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O eixo principal de nosso estudo consiste em apresentarmos a justificativa teórica, com 
base nas idéias vygoskianas e gardnerianas, para uma prática de cunho artístico – o 
canto coral. Além de compreendermos o canto coral como uma atividade que 
proporciona o desenvolvimento musical do corista, buscamos entende-la como uma 
forma de ensino organizado e formal que auxilia o desenvolvimento sócio cognitivo 
amplo daqueles que nela estão envolvidos. Dessa forma, o canto coral procura ser visto 
como “zona de desenvolvimento proximal” e, o trabalho de campo realizado buscará 
referendar esta procura. Salientamos que esse estudo faz parte de um trabalho 
pedagógico próprio de ensino coral, desenvolvido há cinco anos. Foi essa trajetória que 
nos incitou a realizarmos um estudo sobre prováveis mediações existentes entre o 
ensino coral que propúnhamos e o desenvolvimento sócio-cognitivo da criança 
envolvida com a construção deste trabalho, “para além de desenvolvimento cognitivo-
musical”. A investigação foi realizada na forma de estudo de caso, envolvendo oito 
crianças-coristas, suas mães e suas professoras. Utilizamos com instrumentos de coleta 
de dados a entrevista semi-estruturada e observações. A partir desses dados, elaboramos 
comentários interpretativos individuais e integrados que contemplam o debate teórico 
entre os coletados e os autores-suporte da investigação. Com base nos resultados 
obtidos, apresentados da forma de “categorias de reflexão”, verificamos que existem 
ligações entre a atividade coral e o processo de desenvolvimento da criança-corista. 
Essas, apresentam uma série de manifestações atitudinais que nos possibilitam 
compreender o canto coral como mediação ao desenvolvimento sócio-cognito infantil. 
Todavia, é necessária a compreensão de que nosso estudo é apenas um recorte 
educacional. O tema está aberto para novas discussões e interpretações futuras.   


