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São inúmeros os benefícios da prática coral no desenvolvimento humano, tais como: o 

FÍSICO que propicia o desenvolvimento dos pulmões; flexibilidade dos órgãos de fonação; 
desenvolvimento do raciocínio; aperfeiçoamento do sentido auditivo; os de ordem MORAL, que 
ajuda na formação do caráter, pelas boas ideias contidas nas canções; desenvolvimento do 
senso crítico, formando "bons ouvintes" e, por fim, os de ordem SOCIAL que auxilia na 
convivência em grupo e no respeito mútuo. 

O conjunto coral é uma forma primordial de organização social e exercício de 
democracia, vez que o cantor aprende a mandar, a obedecer e a produzir coletivamente 
valorizando o produto criado em conjunto. 

A atividade coral exige pouco material didático e pode ser ministrada para um grande 
número de alunos ao mesmo tempo, tornando-se econômica, eficaz e introdutiva da formação 
musical de base - leitura de notas, afinação, ritmo e pratica de conjunto. 

O cantor de coro tem contato direto com o que de melhor produziu a cultura ocidental 
nos últimos 600 anos. O repertório coral internacional provoca a curiosidade e a inserção na 
cultura global. O repertório brasileiro leva a um conhecimento mais profundo da própria cultura. 

O cantor de coro é um elemento potencialmente preparado para a introdução no estudo 
de um instrumento musical e consequente formação de orquestras. É ainda um ouvinte 
qualificado para formação de plateia, ou seja, é um indivíduo estimulado para se desenvolver 
humanamente e todas as suas capacidades cognitivas. 

O Jornal do Brasil, em recente publicação, tratou sobre "Os benefícios do canto coral 
para a saúde do corpo e mente", vejamos: 

"A música está sempre presente em todos os momentos da vida. E mais do que 
embalar doces lembranças, ela é capaz de trazer muitos benefícios para o corpo e a mente. Já 
está mais do que provado que a música reage de forma positiva no cérebro, e tocar 
instrumentos, fortalece e melhora a coordenação motora. Além disso, a música diminui o 
estresse e reforça o sistema imunológico, reduzindo os sentimentos de ansiedade, solidão, e 
depressão, males que atingem a sociedade moderna, principalmente os idosos. 

"O canto coral surgiu no Brasil ainda no período colonial, sob a influência da corte 
europeia. Na época os cânticos para as missas nas igrejas, já eram inspirados em músicas 
elaboradas para grupos vocais das congregações existentes", nos ensina Vito Nunziante Jr, 
Responsável pelo coral Cantar para Viver. (.....) 

Outro ponto muito positivo é o fato de não haver destaques individuais nos corais. Todo 
o trabalho é feito em conjunto, trazendo bons momentos de confraternização e alegria. Os 
grupos estão abertos para todas as pessoas que querem fazer da música uma terapia, ou uma 
carreira. Hoje, é composto em sua maioria por senhoras com mais de 60 anos." 

Diante de todo o exposto, considerando a importância da cultura na formação do 
indivíduo, conclamo meus nobres pares na aprovação desse Projeto de Lei. 
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