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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar o processo de seleção do Coro Infantojuvenil da 

UEPG, em que foram realizados testes vocais tanto em grupo como individuais para compor um coral de 40 

crianças. Foram registradas observações em relação as vozes das crianças, como: afinação, característica de 

emissão sonora (ar na voz), facilidade ou dificuldade para atingir sons graves ou agudos e extensão vocal. A 

partir dos dados obtidos por meio de uma metodologia descritiva, constou-se que o maior índice de afinação e 

aprovação foram das crianças do 5º ano que já participam há 2 anos do projeto “Educanto: educação musical por 

meio do canto coral infantojuvenil”. Também houve registros de crianças que nunca tiveram contato com música 

e obtiveram um bom desempenho no teste individual, assim como crianças que já cantaram em outros coros e 

não alcançaram resultados positivos individualmente, quanto em grupo. 

Palavras-chave: Canto Coral Infantojuvenil. Afinação vocal. Educação Musical 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Educanto: Educação musical por meio do canto coral infantojuvenil 

PÚBLICO-ALVO  

No projeto desenvolvido no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 

(CAIC) nas turmas de 3º, 4º e 5º anos, o público-alvo são crianças de 8 a 12 anos, enquanto 

que no Coro Infantojuvenil da UEPG, também desenvolvido no CAIC, abrange alunos do 4º, 
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5º e 6º ano, entre 10 e 13 anos.  Paralelamente, o projeto abriga o Coro Infantojuvenil Tons e 

Cores, desenvolvido no Conservatório Musical Maestro Paulino, sendo para crianças e 

adolescentes da comunidade, tendo eles entre 6 e 14 anos de idade. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - PR 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente), Departamento de 

Artes da UEPG, Teatro PAX e Conservatório Musical Maestro Paulino. 

JUSTIFICATIVA 

No Edital 2019 para seleção dos cantores do o Coro Infantojuvenil da UEPG, os 

critérios para admissão foram: afinação e musicalidade. De acordo com Moreti, Pereira e 

Gielow (2012), a afinação vocal implica na reprodução de alturas de notas isoladas e pode 

seguir critérios de avaliação e comparação, desde que se considere o contexto e a cultura em 

questão. Já a desafinação pode ser definida como a não reprodução vocal da linha melódica 

entre os intervalos das notas, sendo diferente do modelo sugerido, e suas possíveis causas 

podem estar relacionadas à dificuldade de percepção musical, à falta de domínio vocal, ou à 

combinação destes fatores.  

Em relação à percepção que pode ser explorada em uma seleção de cantores, 

Sobreira (2016) apresenta algumas pesquisas feitas em relação à testes de percepção. 

 

Os testes de percepção podem e devem ser usados para uma melhor compreensão 

das causas, mas não devem ser os únicos preditores para os problemas ligados à 

desafinação, pois, sendo um fenômeno complexo, ela apresenta várias causas e não 

apenas uma. Há indícios tanto de cantores desafinados que obtêm êxito em testes de 

percepção musical (Wise, 2009) quanto de cantores afinados que não conseguem 

bons resultados em tais testes (Pfordresher; Brown, 2007, p. 108). Também é 

necessário ressaltar que não conseguir cantar afinadamente não está, 

necessariamente, relacionado à falta de musicalidade ou à incapacidade de ter 

reações e comportamentos musicais, conforme apontado por outros autores (Cuddy 

et al., 2005; Sloboda; Wise; Peretz, 2005; Welch, 2001; Wise, 2009).  

(SOBREIRA,2016, p.134) 
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Para Oliveira (2012), durante o processo de musicalização a criança desenvolve a 

capacidade de se expressar integralmente, utilizando-se de movimentos corporais enquanto 

ouve, também desenvolvendo sua percepção.  

Também é pertinente pensar que a musicalização possa ser desenvolvida pelo 

favorecimento do ambiente da criança: lar, escola, igreja, amigos.  

O papel da musicalização é bem importante para desenvolver a musicalidade. 

Dentro das diversas possibilidades de musicalização por meio do canto, da prática 

instrumental, ou das atividades envolvendo elementos da música e do som, destaca-se o canto 

coral, que também para Oliveira (2012), contribui para a formação e fortalecimento cultural 

da criança, assim como permite a socialização com os colegas, superando individualismos e 

aprendendo trabalhar em conjunto. 

Sendo assim, analisar e descrever situações ocorridas durante um teste para um 

coro infantojuvenil, pode contribuir com futuras pesquisas que investiguem fatores que 

levaram a afinação ou desafinação durante um teste. 

. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar o processo de seleção do Coro 

Infantojuvenil da UEPG de 2019. Sendo assim os objetivos específicos se desdobram em 

levantar os dados colhidos durante o processo de seleção para verificar as dificuldades e/ou 

facilidades das crianças no teste em relação a afinação e musicalidade, assim como, realizar 

uma revisão de literatura em relação a afinação das crianças e a contribuição do canto coral 

para tal. 

Por fim, analisar os dados levantados comparando-os com as teorias apontadas pela 

literatura.  

 METODOLOGIA 

A presente pesquisa pode ser caracterizada como pesquisa descritiva, pois de acordo 

com Gil (2002), tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno.  
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Sendo assim, foi observado o processo de seleção de 73 cantores entre 9 a 12 anos, dos 

3ºs, 4ºs e 5ºs anos do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) a fim de 

compor o coro de 40 vozes. 

Durantes o processo foi registrado o desempenho dos candidatos e posteriormente 

analisados os dados obtidos por meio de categorização, primeiramente dos candidatos 

selecionados para a primeira e segunda voz, e em seguida dos não selecionados. Em cada uma 

dessas categorias, foram agrupadas as crianças pelo sexo e pelo ano escolar.  

Na categoria dos selecionados, houve uma subdivisão com a quantidade de: 1- 

crianças afinadas; 2- afinadas com característica na voz, como a quantidade de ar; 3- afinados 

e tímidos; 4- afinados mas com pouca projeção; 5- crianças que mesmo nervosos mantiveram 

a afinação; 6- afinados porém com dificuldade em um dos exercícios; 7- afinados que foram 

melhor em grupo do que individualmente. Já na categoria dos não selecionados, houve uma 

subdivisão com a quantidade de: 1- crianças desafinadas; 2- desafinados que cantaram em 8ª 

diferente da tocada no teclado; 3- desafinados que não eram perceptivos para acompanhar a 

melodia tocada; 4-  crianças com muita dificuldade em um ou ambos exercícios;  5-  crianças 

que estavam fazendo o teste sem querer. 

Por fim, foi realizada uma revisão de literatura em relação a afinação e musicalidade, 

comparando com o resultado obtido na seleção. 

 

 

RESULTADOS 

Dentre as 73 crianças inscritas, 43 eram meninas e 30 eram meninos. A partir dos 

registros do processo de seleção, 15 crianças atingiram a afinação sem dificuldade ou sem 

nenhum outro ponto envolvido. A maioria destas era do 5º ano. 

Alguns eram afinados e apresentaram um pouco de ar na voz, o que foi apenas anotado 

como característica da voz da criança, sem ser um impedimento para seleção. Diferente de um 

candidato que possuía ar na voz em excesso, o que nos levou a seleciona-lo apenas se 

providenciasse um laudo de um fonoaudiólogo alegando que o mesmo poderia cantar no coro. 

Dentre os 40 cantores selecionados, 7 tiveram dificuldade em um ou outro exercício 

realizado no teste. Já dentre os 33 não selecionados, 15 tiveram dificuldade em um ou outro 

exercício realizado no teste, ou até mesmo em ambos. Foi perceptível a influência do 
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nervosismo no desempenho de algumas crianças selecionadas, já os não selecionados não 

apresentaram nervosismo durante o teste.  

Foi perguntado às crianças por que elas estavam realizando o teste. A maioria 

respondeu que estava presente por gostar de cantar e gostar de música. Em seguida foi 

questionado se já haviam cantado em um coral. A maioria apontou que sim, sendo eles o 

próprio Educanto, e também coral de igreja. Um menino disse nunca ter cantado em um coral, 

e não conhecia nem os exercícios (vocalizes) realizados no teste, pois era novo na escola e 

não havia participado do Educanto, porém o mesmo, teve um bom desempenho no teste. A 

maioria dos selecionados estão no 5º ano, e participaram do projeto Educanto desde o 3ºano. 

Dentre os não selecionados, a maioria possuía dificuldade de afinação, e alguns 

destes, além da desafinação, cantavam 8ª abaixo ou acima do que estava sendo tocado no 

teclado, isto é, entoavam a mesma melodia, mas não na mesma região, e sim em uma mais 

grave ou mais aguda. Mesmo com ajuda das avaliadoras para cantarem na 8ª correta, não 

conseguiam se localizar sonoramente, demonstrando dificuldade de percepção. Em dois casos, 

as crianças atingiram a afinação, porém cantando numa 8ª diferente do que estava sendo 

tocado no teclado. 

Alguns tiveram muita dificuldade no exercício de escala ascendente (Dó, Ré, Mi, Fá 

Sol, Lá, Si, Dó), enquanto outros tiveram dificuldade no exercício de escala descendente (Si, 

Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó), ou ainda, em alguns casos possuíam dificuldade em ambos. Outro 

caso foi de crianças que não conseguiam acompanhar a melodia tocada no teclado, cantando 

melodias diferentes, obtendo assim a desafinação. 

Em sua pesquisa, Oliveira (2012), fala sobre Dalcroze, educador musical suíço que 

propôs uma educação musical baseada em movimento. De acordo a autora, Dalcroze 

constatou a precariedade do preparo auditivo de seus alunos e também percebeu  que seus 

alunos tinham dificuldades para cantar obedecendo a organização rítmica das melodias, 

apesar de compreendê-la bem e para ele essas dificuldades estavam relacionadas ao controle 

sobre os movimentos do aparelho vocal, o que o levou a desenvolver sua proposta envolvendo 

música e movimento. No teste pôde-se perceber, em alguns casos, essa precariedade, assim 

como dificuldades de cantar acompanhando a melodia correta. 

 Algumas crianças cantavam de maneira afinada e precisa em grupo, mas sozinhos 

desafinavam ou cantavam em 8ªs diferentes do que estava sendo tocado. Ao serem 

questionadas do porquê estavam ali e se já cantaram em um coral, a maioria das respostas 
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também foram positivas, exceto por um menino que alegou que a mãe o inscreveu e ele não 

queria cantar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos, destaca-se o bom desempenho de alunos que estão 

envolvidos no projeto Educanto a mais tempo, assim como os que, além do projeto, são 

envolvidos com coral de igreja, ou só haviam participado de outros coros. 

Dentre os selecionados, 50% são alunos do 5º ano, que participam do projeto desde 

2017; 35% são alunos do 4º ano que iniciaram no projeto no 2º semestre de 2018; e 15% são 

alunos do 6º ano. A turma do 6º ano participou de 2016 a 2018 no projeto, porém os alunos 

inscritos e selecionados, por serem alunos novos na escola não chegaram a participar 

anteriormente. 

Também se destacam curiosidades como o caso de alunos que nunca tiveram contato 

com canto coral ou aulas de música obterem um bom resultado no teste, enquanto crianças já 

envolvidas com música obterem melhores resultados em grupo do que individualmente. Com 

isso, é possível destacar a importância do projeto e do canto em grupo, que, além da 

socialização e demais benefícios, contribui para a aprendizagem e percepção musical de um 

aluno com dificuldades de afinação.  

APOIO 

Acadêmica bolsista pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG. 
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