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Resumo: O coro infantojuvenil Tons e Cores, faz parte do Projeto “Educanto: educação musical por meio do 

canto coral infantojuvenil”, vinculado ao curso de Licenciatura em Música da UEPG. O Tons e Cores, teve seu 

início no segundo semestre do ano de 2018 a fim de oportunizar crianças e adolescentes da comunidade em geral 

da cidade de Ponta Grossa – PR, a aprendizagem musical por meio do canto coral. O presente trabalho tem por 
finalidade conhecer o perfil sócio-econômico-cultural das famílias dos integrantes do Coro em diversos aspectos 

como faixa etária, escolaridade e renda familiar a fim de relacioná-los com o que leva os pais a escolherem uma 

atividade musical para os filhos. O perfil indicou que a maioria dos pais do Tons e Cores pertencem à classe 

média e possuem boa formação educacional, optando primeiro pelo estudo e depois a concepção dos filhos. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem musical. Perfil sócio-econômico-cultural. Coro Infantojuvenil. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Educanto: educação musical por meio do canto coral infantil. 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas do Projeto de Extensão Educanto são destinadas: 

- aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Música da UEPG; 

                                                
1 Acadêmica do quarto ano do curso de Licenciatura em Música da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), Regente, Educanto: educação musical por meio do canto coral infantil, Bolsista do Programa 

Institucional de apoio a Inclusão social, Pesquisa e Extensão Universitária- PIBIS/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, 

simoniantunes78@gmail.com 
2 Supervisor do Projeto Educanto; Universidade Estadual de Ponta Grossa; rogerio.debrito@hotmail.com 
3 Coordenador do Projeto Educanto; Universidade Estadual de Ponta Grossa; ronalldu@gmail.com 
4 Supervisora do Projeto Educanto; Universidade Estadual de Ponta Grossa; carlaroggenkamp@yahoo.com.br 
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- aos alunos dos terceiros, quartos e quintos anos do Ensino fundamental I da escola 

de aplicação Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CAIC; 

- aos integrantes do Coro Infantojuvenil da UEPG, alunos selecionados do CAIC; 

- a crianças e adolescentes selecionadas da comunidade, de idade entre seis e 

quatorze anos, participantes do Coro Infantojuvenil Tons e Cores. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O município atingido através das ações extensionistas do projeto é a cidade de Ponta 

Grossa - Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas do Coro Infantojuvenil Tons e Cores são realizadas no 

Conservatório Musical Maestro Paulino, vinculado à Fundação Municipal de Cultura da 

Prefeitura de Ponta Grossa.  

JUSTIFICATIVA 

O capítulo 5 da obra Freakonomics, de Leavitt e Dubner, tem como título: “O que 

faz um pai ser perfeito?” Os autores concluem que mais do que fazer, os pais influenciam os 

filhos pelo que são; uma das escolhas que as pessoas fazem, é em relação à boa educação: 

concluíram que “uma mulher que só veio a ter o primeiro filho com, no mínimo, 30 anos 

provavelmente testemunhará seu bom desempenho escolar. Essa mãe costuma ser alguém que 

quis adquirir uma instrução mais extensa ou deslanchar a própria carreira” (LEAVITT e 

DUBNER, 2007, p. 159-160). 

A procura por uma atividade cultural para os filhos, como cantar em um coro 

infantojuvenil, revela o interesse dos pais em uma formação integral para as crianças, não 

somente baseada na realidade escolar. Bourdieu discute que as pessoas mais ricas em “capital 

cultural têm propensão a investir (...) de preferência, na educação dos filhos e ao mesmo 

tempo, nas práticas culturais” (BOURDIEU, 2007, p. 112); por outro lado, afirmou que as 

mais ricas economicamente “relegam os investimentos culturais e educativos em benefício de 

investimentos econômicos”. Vendrami (2015, p. 127) constatou que uma parte expressiva dos 

alunos de música do Conservatório Musical Maestro Paulino provém de famílias pertencentes 

economicamente à classe média. 
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Conhecer o perfil sócio-econômico-cultural das famílias dos integrantes do Coro 

Infantojuvenil Tons e Cores contribui para identificar a população familiar que além de 

investir na educação escolar, proporciona a seu filho outro saber: a aprendizagem musical por 

meio do canto coral. 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem o objetivo de conhecer o perfil sócio-econômico-cultural das 

famílias dos integrantes do Coro Infantojuvenil Tons e Cores, estabelecendo correlação com 

as realidades constatadas por Bourdieu, Vendrami e Leavitt. 

METODOLOGIA 

Para a pesquisa foi utilizada uma abordagem quantitativa, por meio de pesquisa 

descritiva, com coleta de dados por meio de questionário. Sobre pesquisa descritiva, Gil 

(2002, p.42) explica:  

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 

de relações entre variáveis. [...] Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas 

que têm por objetivo estudar características de um grupo: sua distribuição por idade, 

sexo, procedência, nível de escolaridade. 

 

Treze questões foram elaboradas para coletar dados que identificassem as famílias 

dos integrantes do Tons e Cores de maneira a contemplar o contexto social, econômico e 

cultural, como idade; escolaridade; renda familiar; religião; cultura musical; origem, pois na 

cidade em que ocorre o projeto convivem diversas formações étnicas. O questionário 

contemplou opções objetivas e de múltipla escolha, como também a opção “outros”, que 

consistia em descrever uma opção não especificada. 

Trinta questionários foram respondidos pelos responsáveis das crianças no segundo 

semestre de 2018, com a primeira formação do grupo, que começou neste período. 

Considerou-se como “responsáveis”, aqueles que traziam e buscavam as crianças nos ensaios. 

RESULTADOS 

Os dados obtidos das questões demonstraram que os responsáveis em sua maioria 

estão na faixa etária entre trinta e quarenta anos (77%), como consta no Gráfico 1. Como a 

maior parte dos respondentes eram de pais/mães, deduz-se que são progenitores que optaram 
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por ter os filhos depois dos 30 anos, se equivalendo à observação constatada por Leavitt 

(2007). 

Gráfico 1 – Faixa etária dos responsáveis 

 

                                   Fonte: Figura elaborada pelos autores 

O grau de escolaridade se destaca no ensino superior completo (29%), seguido do 

ensino médio (26%), e especialização/pós-graduação5 (18%) como demonstrado no Gráfico 2. 

Examinando o total de pessoas que investem na educação superior, desde os que estão 

cursando, até os que completaram o doutorado, tem-se o percentual de 68%. Pode-se 

relacionar a quantidade de anos de estudo, com a opção de se ter os filhos próximos aos 30 

anos, numa parcela da população que decide investir na educação antes de se programar a 

chegada dos filhos. Ou, seja, 77% que opta por ter os filhos próximos aos 30 anos, é similar a 

68% que optou por continuar os estudos após a conclusão do Ensino Médio. 

                                                
5 Os respondentes adotaram os termos “Pós-graduação” e “Especialização” se referindo à pós-graduação lato-

sensu. Somou-se os dois para a obtenção de um item só (9+3). 
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Gráfico 2 – Escolaridade dos responsáveis 

 

                                     Fonte: Gráfico elaborado pelos autores 

No Gráfico 3 tem-se o fator relacionado à renda familiar, onde 56% dos respondentes 

se encontra na faixa econômica da Classe C6, que indica classe média, em consonância com o 

dado apresentado por Vendrami (2015). 

Gráfico 3 – Nível econômico familiar 

 

                                  Fonte: Gráfico elaborado pelos autores 

 

                                                
6 As informações do gráfico 3 foram retiradas do site https://cps.fgv.br/qual-faixa-de-renda-familiar-das-classes, 

e direcionadas para o site de cálculo 

http://calculoexato.com.br/result.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros&cce=004, para obtenção dos valores 

atualizados referente à renda familiar mensal: Classe E – até R$ 1.700,00; Classe D – de R$ 1.700,001 a R$ 

2.700,00; Classe C – de R$ 2.700,01 a R$ 11.300,00; Classe B – de R$ 11.300,01 a R$ 14.700,00; Classe A – 

acima de R$ 14.700,01. 

https://cps.fgv.br/qual-faixa-de-renda-familiar-das-classes
http://calculoexato.com.br/result.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros&cce=004
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a presente pesquisa verificou-se que os pais dos integrantes do Coro 

Infantojuvenil Tons e Cores são pessoas com maior escolaridade, que optaram por ter os 

filhos após os 30 anos e pertencentes à classe média, sendo pessoas que consideram a cultura 

com parte integrante do desenvolvimento infantil. 

APOIO 

Agradecimentos ao Programa Institucional de apoio a Inclusão social, Pesquisa e 

Extensão Universitária- PIBIS/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.  
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