sinais), simples (a uma voz) e desenvolvido (a duas ou mais vozes).” 

Para tal, a regente faz uma sequências de sinais com as mãos e os alunos reproduzem 

cantando as alturas pedidas, os alunos já conheciam esta atividade com as notas Sol, Mi e Lá, 

realizada nos anos anteriores. Em 2019, inseriu-se a nota Dó que era desconhecida e não 

houve dificuldades para os alunos cantarem sempre com auxílio do teclado. Uma variação 

para esta atividade é colocar o aluno para atuar como regente, direcionando os colegas, 

variação que é bastante esperada e disputada por eles.  

A música pedagógica Bom Bom serviu como instrumento diferenciado para trabalhar 

articulação ressonância e projeção da voz, além de trabalhar concentração e coordenação 
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motora pois além de cantar as crianças precisavam estar atentas para alguns sons que 

deveriam produzir com o corpo.  Para Ostetto (2008, p.28)  

“a música pode ser apresentada de forma lúdica estimulando a participação das 

crianças de maneira significativa. É por meio da exploração de diferentes sons, pela 

interação, pelo canto, brinquedos e jogos cantados, sonorização de histórias, 

apreciação e reflexão da produção musical que a criança experiencia e vivencia a 

música, tornando-a parte de sua vida, incorporando estes conceitos, naturalmente.” 

Foram realizadas ainda atividades de introdução à leitura cantada por meio de figuras 

musicais, para auxiliar na forma de cantar e memorização das letras das músicas. Inicialmente 

as crianças cantavam as células rítmicas com as sílabas Tá representada pela figura da 

semínima e Ti Ti representada pela figura de duas colcheias, sem altura definida. Estas células 

referiam-se a um trecho específico da música É de chocolate. Depois de compreendida esta 

etapa antes mesmo de substituir as figuras pelas letras, esta era identificada pelos alunos 

tornando fácil a assimilação da mesma. Depois, foram inseridas as alturas e facilmente foi 

executada pelos alunos.   

RESULTADOS  

Com o olhar voltado para a categoria central e as unidades de análises levantadas 

foi possível observar alguns pontos positivos: a turma A é mais comprometida com o item 

memorização do repertório, em contra partida a turma B possui uma maior facilidade para 

desenvolver o item afinação e todas as atividades voltadas para a execução desta unidade de 

análise. Como pontos negativos citamos o fato de a turma A perder constantemente a 

concentração para o item afinação havendo a necessidade de constante retomada de alturas 

através do teclado, já em relação à turma, B nota-se a facilidade para dispersar e tumultuar 

pois chegam mais agitadas e eufóricas, o que de certa forma fez com que a turma A sempre 

estivesse à frente da turma B no aprendizado das letras das músicas.  

Tais diferenças foram contornadas na medida em que o XXVIII Encontro de Coros 

Infantojuvenis da UEPG se aproximava. Ao reunirmos as turmas A e B para o ensaio geral, os 

problemas com as letras e afinação quase não existiram uma vez que uma turma deu suporte à 

outra.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Consideramos por fim que foi no momento da apresentação no XXVIII Encontro de 

Coros Infantojuvenis da UEPG que todas as práticas vivenciadas pelos alunos nas aulas do 

projeto Educanto se consolidaram.  

Embora não houve a presença de todos os alunos, justificado pelo fato de o evento 

ser à noite e em local distante de suas casas, os alunos que ali estiveram, conseguiram 

demonstrar ao público presente seu conhecimento e domínio técnico-musical do repertório 

apresentado, corroborando com a afirmação de que as atividades de musicalização realizadas 

pelo projeto Educanto contribuem o para o desenvolvimento da prática de canto coral. 
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