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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo, relatar o processo de uma das frentes de atuação do projeto 

Educanto: o Coro Infantojuvenil Tons e Cores. Traz, sob o olhar de uma acadêmica, o processo ensaio-

apresentação realizados desde o início do coro, à sua primeira apresentação.  Fundado em 2018, o coro é 

formado por 35 crianças e juvenis de 6 a 14 anos de idade pertencentes à comunidade ponta-grossense.  Com um 

cunho descritivo, esse estudo de natureza qualitativa, vai refletir os pontos relevantes presentes nas atividades de 

ensaio e concerto, representados da seguinte forma: repertório, dinâmica de ensaio, parcerias e concepção visual.  
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O projeto “Educanto: educação musical por meio do canto coral”, atende cerca de 200 

crianças pertencentes ao 3º, 4º e 5º anos do Centro de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente (CAIC-UEPG), desenvolvendo a prática de musicalização por meio do canto 

coral. Outra frente de atuação diz respeito ao Coro Infantojuvenil Tons e Cores, tendo como 

público-alvo, crianças e juvenis de 6 a 14 anos que fazem parte da comunidade ponta-

grossense.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Em decorrência da parceria estabelecida, os ensaios do Coro Infantojuvenil Tons e 

Cores são realizados no Conservatório Musical Maestro Paulino. 

JUSTIFICATIVA 

 O projeto de extensão ligado ao curso de Licenciatura em Música da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, “Educanto: educação musical por meio do canto coral 

infantojuvenil” teve início no ano de 2016, com o objetivo de proporcionar aos graduandos a 

oportunidade de pesquisar, refletir e vivenciar a prática de canto coral infantojuvenil, além de 

oportunizar também às crianças participantes, a prática do canto coral e o desenvolvimento 

musical. Intentando a importância que a música possui, e os benefícios que traz à sociedade, 

Amato (2016, p.93) ao citar Platão, diz que: 

Antes mesmo de exercitar o corpo, fazia-se necessário modelar a alma e o caráter 

por meio da música. A educação pela música traria, então, benefícios à formação 

moral do cidadão: “a educação musical é soberana porque o ritmo e a harmonia 

gozam, ao mais alto ponto, do poder de penetrar na alma e comovê-la fortemente.  
  

 Em 2018, foi criado o Coro Infantojuvenil Tons e Cores, tendo como público-alvo, a 

crianças e juvenis pertencentes à comunidade de Ponta Grossa. Visando a importância que a 

música traz à comunidade e que a atuação do profissional da área musical não está restrita ao 

espaço escolar (SOUZA, 2001; FONTERRADA, 2005), este trabalho apresenta o relato de 

experiência realizado sob o olhar de uma acadêmica, que descreve o processo ensaios-

apresentação desempenhado com o Coro Infantojuvenil Tons e Cores, desde o início das 
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atividades, até sua estreia, evidenciando a importância de ensaios, concertos e outros 

elementos que integram a prática de canto coral.  

OBJETIVOS  

 

Esta reflexão tem como objetivo geral, descrever as etapas realizadas, e as diversas 

ações pedagógico-musicais presentes nos ensaios e apresentações do coro. Como objetivo 

específico, tenciona descrever os processos realizados, como a apresentação do repertório ao 

coro, que foi selecionado pensando nas especificidades técnicas, sobretudo equalização de 

som; o processo de condução dos ensaios; a importância de parcerias estabelecidas, e a 

relevância da concepção visual.  

 

METODOLOGIA 

 Este trabalho é um estudo de caso, de natureza qualitativa e de cunho descritivo. Sobre 

a pesquisa descritiva, Godoy (1995, p. 62) comenta:  

Visando à compreensão ampla do fenômeno que está sendo estudado, 

considera que todos os dados da realidade são importantes e devem ser 

examinados. O ambiente e as pessoas nele inseridas devem ser olhados 

holisticamente: não são reduzidos a variáveis, mas observados como um 

todo. 

Para dar início ao coro infantojuvenil, nos dias 20, 23 e 26 de agosto de 2018, foi 

realizada uma seleção de cantores entre 6 e 14 anos. Os candidatos se apresentaram 

individualmente, realizando exercícios vocais, enquanto a afinação e tessitura vocal eram 

observadas e anotadas pelo professor coordenador do projeto, acompanhado de uma 

acadêmica bolsista.  Após esse processo, foi divulgada publicamente a lista de cantores 

selecionados para participarem do coro. 

No dia 03 de setembro, foi dado início aos ensaios no Conservatório Musical Maestro 

Paulino, que disponibilizou uma sala para o projeto. Os ensaios foram fixados em dois dias da 

semana (segundas e quintas-feiras), com 1h15m de duração, sendo organizados da seguinte 

forma: 
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- Os primeiros quinze minutos eram reservados para exercícios de preparação vocal. 

Foram realizadas atividades de relaxamento corporal utilizando dinâmicas por vezes lúdicas, 

seguidas de vocalizes e exercícios preparatórios para a voz. Visando a formação acadêmica 

das graduandas do curso de Licenciatura em Música, as acadêmicas bolsistas obtiveram a 

oportunidade de realizar esse primeiro momento do ensaio atuando como professoras 

regentes. 

- Logo após, durante os quarenta e cinco minutos restantes do ensaio, as músicas do 

repertório eram trabalhadas, com alguns procedimentos para memorização da melodia e letra.  

 

  Por ser um coro recém-formado, o repertório estava pré-definido. De acordo com 

Moreira e Silva (2018, p.11), “é fundamental que o regente escolha músicas apropriadas para 

a tessitura infantojuvenil, e que essas músicas sejam motivadoras para o grupo”. À vista disso, 

a escolha do repertório não foi embasada somente na tessitura vocal infantojuvenil, mas 

também, na facilidade ao cantar, possuindo algumas músicas com textura polifônica. Assim, o 

coro dividia-se, e cada grupo cantava uma melodia com uma parte da letra da música, 

facilitando assim para os cantores, a memorização das músicas.  

Tendo em vista a relevância que os ensaios possuem, Figueiredo (2006, p.9), afirma 

que: 

Ensaiar é uma oportunidade para um processo permanente de musicalização 

[...], não se trata, apenas, de resolver pontos problemáticos de uma 

determinada obra. É preciso ter em mente que tudo o que se trabalha numa 

obra reflete em todas as obras do repertório do coro.  

 

Dentro de aproximadamente um mês após o início dos ensaios, as crianças 

apresentaram o primeiro concerto, “Criançada”. Em homenagem ao mês das crianças, o coro 

preparou nove músicas com temas relacionados à infância: Dança dos brinquedos (Paulinho 

Tapajós), Cabra-cega (Milton Karan), Bicicleta (Toquinho), Pipa (Milton Karan), A bola 

(Toquinho), O rato roeu a roupa do rei de Roma (Carla I, Roggenkamp), Sapato-pé 

(Cristiane Otutumi), O sapato que miava (Bia Bedran) e Criança é vida (Toquinho).  

 Para que o concerto fosse realizado com êxito, algumas parcerias foram essenciais.  

Uma das parcerias foi com o projeto de extensão Coro em Cores, grupo vocal misto 

direcionado ao público adulto. Essa parceria foi estabelecida com a intenção de fazer com que 

os cantores do Coro Infantojuvenil Tons e Cores, se sentissem musicalmente valorizados por 

estarem dividindo palco com um coro adulto. Outra parceria foi realizada com Zek Ramos e a 
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Companhia Diálogos Culturais, que trouxeram para o coro, a ludicidade. Segundo Campos 

(1997), os exercícios carregados de ludicidade facilitam o trabalho, e conquistam a vontade da 

criança em relação à atividade. Os acadêmicos e egressos do curso de Licenciatura em Música 

da UEPG, também fizeram parte desse processo, qualificando o nível de acompanhamento do 

coro. 

Valorizando a concepção visual do espetáculo, foram confeccionadas camisetas 

personalizadas com a logo do coro, e praticadas coreografias para algumas músicas do 

repertório. Segundo Schwartz e Amato (2011 apud COSTA, 2009), ao refletir sobre a 

expressão cênica no canto coral, focalizando adolescentes, reitera que a estratégia de 

utilização de recursos de movimentos cênicos aplicados à performance de canto possibilita a 

criação de novas linguagens ao canto coral, além de favorecer a motivação para melhoria da 

vivência em si e de aspectos subjetivos referentes ao autoconhecimento e consciência de si. 

  

RESULTADOS 

Diante da reflexão feita, foi possível analisar os elementos que compõem a prática de 

coral no seu todo, entendendo a relevância de saber escolher o repertório, tendo em vista que 

não é uma tarefa tão fácil. De acordo com Caetano (2015 apud VIEIRA, 1997, p. 66), “a 

criança pode, a princípio, cantar tudo. Mas a atividade coral deve buscar oferecer aquilo que 

dificilmente será vivenciado por ela em outro lugar”. Além do repertório, é preciso também, 

valorizar os ensaios, momento em que os coralistas se preparam, aprendem e aperfeiçoam a 

prática de canto. As parcerias também são de extrema importância, não apenas para incentivo dos 

participantes, mas para abrilhantar também, o concerto. Por fim, foi possível analisar a 

integralidade que a expressão cênica pode trazer.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da abordagem qualitativa realizada, podemos concluir que a prática de canto 

coral possui muitos elementos que a integram e fazem total diferença.  É impossível ignorar 

os resultados que o projeto tem trazido ao longo do período de sua existência. Sendo assim, 

objetivamos a continuidade do projeto e suas frentes de atuação, buscando sempre o 

aperfeiçoamento do mesmo. 

APOIO 
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A autora desse trabalho foi bolsista da Pró- Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais. 
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