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Resumo: Este artigo apresenta um relato de experiência de três monitores de
ensaio dos corais infantis e infanto juvenis do projeto de extensão “Música para
Todos” da Escola de Música da UFMG. O relato tem como principal referencial
teórico os conceitos de mediação e de Zona do Desenvolvimento Proximal de
Vygotsky, pois é neste contexto que o desenvolvimento musical e social dos
participantes acontece no âmbito da prática coral. O relato apresenta as principais
funções dos monitores de ensaio bem como as habilidades e competências
necessárias para este tipo de atuação. Este artigo corrobora a importância dos
monitores para o aprimoramento do desenvolvimento musical e social dos
participantes e para que as práticas sociais, tradições culturais e valores sejam
compartilhados entre todos envolvidos no Projeto.
Palavras-chave: Monitoria. Coral infanto-juvenil. Projeto“Música para Todos”.
Title of the paper in English: Monitor ship in the children’sand teenagers’ choirs of
the “Music for all” Project: an experience report
Abstract: This article presents an experience report of three rehearsal monitors of
the children’s and teenagers’ choirs, which integrate the "Music for All" extension
Project of the Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. The
report has as main theoretical reference Vygotsky’s concepts of mediation and Zone
of Proximal Development, because it is in this context that the musical and social
development of the participants happens in the scope of choral practice. The report
presents the main functions of the monitors during the rehearsals as well as the
skills and competences required for this kind of function. This article corroborates
the importance of the monitors to improve the musical and social development of
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the participants and also to make possible the share of social practices, cultural
traditions and values among all involved within the Project.
Keywords: Monitoring. Children's and teenagers’ choir."Music for All" Project.

Introdução
Já há algum tempo, temos atuado como monitores de ensaio dos corais infantis e
infanto-juvenis do projeto de Extensão “Música para Todos”, sediado no CMI-Centro de
Musicalização Integrado5, órgão complementar da Escola de Música da UFMG.
Durante este período, temos observado que nossas funções junto aos corais vêm
assumindo, cada vez mais, um papel de relevância para o bom funcionamento do
projeto. Este texto vem justamente apresentar um relato desta nossa experiência, sob o
olhar dos três monitores bolsistas, alunos de três cursos de graduação distintos da
Escola de Música: Licenciatura em Música, Musicoterapia e Bacharelado em Trompete.
Após uma busca em diferentes bases de dados (Google Acadêmico, Scielo e
Portal Capes), verificamos que os artigos publicados sobre esta temática são escassos, o
que aumentou ainda mais o interesse em relatar esta prática, aproveitando a
oportunidade para fazer um levantamento das funções que exercemos como monitores
de ensaios de corais infantis e infanto-juvenis, como uma forma de documentar e
organizar nossa experiência e o nosso conhecimento adquirido durante toda esta
prática.
Neste artigo apresentamos a fundamentação teórica que temos utilizado em
nossa prática, baseada na Teoria Sociointeracionista de Vygotsky (1896-1934) e nos
princípios da prática coral, e o relato da nossa experiência como monitores dos ensaios,
discorrendo também sobre o projeto “Música para Todos”.
1 Enquadramento teórico
1.1 Teoria Sociointeracionista de Vygotsky (1896-1934)
É notório que os participantes do projeto “Música para Todos” compartilham
experiências e conhecimentos que culminam não só no desenvolvimento musical como
5

CMI - O Centro de Musicalização Integrado (CMI) foi criado em 1985, como um projeto de extensão da
Escola de Música da UFMG com o nome “Centro de Musicalização infantil”. Ao longo dos anos foi
ampliando seus focos de ação e, em 2014, assumiu o status de Órgão Complementar da Escola de Música,
oferecendo aos discentes da Escola de Música da UFMG a oportunidade desenvolver atividades de
docência, extensão e pesquisa, além de promover eventos científicos, artísticos e culturais.
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no aprimoramento de suas relações humanas. Justamente pela relevância das interações
sociais entre os participantes do projeto, optamos por estudar aqui a Teoria
Sociointeracionista de Vygotsky (1978).
Este autor enfatiza que “o ser humano cresce num ambiente social e a interação
com as pessoas é essencial a seu desenvolvimento” (OLIVEIRA, 2008, p.57). Este
desenvolvimento mediado por alguém mais experiente é extremamente significativo
para o presente trabalho, pois é neste contexto que o desenvolvimento musical e social
da criança acontece no âmbito da prática coral.
Para Vygotsky (1983), o fator mais relevante no processo de ensinoaprendizagem é o meio social, pois é a partir da convivência que as trocas de
conhecimento acontecem, resultando em relações sociais internalizadas. Vygotsky
(1979) afirma que a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento é feita através
da linguagem humana, que atua como uma forma de intercâmbio social e generalizador
do pensamento do indivíduo.
Segundo Goulart (2010, p.56), Vygotsky chega a dizer que até mesmo os
processos mentais que julgamos ser individuais tem uma natureza que ele denomina
como “quase-sociais”. Isso quer dizer que, até nossos pensamentos considerados mais
íntimos tiveram sua origem na interação social, ou seja, foram elaborados na discussão
com nossos semelhantes.

Sendo assim, Vygotsky apresenta a linguagem como

instrumento essencial na formulação do pensamento e no processo do desenvolvimento,
ou seja, a fala produz mudanças qualitativas na estruturação cognitiva do indivíduo,
modificando funções psicológicas, como a memória, a atenção e a formação de conceitos
(VYGOTSKY, 1978).
Outro conceito que este autor introduz é o da Zona de Desenvolvimento
Proximal, definido como:
[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com
companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1994, p.112).

Os conceitos de mediação e de Zona de Desenvolvimento Proximal apresentados
por Vygotsky têm tido aplicabilidade na área da educação, pois é neste espaço
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sociocultural que ocorre o processo de desenvolvimento do indivíduo com a mediação
do professor e de seus pares (LA TELLE, 1992apud GONZAGA, 2013).
Através da mediação é que o desenvolvimento musical e social das crianças
acontece no âmbito da prática coral, uma vez que crianças menos experientes são
estimuladas a ouvirem e a cantarem no coro com outras com maior experiência. O
aprendizado se estabelece na interação e integração entre os participantes, incluindo-se
aí o regente do coro e toda a equipe que atua nos ensaios - pianista correpetidor e
monitores. O bem-estar e o prazer de estarem cantando juntos motiva esta interação e
contribui para o desenvolvimento musical dos coristas (CARVALHO, 2014).
1.2 A prática do canto coral
Sabe-se que a prática do canto coral contribui para a formação musical dos
participantes, sendo que a socialização e as relações interpessoais somam-se a essa
prática, que também envolve relações de emoção e afetividade entre os indivíduos
(OLIVEIRA, 2012).Pode-se dizer que a experiência musical coletiva é uma das práticas
humanas mais vivas, dinâmicas, intensas e envolventes, e que o desejo de realizá-la é
quase um instinto natural(BRÉSCIA,2003 apud OLIVEIRA, 2012).
O canto coral é considerado um excelente meio de musicalização, pois o
trabalho vocal é acessível a grande maioria das pessoas e não necessita de estruturas
complexas para ser implantado. “O canto é uma manifestação natural do ser humano. É a
expressão de seus sentimentos, suas alegrias e tristezas. O coral, além disso, encerra
outra vantagem, que é a facilidade instrumental” (BRÉSCIA, 2003 apud CARVALHO,
2014, p. 21). A voz é um instrumento que todos trazem consigo e o canto coral pode ser
desenvolvido sem muito gasto financeiro, daí a possibilidade pode ser aplicado em
diferentes contextos sociais.
Usando prioritariamente a voz como instrumento, a prática do canto
coral é um recurso que aproxima as pessoas da música de maneira
simples, espontânea e pouco dispendiosa. Assim, pode ser implantada
com um mínimo de recursos, permitindo, dessa forma, que todo
indivíduo tenha, potencialmente, acesso à música (VERTAMATTI, 2007,
p.25).

Segundo Merriam (1964 apud SANTOS, 2012), a atividade musical em grupo
contribui para a integração da sociedade, pois os sujeitos se reúnem com a mesma
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intenção, e se engajam nas mesmas atividades coletivas que requerem a cooperação e
coordenação do grupo.
De acordo com Loureiro (2003 apud UTSUNOMIYA, 2011, p.163) “qualquer
pessoa pode aprender música e se expressar por meio dela, desde que lhe sejam
oferecidas condições necessárias para sua prática”, e o canto coral tem se configurado
uma prática importante neste sentido.
O canto coral permite um aprendizado específico e condicionado no
entendimento e na compreensão vocal, além de aprimorar percepção auditiva e rítmica
do participante (AMATO, 2007). Mathias, ao descrever a função da prática coral, afirma
que:
[...]
buscar
o
som
de
cada
ser
humano
para
que ele possa se inserir num processo de educação musical
libertadora, partindo de sua própria beleza interior, do seu saber, que
no sentido original significa sentir o gosto, perceber. O saber é uma
experiência. E toda experiência é única, singular, pessoal. Através desta
experiência musical é que vamos nos descobrir dar um novo sentido à
nossa vida, buscando todos os sons interiores, para que possamos
transmitir ao mundo a música da vida humana (MATHIAS, 1986, p.21).

São, portanto, inúmeros os benefícios para aqueles que participam de uma
atividade musical por meio do canto coral. Ao observar esta prática ressaltamos que a
atuação dos monitores de ensaio, enquanto mediadores da experiência musical e
sociocultural é extremamente importante, visto que os mesmos atuam diretamente na
construção, na formação e no desenvolvimento musical e social dos participantes, como
veremos no relato de experiência a seguir.
2 Relato de experiência
2.1 O projeto “Música para Todos”
O projeto de extensão “Música para Todos”, criado em 2010, recebe o apoio da
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Idealizado e
coordenado pela professora Betânia Parizzi, o projeto acontece no Centro de
Musicalização Integrado - CMI da Escola de Música da UFMG e conta com o apoio
logístico de uma equipe de funcionários técnico-administrativos (CARVALHO, 2014).
Atualmente o projeto “Música para Todos” conta com a participação de nove
bolsistas, sendo estes três regentes, dois pianistas correpetidores, um preparador vocal
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e três monitores de ensaios, todos alunos dos cursos de Graduação da Escola de Música
da UFMG. Estes alunos são incentivados a aprimorar a sua prática profissional e a
participar de eventos científicos da UFMG e de outras instituições universitárias.
O projeto “Música para Todos” é amplo e abrange uma série de atividades.
Dentre elas são oferecidas aulas de musicalização para bebês, aulas de musicalização e
instrumentos para crianças e adolescentes até os 16 anos, além da possibilidade de
participação em três orquestras e cinco corais (GONZAGA, 2013). Destes corais, dois
ensaiam no Conservatório da UFMG e três no prédio do CMI e eventualmente no
Auditório da Escola de Música, no Campus Pampulha. É importante enfatizar que a
maioria das crianças e adolescentes dos corais6 também participa das aulas de
musicalização e instrumento, gratuitamente, no CMI.
Neste trabalho serão priorizadas as atividades realizadas por nós monitores
junto aos corais que ensaiam aos sábados no prédio do CMI. São eles os corais Coralitos e
Tim-Timbre, que recebem crianças de sete a onze anos de idade, e o Coral Infanto-Juvenil
Música para Todos (mesmo nome do projeto de Extensão) que atende crianças e
adolescentes entre doze e dezesseis anos de idade.
2.2A atuação dos monitores de ensaio
A fim de possibilitar uma melhor compreensão sobre a atuação dos monitores
de ensaio, descrevemos e organizamos as funções em três categorias: funções
preparatórias para os ensaios, funções durante os ensaios e funções complementares.
2.2.1 Funções preparatórias para os ensaios
Preparação do espaço físico
Os ensaios dos corais Coralitos e Tim-Timbre começam às 09h00 em suas
respectivas salas onde são disponibilizados piano, cadeiras, quadro, equipamento de
áudio e outros. Os monitores chegam aos ensaios com uma hora de antecedência, para
preparar o ambiente físico de forma a atender às demandas previamente estabelecidas
pela equipe de coordenação do projeto. Essas demandas seguem desde o

6As

atividades dos corais do Projeto “Música para Todos” são coordenadas pelo professor Arnon Oliveira,
da Escola de Música da UFMG.
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posicionamento das cadeiras, pois os corais contam com divisões de naipes7, até o
posicionamento do piano para possibilitar ao pianista correpetidor uma melhor
visibilidade do regente e assim proporcionar um ambiente ideal para o ensaio.
Preparação do material necessário aos ensaios
Para o bom desenvolvimento dos ensaios, os alunos contam com pasta individual
contendo o repertório que será estudado durante o ano e apresentado ao público ao
final do semestre. Os monitores são responsáveis por garantir que os materiais estejam
organizados e completos, proporcionando, assim, um bom rendimento aos ensaios.
Recepção dos alunos e direcionamento para as salas de ensaio
Com a chegada dos alunos, é importante acompanhá-los até as suas respectivas
salas para garantir e assegurar que cada aluno se assente no lugar correto, de acordo
com a sua classificação vocal. As divisões de vozes ficam a critério dos regentes, sendo
que nos corais infantis há divisão de duas a três vozes. No coral infanto juvenil esta
divisão chega a quatro vozes, segundo a estrutura clássica de divisão vocal, ou seja,
sopranos, contraltos, tenores e baixos.
Atuação na segurança dos alunos
Os ensaios dos corais acontecem aos sábados, como já mencionado neste artigo,
e neste dia o Campus Pampulha da UFMG conta com um menor número de alunos e
funcionários. Por esta razão, a equipe do projeto “Música para Todos” faz uso de
medidas cautelosas para garantir a segurança dos participantes. Os pais dos alunos
portam uma carteira de identificação fornecida pelo CMI com a foto da criança. Ao final
do ensaio, o aluno só será entregue ao adulto que estiver portando esta carteira de
identificação. Os adolescentes a partir de dezesseis anos, devidamente autorizados pelos
pais, podem deixar o prédio do CMI desacompanhados.
Contato com os pais dos alunos
É importante que os monitores conheçam e mantenham contato com os pais dos
alunos levando em consideração que o apoio destes é importante para o
desenvolvimento musical dos filhos. Os pais são orientados para que não haja ausências

Naipe: conjunto instrumental ou vocal, grupo de executantes de um mesmo tipo de instrumento ou
mesma classificação vocal (HOUAISS, 2001).

7
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e atrasos, tanto nos ensaios dos corais aos sábados, quanto nas atividades de
musicalização e instrumento durante a semana. Quando acontecem atrasos ou faltas
recorrentes de um mesmo aluno, os monitores informam a Secretaria do CMI que logo
entra em contato com os pais e, juntos, encontram uma melhor forma para evitar que
estes problemas se repitam.
2.2.2 Funções durante os ensaios
Auxílio no aquecimento vocal dos coristas
O regente inicia o ensaio fazendo a preparação vocal dos alunos, com atividades
que envolvem alongamentos, exercícios de respiração e vocalizes. Os monitores neste
momento são responsáveis por garantir que os alunos desenvolvam as atividades
corretamente e muitas vezes devem intervir para corrigir práticas inadequadas. Além
destas responsabilidades, os monitores devem sempre estar atentos para identificarem
os alunos que apresentam alguma dificuldade específica que envolva as técnicas
necessárias para o canto coral. Por exemplo, caso um aluno não esteja realizando os
vocalizes com a afinação adequada é função do monitor se dirigir até ele e auxiliá-lo
neste sentido, motivando-o e encorajando-o a cantar corretamente.
Aprimoramento musical dos alunos
É função dos monitores identificar as eventuais dificuldades musicais dos
alunos, pois estas devem, oportunamente, ser apresentadas aos regentes e aos
professores de musicalização para que um trabalho específico seja realizado visando
buscar soluções para sanar ou atenuar essas dificuldades podendo ser rítmicas, de
afinação, de leitura, dentre outras.
Substituição eventual dos regentes
Os monitores estão capacitados a substituírem os regentes, eventualmente, quando
necessário. Como eles assistem aos ensaios semanalmente, eles conhecem o repertório
trabalhado. Além disso, por terem uma ótima relação com os alunos dos corais, já
acostumados com sua presença, esta substituição acontece de forma tranquila e natural,
sendo possível, assim, dar continuidade ao trabalho que vem sendo executado pelo
regente.
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Controle da frequência dos alunos aos ensaios
Os monitores fazem o controle semanal da frequência dos alunos nos ensaios
por meio de chamada que é realizada sempre ao final de cada ensaio.
2.2.3 Atividades complementares
Atuação como professores de musicalização e instrumento
Durante a semana, os monitores de ensaios ministram aulas de instrumento e
musicalização para as crianças e adolescentes, integrantes dos corais. Como já
mencionado anteriormente o projeto “Música para Todos” conta também com três
orquestras das quais esses alunos fazem parte.
Apresentações públicas dos corais
Além de todas as funções já mencionadas, os monitores de ensaio também
acompanham os alunos em apresentações públicas. O repertório apresentado
normalmente contempla uma ampla variedade de estilos e gêneros musicais. Em muitas
apresentações os regentes solicitam a presença dos monitores para cantarem e/ou
tocarem seus instrumentos musicais junto com os coristas. É importante ressaltar que
uma das monitoras é violinista, a outra é violista e o monitor é trompetista. Assim, os
arranjos que são elaborados para as apresentações dos corais muitas vezes incluem
estes instrumentos.
2.3 Habilidades e competências necessárias aos monitores
Com o intuito de sistematizar as habilidades e competências desenvolvidas ao
longo de nossa atuação nos ensaios dos corais do projeto “Música para Todos”,
recorremos a Amato (2008 apud CARVALHO, 2014, p. 32), que apontou as habilidades e
competências fundamentais aos regentes de coro. Foi elaborada uma adaptação dessas
habilidades e competências pensando, especificamente, nas funções dos monitores de
ensaios apontadas nos itens anteriores, o que será apresentado na Tabela 1, abaixo.
Tabela 1 – Habilidades e competências dos monitores de coral
Habilidades
Comunicar

Competências
Saber compreender,
transmitir informações.
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Ter visão estratégica
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Saber elogiar, incentivar e utilizar
críticas construtivas.
Identificar
problemas
e
sugerir
soluções.

Garantir uma boa convivência entre
todos os participantes do Projeto
“Música
para
Todos”:
corpo
Interagir
administrativo,
coordenadores,
regentes, pianistas correpetidores,
coristas, pais e familiares.
Sugerir estratégias a fim de alcançar os
objetivos esperados, considerando
Ser Criativo
principalmente o aprimoramento do
desenvolvimento
musical
e
sociocultural dos alunos participantes.
Desenvolver a pró-atividade diante dos
problemas e das necessidades que
possam
eventualmente
surgir,
Ter iniciativa
compartilhando estratégias e propondo
recursos para um melhor desempenho e
fortalecimento do grupo.
Aperfeiçoar a regência coral e a técnica
vocal a fim de poder dar continuidade
Ter conhecimento de fundamentos de
ao trabalho dos regentes e prevenir
regência e de técnica vocal
danos à saúde vocal dos coristas com o
uso correto da voz.

Considerações finais
Com este relato foi possível identificar a necessidade e a relevância da atuação
dos monitores de ensaio dos corais do projeto “Música para Todos”, para que estes
ensaios ocorram de forma sistemática, orgânica e possam proporcionar a todos os
participantes um aprendizado rico e progressivo. Esse aprendizado, como afirma
Vygotsky, é mediado por pessoas mais experientes, e é na prática coral que os monitores
atuam como mediadores no processo ensino-aprendizagem e no aprimoramento das
relações humanas.
Para nós monitores, esta experiência tem sido muito gratificante. Temos
observado, ao longo de todo este tempo, que a prática coral tem contribuído para
promover não apenas o desenvolvimento musical dos alunos, mas também o
aprimoramento das relações interpessoais, e tem proporcionado uma grande
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oportunidade para que as práticas sociais, tradições culturais e valores sejam
compartilhados entre todos nós. Nosso aprendizado tem sido imenso e esta experiência
certamente está nos tornando pessoas mais maduras e mais preparadas para o mercado
de trabalho e para a vida.
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