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Coro juvenil: fazendo música em conjunto
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Resumo: Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa bibliográfica realizadacomo trabalho de conclusão do Curso de Graduação em Música da UniversidadeEstadual de Maringá - UEM, intitulado Coro juvenil: aspectos técnicos e pedagógicos,concluído em 2008. A pesquisa teve como objetivo refletir sobre a prática musical decoros juvenis, destacando alguns aspectos que devem ser levados em consideração parao trabalho com essa faixa etária, como os objetivos de se cantar em conjunto, a escolhado repertório e a apresentação musical do grupo. Para a construção desse artigo foidesenvolvida uma pesquisa bibliográfica. Para tanto, o primeiro passo do trabalho foifazer um levantamento bibliográfico dos trabalhos publicados em anais de eventosespecializados e livros que tratam da temática abordada tais como Schimiti (2003),Soares (2006), Schmeling (2003), Mardini (2007), Fucci Amato (2007), Queiroz eMarinho (2007), Oliveira (2010); dentre outros. No âmbito do canto coral infantil,infanto-juvenil e juvenil há diversos trabalhos de pesquisa desenvolvidos. Dentre elesdestacam-se Mardini (2007); Schmeling (2005); Oliveira (2003); Schimiti (2003);Doren Rao (1993) e Gainza (1963). A pesquisa contribui para um maior entendimentodo trabalho com coros juvenis, atentando para a importância de conhecimentosespecíficos para o trabalho com essa faixa etária. Este trabalho está organizado em doistópicos. No primeiro, apresento o coro juvenil, suas definições e objetivos. O segundotópico trata da prática musical do coro, da escolha do repertório e da apresentaçãomusical.
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Introdução
Esta pesquisa teve como objetivo refletir sobre a prática musical de coros

juvenis, os objetivos de se cantar em conjunto, a escolha do repertório e a apresentação
musical do grupo.

A metodologia utilizada partiu de um levantamento e análise de trabalhos
publicados em anais de eventos especializados e livros que tratam da temática abordada.

Mardini (2007) desenvolveu uma pesquisa sobre o papel do Coro Mãe de Deus,
da cidade de Tupanciretâ/RS, no desenvolvimento das concepções e ações musicais dos
adolescentes. A pesquisa se deu por meio de entrevista com integrantes do coro e
conclui-se que as ações musicais diárias dos cantores relacionaram-se com as suas ações
na atividade coral.

Schmeling (2005) fez uma dissertação abordando o tema “cantar com as mídias
eletrônicas”, feita com jovens em Porto Alegre/RS. Foi constatado que as relações
músico-vocais com as mídias eletrônicas se revelam como meios para a aprendizagem
do canto.

Oliveira (2003) pesquisou a técnica e a mudança vocal em alguns coros juvenis
do Rio Grande Sul, constatando dificuldades de ordem técnicas e musicais que apontam
a necessidade de mudanças na formação do regente para o trabalho com coro juvenil.

Schimiti (2003) pesquisou sobre a atuação dos regentes de coro juvenil,
refletindo sobre as ações, fornecendo diretrizes e atividades para o trabalho coral.

Com esta pesquisa, buscou-se colaborar para um maior entendimento a respeito
do canto coral na adolescência, visto que há pouca bibliografia a respeito do assunto.



1. Coro juvenil: definições e objetivos
Entende-se por coro um agrupamento de pessoas cujo objetivo principal é a

execução musical vocal. Esse grupo de pessoas se reúne com diversos objetivos,
individuais ou coletivos, sendo um “excelente meio de reinventar novos modos do ser-
em-grupo por conta da cumplicidade e colaboração necessárias de cada participante em
prol de um objetivo único: a música que se canta” (SOARES, 2006, p. 71).

A atividade coral proporciona espaço para o aprendizado, para o lazer, para fins
profissionais. Fucci Amato e Amato Neto (2007) afirmam que “o coro é uma
organização com fins diversos, desde a busca por motivação pessoal, educação musical
e oportunidades de lazer até a apresentação de uma mensagem ou de um repertório, e a
divulgação de uma instituição” (Ibidem, p. 1).

O ato de cantar em conjunto é uma prática musical exercida nas mais diferentes
etnias e culturas. Cada povo, cada raça, cada nação tem a sua maneira peculiar de
cantar. À medida que se organiza e exerce o canto em conjunto, abre-se espaço para
diferentes relações interpessoais e de ensino-aprendizagem, contribuindo cada vez mais
para a inserção do canto coral na sociedade e a inclusão do indivíduo nesta atividade de
socialização.

[...] a música é um importante sistema de expressão cultural e artísticacom valor educativo particular, que a insere no processo detransmissão de conhecimento como linguagem diferenciada de outrasformas de estruturação e (des)organização (QUEIROZ; MARINHO,2007, p. 70)
No coro juvenil há alguns aspectos que devem ser considerados. Estes dizem

respeito às características típicas da adolescência, como por exemplo, a mudança vocal,
puberdade, a importância do desenvolvimento do trabalho coral e do grupo. Tais
especificidades devem ser pensadas ao se estruturar os ensaios, na escolha da
metodologia utilizada, o tipo de preparação vocal bem como o repertório a ser
executado.

Doreen Rao (1993) afirma que no coro é importante permitir que os
adolescentes explorem e disciplinem sua musicalidade, não apenas para o bom
desempenho das atividades musicais, mas também para seu desenvolvimento geral
como ser humano. Para tanto, defende que são necessárias duas condições básicas: ter
uma meta como desafio musical, e desenvolver a habilidade para executar tal meta. Essa



meta pode ser caracterizada pelo desenvolvimento vocal do adolescente, pelo
conhecimento musical que pode ser adquirido, pela musicalização através do canto
coral, pela expressão corporal, por uma apresentação específica. Enfim, precisa ser claro
o objetivo ao qual o regente deseja atingir para a efetivação de seu trabalho. Para essa
autora o objetivo maior do canto coral é promover um auto-crescimento do indivíduo,
colaborando com a auto-estima e com a auto-imagem.

De acordo com Mardini (2007) a atividade coral proporciona a socialização das
pessoas. O autor relata que a maioria dos grupos corais existentes em nosso país são
mantidos pelo entusiasmo de seus participantes, que em sua grande maioria estão nesta
atividade por vontade própria, por livre escolha. Por esta razão, o autor compreende o
ato de cantar em conjunto um ato capaz de unir as pessoas, pois reflete uma atividade
espontânea. No espaço do coro são compartilhadas as culturas de cada um, seus padrões
músico-vocais, sua forma de cantar fora do espaço coral e suas relações familiares.
Alguns jovens participam de coros pelo simples fato de sentirem-se incluídos em um
grupo, pois sabe-se que a prática coral é uma das mais remotas formas de integração
social.

O canto coral torna-se uma atividade interessante à medida que reúne pessoas
diferentes com propósitos comuns. Todo o trabalho desenvolvido por esse grupo
culmina em apresentações, concertos, relacionamento com a comunidade e satisfação
pessoal pelo conhecimento musical adquirido. Soares (2006) compartilha da mesma
idéia quando afirma que “o canto coral, mesmo sendo uma realização musical em
conjunto, está diretamente ligado à realização musical de sua unidade básica, o
indivíduo”, no entanto, “necessita da colaboração de todos os participantes para obter
bons resultados” (SOARES, 2006, p. 71 e 102).



2. A prática musical do coro juvenil: repertório e apresentação musical
Para escolha do repertório, o regente deve considerar inicialmente a natureza das

vozes de que dispõe e avaliar algumas características frequentemente encontradas em
coros juvenis, que segundo Oliveira (2003) são: vozes com ar, roucas, ásperas,
desigualdade e presença de “quebras” no registro vocal, dividindo as vozes em registros
mais e menos sonoros. O autor recomenda que o regente, no momento da escolha do
repertório, considere questões como:

domínio da respiração, extensão e tessitura, energia necessária para aperformance da peça, significado do texto verbal em relação aointeresse da faixa etária do coro, idioma e técnica vocal necessáriapara sua realização (BOARDMAN; ALT, 1992. apud Oliveira, 2003,p. 26).
Quanto à tessitura e extensão, os autores recomendam que sejam escolhidas

peças com tessituras medianas. Essa tessitura depende da cultura local e da vivência
musical do grupo.

Com relação ao texto, comentam sobre a importância de adequá-los aos
interesses do adolescente, envolvendo experiências individuais que o identifiquem com
o grupo. De acordo com Mathias (1986, p. 22) “o coral, como um instrumento dinâmico
do fenômeno social que está em constante transformação, busca sempre uma identidade
com valores humanos significativos”.

É importante a inclusão de peças de qualidade no repertório, que apresentem
algum desafio musical para o adolescente, que desperte o interesse do conhecimento e
contribua para sua formação musical, peças que “viabilizem o desenvolvimento vocal
do grupo” (VIEIRA, 1997, p. 67). Além disso, deve-se haver uma contextualização do
repertório, em que os regentes aproveitarão o repertório escolhido como proposta para
uma compreensão e assimilação de conceitos musicais.

As diferentes etapas de um ensaio serão melhor desenvolvidas namedida em que estiverem facilitando a assimilação de conceitosatravés da experiência de cantar repertório que ilustra esses conceitos.Os conceitos musicais serão melhor aprendidos e assimilados quandoo repertório do grupo reforçar os conceitos desejado (FIGUEIREDO,1990, p.21).
Cooksey (1977) afirma que os critérios de qualidade musical do repertório

devem considerar a habilidade do compositor em combinar elementos melódicos,



rítmicos e harmônicos da peça, verificando se tais aspectos estão associados ao texto,
que por sua vez deve estar associado à clareza e expressão de significados e idéias.

Além disto, outras questões podem estar relacionadas com a escolha do
repertório, como as questões sociais e culturais que se associam ao gosto pessoal do
regente e do cantor. Soares (2006) afirma que é tarefa do regente, perceber as culturas e
expectativas dos seus cantores criando estratégias que possam alimentar o interesse
deles pelo aprendizado musical, entretanto, torna-se fundamental ensinar o que eles
podem compreender partindo do que eles já sabem.

De acordo com Mardini (2007), é importante que o regente conheça e saiba lidar
com as experiências musicais trazidas pelos cantores e com as experiências musicais
adquiridas por eles na própria atividade do coro. Segundo o autor, o regente deve se
atentar ao fato de que cada adolescente já tem uma “bagagem” musical. “Cada aluno
traz consigo um domínio de compreensão musical [...] Não os introduzimos na música;
eles são bem familiarizados com ela” (SWANWICK, 2003, p. 66-67). Essa “bagagem”
musical se constitui através das músicas ouvidas pelos adolescentes, dos grupos
musicais diversos que ele participa, enfim, do contato que o mesmo tem com a música.

Penna (1990) também nos chama a atenção para este assunto quando diz que “a
escolha do repertório deveria se basear nos interesses do aluno, podendo até incluir
peças que retomem a música de sua vivência” (PENNA, 1990, p.70). Oliveira (2010)
acredita que um repertório próximo ao contexto cultural dos alunos contribui na em
vários aspectos, dentre eles:

[...] na facilitação da compreensão, dos processos, das sensações e,principalmente, para que os alunos possam desenvolver seuautocrescimento, com prazer e com desafios que possam ajudar naaprendizagem e na vivência do currículo proposto (OLIVEIRA, 2010,p. 50).
Para isso, é importante que o regente conheça seus coralistas e o contexto

sóciocultural em que estão inseridos, tendo assim “liberdade para procurar adaptar o que
é melhor para o grupo [...] de acordo com as necessidades que emergem do convívio
com o mesmo” (SOARES, 2006, p. 90). Portanto, “o repertório deve acompanhar o
momento do grupo e não o gosto pessoal do regente”, entretanto, “a responsabilidade da
escolha do repertório é do regente” (VIEIRA, 1997, p. 67 e 70).

No que diz respeito à apresentação musical, esta deve ser considerada como um
momento onde o coro compartilha com o público os conhecimentos adquiridos nos



ensaios. “Sob a perspectiva da educação musical contextualizada, a apresentação
descrita se configura como o momento em que o coro se insere em novos contextos por
conta de uma habilidade artística – cantar em coro” (SOARES, 2006, p. 125).

De acordo com Soares (2006, p. 125), “as apresentações representam momentos
de forte intensidade para nos lançarmos aos novos desafios”, entretanto, as etapas que
antecedem uma apresentação são de grande importância na trajetória de um coro. Os
coralistas criam expectativas e aguardam ansiosos por ela. A apresentação serve como
incentivo ao grupo, que procurará fazer o melhor possível para então expor o seu
trabalho.

De igual importância é a etapa que precede uma apresentação. “O coral é sempre
um novo território depois de cada apresentação, pois ele é acrescido de novos
ingredientes que a experiência fornece. Cresce a vontade de fazer, fazer melhor,
conhecer mais e ir além. É a realidade (a situação verdadeira de ação e atuação) que
produz a maior força motriz da atividade artística, do coral considerado como território
de expressividade musical em grupo” (SOARES, 2006, p. 125).

Considerações finais
Foi possível, por meio dessa coleta e organização dos dados, verificar que a

atividade coral, dependendo do contexto em que está inserida, tem diversos objetivos,
como promover um auto-crescimento do indivíduo, proporcionar a socialização das
pessoas, dentre outros. Para a escolha do repertório, verifica-se a importância de
considerar a natureza das vozes que compõem o coro e avaliar as características vocais
dos adolescentes. Questões como domínio da respiração, extensão e tessitura,
significado do texto verbal em relação aos interesses do coro, idioma e técnica vocal
também devem ser levados em consideração. Quanto à apresentação musical, conclui-se
que este é um momento que cria grandes expectativas nos coralistas e os motivam a
estarem bem preparados para compartilharem seu trabalho com o público. Dessa forma,
a principal contribuição dessa pesquisa para a área de regência coral, é trazer a
complexidade que envolve o coro juvenil, e conscientizar os regentes da importância de
seu papel na formação musical de seus coralistas. O regente de coro juvenil, além de
conhecer aspectos da regência e do canto coral, precisa também conhecer sobre a



adolescência para assim desenvolver uma prática musical adequada às condições
emocionais e sociais desse grupo.
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