
CANTO CORAL



DEFINIÇÃO DE CORAL

Canto coral ou orfeão (do francês orphéon) é o 
nome dado ao conjunto de atividades ligadas a 
um coro. 

Ainda que afeito à música, o canto coral vai além 
das questões musicais e converte-se numa 
atividade que envolve a sociologia, a 
musicoterapia, psicologia, a antropologia, a 
fonoaudiologia e outras ciências afins 



CLASSIFICAÇÃO 
VOCAL

SOPRANO 

MEZZO-SOPRANO 

CONTRALTO 

TENOR 

BARÍTONO 

BAIXO



COMPOSIÇÃO CORAL

UNÍSSONO OU JOGRAL 

MULTIVOCAL: 
- 2 vozes (feminino ou masculino) 
- 3 vozes (ex: S, C, Masculino) 
- 4 vozes (S,C,T,B) 
- 5 vozes (ex: S, M, C, T, B) 
- 6 vozes (S, M, C, T, BR, B) 



TIPOS DE CORAL
	 •	 coros profissionais oficiais (ex: Osesp) 
	 •	 coros oficiais canto coral amadores, apenas o regente e músico são remunerados, os cantores são voluntários 

	 •	 coros universitários 
	 •	 coros de igreja 
	 •	 coros de empresa 
	 •	 coros etários (infantis e terceira idade)  
	 •	 coros de gênero 
	 •	 coros étnicos 
	 •	 coros com fins terapêuticos e sociais 
	 •	 coros independentes



ENSAIOS
•Geral 

•Mínimo semanal 60 min 
•Naipe 

•Cada naipe (voz) fazer 
ensaio separado (60 min)



NO ENSAIO DE NAIPE
•Haver um líder (regente ou cantor 
com mais conhecimento) 

•Ter horario rígido de inicio e fim 
•Ter local tranquilo 
•Ter responsabilidade dos 
cantores



NO ENSAIO GERAL
•Relaxamento e postura 
•Técnicas respiratórias 
•Técnicas vocais 
•Leitura de partituras 
•Prática de repertório



RELAXAMENTO E POSTURA

• Desbloqueia o aparelho 
respiratório 

•Promove bem estar 
•Oxigena o cérebro



TÉCNICAS RESPIRATÓRIAS
•Respiração diafragmática 
•Musculação para o pulmão 
•RESPIRON



APARELHO RESPIRATÓRIO



TÉCNICAS VOCAIS
•Cantar Impostado 
•Importância da prática diária 
•Musculação para as pregas 
vocais 

• Controle das tonalidades



PREGAS VOCAIS



A PARTITURA
•Facilita o trabalho coral 
•Expressa a vontade do 
compositor 

• Organiza as vozes 
• Essencial



A PARTITURA Séc XV



SITE DE 
APOIO

evandrooliva.com



OBRIGADO!


