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Resumo 

A música coral é uma prática bastante difundida entre vários países, etnias e também 

idades diferentes. Cantores de coros encontram dificuldades em estudar músicas com 

mais de uma melodia por ser difícil cantar algo diferente do que está se ouvindo, e 

além disso não conseguem realizar vários encontros para ensaios por conta da grande 

quantidade de pessoas envolvidas. Este trabalho propõe uma ferramenta que seja 

capaz de auxiliar o corista nos seus estudos e avaliar se ela atende bem às necessi-

dades desses cantores. Com ela o cantor pode trabalhar a sua linha melódica, rece-

bendo feedback da sua afinação, pode compartilhar sua voz gravada durante o estudo 

com outros cantores e colegas de coro e também se utilizar da base de vozes com-

partilhadas para melhorar a experiência do seu estudo, tornando-a mais próxima de 

um ensaio de verdade. Foi conduzido inicialmente um estudo com o público alvo, can-

tores de coros, para melhor entender as suas necessidades e a ferramenta foi desen-

volvida em ciclos de iterações de implementação e validação com representantes 

desse público. Por fim, foi realizada uma avaliação final da ferramenta como um todo, 

e nela os cantores envolvidos nos testes afirmaram que o sistema desenvolvido auxilia 

à prática de músicas corais. 

 

Palavras-chave: Computação Musical. Canto Coral. Sistemas Colaborativos. 

  



Abstract 

Choral music is a kind of practice largely widespread between many countries, ethnic-

ities and different ages. Choir singers have difficulties to study polyphonic music be-

cause of the complexity of singing something different from what is being heard and, 

furthermore, they cannot achieve many rehearsals because of the quantity of people 

enrolled with the activity. This paper proposes a tool that can be able to help the choir 

singer during his/her studies and, in addition, intends to evaluate if it is useful to 

singer’s needs. By using this tool, a singer can work on his/her own melodic line – 

receiving a tuning feedback –, share your recorded voice during the studies with other 

singers and choir friends and also make effective use of the base of shared voices to 

improve the study experience, making it became closer to a real rehearsal. Initially, a 

study was conducted with the specific audience – choir singers – to understand better 

their needs and, then, the tool was developed in iteration cycles of implementation and 

validation with representatives from this audience. Lastly, a final evaluation of the tool 

as a whole was done and the singers enrolled on the test said the system developed 

assists in the practice of choral music. 

 

Keywords: Music Computing. Choir Singing. Collaborative Systems. 
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1. Introdução 

As execuções das músicas em coro – conjunto de cantores – é uma prática que 

acontece há muito tempo. Na Grécia, as famosas tragédias gregas eram envolvidas 

por música, com coros, vozes solistas e alguns instrumentos. Mas foi a partir da Idade 

Média apenas que a música coral começou a ser registrada e teve com a polifonia1 

uma evolução singular. (MEDAGLIA, 2008) 

 Atualmente, a música coral se apresenta como uma prática bastante difundida 

em vários países, etnias e idades. Há coros de vários tipos, tamanhos, estilos e orga-

nizações. Além disso, a atividade de cantar em grupo não se limita à formação de 

coros tradicionais, ela permeia vários estilos musicais, podendo se manifestar das 

mais variadas formas, composições e arranjos, com ou sem apoio de instrumentos. 

Como Fucci Amato (2007) apresenta, é bastante comum hoje em dia utilizar o 

canto coletivo como método de aprendizagem e educação musical de jovens e crian-

ças através de coros juvenis e infantis nas escolas. Ela também mostra que a prática 

coral funciona também como ferramenta de integração social dentro de empresas, 

universidades, comunidades, igrejas e outras instituições. Ademais, Morelenbaum 

(1999) ressalta essa prática e destaca a boa influência trazida por esse tipo de expe-

riência nas empresas, relacionando-a com a qualidade no trabalho. 

Há também quem relacione a participação em coros como forma de terapia. O 

trabalho apresentado por Zanini (2002) relata a importância da música na terceira 

idade e aponta o canto coral como um meio da musicoterapia, melhorando a qualidade 

de vida de idosos. 

Diante desses relatos, fica clara a utilidade de um coro como agente educador 

e de transformação social dentro das vidas de seus participantes. Além do mais, a 

música é uma atividade com motivações principalmente artísticas, que busca a beleza 

e a estética, sendo a música vocal em grupo de grande valor e importância com obras 

consagradas ao longo da história.  

                                            
1 Polifonia – Termo musical para designar várias melodias que se desenvolvem independentemente, 
mas dentro da mesma tonalidade. As composições polifônicas têm várias partes simultâneas e harmô-
nicas. As partes são independentes, mas de igual importância. Embora a música polifônica seja primor-
dialmente vocal, o termo também pode aplicar-se a obras instrumentais. Polifonia é uma palavra que 
vem do grego e que significa de muitas vozes. 
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Porém existem algumas dificuldades associadas a essa atividade. A natureza 

de coros é reunir várias pessoas para cantar, o que pode ser um fator que dificulte a 

marcação de ensaios por causa da quantidade de gente envolvida. Além disso, músi-

cas muito difíceis podem demorar muito tempo para amadurecer dependendo princi-

palmente do conhecimento musical e habilidades de canto dos coristas. Muitas vezes 

os cantores acabam se desviando da sua melodia, sendo atraído por outras vozes da 

música ou mesmo até perdendo a referência de afinação. Essas dificuldades não se 

aplicam apenas ao contexto de coros, mas quaisquer grupos vocais que se propõem 

a trabalhar melodias distintas para os cantores. 

As soluções de tecnologia da informação vêm servindo de ferramenta para o 

ensino de uma maneira geral, e a educação musical também se aproveita dessa al-

ternativa. Krüger (2006) faz um levantamento das pesquisas brasileiras acerca da apli-

cação de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) no ensino da música e ainda 

aponta a possibilidade da educação musical através de EaD (Ensino à Distância) e da 

internet. 

1.1 Objetivos 

Tendo em vista as dificuldades encontradas no estudo das músicas corais e 

que a TIC é uma ferramenta poderosa para a assistência na educação musical e ou-

tras áreas, este trabalho propõe a construção de um software que auxilie na prepara-

ção dessas músicas, ajudando na prática e estudo dos cantores. O objetivo desse 

projeto é desenvolver e avaliar uma ferramenta que ofereça aos cantores a possibili-

dade de estudar e praticar as suas partes das músicas do repertório do coro. Além 

disso, ela deve disponibilizar um ambiente de estudo que se aproxime da realidade 

de um ensaio de verdade, para que os cantores consigam trabalhar as dificuldades 

que encontram na hora de cantar com o coro, se habituar à sonoridade e se encaixar 

na harmonia2. 

                                            
2 Harmonia – Conceito musical relacionado com a emissão simultânea de diferentes frequências. Ela 
trabalha com as sonoridades resultantes da sobreposição de diferentes notas. 
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1.2 Método 

Para o desenvolvimento da ferramenta, identificamos primeiramente uma ne-

cessidade de um maior entendimento sobre quais são as dificuldades que os cantores 

enfrentam na atividade de canto em grupo e quais habilidades e conhecimentos eles 

devem construir. Para isso foi conduzido um estudo com pessoas envolvidas com o 

canto coral, cantores e regentes, com o intuito de descobrir detalhes que direcionariam 

a construção da ferramenta de forma adequada às necessidades. 

A partir do resultado desse estudo e também da análise de outras soluções 

para esse mesmo problema, foi possível propor a ideia da solução e validá-la através 

de uma prova de conceito. Isso ocorreu antes do início da implementação para verifi-

car se o funcionamento da ferramenta proposta seria aceita pelo público alvo. 

Além disso o desenvolvimento do sistema foi realizado em vários ciclos de im-

plementação e validação com usuários. Com isso foi possível coletar feedbacks e 

análises de usabilidade para melhoria das funcionalidades construídas.  

Por fim, foi realizada uma avaliação final da ferramenta como um todo com 

representantes do público alvo, para verificar se ela e os valores entregues por ela 

foram úteis nas práticas e estudos dos cantores para trabalhar o repertório coral. 

1.3 Organização do Trabalho 

Este trabalho está dividido em 7 capítulos. No próximo capítulo é apresentado 

o detalhamento do problema que a ferramenta se propõe a auxiliar, as dificuldades 

encontradas na prática e preparação para o canto coral. O capítulo seguinte mostra e 

analisa as soluções atuais de TIC para o problema apresentado, comparando os va-

lores oferecidos ao usuário por cada uma delas no final. A metodologia para um en-

tendimento mais aprofundado do problema, desenvolvimento da ferramenta e sua va-

lidação é descrita no capítulo quatro. O quinto mostra os resultados obtidos nas pes-

quisas iniciais realizadas, bem como os caminhos seguidos para a implementação da 

ferramenta as suas evoluções. Após isto, no capítulo seis é exibido o resultado da 

avaliação final da solução proposta e construída. E o último capítulo apresenta as 

conclusões finais com as contribuições deste trabalho e também possibilidades futu-

ras de pesquisa e evolução da ferramenta. 
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2. O Canto Coral 

Meu envolvimento com a música coral data de meados de 2006, tendo partici-

pado de diversos coros desde o ensino médio. Na universidade, fiz parte do Coro 

Universitário UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e hoje integro o Contra-

cantos e outros coros do Departamento de Música da UFPE. A partir dessa experiên-

cia adquirida no cerne do problema, tive facilidade em entender todo o funcionamento 

e detalhes dessa atividade e, por consequência, saber como melhor abordar as pes-

quisas e a solução. No entanto tive consciência no decorrer desse trabalho que as 

minhas opiniões e impressões poderiam não ser suficientes e corretas, e, portanto, 

me esforcei para me colocar em um posicionamento imparcial na realização desse 

trabalho. 

O processo de entrada em um coro varia de caso em caso, mas geralmente 

acontece através de convites do próprio regente, indicações ou audições (testes). As 

formas de organização de um coro também podem variar bastante. Em geral depen-

dem do tipo do repertório que será trabalhado, mas a mais comum é a SATB – So-

prano (voz feminina aguda), Contralto ou Alto (voz feminina grave), Tenor (voz mas-

culina aguda) e Baixo (voz masculina grave) (ZANDER, 2003).  

As músicas trabalhadas com grupo de cantores podem ser construídas com 

todas as vozes em uníssono (executando a mesma melodia), o que pode ser obser-

vado na   Figura 2.1, com todas as vozes cantando a mesma sequência de 

notas e mesmo ritmo. Entretanto, boa parte do repertório coral traz linhas melódicas 

diferentes para cada tipo de voz. Essa segunda forma é mais complexa e mais difícil 

de executar pois as diversas melodias podem confundir o cantor, induzindo-o a cantar 

as outras vozes ou fazendo-o perder a referência da sua afinação. 
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  Figura 2.1 Trecho de coro em uníssono3 

Além disso, quando há essa separação das vozes elas podem se apresentar 

das seguintes formas: em homofonia ou em polifonia. Homofonia é quando todas as 

vozes cantam as mesmas figuras rítmicas, como se fosse uma simples sequência de 

acordes. Essa forma pode ser observada na Figura 2.2. A polifonia caracteriza-se 

pelo desenvolvimento independente rítmico e melódico das vozes que perfazem um 

todo harmônico (MEDAGLIA, 2008), como pode ser observado na Figura 2.3. A poli-

fonia traz ainda mais dificuldades para o cantor, pois pode induzi-lo a se atrapalhar 

com o ritmo e o andamento que deveria cantar por conta das diferenças rítmicas entre 

as vozes.  

 

Figura 2.2 Trecho de coro em homofonia4

 

                                            
3 Trecho da parte “O Fortuna” da cantata profana Carmina Burana de Carl Orff. O trecho expresso na 
figura pode ser escutado no vídeo https://www.youtube.com/watch?v=GXFSK0ogeg4, aos 24 segun-
dos. 
4 Trecho da parte “Floret Silva” da cantata profana Carmina Burana de Carl Orff. O trecho expresso na 
figura pode ser escutado no início do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=RhWehp4BtxI. 
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Figura 2.3 Trecho de coro em polifonia5

 

Não só os cantores participantes de coros sofrem com essas dificuldades, mas 

também outras formações de grupo vocal podem apresentar os mesmos obstáculos. 

Cantores solistas que cantam em conjunto executando diferentes melodias enfrentam 

dificuldades semelhantes, ou até mais por não ter apoio de outros cantores repetindo 

a sua melodia. Isso não só acontece em casos de cantores solistas de coros, óperas 

e outras formações para canto erudito, mas também em casos presentes na música 

popular, como os vocais de apoio (também conhecido pelo termo em inglês backing 

vocals), duetos, trios, quartetos e outras composições.  

Coros de nível profissional são geralmente formados por cantores com uma 

formação musical já bem consolidada, e na maioria deles os integrantes tem um nível 

de solfejo6 bastante desenvolvido. Dessa maneira, o repertório é trabalhado de uma 

forma mais rápida, já que, como a leitura é avançada, pouco tempo de ensaio é utili-

zado exercitando as linhas melódicas de cada voz. 

Por outro lado, em coros amadores a maioria dos participantes muitas vezes 

não possui conhecimentos avançados da teoria musical ou não possui habilidades e 

experiência com canto coral. Como as músicas corais com mais de uma linha meló-

dica são de maior complexidade, mais tempo de ensaio e estudo são necessários na 

aprendizagem das vozes.  

Segundo Zander (2003), a quantidade de pessoas em um coro pode variar bas-

tante principalmente dependendo do tipo do coro, não sendo recomendado ultrapas-

sar o número de 150 cantores. Até coros de pequenas proporções, pelo envolvimento 

de uma certa quantidade de pessoas, o número de encontros para ensaio acaba 

                                            
5 Trecho do “Introitus” do Réquiem de W. A. Mozart. O trecho expresso na figura pode ser escutado no 
vídeo https://www.youtube.com/watch?v=d88xIIRDI9U, aos 52 segundos. 
6 Solfejo - cantar os intervalos musicais, seguindo as respectivas alturas (frequências ou graus da es-
cala) e ritmos anotados em uma partitura. 
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sendo limitado pela disponibilidade conjunta de todos os integrantes. Porém, a ativi-

dade de canto coral não compreende apenas os ensaios e concertos, mas também 

momentos de trabalho e estudo, individual ou em grupo. Os cantores devem dedicar 

algum tempo de preparação para a aprendizagem da sua parte. Contudo, esses es-

tudos podem ser limitados dependendo do conhecimento musical do cantor – para 

solfejar ou tocar algum instrumento – e do material de apoio disponível (áudios, ví-

deos, arquivos de editores de partitura, auxílio de professores ou colegas, etc.). 

Essas análises apontam que existe alguma dificuldade na atividade de cantar 

em coro. Porém esse problema é ainda mais complexo pois as dificuldades podem 

variar de pessoa para pessoa, de acordo com habilidade de leitura, experiência e ou-

tros fatores. Além disso, há uma carência de estudos que mostrem diretrizes objetivas 

sobre que aspectos abordar, quais são mais prioritários e como trabalha-los. 

O uso de ferramentas tecnológicas tem se apresentado ultimamente como uma 

promessa de solução para vários tipos de problema, atuando também como suporte 

à música de várias maneiras. Ferramentas como o Finale e o Singing Coach tem sido 

utilizadas nesse meio, inclusive para ajudar no estudo de cantores. No próximo capí-

tulo analisaremos essas alternativas existentes que servem de solução para o pro-

blema analisado.
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3. Estado da Arte 

Neste capítulo serão mostradas as soluções que já existem para o problema 

apontado anteriormente, bem como também outras ferramentas que existem que não 

atacam diretamente o problema, mas que servem de inspiração e referência. Além 

disso, serão analisados os valores que cada uma delas oferece ao usuário e compa-

rados no final em forma de curva de valor. Essas soluções foram aglomeradas em 

classes de acordo com os seus objetivos para melhor análise, porém, algumas podem 

se encaixar em mais de uma delas.  

3.1 Prática Coral 

Apenas uma ferramenta foi encontrada especifica para prática de músicas co-

rais. Em sua página e também em forma de aplicativo para dispositivos móveis, o 

Choral Practice7, exemplo de tela na Figura 3.1, disponibiliza áudios de cantores pro-

fissionais cantando músicas de coros para que as pessoas possam escutar, contro-

lando os volumes de cada voz de forma independente. Isso pode auxiliar bastante nos 

estudos de um cantor, pois ajuda a aprender a sua voz e também a adquirir confiança 

em relação às outras. Porém, existem limitações. Por exemplo, só se pode fazer con-

trole do volume das vozes e não é possível alterar outras coisas como a estereofonia 

de cada uma delas. Se assim fosse, estaria aproveitando melhor os recursos disponi-

bilizados pela estereofonia dos aparelhos de reprodução de áudio, dando a impressão 

de dinamismo espacial que também pode contribuir para destacar ou omitir as vozes. 

A importância dessa questão espacial é destacada por Fucci Amato (2007, p. 87) no 

seguinte trecho: 

Outro grande coadjuvante do equilíbrio vocal é a constante mudança de lugar 
dos coralistas, no próprio naipe e também em mudanças de todo naipe (loca-
lização espacial), colaborando assim no crescimento e segurança vocal indi-
vidual e na homogeneidade do som produzido coletivamente. 

 

 

                                            
7 Disponível em http://www.choralpractice.com/  
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Figura 3.1 Tela do Choral Practice

 

 Além dos controles de volume, o usuário pode acompanhar o progresso da 

música em forma de partitura, podendo cantar junto. Porém esse sistema não dispo-

nibiliza nenhuma forma de feedback do desempenho do usuário, dizendo se ele está 

errando ou acertando, um fator que pode influenciar positivamente e ajudar no desen-

volvimento da afinação do cantor (WELCH, HOWARD e RUSH, 1989). 

 A questão de se ter vozes reais e profissionais para estudar ajuda bastante pois 

os coristas vão ter boas referências de sonoridade, interpretação e pronúncia. Porém 

elas serão os únicos modelos disponíveis, e infelizmente isso põe a perder um pouco 

quanto à diversidade oferecida aos usuários. 

As músicas disponibilizadas são uma lista ainda pequena e fixa alimentada 

apenas pelos donos da ferramenta. Neste caso, ficam limitadas as possibilidades de 

estudo para os cantores por não ser apresentada uma boa variedade de músicas, 

inclusive em um ambiente como a internet que fomenta a colaboração dos próprios 

usuários.  

3.2 Editores de Partitura 

Os editores de partitura também podem servir como meio de estudo para as 

músicas corais. Programas como o Finale (tela apresentada na Figura 3.2), Encore, 

Sibelius e outros editores de partitura oferecem a possibilidade para os usuários es-

creverem as músicas e executá-las em MIDI e instrumentos virtuais. Além disso, é 
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possível controlar a execução do áudio, regulando o volume, distribuição da estereo-

fonia e outros parâmetros de execução de cada faixa escrita. 

Para a prática e estudo das músicas de coro essa possibilidade de executar as 

linhas das vozes ajudam o corista a aprender sua parte. Além disso, ele pode também 

escutar todo o conjunto de vozes e regular a maneira de executá-las para memorizar 

melhor a sua colocação em relação à harmonia. Entretanto o áudio sintetizado de voz 

em MIDI não é muito realista e a experiência de estudo do cantor não é muito parecida 

com um ensaio de verdade. 

Além disso, esses editores não disponibilizam nenhuma ferramenta que ofe-

reça uma avaliação do desempenho do usuário em comparação à música apresen-

tada, o que ajudaria bastante no estudo da melodia, como dito anteriormente. 

A variedade de músicas que podem ser trabalhadas através desse tipo de fer-

ramenta é enorme pois as músicas podem ser criadas ou transcritas diretamente atra-

vés dele. Esses programas disponibilizam meios para salvar as partituras transcritas 

em arquivos. Com isso, se torna possível o compartilhamento dessas informações 

entre os cantores para evitar o trabalho de cada um ter que transcrever as suas partes. 

No entanto, esse é o máximo que estes programas oferecem, sem a possibilidade de 

um engajamento maior no compartilhamento desses arquivos e também sem muitas 

alternativas para a colaboração de um cantor com o estudo de outro. 
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Figura 3.2 Tela do Finale, programa de edição de partituras 

 

3.3 Prática de Canto 

Existem alguns sistemas que se propõem a auxiliar os cantores nos seus estu-

dos, e o Singing Coach8 é um deles. Esse software disponibiliza várias lições que 

instruem o usuário sobre como cantar. Esta ferramenta mostra a melodia da música 

de duas formas: em partitura, a forma tradicional, e em um gráfico que a mostra de 

uma forma que o usuário não precisa saber ler partitura para entender. Esta segunda 

forma pode ser visualizada na Figura 3.3, onde é exibida a tela do programa. Além 

disso, enquanto o usuário canta é mostrada a sua afinação em relação à melodia que 

está sendo exibida (linha branca na Figura 3.3). Assim, o cantor pode ter noção de 

                                            
8 Disponível em http://www.singingcoach.com/ 
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como ele está cantando em relação à música e pode se corrigir por causa disso, su-

bindo ou descendo a sua afinação dependendo do que ele vê. 

O software oferece tanto lições pré-prontas quanto um banco de dados com 

músicas gravadas para o usuário treinar. Além disso, existe a possibilidade de impor-

tar músicas MIDI. Ele também oferece a opção de habilitar ou desabilitar e ajustar o 

volume do acompanhamento da música ou da melodia. 

Para o treino de músicas corais, a visualização da melodia em forma de gráfico 

ajuda bastante no entendimento de música principalmente para os coristas que não 

possuem conhecimentos profundos em notação musical. A parte que mostra a afina-

ção do usuário também é ótima para ele aprender a melodia, pois ele tem um feedback 

do que está fazendo e pode se ajustar caso estiver errando. 

A possibilidade de ativar, desativar e ajustar o volume da melodia ou do acom-

panhamento também é bastante útil, visto que assim o usuário pode treinar a sua 

melodia no começo, escutando-a e depois gradativamente omitindo-a para se habituar 

à sua colocação dentro da música. Entretanto, se essas opções fossem disponibiliza-

das não só para o acompanhamento e a melodia, e sim para todas as vozes da mú-

sica, abriria um leque de possibilidades de estudo e prática maior semelhante a outras 

alternativas de solução encontradas, como o Choral Pratice. 

Além disso, o recurso de se carregar músicas por um MIDI proporciona a opor-

tunidade de se treinar músicas personalizadas. No entanto, as vozes produzidas em 

MIDI não são tão próximas da realidade e também deixam de oferecer uma experiên-

cia próxima a de estar cantando com o seu próprio coro. 

Existem por aí vários outros sistemas bastante parecidos com o Singing Coach 

que oferecem praticamente as mesmas funcionalidades, como o Canta9 e o Listening 

Singing Teacher10. 

                                            
9 Disponível em http://www.singintune.org/ 
10 Disponível em http://www.listening-singing-teacher.com/ 
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Figura 3.3 Tela do software Singing Coach 

 

3.4 Karaokê 

Karaokê é uma invenção japonesa com a qual as pessoas podem cantar acom-

panhadas de um áudio da música sem a parte do canto. Muitos apresentam as letras 

das músicas com um indicador de movimento para guiar o cantor. Versões mais evo-

luídas desses sistemas exibem a melodia em forma de gráfico e possuem indicador 

da afinação do cantor, como pode ser visto na Figura 3.4 que mostra a tela do jogo 

Karaoke Revolution, desenvolvido pela Harmonix e Blitz Games.  

Esses sistemas podem auxiliar na prática e estudo da melodia por conta do 

feedback do desempenho em relação à afinação, mas como eles não foram desen-

volvidos para o propósito do estudo de músicas corais, outros recursos não são ofe-

recidos, como o controle das outras vozes e acompanhamentos. Além disso, as mú-

sicas disponibilizadas por eles são limitadas, não podendo utilizar músicas personali-

zadas. 
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Figura 3.4 Tela do Karaoke Revolution

 

O Sing! Karaoke11 é uma outra solução estilo karaokê, sendo um aplicativo para 

dispositivos móveis desenvolvido pela Smule. Ao cantar é exibida a letra da música e 

também um gráfico de alturas representando a melodia e o aplicativo mostra qual é 

sua afinação enquanto você canta, como pode ser observado na Figura 3.5.  

 

Figura 3.5 Tela do Sing! Karaoke

 

                                            
11 Disponível em http://www.smule.com/ 



 24 

 

 

O controle do volume e lateralidade das vozes também não é oferecido, já que 

o foco dessa ferramenta não é a estudo de músicas de coro, não sendo possível des-

tacar ou omitir alguma delas para ajudar na aprendizagem.  

A lista de músicas disponíveis para cantar é fixa e alimentada também apenas 

pelos donos do sistema, não permitindo que um usuário carregue suas próprias mú-

sicas para estudar. Apesar disso, a quantidade de músicas disponibilizadas por eles 

é bastante grande, contendo músicas de sucesso e também outras não tão conheci-

das. Mas infelizmente o foco dessa ferramenta não é para o público de canto coral, e 

a maioria das músicas da lista são para cantor solo ou dueto. 

O diferencial do Sing! Karaoke, porém, apresenta-se na possibilidade de inte-

ração social e colaboração que ele oferece, e isso será destacado na próxima seção, 

dentro da categoria de rede social. 

3.5 Rede Social 

Algumas soluções oferecem possibilidades de interação e compartilhamento 

de informações entre músicos e cantores. Como dito anteriormente, o Sing! Karaoke 

apresenta alguns desses recursos. Esse sistema está montado em cima de uma rede 

social, onde é possível ouvir as gravações das outras pessoas na rede, comentá-las, 

compartilhá-las e curti-las. Além disso, ele oferece a oportunidade de cantar a mesma 

música que as outras pessoas em dueto ou em grupo, combinando as vozes de todos. 

Para os estudos de um corista, essa abordagem ajudaria bastante, pois cantar com 

outras pessoas, seja do seu coro ou não, é bastante próximo da experiência de um 

ensaio e o cantor teria referências de sonoridade, interpretação e até pronúncia. 

O MusicCircle (BRENTON, YEE-KING, et al., 2014), é um outro caso que não 

se propõe a solucionar os problemas encontrados por cantores de coro diretamente, 

mas serve de referência, inspiração, e reflexão para o desenvolvimento de uma solu-

ção desse tipo. A proposta de plataforma para troca de feedback entre músicos sobre 

performances musicais, o MusicCircle, certamente serve de inspiração e referência 

no quesito da interação entre os músicos e as possibilidades de construção da apren-

dizagem através dela. Nessa plataforma, os músicos podem gravar os seus áudios e 

outros podem escutá-lo e tecer comentários marcando trechos específicos no áudio. 

No trabalho de Yee-King e d’Inverno (2014), são expostas possibilidades de como se 
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utilizar de ambientes como o MusicCircle e da comunidade para aprender e melhorar 

suas habilidades como músico. 

Para cantores de coros, ter um ambiente parecido com a possibilidade de feed-

backs e troca de informações poderia ajudar bastante no enriquecimento individual e 

também na construção coletiva da aprendizagem no universo do canto coral. 

3.6 Análise Comparativa   

Tendo, então, analisado essa diversidade de soluções que existem para o pro-

blema exposto nesse trabalho, pudemos destacar quais os principais pontos fortes 

oferecidos por cada uma delas e construir uma tabela comparativa que exponha o 

foco e a cobertura de cada solução analisada. Pudemos destacar os seguintes pontos: 

 Feedback – é o fator que indica se uma ferramenta oferece uma análise do 

desempenho do usuário em relação ao que deveria ser cantado; 

 Controle de ambiência – é o item referente à existência de controle de mixagem 

das diferentes vozes do coro e do acompanhamento, em termos de volume e 

também de estereofonia (lados direito e esquerdo dos sistemas de reprodução 

de som); 

 Realismo – se refere à possibilidade de se estudar as músicas ouvindo áudio 

de vozes de verdade, oferecendo ao cantor uma experiência mais próxima a 

de estar cantando em um coro; 

 Variedade de repertório – é referente à variedade de músicas disponibilizada 

pela ferramenta ou a possibilidade que ela oferece de carregar novas músicas 

e compartilhá-las; 

 Interação social – se refere à possibilidade de interagir com outros cantores, 

trocar experiências, comentando, compartilhando ou curtindo as músicas ou 

gravações feitas por outros cantores. 

O resultado dessa análise conjunta dos concorrentes estudados nesse capítulo 

pode ser observado na Tabela 3.1 abaixo: 
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Tabela 3.1 Tabela comparativa dos concorrentes 

 Feedback 
Controle de 
Ambiência 

Vozes 
Reais 

Variedade de 
repertório 

Interação 
Social 

Choral Practice  
  

  

Editores de 
Partitura 

 
 

 
 

 

Prática de 
Canto 

 

  
 

 

Karaokê 
 

 
 

  

Sing! Karaokê 
 

 
 

 
 

MusicCircle     
 

 

Através do resultado apresentado na Tabela 3.1, podemos observar que ne-

nhuma dessas ferramentas consegue atender a todos os pontos. Elas apenas atacam 

a pontos específicos desse conjunto de recursos. Uma solução que englobasse todos 

eles ofereceria um ambiente mais completo para o estudo de músicas corais.  

Dentre todas as ferramentas analisadas, a única que é nossa concorrente direta 

se propondo a solucionar o mesmo problema é o Choral Practice. Por isso, foi decidido 

construir uma curva de valores com ele utilizando os valores que ele agrega e outros 

que são acrescentados pelos recursos levantados na Tabela 3.1. Esse gráfico é uma 

prática utilizada na estratégia do oceano azul (KIM e MAUBORGNE, 2015), e pode 

ser construído identificando o nível de atendimento da ferramenta analisada frente aos 

valores elencados. Essa curva pode ser observada na Figura 3.6 a seguir. Nela, os 

valores apontados são em sua maioria correspondentes aos pontos fortes emergente 

da análise dos similares. Porém alguns outros valores do Choral Practice merecem 

destaque, como o fato de não ter nenhum custo associado, a garantia da boa quali-

dade das gravações e dos cantores e o fato de funcionar em diversas plataformas, 

incluindo ambientes mobile. 
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Figura 3.6 Curva de valores do Choral Practice

 

Pode-se observar na curva acima que existem pontos que o Choral Practice 

não aborda. Por isso propomos a construção de uma ferramenta que atenda a todos 

esses pontos, agregando possibilidades avançadas para o estudo e prática de músi-

cas corais (feedbacks, controle de ambiência e realismo) aliadas a ferramentas sociais 

que possibilitem a interação entre cantores, troca de experiências e colaboração. 
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4. Metodologia 

Como foi discutido anteriormente, essa ferramenta foi construída visando en-

tregar os valores discutidos no capítulo anterior, proporcionando ao cantor uma ma-

neira de estudar suas músicas, oferecendo feedbacks do seu desempenho, possibili-

dade no ajuste das vozes e acompanhamentos, áudios de vozes reais, perspectiva de 

uma diversidade nas músicas oferecidas e também a possibilidade de interação e 

troca de experiências. Isso porque acreditamos que esse ambiente mais completo 

para estudo o tornará mais efetivo e realista. Neste capítulo apresentaremos como 

conduzimos a nossa pesquisa para a construção e avaliação dessa ferramenta que 

se propunha a auxiliar na preparação e estudo de cantores que participam de coros.  

 Alguns problemas foram apontados e analisados no 2 em relação às dificulda-

des que um cantor de coro enfrenta. As ferramentas analisadas mostraram algumas 

soluções e direcionamentos que ajudariam nesses problemas. Porém não se tem cer-

teza de que são apenas essas as dificuldades enfrentadas e se os requisitos dos sis-

temas encontrados são suficientes para saná-las. Tendo isso em vista, foi conduzido 

um estudo preliminar com pessoas envolvidas na atividade de canto coral, mais es-

pecificamente coristas e regentes, para se ter um entendimento maior do problema e 

também confirmar e validar o que já se tinha de informações sobre ele. Com essa 

análise, foi possível desenhar a ferramenta em direção a uma abordagem mais ade-

quada para atender as necessidades apontadas pelos cantores. Será apresentado na 

seção 4.1 como esse estudo foi conduzido. 

Depois do estudo mais detalhado do problema e da análise das ferramentas já 

existentes, uma proposta de solução foi concebida como pode ser explicado na seção 

4.2. Após isso, foi realizada uma prova de conceito para avaliar se a ideia proposta 

seria bem aceita junto ao público alvo. A prova de conceito, conhecido pelo termo 

proof of concept (PoC) em inglês, é uma demonstração cujo propósito é verificar se 

os conceitos ou teorias tem potencial para serem aplicadas no mundo real, determi-

nando a viabilidade da construção do projeto sob diversos aspectos (técnico, finan-

ceiro, etc.). No caso do projeto apresentado, quisemos verificar se ele seria viável do 

ponto de vista da aceitação pelo público alvo. A seção 4.3 deste capítulo explica como 

isso foi conduzido. 
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 Utilizamos a estratégia de desenvolvimento iterativo e incremental envolvendo 

potenciais usuários da ferramenta no processo para avalia-la desde cedo e poder 

identificar os problemas de entendimento e usabilidade com antecedência. A seção 

4.4 descreve como foi feita essa implementação, descrevendo as iterações adotadas 

para o desenvolvimento das funcionalidades, as validações intermediárias com repre-

sentantes do público alvo e as evoluções percorridas. A seção 4.5 mostra como, ao 

final do desenvolvimento, a ferramenta em sua totalidade foi avaliada. 

4.1 Pesquisa com o público alvo 

Por não termos certeza de que os requisitos apresentados pelas ferramentas 

disponíveis são suficientes, um entendimento mais completo da necessidade dos can-

tores seria preciso para confirmar ou não a utilidade dos recursos disponibilizados e 

descobrir outros pontos que não foram abordados. Então, objetivamos nessa pesquisa 

entender quais as dificuldades e problemas encontrados por pessoas que participam 

de coros para ensaiar e estudar as músicas, e que habilidades e conhecimentos elas 

devem desenvolver para se tornarem melhor como cantores de coro. 

Por isso que essa pesquisa foi realizada procurando entender essas questões 

junto ao público alvo (os cantores de coro) e também a outro principal envolvido na 

atividade de canto coral, o regente. 

A natureza da pesquisa está relacionada com o tipo de problema a que ela se 

propõe a responder. Merriam (2009) fala que o propósito geral da pesquisa qualitativa 

é entender como as pessoas interpretam as suas experiências, como constroem seus 

mundos e qual significado atribuem às suas experiências. Como o objetivo dessa pes-

quisa é descobrir informações acerca da atividade de canto coral através das experi-

ências das pessoas envolvidas, utilizamos abordagens de pesquisa qualitativa. 

Nas seções a seguir detalharemos como esse estudo foi conduzido. 

4.1.1 Problema de Pesquisa 

Como dito anteriormente, os objetivos dessa pesquisa com envolvidos na ativi-

dade de canto coral (coristas e regentes) é descobrir as dificuldades que os cantores 

encontram para ensaiar e estudar as músicas do repertório do coro e o que eles de-

vem desenvolver e aprimorar para melhor desempenhar seu papel de corista.  



 30 

 

 

De acordo com Creswell (1994), a definição de um problema de pesquisa pre-

cisa possuir alguns atributos, os quais devem ser formulados como pergunta, possuir 

clareza, ser empírico e viável. Logo, para essa pesquisa com o público alvo pudemos 

formular as seguintes perguntas de pesquisa:  

 Quais são as dificuldades para estudar e praticar músicas corais? 

 Quais fatores/características/técnicas/habilidades/conhecimentos são co-

brados de cantor em um coro e como desenvolvê-los? 

A primeira pergunta responde claramente à questão sobre as reais dificuldades 

que os coristas encontram para estudarem suas músicas e praticá-las. Uma possível 

solução para esse cenário deve ser desenhada a partir dessas informações para ten-

tar sanar essas dificuldades. 

A segunda tenta levantar quais habilidades e conhecimentos que o um cantor 

deve desenvolver para desempenhar seu papel como participante de um coro e como 

elas são trabalhadas. Com isso, tem-se indicações de que requisitos a solução de-

senvolvida deve apresentar para suprir as necessidades de um corista. 

4.1.2 Desenho da pesquisa 

A pesquisa com o público alvo foi conduzida nas seguintes etapas: definição 

do problema, formulação das perguntas, seleção dos casos, definição das técnicas de 

coleta de dados, seleção das amostras, coleta de dados, transcrição, análise dos da-

dos e síntese dos resultados. A Figura 4.1 mostra cada uma dessas etapas em se-

quência. 
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Figura 4.1 Etapas de condução da pesquisa com público alvo

 

A primeira etapa, a definição do problema, como o próprio nome já diz, foi a 

parte do estudo e entendimento do problema para o desenvolvimento da pesquisa. A 

etapa seguinte foi de definição das perguntas de pesquisa apresentadas na seção 

4.1.1, anterior a esta. 

A etapa de seleção de casos foi necessária para a delimitação de quais casos 

de coros estudar para o melhor entendimento do problema, explicada na seção 4.1.3. 

A etapa seguinte, detalhada na seção 4.1.4, foi a definição de quais métodos de cole-

tas de dados seriam empregados, no caso foi utilizada a entrevista. Seguinte a isso, 

foi definida como as amostragens seriam feitas para na etapa seguinte ser realizada 

a coleta dos dados e transcrição das entrevistas. Logo após, os dados foram triados 

e analisados para depois serem sintetizados em um texto escrito como resultado final, 

contendo as conclusões e respostas às perguntas de pesquisa propostas. Essa última 

parte compreende as duas últimas etapas, a de análise dos dados e síntese dos re-

sultados, descritos na seção 4.1.5.   

4.1.3 Amostras 

A ideia dessa pesquisa é coletar informações com coristas e regentes de coro, 

através de entrevistas, para fazer um levantamento das informações necessárias para 

se entender quais as dificuldades dos coristas e quais habilidades e conhecimentos 

eles devem desenvolver. Mas antes deveria ser escolhido quais coros procurar para 

realizar essas entrevistas. 
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Dados
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Segundo Merriam (2009), os dois tipos básicos de amostragem são a probabi-

lística e a não probabilística. A amostragem probabilística permite ao pesquisador ge-

neralizar os resultados da amostra para a população da qual ela foi retirada, sendo a 

amostragem aleatória simples o exemplo mais utilizado. A não probabilística por sua 

vez é a mais utilizada pela pesquisa qualitativa pois não se propõe a generalizar as 

informações encontradas nem responder perguntas do tipo ‘quanto’ ou ‘quão fre-

quente’. A estratégia mais comum de amostragem não probabilística é a proposital 

cuja lógica e poder residem na seleção de casos ricos de informação. 

Tendo isso em mente, escolhemos abordar casos distintos de coros disponí-

veis, em termos de profissionalismo e maturidade. Investigando os casos nos extre-

mos dessas características é possível ter ideia da diversidade das dificuldades encon-

tradas e das habilidades e conhecimentos que devem ser desenvolvidas. 

O foco da ferramenta é o público de canto coral, por isso escolhemos casos de 

coros distintos para análise. Porém, como foi dito, outras formações de cantores que 

cantam em grupo passam por experiências bastante similares, e podem se aproveitar 

da ferramenta que foi construída. 

Foram escolhidos dois coros de caráter não profissional (amadores), o Coro 

Universitário da UFPE e o Coral Canto Livre AABB - Recife, e um outro com caracte-

rísticas mais profissionais, o Contracantos também da UFPE.  

O Coro Universitário da UFPE é um coro em atividade desde 2000 e envolve 

pessoas das mais diversas formações incluindo pessoas que nunca cantaram ou tive-

ram formação musical. O Coral Canto Livre AABB – Recife mantém também caracte-

rísticas bastante similares. 

O Contracantos da UFPE por sua vez, tem membros com níveis de canto e 

formação musical muito mais consolidados. A maioria dos seus componentes pos-

suem bastante experiência em canto e em coros, muitos são profissionais consolida-

dos na área do canto erudito e alguns são até professores. 

Esses coros escolhidos mantêm características de canto tanto popular quanto 

erudito. 

Algumas visitas foram feitas aos locais de ensaio dos coros a fim de realizar as 

entrevistas com os coristas e também com os regentes. Conseguimos entrevistar seis 

cantores do Coro Universitário da UFPE, oito do Coral Canto Livre AABB – Recife e 

quatro do Contracantos. O total de regentes entrevistados foram dois pois o Coro Uni-
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versitário da UFPE é regido pelo mesmo professor que rege o Contracantos. Entre-

tanto, foi pedido a ele que fossem feitas duas entrevistas distintas, uma com ele res-

pondendo tendo em vista o Coro Universitário e outra pensando no Contracantos.  

4.1.4 Coleta de Dados 

Existem várias técnicas de coletas de dados qualitativos. Merriam (2009) 

aponta que as entrevistas são as mais comuns e que são necessárias quando se 

deseja descobrir um determinado tipo de informação que não pode ser observada, 

como pensamentos, opiniões, sentimentos, etc.  

Como dito anteriormente, o objetivo dessa pesquisa é entender quais são as 

dificuldades que um cantor de coro encontra nas suas atividades, quais fatores ele 

deve desenvolver para ser um bom corista. Muitas vezes algumas dificuldades pes-

soais não veem à tona e se manifestam de maneira muito íntima em cada pessoa. 

Além disso, entender quais são as habilidades e conhecimentos que um cantor deve 

desenvolver dentro de um coro pode ser uma opinião também muito pessoal e difícil 

de observar simplesmente. Por tais motivos foi escolhida a entrevista como técnica de 

coleta dessas informações. 

De acordo com a estrutura, as entrevistas podem ser classificadas como estru-

turadas (perguntas em ordem fixa, mais indicada para obter dados demográficos como 

idade, gênero, etc.), semiestruturadas (flexibilidade na ordem e na apresentação das 

perguntas, geralmente mais abertas e sem limitações) e não estruturadas (totalmente 

flexível e exploratória, similar a uma conversa e utilizada quando o pesquisador não 

possui informações prévias suficientes sobre o assunto para formular perguntas rele-

vantes) (MERRIAM, 2009). Nessa pesquisa utilizamos entrevistas semiestruturadas 

pois é o formato mais adequado para responder às perguntas de pesquisa propostas, 

dado que precisamos de liberdade nas questões para tentar entender o entrevistado 

e conseguir fazê-lo expressar seus sentimentos, e também já temos domínio sufici-

ente do assunto para formular perguntas que consigam trazer as informações que 

queremos. 

As Tabela 4.1 e Tabela 4.2 abaixo mostram os roteiros utilizados nas entrevis-

tas dos coristas e dos regentes, respectivamente. Elas também exibem qual o objetivo 

que cada pergunta tenta alcançar. 
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Tabela 4.1 Roteiro de entrevista com os coristas 

 Pergunta Objetivo 

1 Qual é a sua formação musical? Entender qual é o background (con-

texto) musical do corista 

2 Qual é a sua experiência em coros? Mapear se a pessoa possui muita 

ou pouca experiência cantando em 

coros 

3 Que habilidades ou conhecimentos são 

exigidos para se cantar em coro? 

Mapear os requisitos que um corista 

precisa ter e se empenhar em traba-

lhar 

4 Quais são as dificuldades que você tem 

na atividade de cantar em coro? 

Entender quais as dificuldades e 

pontos fracos dos coristas que pre-

cisam ser trabalhados 

5 Como você estuda as músicas fora do 

ensaio e as principais dificuldades? (So-

zinho ou em grupo? Utiliza algum re-

curso para o estudo?) 

Entender como se dá o processo de 

estudo de músicas corais. Mapear 

se estudam sozinho ou em grupo, e 

quais ferramentas/recursos (digitais 

ou não) eles utilizam. Entender as 

dificuldades desse processo. 

6 Como você desenvolve as habilidades 

ou conhecimentos exigidos independen-

temente do estudo do repertório? 

Entender o que o ele faz além de 

estudar as músicas para trabalhar 

os outros fatores importantes. 

 

Tabela 4.2 Roteiro de entrevista com os regentes 

 Pergunta Objetivo 

1 Que habilidades ou conhecimentos você 

exige de um cantor nos seus ensaios? 

Responder diretamente à segunda 

pergunta de pesquisa 

2 O que os cantores deveriam fazer para 

render mais nos ensaios? 

Entender o que os coristas devem 

desenvolver fora do ensaio, nos 

seus estudos individuais 
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3 Quais as deficiências que eles apresen-

tam e que atrapalham o andamento do 

ensaio? 

Entender as principais carências 

apresentadas pelos cantores e que 

eles deveriam trabalhar fora do en-

saio 

4 O que você faz durante os ensaios para 

corrigir essas carências? 

Entender como essas deficiências 

são trabalhadas no ensaio 

 

Uma sessão de entrevista foi dividida em 4 (quatro) fases. Na primeira, o pes-

quisador apresenta os objetivos da entrevista e do estudo, explicando como os dados 

da entrevista serão utilizados. Na segunda etapa, explica que a identidade do entre-

vistado será mantida em sigilo, sendo de conhecimento apenas por aqueles envolvi-

dos na pesquisa, e depois é pedida a permissão do entrevistado para gravar a sessão 

para posterior transcrição. Na etapa seguinte, a entrevista é realizada utilizando o ro-

teiro de perguntas adequado para o papel da pessoa no coro (corista ou regente). No 

final da entrevista, os principais resultados são resumidos pelo investigador, em ordem 

para obter feedback e evitar possíveis mal-entendidos. 

4.1.5 Análise e Síntese dos Dados 

O objetivo da análise qualitativa é para consolidar, reduzir e interpretar os da-

dos sistematicamente das várias fontes e criar um sentido a partir deles. Nesta pes-

quisa, vários ciclos de coleta de dados, análise e síntese ocorreram de forma simultâ-

nea, com passos iterativos e incrementais, de acordo com o que Merriam (2009) des-

creve. 

Nós utilizamos métodos e técnicas de grounded theory (STRAUSS e CORBIN, 

2007) para codificar, categorizar, e sintetizar os dados em direção à construção de 

informações sobre as dificuldades dos coristas e as habilidades e conhecimentos ne-

cessários para cantar em coro. Inicialmente, todas as gravações resultantes foram 

reunidas, identificadas e transcritas para a análise dos dados. Após isso, a codificação 

foi feita em todos os textos transcritos. Os códigos gerados foram então comparados 

entre si (na mesma entrevista e entre entrevistas) para gerar a base de códigos, e 

depois eles foram agrupados em categorias que iriam resultar em respostas às per-

guntas de pesquisa propostas. No final, todos os dados construídos foram sintetizados 

em forma de texto para descrever os resultados finais dessa pesquisa. 
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4.2 Concepção 

A partir de todas as informações reunidas, pudemos então começar a conceber 

a solução para atender às necessidades dos cantores. A análise do estado da arte 

também trouxe ideias das outras ferramentas que puderam ser utilizadas.  

Além disso, foram realizadas reuniões com os orientadores e outros pesquisa-

dores na área de computação e música para gerar ideias para a solução. Utilizamos 

a técnica de brainstorming, bastante utilizada para desenvolver novas ideias ou pro-

jetos e estimular o pensamento criativo (OSBORN, 1957). 

4.3 Prova de Conceito 

Depois de concebida a ideia da ferramenta, foi feita uma prova de conceito em 

relação às ideias propostas para validá-las com seu público alvo, os coristas. Foi feito 

um vídeo explicativo, mostrando como essa ferramenta funcionaria, e também foi ela-

borado um questionário para colher a aceitação das pessoas em relação a cada ideia 

proposta no vídeo. 

 O questionário foi criado para ser realizado depois de se ter assistido o vídeo 

explicativo da ferramenta proposta. Ele foi criado e executado em uma plataforma on-

line para uma melhor divulgação, pois seu objetivo era conseguir coletar uma maior 

abrangência e quantidade de pessoas que cantam em coro. O questionário foi estru-

turado em duas etapas: a primeira para saber se eles utilizariam uma ferramenta como 

aquela para estudar suas músicas e a segunda para perguntar se cada ideia de fun-

cionalidade proposta no vídeo seria útil para seus estudos. As perguntas eram fecha-

das e as opções de respostas oferecidas seguiam a estrutura de escala proposta por 

Likert (1932) muito utilizada em questionários, com 5 opções: concordo, concordo par-

cialmente, indiferente, discordo parcialmente e discordo. Além disso, para entender 

melhor as respostas das pessoas, depois de cada pergunta foi pedido para justificar 

a resposta, mas de preenchimento opcional. 

O questionário foi divulgado através de e-mails e redes sociais, direcionado 

para o público de cantores de coro. 
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4.4 Implementação e Evolução 

Depois de verificada a aceitação do conceito de funcionamento da ferramenta 

pudemos então começar a desenvolvê-la. Para isso, utilizamos a ideia do modelo de 

processo de desenvolvimento de software iterativo e incremental. Esse processo con-

siste em desenvolver o produto em ciclos, selecionando para cada ciclo um conjunto 

de funcionalidades para ser desenvolvida, testada e validada (JACOBSON, BOOCH 

e RUMBAUGH, 1999). Cada ciclo passa pelas seguintes fases: planejamento (quando 

serão selecionadas as funcionalidades e decidido o planejamento da iteração), imple-

mentação (análise e estudo das funcionalidades e implementação), testes (testes re-

alizados com as funcionalidades implementadas) e avaliação (avaliação da iteração e 

validação dessas funcionalidades). A Figura 4.2 mostra como acontece essas fases 

dessas iterações, com os termos em inglês. 

 

Figura 4.2 Desenvolvimento Iterativo e Incremental

 

 Antes de iniciar as iterações, foi feito o planejamento delas, analisando quantas 

elas seriam e quais funcionalidades cada uma abarcaria. No final de cada iteração a 

intenção seria de validar o que foi implementado com representantes do público alvo. 

Por conta disso, o produto gerado no final de cada ciclo deveria ser um conjunto mí-

nimo de requisitos que fosse completo o suficiente para demonstrar o valor que agrega 

ao usuário, seguindo a ideia de MVP (Minimum Viable Product) bastante utilizada em 

ambientes de Startups (MOOGK, 2012).  

 Durante a fase de análise e implementação, para cada pacote de funcionalida-

des foram pensadas quais as melhores formas de desenvolver, levando em conside-

ração quais arquiteturas seguir e os algoritmos mais adequados. A fase de testes foi 
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realizada simultaneamente à de implementação para detectar rapidamente as falhas 

e corrigi-las. 

 A fase final, a de avaliação, tem por objetivo verificar se o que foi desenvolvido 

durante a iteração de fato atendeu ao seu propósito. Para isso, foram realizados em 

cada ciclo testes com pessoas que cantam em coro para analisar se elas aprovaram 

as funcionalidades desenvolvidas, se elas atendem às suas necessidades e também 

avaliar a usabilidade do que foi implementado para correções.  

Os testes consistiam em explicar primeiramente ao usuário os objetivos do sis-

tema, como ele funciona e que parte dele estava implementada e que seria testada. 

Após isso, era explicado aos usuários que tarefas eles deveriam fazer no sistema e 

lhes era oferecido o computador para iniciar a utilização. Quaisquer dúvidas de utili-

zação eram prontamente respondidas, porém identificadas como pontos de trava-

mento e possíveis falhas na usabilidade. 

Para coletar tanto a aprovação das funcionalidades quanto a usabilidade delas, 

a maneira como o usuário interagia com o sistema foi observada, também foi anotada 

cada dificuldade e reação positiva ou negativa. Além disso, no final do teste foi apli-

cado um questionário para coletar de forma mais mensurável essas informações. As 

questões apresentadas avaliariam se cada funcionalidade entregue fora útil para o 

usuário e atendera às suas necessidades, e também era perguntado quais foram os 

pontos que ele sentira dificuldade, quais ele achou bom e se ele sentiu falta de alguma 

coisa. A partir desses resultados foi possível entender melhor os pontos fracos e pla-

nejar o que devia ser melhorado na iteração seguinte. 

O teste realizado na última iteração foi conduzido de forma a observar o sistema 

como um todo, tendo em vista todas as funcionalidades desenvolvidas e também evo-

luídas a partir das iterações anteriores. Esse último teste serviu como um resultado 

final para a avaliação da ferramenta, e é descrito com mais detalhes na seção a seguir. 

4.5 Avaliação da Ferramenta 

Com a ferramenta construída pudemos então verificar se ela de fato atendeu 

às necessidades dos cantores de coro, auxiliando no estudo e prática de músicas 

corais. Quisemos avaliar também a usabilidade do sistema desenvolvido, de forma 

semelhante aos testes conduzidos ao final de cada iteração de desenvolvimento. 
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 Para essa avaliação, foram realizadas sessões de testes com cinco pessoas 

representantes do público alvo, integrantes ou ex-participantes do Coro Universitário 

da UFPE. Nessas sessões foram explicados primeiramente aos usuários os objetivos 

do sistema e a descrição do seu funcionamento em linhas geral. Depois lhes era pe-

dido para utilizar o sistema, executando uma lista de tarefas definidas a partir das 

funcionalidades a serem verificadas. Para esse teste era oferecido o material que jul-

gamos necessário: computador com acesso à internet, microfone e fones de ouvido. 

 Para coletar as opiniões dos usuários em relação à utilidade do programa para 

praticar e estudar músicas com várias vozes, ao final da sessão era pedido que eles 

respondessem um questionário. Ele era composto com questões para verificar se 

cada uma das funcionalidades apresentadas era útil ou interessante na preparação 

dos cantores de coro. Além disso algumas perguntas também foram adicionadas para 

avaliar se foi difícil utilizar ou entender cada parte utilizada do sistema. Só foi possível 

definir quais questões seriam utilizadas ao final do desenvolvimento, pois apenas 

neste ponto teríamos a aplicação completa e seria possível saber o que deveria ser 

testado. 

 Além disso, para avaliar melhor a usabilidade do sistema e confirmar as infor-

mações coletadas no questionário, foi feita também a observação de como se deu a 

interação do usuário com o programa. A usabilidade é um termo utilizado nas áreas 

de estudo de ergonomia e interação humano-computador. A definição desse termo 

pode ser encontrada na norma ISO 9241-11, e ela pode ser especificada ou medida 

segundo as seguintes perspectivas: 

 Facilidade de aprendizagem – a utilização do sistema requer pouco treina-

mento; 

 Facilidade de memorização – o usuário deve lembrar como utilizar a interface 

depois de algum tempo; 

 Baixa taxa de erros – o usuário realiza suas tarefas sem maiores transtornos e, 

caso aconteçam erros, a interface deve avisar o usuário e permitir a correção 

de modo fácil. 

A partir dessas informações, direcionamos as observações para identificar pro-

blemas com essas perspectivas e anotamos quaisquer dificuldades encontradas pelo 

usuário, mal entendimento dos conceitos e erros apresentados.
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5. O Sistema Coraoque 

A solução proposta neste trabalho é a construção de uma ferramenta que deve 

auxiliar não só o treino individual de músicas corais, mas também que possibilite a 

colaboração e troca de experiências entre cantores de coro. Neste capítulo serão 

apresentados em detalhes a concepção do programa, de como ele foi desenvolvido e 

as justificativas das escolhas feitas na implementação. 

O primeiro passo foi analisar o resultado da pesquisa feita com o público alvo 

para entender a fundo os pormenores envolvidos na atividade de canto coral e a pre-

paração dos coristas. Esses resultados são analisados e discutidos na seção 5.1 

abaixo. Com esses dados e a análise das soluções existentes, foram formulados re-

quisitos que um sistema para o problema observado deveria possuir e apresentados 

na seção 5.2. Os resultados da prova de conceito realizada para verificar se a ideia 

de ferramenta proposta seria aceita pelo público alvo é exibida na seção 5.3. A seção 

5.4 mostra como foi implementada a ferramenta, as iterações que ocorreram e tam-

bém a evolução percorrida decorrente dos testes realizados com os usuários. 

5.1 Resultados da Pesquisa com Público Alvo 

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa realizada com o pú-

blico alvo e envolvidos na atividade de canto coral. Ela foi dividida em quatro tópicos 

principais (da seção 5.1.1 à 5.1.4), e a 5.1.5 serve como discussão dos resultados e 

reflexões sobre quais direcionamentos uma ferramenta para solucionar esse problema 

deva seguir. O primeiro tópico caracteriza o perfil dos entrevistados, sua experiência 

em música e com coros. As duas partes seguintes respondem diretamente às pergun-

tas de pesquisa propostas no início desse estudo, uma falando sobre as habilidades 

e conhecimentos necessários para um corista e outra sobre as dificuldades que eles 

encontram nesta atividade. A quarta parte mostra como os coristas tem estudado suas 

músicas fora do ensaio, as dificuldades envolvidas nesse processo e como ele desen-

volvem as outras habilidades e conhecimentos necessários para um corista indepen-

dente do estudo do repertório. Esta parte serve de apoio a este estudo e também 

como ponto de partida para reflexão em direção à construção da ferramenta. 
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5.1.1 Perfil dos Entrevistados 

Os coristas do Coro Universitário da UFPE e do Coral Canto Livre AABB – Re-

cife apresentaram várias semelhanças de nível de estudo em música. Dos quatorze 

entrevistados de ambos os coros, três afirmaram não ter tido nenhum estudo formal 

em música e que estudam de forma independente a partir de livros e fontes na internet. 

Outros cinco fizeram cursos de curta duração ou passaram pouco tempo em uma 

escola de música. Dois participaram de cursos de extensão com mais de um ano em 

instituições como a UFPE, o CEMO (Centro de Educação Musica de Olinda) e o CPM 

(Conservatório Pernambucano de Música). Além disso, dois cantores afirmaram ter 

aprendido alguma coisa na escola durante a infância. Duas cantoras do Coro Univer-

sitário da UFPE apenas apresentaram um perfil distinto do geral desses dois coros: 

uma possui licenciatura e mestrado em música e a outra está cursando a licenciatura 

e toca violino. Isso indica a diversidade de pessoas que integram esses grupos. 

 Os cantores do Contracantos apresentaram, por sua vez, bases mais formais 

de conhecimento musical e mais tempo de estudo. Dos quatro entrevistados, três es-

tão cursando bacharelado ou licenciatura em música e tocam outros instrumentos 

(dois fizeram curso no conservatório desde pequenos, sendo que um já possui outra 

graduação em música e o outro está cursando mestrado em práticas interpretativas). 

Todos os quatro estudam canto, ou na universidade ou com professores particulares. 

Apenas um não cursou nem está cursando curso superior na área, mas fez seis meses 

de conservatório quando criança e estuda informalmente. 

 Em relação à experiência dos participantes em coros, os três grupos tiveram 

resultados um pouco distintos uns dos outros. Dos participantes do AABB, quatro afir-

maram ter cantado no colégio durante a infância e participam ou participaram de dois 

a três coros de empresas. Outros dois entrevistados disseram estar participando do 

Coral Canto Livre AABB – Recife a mais de vinte anos e participaram de outros coros. 

Um cantor afirmou ter participado de seis coros de empresas desde os 17 anos de 

idade e outro disse apenas ter participado do coro do AABB.  

De maneira distinta, dos entrevistados do Coro Universitário da UFPE, apenas 

uma pessoa afirmou ter participado de coros na sua juventude, e essa mesma parti-

cipa de outro coro, o Opus 2 da UFPE. Outra entrevistada também participa desse 

mesmo coro e está no Universitário desde 2013. Duas pessoas afirmaram participar 

de outros dois coros do IFPE (Instituto Federal de Pernambuco), e além disso, uma 
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delas cursou a disciplina de canto coral no CPM (Conservatório Pernambucano de 

Música). Uma pessoa afirmou estar cantando em coro pela primeira vez a menos de 

um semestre e outra cantou apenas do Coro Universitário, tendo participado desde 

2009. 

Os cantores do Contracantos, por sua vez, apresentaram em sua maioria uma 

maior experiência em atividades de canto coral. Dos quatro integrantes entrevistados, 

três cantam em coro desde a juventude, tendo um deles 21 anos de experiência, outro 

cantado em seis coros e o outro de 3 a 4 anos de experiência com coros mais profis-

sionais. Apenas um cantor disse ter pouca experiência (em relação aos outros), 2 anos 

apenas, tendo participado de três coros. 

De maneira geral, os cantores do Contracantos apresentaram bases mais for-

mais de conhecimento musical e mais experiência em canto coral em relação aos 

integrantes do Coro Universitário da UFPE e do Coral Canto Livre AABB – Recife. No 

que tange à experiência em coro, esses dois últimos coros apresentaram uma leve 

divergência, tendo os cantores do AABB mais experiência e os do Coro Universitário 

perfil mais diversificado, com pessoas com pouca ou nenhuma bagagem e outras com 

mais prática e conhecimentos musicais. 

5.1.2 Habilidades e conhecimentos necessários para um corista 

Nas entrevistas com os coristas e regentes foram citados vários tipos de habi-

lidades e conhecimentos. A partir do que foi dito, foi possível perceber 3 principais 

categorias: conhecimento musical, técnica vocal e características pessoais. Ainda as-

sim, alguns fatores citados podem se encaixar em mais de um desses tipos propostos, 

mas, por questões de organização do documento, foram designadas em uma catego-

ria apenas, a que acreditamos ter mais afinidade com o assunto. 

 Em termos de conhecimento musical, foi muito comentada a necessidade de 

se ter um bom solfejo e leitura musical, assim como saber o que fazer em cada mo-

mento da música, tendo sido mencionada em 14 entrevistas. 7 pessoas destacaram 

a necessidade de ter também uma boa percepção musical e um ouvido desenvolvido. 

Citado por 5 pessoas, outro fator bastante importante é a afinação. Dois destacaram 

também que ter noções de ritmo é importante. Duas vezes afirmaram que uma boa 

musicalidade também é necessária e outras duas falaram da importância de saber 

equilibrar a sua própria voz ao som o seu naipe. Também mais duas pessoas falaram 
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que prestar atenção no regente e se deixar guiar por ele é bastante importante. Foram 

comentados por uma pessoa cada que ter noção de divisão de vozes, conhecimentos 

de harmonia, ter cuidado com o timbre, dinâmica, memória musical e escutar a música 

são fatores importantes para ser um bom corista. 

 A técnica vocal foi apontada como uma habilidade importante para 10 pessoas 

entrevistadas. Além disso, outros fatores foram destacados relacionados à esta téc-

nica: 9 pessoas apontaram a importância da respiração, duas pessoas citaram a im-

postação, e uma apenas falou de apoio, extensão vocal, emissão, relaxamento e co-

nhecimento da sua potência vocal para conseguir se mesclar ao grupo. 

 Dentre as características pessoais que apareceram, três pessoas citaram que 

é importante gostar da atividade para realizá-la, outras três apontaram a facilidade 

com o idioma, duas falaram sobre dedicação e as outras características apenas foram 

mencionadas uma vez. Elas são: estudo, autoconfiança para cantar, senso coletivo, 

sem querer se sobressair, saber viver com harmonia social, ter disponibilidade, parti-

cipar dos ensaios, ter disciplina, ter contato com outras artes fora a música, treinar em 

casa, pesquisar o significado da música, ter interesse, ter tido experiência em algum 

outro grupo musical, confiança e facilidade em decorar as letras. 

 Em relação às habilidades e conhecimentos exigidos para se cantar em um 

coro, não houve muitas divergências entre os coristas mais amadores, do Coro Uni-

versitário da UFPE e do Coral Canto Livre AABB – Recife, e os mais profissionais, do 

Contracantos. Seus regentes, por sua vez, divergiram mais nas exigências para esses 

tipos de coros. Os regentes Coro Universitário da UFPE e do Coral Canto Livre AABB 

– Recife disseram não exigir tanto nem em relação ao solfejo e conhecimento musical 

nem em relação a uma técnica vocal muito desenvolvida. O que falaram mesmo foi 

de saber cantar minimamente afinado. Para o Contracantos, por outro lado, o seu 

regente falou que exige um amadurecimento maior da técnica vocal e que é impor-

tante também que todos tenham uma boa leitura musical, e que, a partir daí, com 

essas coisas básicas já vencidas, é possível trazer peças mais difíceis. 

5.1.3 Dificuldades encontradas pelos coristas 

As dificuldades que os coristas citaram na atividade de cantar em coro apre-

sentaram bastante semelhança em comparação com habilidades e conhecimentos 

que eles citaram, embora mais focadas e, em determinados pontos, mais específicas. 
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Dessa forma, também pudemos separá-las nas 3 categorias da seção anterior: co-

nhecimento musical, técnica vocal e características pessoais. E, como dito anterior-

mente, algumas dificuldades citadas podem se encaixar em mais de uma dessas ca-

tegorias. 

 Dentre as dificuldades que julgamos de conhecimento musical, a mais desta-

cada entre coristas e regentes, tendo sido citada por 6 deles, foi a de tentar cantar as 

notas certas e garantir a afinação. Alguns falaram que tentar se encaixar na harmonia 

às vezes é difícil, que acabam se influenciando pelos erros das pessoas ao lado e 

também se confundem por conta das outras vozes. Isso também ficou muito claro no 

seguinte trecho da entrevista com o regente do Coro Universitário da UFPE:  

Você não pode trabalhar sozinho a vida toda com o coro as vozes separadas, 
porque quando chegar esse momento da chamada harmonia, quando você 
coloca todas as outras vozes você tem que estar com o ouvido preparado 
para ouvir e manter o que você tem que cantar. 

 

Outra dificuldade relacionada ao conhecimento musical apontada pelos entre-

vistados foi a falta de fluência na leitura da partitura, um dos 4 que falaram sobre isso 

disse cantar apenas de ouvido por não conhecer da linguagem e outro disse ter difi-

culdade em ter certeza sobre as durações das notas. Três dos entrevistados aponta-

ram o problema de equalizar os volumes das vozes no coro, e outros três falaram 

sobre a dificuldade da equalização dos timbres dessas vozes. Apenas uma pessoa 

falou sobre a sincronia do coro e outra apontou a dificuldade das músicas como um 

problema que enfrenta. 

Em relação à técnica vocal, seis pessoas mencionaram terem dificuldades com 

esse fator e outros especificaram mais seus problemas nesse quesito: dois citaram 

terem problema com a respiração e outros dois apontaram dificuldades ao cantar nas 

extremidades de suas extensões vocais (agudos e graves). 

Já no quesito de características pessoas, o tópico mais mencionado (por quatro 

pessoas) foi a dificuldade de encontrar tempo para estudar, para os ensaios e também 

conciliar as agendas das pessoas. Relacionado a isso, uma outra pessoa destacou a 

importância de estudar junto com outros coristas para unificar entendimento e equali-

zação, e a dificuldade que tem de tentar reunir pessoas para isso. Outro tópico diz 

respeito ao problema de memorização da música e das letras, sendo citado por 3 

pessoas. Além disso, outras três pessoas falaram da dificuldade que encontram com 
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os idiomas estrangeiros. Apenas uma pessoa falou do problema que encontra em ex-

pressar o timbre ideal para o naipe, fazendo o naipe aparecer como deve com a cor e 

harmônicos devidos. Também outra comentou sobre a dificuldade em se habituar com 

os estilos das músicas. E apenas uma pessoa disse não encontrar dificuldade ne-

nhuma.  

Comparando os resultados dos coros amadores e do profissional, observamos 

que mais uma vez eles apresentaram resultados muito parecidos em relação às difi-

culdades que encontram. Porém os coristas do Coro Universitário da UFPE e do Coral 

Canto Livre AABB – Recife foram os únicos a dizer que tiveram dificuldade com leitura 

de partitura, teoria musical e idiomas, os do Contracantos não mencionaram ter esse 

problema.  

Os regentes disseram que as deficiências que seus coristas costumam apre-

sentar durante os ensaios é não terem aprendido as notas antes nem praticado o 

idioma. Segundo o regente do Contracantos, um coro amador e um coro profissional 

acabam passando pelos mesmos tipos de problemas, pois a diferença básica entre 

eles é o nível das peças. Então, se são propostas músicas tecnicamente mais difíceis, 

será exigido um nível de técnica e leitura à altura. 

Os regentes sugeriram que para trabalhar essas deficiências o mais indicado é 

repetir e praticar. Um deles disse que às vezes é uma boa prática separar o coro por 

vozes para que pratiquem separadamente sua linha. Outra solução apontada foi tentar 

modificar a arrumação espacial do coro como descrito na citação abaixo: 

Às vezes, eu faço muito trabalho de círculos, então eu faço um círculo só com 
os tenores, um só com os baixos, contralto e soprano, porque aí você está 
ouvindo um “todo”, mas você está concentrado na sua própria voz. Você está 
em círculo arrodeado de pessoas que estão cantando a sua mesma voz, en-
tão você tem mais chance de acertar e de aprender aquilo. 

5.1.4 Estudos Individuais dos Coristas 

As respostas dadas pelos coristas sobre como eles estudam e os problemas 

que encontram resultaram em vários tipos de informações. Pudemos separá-las em 

cinco categorias diferentes para melhor entende-las e analisá-las: prática musical, es-

cuta da música, estudo em grupo, tempo e pesquisas. 

A prática musical engloba tudo aquilo que está relacionado à parte do estudo 

quando o corista está executando, praticando e exercitando sua parte na música.  En-

tre todos os coristas entrevistados, 7 afirmaram utilizar algum instrumento auxiliar para 
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realizarem esse estudo. Dentre eles, os instrumentos mais comentados foram teclado 

ou piano, flauta, violão e violino. Três pessoas disseram estudar diretamente pela par-

titura e uma pessoa disse que às vezes estuda sem a ajuda de um instrumento que é 

para praticar e observar melhor a sua própria precisão na afinação. 

Escutar as músicas também foi apontado como um fator importante para o es-

tudo dos coristas. Nove afirmaram ouvir outras versões das músicas como estudo, 

procurando principalmente em meios disponíveis na internet, como o Youtube. Um 

desses coristas, entretanto, falou que sente dificuldade em distinguir e identificar a voz 

que deveria aprender porque geralmente as gravações só tem o bloco inteiro das vo-

zes. Muitos coristas apontaram que alguns colegas disponibilizam arquivos MIDI das 

vozes em separado para o estudo e outros falaram que utilizam diretamente progra-

mas de edição de partitura, como o Finale e o GuitarPro, para transcrever trechos que 

sentem dificuldade e escutá-los. Outros disseram se apoiar nas gravações que o pró-

prio regente faz das vozes em separado para escutarem em casa e aprenderem. 

Em relação ao estudo em grupo das músicas, alguns coristas falaram algumas 

coisas interessantes: dois apenas afirmaram conseguir encontrar eventualmente seus 

colegas de coro para estudarem as músicas juntos; um outro, porém, destacou que 

nem sempre consegue se encontrar para estudar e que sente dificuldade em estudar 

sozinho às vezes pois, quando vai estudar com uma gravação de outro grupo, acaba 

encontrando uma maneira de cantar diferente da que é adotada pelo seu coro. 

Quatro dos coristas entrevistados afirmaram terem problemas com tempo para 

estudar em casa. Três deles afirmaram estudar apenas na hora do ensaio. 

Por último, cinco dos entrevistados afirmaram realizar pesquisas sobre as mú-

sicas que estão trabalhando no repertório do coro como uma parte importante do es-

tudo individual. Eles dizem procurar por traduções das letras, pesquisar por referên-

cias de sonoridade e também sobre a intenção dramática do texto. 

Quando perguntados sobre o que fazem para desenvolver as habilidades e co-

nhecimentos necessários para ser um cantor de coro além de estudarem o repertório, 

os coristas disseram em sua maioria buscar aulas de técnica vocal para se desenvol-

verem. Muitos também afirmaram sobre a importância de continuarem estudando mú-

sica para o melhor enriquecimento pessoal e profissional como músicos. Outros tam-

bém apontaram que continuar escutando músicas, ouvindo outros coros e cantores 

de referência também contribui bastante. 
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5.1.5 Discussão 

Os resultados apresentados na seção anterior confirmam as impressões que 

tínhamos antes do estudo sobre quais seriam as dificuldades dos coristas. As pergun-

tas de pesquisa propostas conseguiram ser devidamente respondidas e várias infor-

mações adicionais também foram coletadas. A partir desse ponto, é possível ter um 

embasamento melhor sobre como uma ferramenta que se proponha a solucionar es-

sas dificuldades deva parecer. 

 A partir das habilidades, conhecimentos e também dificuldades que foram dis-

cutidos, ficou claro que um fator que os cantores devem trabalhar é a questão de 

praticar a sua voz e adquirir segurança na sua afinação e ritmo, mesmo não tendo 

grandes conhecimentos de solfejo nem tocando algum instrumento para ajudar. Não 

aprender as notas foi apontado pelos regentes como uma das principais deficiências 

apresentadas pelos coristas. Portanto, uma solução que tente abordar esse problema 

deve oferecer uma maneira para o cantor praticar a sua voz, oferecendo um feedback 

dos seus erros e acertos, confirmando os sentimentos anteriores. 

Também ficou clara a dificuldade que os cantores encontram em se situarem 

em relação às outras vozes. Os coristas e regentes falaram sobre isso e uma solução 

sugerida apontou para a modificação espacial do coro para dar mais ou menos evi-

dência a determinadas vozes. Também foi comentado que a partir do áudio completo 

não é fácil identificar a sua própria voz. Portanto, uma ferramenta para esses estudos 

deve ao menos permitir o corista cantar a sua parte não só escutando a música, mas 

também podendo pôr em evidência ou omissão as vozes que desejar. Com isso ele 

conseguirá treinar a sua afinação dentro da harmonia da música e principalmente ad-

quirindo segurança em relação às outras vozes. 

Além disso, foi destacada a dificuldade em reunir as pessoas para estudar e 

ensaiar, indo na contramão do que também falaram sobre a importância de cantar em 

grupo não só para equalizar e timbrar, mas partilhar da mesma ideia de intepretação 

da música. Caso fosse possível estudar escutando as vozes de outros cantores, do 

mesmo coro ou não, isso já seria uma referência de sonoridade não só para e equilí-

brio e equalização, mas também em relação à pronúncia e trabalho do idioma, já que 

sons de instrumentos e MIDI não trabalham com essa dimensão. Lembrando que a 

prática do idioma e pronúncia foram fatores destacado nas entrevistas como pontos a 

serem trabalhados. 
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Muito se falou em relação à necessidade de trabalho e desenvolvimento da 

técnica vocal dos cantores. Oferecer feedbacks em relação ao desempenho dos can-

tores nessa dimensão também seria uma boa contribuição aliada a dicas de como 

melhorar. Nesse contexto, ter referências de boas vozes cantando o seu trecho tam-

bém pode ajudar o corista a desenvolver a técnica necessária. 

Essas análises reforçam as primeiras impressões emergentes na descrição do 

problema e, além disso, contribuem com mais detalhes e explicações. Aliás, os pontos 

fortes destacados no capítulo de estudo da arte também convergiram com muitos dos 

resultados desse estudo. 

5.2 Requisitos 

A partir de todas essas análises foi possível propor uma ferramenta para auxi-

liar na preparação e estudo de músicas corais. Nesta seção serão apresentados quais 

requisitos funcionais e não funcionais essa ferramenta deveria apresentar. Os requi-

sitos aqui apresentados refletem a versão final da aplicação depois de ter passado 

pelas iterações de implementação. O detalhamento de como se deu essa evolução é 

descrito na seção 5.4 deste capítulo. 

Como discutido anteriormente no estudo do estado da arte, feedbacks visuais 

da afinação de fato contribuem para o desenvolvimento de uma pessoa nessa dimen-

são (WELCH, HOWARD e RUSH, 1989). A partir do que foi discutido fica clara a ne-

cessidade de se ter uma maneira de exibir a melodia que o cantor deve cantar e tam-

bém outra de exibir o que ele está cantando, comparando e apontando a sua fideli-

dade à música. Esse feedback dado em termos de afinação e duração de cada nota 

já é de bastante ajuda para o usuário praticar a sua voz. Outros feedbacks, como 

técnica vocal, interpretação e musicalidade, poderiam ser oferecidos, porém requerem 

análises e discussões mais aprofundadas em termos de estilos e estéticas, quesitos 

muito subjetivos de analisar. Afinação e ritmo, por sua vez, podem ser analisados de 

forma mais direta e objetiva e, portanto, escolhemos oferecer esses feedbacks ao 

cantor. 

A possibilidade de controle das vozes e acompanhamentos da música nas suas 

dimensões de volume e espacialidade, como foi visto nos resultados da pesquisa com 

o público alvo, é apontado como um método importante para o trabalho e prática do 

canto coral. A ferramenta proposta deve oferecer esses tipos de controle. 
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Também foi observado que estudar com vozes de verdade é um fator impor-

tante, pois dessa forma se tem referências de sonoridade, interpretação e pronúncia. 

Isso foi observado tanto no estudo das ferramentas existentes quanto na pesquisa 

realizada com o público alvo. Portanto, para tornar isso possível, pensamos em ofe-

recer para os cantores a possibilidade de compartilhar gravações de suas vozes, gra-

vadas enquanto estudava na ferramenta. Com isso, um outro cantor poderia praticar 

aquela mesma música utilizando as vozes disponibilizadas. A experiência de estudo 

com essas possibilidades se torna bastante semelhante a um ensaio de verdade. 

Aliás, essa oportunidade permite a criação de uma base de várias gravações da 

mesma voz, e com isso se pode ter uma diversidade de sonoridade e interpretação, 

oferecendo ao usuário um leque amplo de estudo. Pode-se ter também vários exem-

plos de pronúncia das músicas, ajudando o cantor a entender e praticar o idioma, um 

fator importante de ser trabalhado destacado na pesquisa realizada com os cantores 

e regentes. 

Na análise comparativa realizada no capítulo de estado da arte, um ponto im-

portante destacado a partir das soluções existentes foi a variedade de repertório ofe-

recida. Como já pensamos na possibilidade de compartilhar as gravações dos canto-

res, propomos então que os cantores possam carregar suas próprias músicas e tam-

bém disponibilizá-las para outros. Dessa forma também poderá ser construída uma 

grande base de músicas que atenda aos repertórios de diversos coros. Além disso, 

caso as músicas do coro sejam pouco conhecidas ou com arranjos criados dentro do 

próprio coro elas também poderão ser estudadas dentro da ferramenta apenas forne-

cendo algum arquivo com as informações musicais. 

 A nossa proposta de ferramenta engloba todos os pontos fortes das ferramen-

tas destacadas na análise dos concorrentes, como pode ser observado na Tabela 5.1 

abaixo. O Coraoque propõe solucionar o problema da utilização de vozes reais e va-

riedade de repertório aplicando o conceito de crowdsourcing (ESTELLÉS-AROLAS e 

GONZÁLEZ-LADRÓN-DE-GUEVARA, 2012), no qual os próprios usuários do sistema 

contribuem para incrementar a base de músicas e gravações de vozes. 
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Tabela 5.1 Tabela comparativa dos concorrentes com o Coraoque 

 Feedback 
Controle de 
Ambiência 

Vozes 
Reais 

Variedade de 
repertório 

Interação 
Social 

Choral Practice  
  

  

Editores de 
Partitura 

 
 

 
 

 

Prática de 
Canto 

 

  
 

 

Karaokê 
 

 
 

  

Sing! Karaokê 
 

 
 

 
 

MusicCircle     
 

Coraoque 
     

 Ao comparar o sistema proposto com o único concorrente direto, o Choral Prac-

tice, na curva de valor da Figura 5.1 abaixo, pode ser observado que vários valores 

localizados à direita do gráfico não são entregues pelo concorrente, ao contrário do 

Coraoque. Isso caracteriza a estratégia do oceano azul, mostrando o diferencial do 

nosso sistema. A possibilidade de funcionamento em plataformas mobile não foi prio-

rizada na construção da nossa ferramenta visto que não é um fator fundamental, mas 

que futuramente pode ser incorporado. Uma outra deficiência do modelo de ferra-

menta proposta é a não garantia da qualidade das vozes, já que o sistema é alimen-

tado pelos próprios usuários. Porém isso pode ser contornado em versões futuras 

possibilitando meios de ranqueamento e reputação de cantores para que novos usu-

ários possam escolher melhor os áudios que irá utilizar.  
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Figura 5.1 Curva de valores do Choral Practice com o Coraoque

 

A ferramenta desenvolvida pode ser dividida então em duas grandes partes 

para o seu melhor entendimento e descrição dos requisitos funcionais. A primeira 

parte é a da rede social, que é referente ao conjunto de requisitos que permite que os 

coristas interajam com outros e compartilhem músicas e áudios de suas gravações 

feitas durante os estudos. A outra parte é a do player das músicas, na qual o cantor 

tem a possibilidade de cantar suas músicas, observando o feedback da afinação e 

podendo controlar a mixagem das vozes. Por conta disso, essa seção foi dividida em 

outras duas para explicar o funcionamento de cada uma delas.  

Por conta da necessidade de interação entre cantores para troca de dados e 

de informações, o único requisito não funcional destacado para o sistema foi o de ser 

disponibilizado na web, de forma a ser acessível em qualquer tipo de computador com 

um navegador para acessar a internet. 

5.2.1 Rede social 

Hoje em dia existem várias redes sociais para interação e troca de experiências 

entre pessoas, e além disso outros sistemas se aproveitam dessas redes e das infor-

mações que elas podem disponibilizar para servir de base na sua própria construção. 

De forma a aproveitar as ferramentas sociais já existentes, como funções de autenti-

cação e base de amigos, resolvemos construir a nossa rede social diretamente ligada 
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ao Facebook, uma rede social bastante consolidada e utilizada no mundo todo que 

disponibiliza serviços de autenticação e informações dos seus usuários através de sua 

API (GRAHAM, 2008). 

Para estudar as músicas obtendo feedbacks é necessário de alguma forma for-

necer ao sistema as informações musicais, para que seja possível comparar o que 

está sendo cantado com o que é esperado na música. Os programas editores de par-

titura em sua maioria possuem um formato próprio de arquivo que salva os dados 

musicais. Mas também existem outros formatos de arquivo que são utilizados em larga 

escala por esses editores, como o MusicXML (Good, 2001a) e MIDI. Esses formatos 

são utilizados principalmente como meio para o intercâmbio e compartilhamento des-

sas informações musicais, pois os programas de edição de partitura geralmente leem 

e escrevem nesses formatos, importando e exportando. 

O formato MIDI carrega dados musicais codificados em representação binária. 

Esse formato permite descrever basicamente onde começa e onde termina a execu-

ção de uma nota, controlando os parâmetros dela. Desde o começo o MIDI foi plane-

jado para dar suporte ao problema da performance musical, e não da notação. Apesar 

desse formato ser capaz de expressar alguns detalhes da notação musical, o MIDI 

não está diretamente comprometido nem preocupado com isso. 

O MusicXML é uma especificação de Extensible Markup Language (XML) para 

a descrição de dados de uma música. Com esse formato é possível descrever deta-

lhes de uma partitura. Além disso, o MusicXML é um formato de intercâmbio de dados 

musicais bastante interessante para o propósito de integração entre as plataformas 

musicais (Good, 2001b). 

Dessa forma, foi escolhido para a representação dos dados musicais utilizados 

pela ferramenta o MusicXML, tendo em vista a sua utilização em larga escala e a 

capacidade de expressar a música. 

A Tabela 5.2 abaixo exibe os requisitos funcionais da rede social da ferramenta 

proposta, a parte da solução que compreende o compartilhamento de músicas e áu-

dios das vozes e interação entre as pessoas. 

Tabela 5.2 Lista de requisitos funcionais da Rede Social 

Requisito Descrição 

Logar com a conta 

do Facebook 

O sistema deve oferecer a possibilidade do usuário logar nele 

com a mesma conta do Facebook. 
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Listar Músicas O sistema deve exibir as músicas disponíveis para o usuário 

ensaiar, tendo ela sido criada pelo próprio usuário ou criada 

por outro e compartilhada. 

Adicionar música 

com arquivo Mu-

sicXML 

O usuário poderá adicionar uma nova música a partir de um 

arquivo MusicXML (extensão do tipo .xml) atribuindo-lhe um 

nome e o tipo de compartilhamento: privado (apenas poderá 

ser visualizada e ensaiada pelo usuário criador), público (todos 

os usuários poderão visualizar e ensaiar), com todos os ami-

gos (todos seus amigos do Facebook poderão visualizar e en-

saiar) e com amigos específicos (apenas os amigos do Face-

book selecionados poderão visualizar e ensaiar). 

Editar música 

 

Editar o nome da música e o seu tipo de compartilhamento. 

Apenas disponível para o dono da música. 

Excluir música Excluir a música e todas os áudios gravados em relação a ela. 

Apenas disponível para o dono da música. 

Visualizar partitura Deve ser possível visualizar a partitura da música antes do en-

saio para se ter a referência. Essa funcionalidade é apenas 

para visualizar, o usuário não conseguirá realizar o ensaio vi-

sualizando a partitura, apenas o gráfico musical. 

Ensaiar música Deve ser possível escolher uma música para ensaiar, mos-

trando as vozes disponíveis para estudo e os áudios gravados. 

Adicionar áudio de 

voz gravada 

O usuário poderá adicionar um áudio de uma voz gravado no 

player do sistema, atribuindo-lhe um tipo de compartilhamento: 

privado (apenas poderá ser visualizada e ensaiada pelo usuá-

rio criador), público (todos os usuários poderão visualizar e en-

saiar), com todos os amigos (todos seus amigos do Facebook 

poderão visualizar e ensaiar) e com amigos específicos (ape-

nas os amigos do Facebook selecionados poderão visualizar 

e ensaiar). 

Editar áudio de voz 

gravada  

Deve ser possível editar o tipo de compartilhamento do áudio 

gravado por um usuário. Apenas disponível para o criador do 

áudio. 
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Download de áudio 

de voz gravada 

O sistema deve permitir o download do áudio da voz gravada 

para aqueles usuários que tem acesso à música e ao áudio. 

Excluir áudio de 

voz gravada 

Excluir áudio gravado. Apenas disponível para o dono do áu-

dio. 

Comentar áudio O sistema deve permitir adicionar comentários a um áudio gra-

vado para interação e troca de informações entre os cantores. 

Curtir áudio O sistema deve permitir curtir um áudio gravado. 

5.2.2 Player 

A Tabela 5.3 abaixo exibe os requisitos funcionais do player, a parte da solução 

que permite a prática e ensaio da música. 

Tabela 5.3 Lista de requisitos funcionais do Player 

Requisito Descrição 

Escolha da Voz O sistema deve possibilitar ao usuário a escolha de uma voz 

da música para praticar. 

Carregamento dos 

áudios das outras 

vozes 

O sistema deve permitir a utilização de áudios de vozes reais 

para oferecer uma experiência melhor para o usuário. 

Execução da mú-

sica em MIDI 

Caso não tenha gravações das outras vozes, o sistema deve 

executar as músicas em MIDI para o estudo. 

Exibição da Melo-

dia 

O sistema deve ser capaz de exibir a melodia da voz escolhida 

para ser cantada. Além disso, enquanto a música é executada, 

deve ser mostrado o ponto corrente dela para o cantor acom-

panhar. 

Exibição da Letra A letra da música deve aparecer de acordo com a melodia exi-

bida para que o usuário seja capaz de ler a letra e observar a 

altura da nota a ser cantada ao mesmo tempo. 

Áudio Mixer Para que o usuário possa controlar os áudios carregados, o 

programa deve oferecer as opções de Mute (silenciar a faixa 

de áudio), Solo (tocar apenas a faixa de áudio selecionada), 

controle de volume e estereofonia dos áudios das vozes.  
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Play, Pause e Stop O programa deve conter as opções de Play (para iniciar a mú-

sica e a captura do microfone), Pause (para pausar a música 

e a captura do microfone) e Stop (para parar a música e a cap-

tura do microfone e voltar para o início). Com isso o usuário 

pode controlar quando se iniciará o treino, se ele deseja parar 

por um momento, e quando começar de novo. 

Captura do áudio 

do microfone e 

Feedback da afina-

ção 

O áudio do microfone deve ser capturado enquanto a música 

é executada, e ele deve ser avaliado para se descobrir a nota 

cantada pelo usuário no momento. Além disso, deve ser mos-

trada na tela essa informação em tempo real para que o usu-

ário a compare com a melodia e se guie na afinação. 

Tocar primeira 

nota 

Deve existir a possibilidade de tocar a primeira nota que o usu-

ário deve cantar para que ele tenha uma referência para iniciar 

a música. 

Tocar nota O sistema deve permitir também a execução de outras notas 

da linha melódica para o cantor poder escutar durante seu es-

tudo. 

Escutar música Deve existir a possibilidade de escutar a música sem estar 

cantando para o usuário ter a possibilidade de entende-la.  

Escutar gravação Deve ser possível escutar a gravação do que foi cantado, tam-

bém em conjunto com os áudios das outras vozes. Deve existir 

também uma maneira de ajustar o volume e outros parâmetros 

desse áudio, assim como descrito no Áudio Mixer. 

Contagem regres-

siva para início 

Antes de começar a música, deve existir alguma forma de in-

dicar o andamento dela para o usuário e deixar claro quando 

ela vai começar. 

Selecionar ponto 

da música 

Deve ser possível selecionar um ponto da música para que o 

cantor possa cantar ou escutar a partir dele. 

Submeter áudio 

gravado 

O sistema deve permitir a submissão da gravação feita da voz 

do usuário durante seu estudo para ser armazenada e poste-

riormente utilizada em outros estudos, do próprio usuário ou 

de outros cantores. 
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5.3 Resultados da Prova de Conceito 

A partir da definição de como seria o funcionamento da ferramenta e da defini-

ção dos requisitos, pudemos colocar em prova se o conceito da nossa solução seria 

aceito pelo público alvo. Para isso foi realizado um questionário com cantores de coro 

a partir da exibição de um vídeo explicativo da ferramenta12. As questões foram for-

muladas com base nas principais funcionalidades oferecidas pelo sistema. Elas foram: 

1. Você usaria uma ferramenta como esta para estudar as suas músicas do coro? 

2. Você acha que ver graficamente a sua afinação em relação à música que de-

veria ser cantada ajudaria no seu estudo? 

3. Mexer no volume e na lateralidade (lado direito ou esquerdo do fone de ouvi-

dos) das vozes ajudaria no seu estudo? 

4. Você gostaria de compartilhar seus arquivos de música com os seus colegas 

de coro para eles estudarem? 

5. Você gostaria de deixar seus arquivos de música abertos para qualquer pessoa 

poder estudar com ele? 

6. Você acha que ensaiar com áudio de vozes de verdade de fato é melhor do 

que o MIDI? 

7. Você compartilharia o áudio da sua voz gravada com seus colegas de coro para 

eles estudarem? 

8. Você deixaria o áudio da sua voz gravada naquela música aberto para qualquer 

cantor estudar com ela? 

A primeira pergunta serviu para saber se as pessoas usariam e se aprovaram 

o programa de uma maneira geral. As demais analisam cada funcionalidade separa-

damente. Para cada questão foi pedido para justificar a resposta, porém sem se ter o 

preenchimento obrigatório. 

Foram obtidas respostas de 17 pessoas no total e a Figura 5.2 apresenta os 

resultados objetivos desse questionário, onde o eixo horizontal representa cada ques-

tão e o vertical representa a quantidade de respostas. 

Porém, como a explicação do funcionamento da ferramenta foi feita através de 

vídeo, mostrando as situações de maneira hipotética sem se ter o contato direto com 

a ferramenta, as pessoas podem ter entendido os conceitos de forma errada. Portanto, 

                                            
12 Vídeo disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=ShAoUUsPY9I.  
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alguns resultados podem não ser tão confiáveis, servindo de indicação apenas para 

um bom ou mau direcionamento da ideia. 

Como pode ser observado no gráfico, a maioria das pessoas afirmaram con-

cordar com todas as questões apresentadas, contando os resultados de “concordo” e 

“concordo parcialmente”. Em relação à primeira pergunta, a grande maioria disse que 

utilizaria sim o programa para o estudo de suas músicas, e apenas um disse que não. 

Porém, a pessoa justificou sua resposta dizendo “Não. Nunca usei”, ou seja, ele pode 

ter interpretado a pergunta de maneira errada, entendendo que tínhamos perguntado 

se ele já tinha utilizado alguma ferramenta do tipo. As outras duas pessoas que não 

concordaram totalmente não justificaram sua resposta. O restante justificou apon-

tando que gostaram da ideia e que de fato essa ferramenta é útil e facilita o estudo. 

 

Figura 5.2 Resultado do questionário da prova de conceito

 

 Todos concordaram completamente que o feedback dado pela afinação ajuda 

no estudo. Em suas justificativas apontaram que isso pode ajudar as pessoas que não 

percebem quando estão desafinados e também a forma da exibição ajuda a saber se 

a pessoa está desafinando para cima (mais agudo) ou para baixo (mais grave), per-

mitindo que ela se corrija de forma imediata. 
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 A maioria também foi favorável à utilidade das funções de ajuste no volume e 

estereofonia das vozes. A única pessoa a discordar disso apresentou como justifica-

tiva a seguinte afirmação: “Minha audição não interfere no ajuste do áudio”. Percebe-

mos que essa frase não faz muito sentido no contexto da pergunta nem no contexto 

do vídeo explicativo realizado, portanto achamos que essa pessoa talvez tenha inter-

pretado essa pergunta de maneira incorreta.  As outras cinco pessoas que se posici-

onaram diferentemente da opção “concordo” não justificaram suas escolhas. 

 Sobre o compartilhamento de músicas, a maioria se disse favorável a essa pos-

sibilidade. A pessoa que discordou disse que os outros coristas têm suas próprias 

responsabilidades. As outras respostas divergentes não foram justificadas.  

 A maioria apontou estar favorável a compartilhar seus arquivos de música com 

qualquer pessoa. Uma pessoa comentou: “Seria bem mais fácil encontrar esses ar-

quivos musicais se todos os compartilhassem em alguma rede. Pouparia bastante 

tempo.”, destacando a necessidade que se tem de ter esses arquivos disponíveis. 

Uma das pessoas que se posicionaram de forma neutra disse não ter entendido de 

que forma esses arquivos ficariam “abertos”. 

 Em relação ao estudo utilizando áudio de vozes de verdade ao invés de MIDI, 

a grande maioria se mostrou a favor dessa ideia. Os que concordaram afirmaram 

achar a ideia boa pois se aproxima da realidade de cantar com o coro. Porém, dois 

dos que se posicionaram de forma neutra disseram que essa predileção pode depen-

der do método pessoal de ensaio da pessoa, do idioma e de outros fatores do con-

texto. O outro que se mostrou indiferente afirmou achar interessante a ideia, porém, 

se as gravações apresentarem falhas de afinação, por exemplo, pode acabar interfe-

rindo negativamente no estudo de outros cantores. 

 A maioria das pessoas também foi favorável a compartilhar gravações da sua 

voz com seus colegas de coro para melhorarem a experiência do ensaio deles. Porém, 

muitos se mostraram neutros em relação a isso. Um deles disse que, a depender da 

qualidade vocal da gravação, é possível que, por vergonha, as pessoas não compar-

tilhassem. E outro afirmou que se a pessoa cantasse errado, poderia propagar o erro 

para outras. 

 Por último, quando foi perguntado se as pessoas deixariam gravações suas 

disponíveis para utilização por qualquer outra pessoa, mais uma vez a maioria se 

mostrou a favor. Porém, houve 3 pessoas que afirmaram não apreciar essa ideia. Elas 
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não justificaram sua resposta, mas baseado nas respostas da questão anterior, pode-

mos imaginar que seja pelos mesmos motivos: timidez e propagação do erro. Um dos 

que afirmaram concordar parcialmente com a ideia disse que não achava ter condi-

ções para isso ainda. Imaginamos que seja por conta de suas habilidades como cantor 

ainda não estarem amadurecidas. 

 Apenas 4 das ideias avaliadas não foram aceitas por alguma pessoa, sendo 

que duas das respostas negativas não procederam por conta da intepretação errada 

da pergunta ou a falta de clareza dela. Em geral, as pessoas se mostraram bastante 

receptivas às ideias propostas para a ferramenta. O que indica que o se pesquisou e 

pensou procede como uma boa solução para o problema analisado.  

5.4 Implementação e Evolução 

Para a implementação dessa ferramenta, foi necessário fazer várias escolhas 

em relação a como ela ia ser desenvolvida. Destacamos alguns pontos críticos de 

decisão a serem analisados com base nos requisitos da seção 5.2 descritos acima. 

Eles são os seguintes: 

 Decisões tecnológicas e arquitetura – escolha do ambiente de execução do 

sistema, da linguagem de programação e ferramentas utilizadas para melhor 

atender aos requisitos elicitados; 

 Exibição da melodia – uma forma de exibir a melodia deve ser escolhida para 

deixar claro o que o usuário deve cantar e também como a afinação do usuário 

deve aparecer em relação a essa melodia 

 Estimação da frequência fundamental – para que seja possível a exibição na 

tela da afinação do usuário, o áudio capturado no microfone deve passar por 

processamentos que consigam extrair essa informação. Deve-se escolher qual 

a abordagem algorítmica para o cálculo desse dado.  

As seções 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 a seguir discutem como cada um desses pontos 

foram desenvolvidos. A seção seguinte, a 5.4.4, descreve como a ferramenta evoluiu, 

relatando as iterações de desenvolvimento e validação com o usuário. E a última se-

ção descreve o funcionamento da ferramenta final, exibindo telas e descrevendo as 

funcionalidades do que foi implementado. 
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5.4.1 Decisões Tecnológicas e Arquitetura 

Conforme foi definido na parte de requisitos, o sistema deve funcionar na web, 

sendo acessível através de navegadores. O Spring Framework é um arcabouço de 

código aberto para a plataforma Java. Ele foi criado por Rod Johnson em 2002 e vem 

sendo evoluído até os dias de hoje (JOHNSON, 2002). Esse framework oferece diver-

sos módulos que podem ser utilizados de acordo com as necessidades do projeto, 

como módulos voltados para desenvolvimento Web e também conectividade com API 

de diversas redes sociais (como o Facebook, Twitter, LinkedIn, GitHub e Tripit) 

(GUTIERREZ, 2014). Dessa forma escolhemos utilizá-lo por disponibilizar vários re-

cursos já prontos, facilitando e agilizando a implementação. 

 Escolhemos também armazenar as informações dos usuários, suas músicas e 

áudios gravados em um banco de dados relacional para melhor organização e desem-

penho na recuperação desses dados. O sistema de gerenciamento de banco de dados 

(SGBD) escolhido para essa tarefa foi o MySQL, um sistema muito popular, com bom 

desempenho e estabilidade, e bastante adotado, sendo o de licença livre mais utili-

zado no mundo (DB-ENGINES, 2015). 

 Para a implementação do player seria necessária uma abordagem que ofere-

cesse recursos para uma interação mais rica com usuário, com uma carga de proces-

samento no lado do cliente (navegador) mais elevada por conta do processamento de 

áudio, e também uma utilização de recursos multimídia mais avançada. Para isso es-

colhemos utilizar a abordagem RIA (Rich Internet Applications) (FRATERNALI, ROSSI 

e SÁNCHEZ-FIGUEROA, 2010), escolhendo o framework Flex da Adobe (FLEX, 

2015) para implementação pela sua possibilidade de execução em vários navegado-

res e plataformas e também ampla utilização. 

5.4.2 Exibição da Melodia 

Em relação à maneira de exibição da melodia, observamos que várias das so-

luções analisadas no 3 exibem a melodia não em forma de partitura e sim em um 

gráfico de alturas, posicionando as notas mais agudas acima das mais graves, seme-

lhante à forma de visualização piano roll exibida na Figura 5.3. Além disso, as notas 
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são exibidas em tamanho proporcional à sua duração. Essa escolha facilita o enten-

dimento da melodia principalmente por aqueles que não entendem muito bem de par-

titura. 

 

Figura 5.3 Visualização do tipo piano roll

 

A partitura tem maneiras diferentes de exibir a mesma altura (frequência) e elas 

são colocadas em posicionamentos distintos em relação ao eixo vertical, isso consi-

derando o sistema temperado de afinação. Esses fenômenos são chamados de enar-

monia, e vários exemplos podem ser visualizados na Figura 5.4, onde cada compasso 

exibe um grupo de figuras que representam o mesmo som. Além disso, os semitons 

cromáticos são representados por figuras que se posicionam na mesma linha, porém 

possuem alturas (frequência) distintas. Para quem não está muito familiarizado com a 

notação, essa falta de correspondência entre altura (frequência) e altura (eixo vertical) 

pode induzir a erros de interpretação da melodia e afinação. 

Por conta disso, escolhemos utilizar uma abordagem mais direta de represen-

tação da melodia e afinação, similar ao piano roll, para facilitar a utilização do pro-

grama por tipos distintos de usuários, com pouco ou muito conhecimento na leitura da 

partitura. 
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Figura 5.4 Exemplos de enarmonia

 

5.4.3 Estimação da Frequência Fundamental 

Para que seja possível exibir a afinação atual do usuário que está cantando no 

microfone, é necessário conseguir extrair essa informação do áudio capturado. 

O problema da estimação da frequência fundamental é antigo e bastante co-

nhecido na literatura da computação musical. O trabalho feito por Rabiner et al. (1976) 

data do ano de 1976 e ele detalha e compara vários algoritmos que existem desde 

aquela época para solucionar o problema da detecção da nota (frequência fundamen-

tal) a partir de um áudio. 

Os métodos de curto termo que existem são assim chamados pois a avaliação 

é feita considerando apenas uma pequena amostra local do áudio. O tipo de avaliação 

da afinação foi escolhido ser este porque estamos tratando da estimação em tempo 

real e não poderíamos olhar as amostras seguintes para melhor observarmos e ava-

liarmos a nota final extraída. 

Foi escolhido o AMDF (Average Magnitude Different Function) (ROSS, 

SHAFFER, et al., 1974) para realizar essa estimação baseado no seu baixo custo de 

processamento e também capacidade de acertos. A fórmula utilizada para fazer o cál-

culo a curto termo é exibida na equação (1) abaixo: 
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( ) =

∑ | ( ) − ( + )|

− − 1
 

 (1) 

 

Onde x(j) é a janela do áudio com n amostras, t é o deslocamento em tempo 

dado em quantidade de amostras e está entre 0 e n. O valor do AMDF (D(t)) é obtido 

pela soma das diferenças entre o sinal com ele mesmo com um determinado atraso 

(deslocamento t). O valor de t que minimizar a função D(t) será o comprimento de 

onda (em quantidade de amostras) da provável frequência fundamental, que pode ser 

encontrada dividindo a taxa de amostragem por t. 

Nas implementações foi utilizada uma taxa de amostragem de 11025 Hertz, 

com isso já é realizado no sinal uma filtragem de passa baixa, deixando-o tratado para 

ser utilizado. As frequências candidatas estão entre 32,7 (Dó 0) e 1975,53 Herz (Si 6), 

sendo 12 frequências por oitava. Essa extensão foi escolhida para comportar as ex-

tensões vocais cantáveis de homens e mulheres nos seus extremos e ainda dando 

uma pequena margem a mais. O tamanho do buffer utilizado foi de 512 amostras para 

que ele seja pequeno o suficiente para captar uma nota de duração curta e consiga 

também comportar no mínimo duas vezes o comprimento de onda da frequência mais 

baixa. Além disso, foi utilizado o janelamento de Hanning para aumentar as caracte-

rísticas espectrais do sinal capturado (DOVAL, 2004), que é definida na fórmula (2) 

abaixo, onde N é o tamanho da janela de amostragem analisada e n é a posição da 

amostra. 

 
( ) = 0.5 (1 − cos(

2
− 1

)) 
 (2) 

5.4.4 Evolução 

A partir da definição das funcionalidades e de como implementá-las, pudemos 

então planejar como seria realizado o desenvolvimento da ferramenta, projetando 

cada iteração. Elas foram planejadas de forma a produzirem no final um artefato que 

entregue algum valor ao usuário para ser testado, de acordo com o conceito de MVP. 

Foram propostas 3 iterações para implementação e validação das funcionalidades, 

cujas descrições e resultados apresentam-se nas sessões a seguir. 
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5.4.4.1 Primeira Iteração  

Na primeira iteração escolhemos desenvolver um protótipo inicial do player com 

algumas funcionalidades para o ensaio e outras de forma reduzida, implementadas 

de maneira básica apenas para testar funcionamento e a ideia: 

1. Carregamento da música através de um arquivo MusicXML – opção de carre-

gar uma música e escolher uma das vozes dela para cantar; 

2. Carregamento de áudio das vozes – para ensaiar deveria ser carregado ao 

menos um arquivo de áudio para ser executado durante a música, nesta itera-

ção não foi desenvolvida a parte de execução das vozes em MIDI; 

3. Exibição da voz escolhida para cantar – exibição da melodia de forma gráfica 

a partir da voz escolhida do arquivo carregado no estilo piano roll; 

4. Feedback básico da afinação – neste caso a implementação adotada foi mais 

básica, mostrando apenas uma seta verde na altura em que a pessoa está 

cantando no momento;  

5. Controle de volume e estereofonia dos áudios;  

6. Controles básicos de execução da música (play, stop e pause). 

Para validar o protótipo desenvolvido nesta iteração, foram realizados testes 

com 3 representantes do público alvo e potenciais usuários da ferramenta, todos can-

tores de um dos coros utilizados na pesquisa inicial com o público alvo. Nesses testes 

foi pedido aos usuários que utilizassem o sistema, tentando cantar a música carre-

gada, podendo utilizar livremente o Áudio Mixer da forma que desejar. Foi disponibili-

zado um arquivo MusicXML da música e áudios das vozes. O questionário para ana-

lisar a aceitação e a usabilidade das funcionalidades definidas para esta iteração foi 

composto com as seguintes perguntas: 

1. Você achou que a seta verde foi fiel à sua afinação? 

2. O feedback dado pela seta verde ajudou na afinação? 

3. A maneira de visualização da melodia é compreensível e deixa claro o que está 

acontecendo na música? 

4. A maneira de visualização da melodia ajuda a cantá-la? 

5. A possibilidade de ajustar os áudios (volume, distribuição, mute e solo) das 

vozes foi útil para a sua experiência? 

6. Você achou que a possibilidade de carregar áudios reais (sem serem sintetiza-

dos como o MIDI) contribui para o estudo? 
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7. Você achou que este programa é útil para a aprendizagem de músicas corais? 

8. Dê-nos sugestões sobre o programa. Quais os pontos positivos? Quais os pon-

tos fracos? O que mais o programa deveria oferecer e melhorar? 

As questões de 1 a 7 eram fechadas com as seguintes possibilidades de res-

posta: a - Nem um pouco; b - Um pouco; c - Bastante e d - Totalmente. E a última 

pergunta era aberta. 

Todas as respostas da questão de 1 a 6 resultaram em respostas do tipo “Bas-

tante” e “Totalmente”. Apenas a primeira questão foi respondida com “Bastante” pelas 

3 pessoas, e duas delas responderam isso na sexta questão. Na primeira questão, 

eles afirmaram que o avaliador de afinação conseguiu acompanhar a voz captada no 

microfone na maioria das vezes, mas houve uma imprecisão da detecção da nota 

quando alguma consoante foi falada. O resultado da sexta questão mostra que estu-

dar com os áudios é importante, porém não é essencial. 

Em relação aos resultados das perguntas abertas, os pontos positivos desta-

cados foram: 

 Todos os três participantes falaram sobre a importância da maneira que o pro-

grama foi construído por facilitar bastante o estudo daqueles que não sabem 

ler partitura muito bem e nem solfejar. Além disso, dois usuários citaram tam-

bém que a setinha verde ajudou bastante os guiando na afinação correta.  

 A possibilidade de regular os áudios das vozes também foi destacada em dois 

dos questionários aplicados. Neles os usuários afirmaram que esse recurso foi 

bastante útil para a experiência deles e para o treino de músicas corais. 

Em relação aos pontos negativos, dois dos usuários falaram que acharam o 

resultado da avaliação da afinação dada pela seta verde imprecisos em alguns mo-

mentos. Um deles contou que quando cantou com vibrato13 o indicador ficou variando 

de nota. Isso pode ser explicado pelo fato de que a frequência da nota varia no vibrato 

e provavelmente ele ficou oscilando entre uma nota e outra. Os dois usuários também 

comentaram que quando as consoantes eram pronunciadas havia momentos de ins-

tabilidade do apontador. O outro falou que quando cantou em uma região muito aguda 

a seta verde também não se comportou como esperado. Isso pode ter acontecido por 

distorção do áudio capturado pelo microfone, já que a região era muito aguda. 

                                            
13 Vibrato – Pequena variação mais ou menos rápida da frequência de uma nota, produzida pelo exe-
cutante em instrumentos de música (sopro ou especialmente cordas) ou no canto, que gera uma ondu-
lação expressiva do som. 
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Nas sugestões que eles deixaram, dois deles afirmaram que seria bastante in-

teressante para incrementar a experiência deles se o programa pudesse gravar o que 

tinha sido cantado e depois poder reproduzir tudo juntamente com as outras vozes. 

Foi dito também que isso era importante porque os cantores muitas vezes precisam 

se ouvir para saber onde estão tendo dificuldades. Além disso, eles disseram também 

que, enquanto a gravação era executada, o apontador de afinação poderia repassar 

o que foi feito para que o usuário pudesse analisar o seu desempenho. Comentou-se 

também que uma funcionalidade que executasse ao menos a primeira nota da melodia 

seria interessante para que o cantor pudesse se situar na música antes de começar a 

execução. 

Por conta dessas sugestões, decidimos mostrar a afinação de uma maneira 

diferente, colocando-a em gráfico ao longo da música cantada para que a pessoa 

depois pudesse voltar os trechos da música e analisar seus erros. Além disso, decidi-

mos também adicionar funcionalidades para execução do áudio gravado pela pessoa 

para que ela possa se analisar. Também foi adicionada uma forma de executar ao 

menos a primeira nota da música.  

5.4.4.2 Segunda Iteração 

A partir do que colhemos de sugestões na primeira iteração e também dando 

continuidade ao que tínhamos planejado antes, resolvemos para esta iteração incre-

mentar o player para a sua versão completa com as seguintes funcionalidades:  

1. Execução dos áudios em MIDI - para casos de não ter a gravação das vozes 

ainda; 

2. Melhoramentos do feedback de afinação – exibição da afinação resultante em 

gráfico, mostrando em vermelho o que está fora e verde o que está dentro da 

nota esperada no momento; 

3. Escutar gravação – possibilidade de escutar a gravação do que foi cantado, 

observando o gráfico resultante; 

4. Selecionar ponto da música – possibilidade de selecionar um ponto da música 

para que a pessoa pudesse cantar novamente ou escutar o que foi cantado a 

partir do trecho marcado. Ao clicar em uma nota, a música era movida para o 

ponto onde a nota começava para ser executada a partir dali; 
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5. Tocar primeira nota – criou-se um botão para a pessoa clicar e escutar a pri-

meira nota que deveria cantar. 

Para validar as funcionalidades desta iteração, foram realizados testes com 5 

representantes do público alvo e potenciais usuários da ferramenta, todos cantores 

de um dos coros utilizados na pesquisa inicial com o público alvo. Nesses testes foi 

pedido aos usuários que utilizassem o sistema, tentando cantar a música carregada, 

podendo utilizar livremente o Áudio Mixer da forma que desejar e também pedindo 

para ele selecionar um ponto da música para escutar e depois cantar novamente. Foi 

disponibilizado um arquivo MusicXML da música. O questionário para analisar a acei-

tação e a usabilidade das funcionalidades foi composto repetindo algumas perguntas 

da iteração anterior porque as pessoas eram diferentes. As perguntas foram: 

1. A maneira de visualização da melodia é compreensível e deixa claro o que está 

acontecendo na música? 

2. A maneira de visualização da melodia ajuda a cantá-la? 

3. Você achou que o gráfico exibido foi fiel à sua afinação? 

4. O feedback dado pelo gráfico ajudou na afinação? 

5. A possibilidade de ajustar os áudios (volume, lateralidade, mute e solo) das 

vozes foi útil para a sua experiência? 

6. Você achou fácil entender e utilizar os controles dos áudios? 

7. Poder pausar e escutar o que foi cantado observando o gráfico resultante ajuda 

no estudo? 

8. Você achou fácil navegar na música para observar o que foi cantado? 

9. Você achou fácil selecionar um momento para escutar ou cantar? 

10. Você achou que este programa é útil para a aprendizagem de músicas corais? 

11. Em geral, você achou a utilização do programa fácil e entendível? 

12. Comente o que você achou ruim. 

13. Comente o que você achou de bom. 

14. O que mais o programa poderia oferecer? 

As questões de 1 a 11 eram fechadas com as seguintes possibilidades de res-

posta: “discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, “indiferente”, “concordo parcial-

mente” e “concordo totalmente”. E as últimas perguntas eram abertas. 

Como pode ser observado na Figura 5.5, todas as respostas obtiveram resul-

tados positivos. As respostas negativas das questões oito e nove mostraram que 
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houve uma dificuldade na utilização nas funcionalidades de percorrer a música e se-

lecionar trecho. A resposta negativa da quarta questão e a neutra da terceira teve 

esse resultado porque o teste foi realizado em um local barulhento, o que atrapalhou 

a estimação da afinação do cantor. As respostas neutras na quarta e quinta questões 

foram respondidas assim porque o usuário que estava testando escolheu não fazer 

alteração nos controles dos áudios e resolveu não se posicionar na avaliação dessa 

parte. Fora isso, as outras funcionalidades obtiveram resultados bastante satisfatórios, 

mostrando a sua utilidade e resultando numa boa usabilidade. 

 

Figura 5.5 Respostas do questionário da iteração 2

 

Em relação à pergunta de número 12, três pessoas falaram que sentiram falta 

da partitura, de saber a tonalidade da música, andamento e correspondência das fi-

guras rítmicas com o tamanho das notas. Além disso, outras 3 falaram que sentiram 

falta de uma maneira de saber o andamento da música antes de começar a cantá-la. 

Duas pessoas comentaram que sentiram falta de um canal no áudio mixer para ajustar 

o volume da voz gravada. 

Sobre o que acharam de bom, destacaram:  
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Resultado do Questionário

Concordo plenamente Concordo parcialmente Indiferente

Discordo parcialmente Discordo plenamente
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 A forma de exibir a melodia é interessante para aqueles que não sabem ler 

partitura; 

 Foi bom ter a possibilidade de escutar a nota inicial; 

 Facilidade de corrigir e treinar determinados trechos da música; 

 Poder ouvir as outras vozes; 

 Maneira dinâmica de acertar as notas; 

 O software é bastante limpo, simples, intuitivo e prático com funções bastante 

úteis. 

Sobre a última questão, uma pessoa sugeriu que tivesse uma maneira de se-

lecionar um trecho específico para cantá-lo repetidas vezes. Tirando isso, as outras 

pessoas ressaltaram as coisas faladas na questão 12. 

As observações realizadas e notas tomadas em geral corroboraram com as 

respostas dadas nas perguntas 12, 13 e 14. Porém, não foi descrito nessas respostas, 

mas quatro pessoas entenderam primeiramente que o botão de escutar executava a 

música antes de cantá-la, mas só servia para escutar a gravação depois da música 

ser cantada. Além disso, foi possível também identificar alguns bugs pequenos para 

serem corrigidos. 

Com essas informações decidimos adicionar para a próxima iteração um botão 

para apenas escutar a música, sem gravar ou ter que ter cantado antes. Também foi 

decidido mudar a maneira de selecionar o trecho por conta da falta de usabilidade 

encontrada. Determinamos também que deveria haver uma maneira de fazer uma 

contagem regressiva para o início da música que também deixasse claro o seu anda-

mento, e que era importante adicionar o áudio gravado no mixer. Por conta da falta 

que as pessoas sentiram da partitura, decidimos oferecer uma maneira de visualizá-

la antes de começar o ensaio. 

5.4.4.3 Terceira Iteração 

Nessa última iteração foram desenvolvidos todos os requisitos relativos à rede 

social, de forma integrada ao player. Além disso, foram implementadas também as 

correções do player identificadas a partir do resultado da validação da segunda itera-

ção. No total, as funcionalidades implementadas foram: 

 Rede Social 

o Logar com Facebook; 
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o Deslogar; 

o Listar músicas disponíveis – mostrar as músicas disponíveis para a pes-

soa (criadas pela pessoa, públicas ou compartilhadas por algum amigo); 

o Inserir música – inserir uma música a partir do arquivo MusicXML, infor-

mando um nome e o tipo de compartilhamento (público, privado, com-

partilhado com todos os amigos e compartilhado com alguns amigos 

apenas); 

o Editar música – editar o nome da música e o tipo de compartilhamento 

dela; 

o Remover música;  

o Ensaiar música – ensaiar a música, selecionando qual voz vai ser can-

tada, quais áudios (gravações de outras pessoas ou da própria pessoa 

disponíveis) e mostrando uma visualização da partitura construída a par-

tir do arquivo MusicXML. 

o Inserir áudio gravado – inserir um áudio gravado no player, informando 

o tipo de compartilhamento (público, privado, compartilhado com todos 

os amigos e compartilhado com alguns amigos apenas); 

o Editar áudio gravado – editar um áudio gravado pela pessoa, podendo 

mudar o tipo de compartilhamento; 

o Remover áudio gravado; 

o Curtir áudio gravado – possibilidade de curtir áudio gravado por outras 

pessoas, disponível para acesso dependendo do tipo de compartilha-

mento; 

o Comentar áudio gravado – possibilidade de comentar áudio gravado por 

outras pessoas, disponível para acesso dependendo do tipo de compar-

tilhamento. 

o Download áudio gravado – realizar o download de um áudio gravado 

pela própria pessoa ou de outras, disponível dependendo do tipo de 

compartilhamento. 

 Player 

o Escutar – botão para poder escutar a música sem a gravação ou sem 

ter cantado ela; 

o Selecionar trecho – selecionar trecho clicando em qualquer parte corres-

pondente à área da duração da nota; 
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o Contagem regressiva – fazer contagem regressiva a partir de 3, sendo 

o andamento da música indicado pelo intervalo entre os números 3, 2 e 

1; 

o Áudio gravado no mixer – ao escutar a gravação, uma faixa de controle 

correspondente deve ser adicionada ao mixer e retirada quando for can-

tar a música novamente. 

A validação final dessa iteração não foi realizada, deixando para se avaliar es-

sas funcionalidades junto com a avaliação final da ferramenta, que seguiu um proto-

colo parecido com o procedimento de final das iterações. Na próxima seção será de-

talhado o funcionamento de todo o sistema e as funcionalidades implementadas. 

5.4.5 Funcionalidades 

Será apresentado nessa seção qual foi o resultado final da ferramenta desen-

volvida depois das iterações, bem como as funcionalidades disponibilizadas e suas 

telas. 

 A Figura 5.6 mostra a tela de login do Coraoque, com um botão para realizar a 

autenticação com as credenciais do Facebook. Ao clicar nele, será aberta uma página 

do Facebook para autenticação do usuário e permissão de acesso da ferramenta aos 

dados do usuário. Depois de devidamente autenticado, o usuário será redirecionado 

para a tela inicial. 

 

Figura 5.6 Tela de login
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 Ao logar, aparecerá a tela inicial do programa com a lista de músicas disponí-

veis para o usuário ensaiar, como pode ser visto na Figura 5.7. Essas músicas dispo-

níveis são: 

 As criadas pelo próprio usuário, com qualquer compartilhamento selecionado; 

 As de visualização pública criada por outro usuário, amigo ou não do usuário 

logado; 

 As criadas por um amigo que escolheu compartilhar com todos os seus amigos; 

 As criadas por um amigo que escolheu compartilhar com alguns amigos e se-

lecionou o usuário logado na lista. 

Nesta tela, o usuário pode fazer buscas por músicas através de um trecho do 

nome, ir para a tela de adicionar nova música (clicando no botão azul no canto direito 

superior), ir para a tela de ensaiar música (clicando no botão verde) e visualizar ou 

editar a música (clicando no nome da música). Só é possível editar a música caso o 

usuário seja o seu criador. 

 

Figura 5.7 Tela inicial com a lista de músicas disponíveis

 

 A tela exibida na Figura 5.8 mostra a funcionalidade de adicionar uma nova 

música, com o usuário precisando informar o arquivo MusicXML da música, o nome 

dela e o tipo de compartilhamento. 
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Figura 5.8 Tela para adicionar nova música

  

 A funcionalidade de editar e excluir uma música está exposta na Figura 5.9, 

podendo alterar o nome e o tipo de compartilhamento da música. Caso o usuário lo-

gado não seja o criador dela, não será exibida a parte para a edição da música nem 

o botão de exclusão. Também pode ser visualizada a partitura no painel de Preview 

da partitura, e ao clicar nele, ela é exibida. O botão vermelho no canto superior direito 

serve para excluir a música e todas as suas gravações. Na parte de baixo é exibida a 

lista de áudios gravados da música, separados por voz. Só serão exibidos os áudios 

disponíveis para o usuário, dependendo do tipo de compartilhamento, seguindo as 

mesmas regras da lista de músicas da tela inicial.  

Ao clicar em uma gravação, será exibida a tela para edição, remoção ou visu-

alização da gravação. A edição e remoção só poderá ser realizada pelo criador do 

áudio. 

 

Figura 5.9 Tela para editar ou excluir música
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A Figura 5.10 mostra a tela onde é possível curtir, comentar e fazer o download 

do áudio (clicando no botão branco na parte superior da tela à direita). Caso a pessoa 

logada seja a criadora do áudio, ela poderá excluir (clicando no botão vermelho no 

canto direito superior) e alterar o tipo de compartilhamento. Caso não seja, apenas 

aparecerão as informações de nome da música, voz cantada e quem a criou. 

 

Figura 5.10 Tela de edição ou exclusão do áudio

 

A tela exibida na Figura 5.11 mostra o início da funcionalidade de ensaiar uma 

música. Nela é possível visualizar a partitura clicando no painel Preview da partitura, 

selecionar a voz que deseja cantar e os áudios das gravações com as quais se deseja 

ensaiar. Clicando no painel correspondente a cada voz, ele será expandido exibindo 

as gravações disponíveis daquela voz para o usuário. Por padrão a opção de áudio 

em MIDI das vozes vem selecionada. Caso não exista ainda nenhuma gravação para 

a voz, só a opção MIDI aparece. Ao clicar no botão azul Ensaiar na parte de baixo da 

tela, o player aparece para a execução e ensaio da música. 
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Figura 5.11 Tela de preparação do ensaio da música

 

 A tela exibida na Figura 5.12 apresenta o player da ferramenta, responsável 

pela parte do ensaio. Na parte de baixo, no painel intitulado Áudio Mixer, são exibidas 

as faixas das vozes da música e os controles de cada uma delas. O painel principal 

exibe a melodia da voz que foi selecionada para ensaiar em forma de gráfico. Abaixo 

de cada nota é exibida a letra da música, e o gráfico da afinação são os traços em 

verde e vermelho, verde para as partes que estavam dentro da nota esperada e ver-

melho para os trechos fora da afinação. Durante sua execução, o gráfico da música é 

deslocado da direita para a esquerda e o ponto atual é indicado por uma barra cinza 

fixa abaixo do botão de cantar. A navegação pela música pode ser feita através da 

barra de rolagem na parte superior do painel da música. Para selecionar um ponto 

específico basta clicar em uma das barras verticais ao longo do gráfico. Ao fazer isso 

o trecho selecionado é posicionado na barra cinza que marca momento presente da 

música. 

 O botão de escutar, no canto esquerdo superior, permite o usuário escutar a 

música sem ter que cantá-la. Ao lado dele, o botão de cantar inicia a música com uma 

contagem regressiva (contando a partir do 3, com o tempo do pulso da música como 

intervalo da contagem) e, à medida que o usuário for cantando, o gráfico da sua afi-

nação vai sendo exibido. Os botões de pause e stop param a execução, sendo que o 

stop leva o usuário ao começo da música. Para escutar o que foi gravado, basta clicar 

no botão Escutar Gravação e a música começará a ser executada com a voz gravada 
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da pessoa. Aparecerá uma faixa a mais no Áudio Mixer para controlar o volume e 

estereofonia do áudio. 

 O botão Tocar Primeira Nota executa a primeira nota da melodia que deve ser 

cantada. Além disso, ao clicar em cima de qualquer nota ao longo da música, ela 

também será executada. O botão de limpar retira o gráfico da afinação do usuário do 

painel da música e exclui o áudio gravado. O botão de enviar gravação no canto su-

perior à direita envia o áudio gravado para ser armazenado e compartilhado pelo usu-

ário. Isso só poderá ser feito caso o usuário cante a música inteira. 

 

Figura 5.12 Tela do player

 

 A Figura 5.13 exibe a tela de inserção de um novo áudio gravado, podendo 

informar o tipo de compartilhamento. 
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Figura 5.13 Tela para inserção de um áudio gravado

 

Para sair e deslogar do sistema, basta clicar no nome do usuário logado no 

canto superior direito da tela e escolher o menu Sair.
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6. Avaliação da Ferramenta 

Concluído o desenvolvimento da última iteração planejada da ferramenta, pu-

demos então realizar a sua avaliação final, verificando se as funcionalidades entre-

gues atendem de fato às necessidades de cantores que cantam em coro e também 

se o sistema possui níveis de usabilidade aceitáveis. 

 Como foi feito nos finais das iterações de desenvolvimento, testes foram apli-

cados com representantes do público alvo para verificar esses fatores envolvendo, 

neste caso, o sistema como um todo. Esses testes foram realizados com 5 pessoas, 

todas elas envolvidas com algum dos coros utilizados na pesquisa com o público alvo. 

Para a realização do experimento, um protocolo do teste foi projetado para pe-

dir que o usuário realizasse as principais tarefas disponíveis no sistema, as que en-

tregam os principais valores e diferenciais oferecidos pela ferramenta. O seguinte pro-

tocolo foi seguido: 

 Explicar os objetivos gerais do sistema a ser testado; 

 Explicar os objetivos do teste; 

 Pedir para o usuário logar no sistema; 

 Pedir para o usuário adicionar uma nova música (neste caso um arquivo Mu-

sicXML é disponibilizado para o usuário utilizar); 

 Pedir para o usuário editar a música inserida; 

 Pedir para o usuário ensaiar a música inserida, realizando as seguintes tarefas: 

o Cantar a música utilizando os controles disponíveis para o estudo: ajus-

tes de áudios, tocar primeira nota, escutar antes de cantar, etc.; 

o Enviar gravação; 

 Pedir para o usuário salvar a gravação; 

 Pedir para o usuário editar compartilhamento do áudio gravado; 

 Ensaiar a mesma música com a gravação que acabou de fazer; 

 Curtir e comentar um áudio gravado; 

 Preencher o questionário.  

O questionário utilizado para a validação final abarcou a avaliação da utilidade 

das principais funcionalidades pedidas no protocolo para o estudo de músicas corais, 
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como também a dificuldade em utilizar cada funcionalidade (usabilidade ruim). As 

questões utilizadas foram: 

1. A possibilidade de inserir e compartilhar uma música a partir de um arquivo 

MusicXML é importante? 

2. Você sentiu alguma dificuldade para inserir/editar a música? Sentiu falta de al-

guma coisa? 

3. Você sentiu alguma dificuldade para iniciar o ensaio e selecionar os áudios? 

Sentiu falta de alguma coisa? 

4. Você acha que o feedback da sua afinação é importante para o estudo? 

5. Você achou que ela foi fiel à sua afinação de verdade? Comente. 

6. A possibilidade de alterar o volume e estereofonia das vozes é importante para 

o estudo? 

7. Você sentiu alguma dificuldade para ajustar os áudios das vozes? Sentiu falta 

de alguma coisa? 

8. A possibilidade de escutar a música antes de cantá-la é importante para o es-

tudo?  

9. A possibilidade de escutar o que foi cantado é importante para o estudo? 

10. A possibilidade de selecionar um ponto da música para cantar ou escutar é 

importante para o estudo? 

11. Você sentiu alguma dificuldade para utilizar os controles da música (escutar, 

cantar, escutar gravação, pause, stop e selecionar trecho)? Sentiu falta de al-

guma coisa? 

12. A possibilidade de estudar com vozes reais é importante para o estudo? 

13. A possibilidade de inserir e compartilhar a gravação da sua voz na música é 

interessante? 

14. Você sentiu alguma dificuldade inserir/editar um áudio gravado por você? Sen-

tiu falta de alguma coisa? 

15. A possibilidade de curtir/comentar os áudios das vozes de outros cantores é 

interessante? 

16. Você sentiu alguma dificuldade para curtir/comentar um áudio de outra pessoa? 

Sentiu falta de alguma coisa? 

17. No geral, você achou que este programa é útil para o auxílio à prática de músi-

cas corais? 

18. Comente o que você achou bom. 
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19. Comente o que você achou ruim, o que poderia melhorar e o que faltou, caso 

não tenha comentado nas respostas acima. 

As questões 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 17 tentaram avaliar diretamente as 

principais funcionalidades entregues e se elas são úteis e melhoram o estudo de mú-

sicas corais. Elas são perguntas fechadas com as seguintes possibilidades de res-

posta: Atrapalha, Inútil, Ajuda e Essencial. Com esse tipo de resposta seguindo a es-

cala de Likert de 4 opções sem um posicionamento neutro, forçamos o usuário a tomar 

uma posição ou negativa ou positiva em relação à funcionalidade. As demais questões 

tentam captar quais problemas de usabilidade as funcionalidades apresentaram e não 

puderam ser visualizados a partir da observação apenas. Aproveitou-se também para 

perguntar o que mais poderia ter sido acrescentado a essas funcionalidades e ao sis-

tema em geral.  

6.1 Resultados e Discussão 

Os resultados para as questões objetivas encontram-se indicados na Figura 

6.1. Como pode ser observado todas as funcionalidades foram avaliadas de forma 

positiva, afirmando que elas são essenciais ou ajudam na prática e preparação de 

músicas corais. 
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Figura 6.1 Respostas do questionário da validação final

 

 O resultado da primeira pergunta mostra que a possibilidade de compartilhar 

as músicas criadas a partir de um editor de partitura é importante para a prática de 

músicas corais. Quanto à usabilidade das funcionalidades de inserir e editar a música, 

respondida na questão 2 e observada durante a sessão, foi bem elogiada e uma pes-

soa ressaltou a importância da utilização de arquivos MusicXML por ser um formato 

comum aos editores. No entanto, duas pessoas tiveram dificuldade em entender que 

para editar a música deveria clicar no nome dela. Apesar disso conseguiram depois 

de um tempo e exploração encontrar o caminho. 

 Na terceira questão perguntamos se houve alguma dificuldade ou impedimento 

no processo de iniciar o ensaio (selecionar a música, a voz que deseja cantar e os 

áudio que seriam utilizados). Ninguém afirmou ter dificuldade nesse trecho e o que 

observamos nas sessões de teste corroboraram com isso. 

 Quanto à quarta questão, observamos que o feedback da afinação dado pelo 

programa é essencial para essa maneira de estudo da música para quatro dos usuá-

rios e somente um achou que apenas ajudava. O que mostra e confirma as nossas 
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impressões anteriores sobre a importância dessa resposta dada ao usuário para au-

xiliar no seu treino. Com isso, os cantores podem aprender sua linha melódica mais 

rapidamente e com mais precisão, da mesma forma como foi defendido por Welch, 

Howard e Rush (1989). 

Em relação ao entendimento e usabilidade desse recurso, nas observações foi 

detectado que apenas uma pessoa teve dúvida sobre o que significavam as partes 

verdes e vermelhas do gráfico, precisando confirmar com o pesquisador essa infor-

mação. Assim, talvez seja necessário reformular a maneira de mostrar o gráfico para 

que o usuário entenda de maneira mais clara o seu significado. 

 A questão seguinte indagava sobre precisão desse feedback e todos afirmaram 

que na maioria das vezes sentiu que ele foi fiel ao seu desempenho, mostrando que 

a precisão desse recurso foi satisfatória. Uma pessoa inclusive comentou que cantou 

notas aleatórias e o gráfico fez a distinção imediatamente. Outras duas pessoas, po-

rém, afirmaram ter a impressão que o gráfico foi impreciso em notas muito graves.  

 Na sexta questão obtivemos a confirmação de que a manipulação dos parâme-

tros de execução de cada voz é de caráter essencial à pratica de músicas corais. 

Apenas uma pessoa afirmou que essa funcionalidade ajuda. Isso demonstra a impor-

tância dessa funcionalidade, pois ela reproduz uma técnica de ensaio que ajuda o 

cantor a se sentir seguro na sua voz, adquirindo confiança em relação às outras. 

Quanto à usabilidade desse recurso, respondida na sétima questão, foi muito bem 

avaliada e nenhuma das pessoas afirmou sentir dificuldades em seu uso. 

 Foi observado também que a maioria apontou a possibilidade de escutar a mú-

sica antes de cantar como essencial e apenas duas disseram ajudar, respostas da 

oitava questão. Esse recurso permite que o cantor entenda a música, seu andamento 

e tonalidade antes de começar a cantar de fato. Além disso, essa funcionalidade foi 

percebida como necessária apenas durante as avaliações intermediárias, mostrando 

a importância de se utilizar a abordagem de desenvolvimento iterativo e incremental.  

 Os resultados da nona questão apontam que escutar o que foi cantado é de 

uma necessidade essencial para o estudo e prática de músicas corais, pois todos os 

usuários a apontaram dessa forma. Isso mostra a importância de fornecer ao usuário 

maneiras de ele entender o seu desempenho, permitindo a ele encontrar os seus erros 

de forma mais ágil para corrigi-los. 

 Na décima questão, a maioria dos usuários também apontaram a importância 

de se poder selecionar um ponto da música para ensaiar. Três deles disseram ser 
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essencial e dois afirmaram apenas ajudar. Esse tipo de recurso também proporciona 

agilidade nos estudos, já que o usuário pode repetir determinados trechos que care-

cem de atenção, escutando a música, cantando e ouvindo o resultado do que foi can-

tado. 

 A décima primeira questão serviu para coletar os sentimentos do usuário em 

relação à usabilidade dos controles de execução da música avaliados nas questões 

anteriores. Uma pessoa afirmou ter confundido os botões de Escutar e Escutar Gra-

vação por conta da semelhança dos nomes e conotações e isso foi percebido também 

durante a observação do experimento. Isso poderia ser solucionado mudando o nome 

dos botões para ficar mais claro cada um dos seus objetivos. Outra pessoa disse ter 

achado ruim a forma em que o trecho era selecionado pois, como a tela se desloca 

ao clicar na posição, ela teve a sensação de ter perdido o trecho selecionado. Outro 

afirmou não ter sentido tanta dificuldade, mas devido a nunca ter mexido em progra-

mas parecidos, foi preciso um tempo para se familiarizar com os controles, mas, tão 

logo isso aconteceu, a interação se deu de maneira fluida e espontânea. Esses pro-

blemas mostram que não é fácil entender da primeira vez como se utiliza esses con-

troles, porém dicas textuais podem ser adicionadas para explicar melhor a sua utiliza-

ção. 

 Nas respostas à pergunta de número 12, quatro pessoas afirmaram que a utili-

zação de vozes reais ajudava no estudo e uma apenas disse ser essencial. Isso acon-

tece por que estudar com o MIDI já seria suficiente para aprender a melodia, mas o 

estudo com vozes reais de fato é melhor, pois é mais realista, proporcionando ao can-

tor referências de sonoridade e pronúncia do texto. Mas isso depende se forem dis-

ponibilizados áudios com bons exemplos de cantores. 

 Quando perguntados se seria interessante poder salvar e compartilhar a gra-

vação feita durante o estudo, todos foram favoráveis a isso, mas apenas um afirmou 

ser essencial. Isso aponta que as pessoas estão dispostas a compartilhar suas gra-

vações, ou acham minimamente útil poder guardá-las apenas para a sua própria apre-

ciação. 

 Em relação à dificuldade encontrada nas funcionalidades de inserir um áudio 

gravado e editá-lo, indagada na décima quarta questão, todos afirmaram não ter en-

contrado nenhuma. Porém, durante a observação do experimento, percebemos a di-

ficuldade de algumas pessoas em encontrar o lugar para realizar a edição do áudio, 

tendo que entrar na música e clicar no áudio na parte de baixo da tela. Para sanar 
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essa pequena dificuldade, pode ser adicionado ao sistema um caminho mais direto 

para o usuário acessar e gerenciar as próprias gravações sem ter que entrar nas mú-

sicas. 

 Na décima quinta pergunta, na qual foi perguntada a importância de curtir e 

comentar um áudio gravado, todos afirmaram que essa possibilidade ajuda os canto-

res, porém não sendo de caráter essencial. Com isso percebemos que a interação, 

troca de experiências e feedbacks entre cantores possibilitados por esses recursos 

podem ajudar nos seus estudos e preparação. Em relação à facilidade do uso, res-

pondido na décima sexta, todos a confirmaram, porém foi observado o mesmo pro-

blema do editar áudio, o de encontrar como chegar nessa transação. 

 Na última questão objetiva, foi afirmado por duas pessoas que essa ferramenta 

desenvolvida é essencial no auxílio à preparação de músicas corais e 3 pessoas dis-

seram que ela ajuda nessa tarefa. Isso prova que o sistema desenvolvido cumpre o 

seu objetivo de ajudar os cantores de coro a praticarem e estudarem as suas músicas. 

 Quando perguntados sobre o que acharam de bom na ferramenta, eles elogia-

ram a  proposta e duas das pessoas ressaltaram a possibilidade de ampliar os estudos 

do canto coral, pois a alternativa de estender os ensaios levando-os para casa facilita 

o trabalho do coro, tornando-o mais fluido e proveitoso. Muitos também afirmaram 

gostar da oportunidade de compartilhar e integrar os estudos dos coristas. Um outro 

destacou a possiblidade de interagir e pedir feedback a outros cantores e também de 

avaliar se estaria timbrando ou não com os colegas. 

 Na última questão, houve apenas duas coisas negativas destacadas. Na pri-

meira, uma pessoa disse que o design poderia ser melhorado, podendo ser mais atra-

tivo. E na segunda, outra pessoa afirmou que a maneira que o andamento da música 

é indicado (gráfico musical é deslocado da direita para esquerda) foi bastante incô-

moda na sua utilização pois poderia causar-lhe tontura. E algumas sugestões foram 

registradas: 

 Visualização da partitura durante o ensaio; 

 Poder ver as linhas das outras vozes; 

 Poder alterar o andamento da música para ensaiar; 

 Aumentar a quantidade utilizada na contagem regressiva; 

 Possibilidade de uma pessoa lançar um áudio e permitir que outra use tal áudio 

para fazer outros arranjos; 
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 Possibilidade do professor (ou regente) exigir o estudo dos seus alunos, for-

mando quartetos, e podendo monitorar através da ferramenta. 

 No geral a usabilidade do sistema teve bons resultados, apresentando apenas 

alguns problemas de entendimento do funcionamento que puderam ser superados 

pelos usuários durante os testes e que podem de maneira fácil ser corrigidos. Durante 

as execuções dos experimentos observamos que na maioria do tempo os usuários 

utilizaram a ferramenta de maneira fluida, com ela respondendo de forma rápida às 

requisições, apresentando quase nenhum erro. 
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7. Conclusão 

Através dos testes realizados com os usuários e os questionários aplicados foi 

possível perceber que a ferramenta construída atendeu às necessidades dos coristas, 

se mostrando útil na prática e estudo das músicas através das funcionalidades dispo-

nibilizadas. 

 A partir da pesquisa inicial pudemos ter um esclarecimento melhor de como o 

problema se manifestava nos distintos níveis de coro e pessoas, e com isso tivemos 

um direcionamento melhor para a proposição da ferramenta. Isso também foi possível 

através da análise das alternativas de ferramentas que os coristas possuem hoje para 

realizarem seus estudos. E a prova de conceito foi importante para verificar se a ideia 

proposta seria bem recebida pelo público alvo e se seria viável a sua implementação 

por conta disso. 

Observamos também que muitas das necessidades de recursos e funcionali-

dades foram apenas percebidas durante a utilização pelos usuários, por isso a impor-

tância das avaliações intermediárias (quebra do desenvolvimento em iterações para 

a validação). Além disso, com esses experimentos ao longo do processo de constru-

ção da ferramenta fomos aos poucos constatando a sua importância e validade frente 

às necessidades do público alvo. 

 O fato de poder realizar os estudos com vozes reais foi destacado como um 

fator que contribui para o realismo do estudo e sua semelhança com o ambiente de 

um ensaio de verdade. Além disso, com essa possibilidade os cantores podem ter 

uma boa referência de sonoridade e interpretação a partir dos diversos áudios com-

partilhados. Isso também pode servir para exercitar a equalização e timbragem com 

outras vozes. Com a possibilidade de engajamento de várias pessoas ao redor do 

mundo, vários modelos de pronúncia estariam à disposição dos cantores, ajudando 

no problema bastante comentado de trabalho do idioma. 

 A ferramenta desenvolvida também traz como recurso a possibilidade de com-

partilhamento das músicas, o que permite a construção de uma variedade grande de 

músicas disponíveis para estudar. E além disso, permite também que pessoas que 

queiram trabalhar um repertório mais específico consigam estudá-lo, carregando suas 

próprias músicas a partir de arquivos gerados por editores de partitura. 
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 Foi também bastante bem avaliada a possibilidade de controle dos volumes e 

estereofonia dos áudios, um fator que ajuda a destacar e omitir determinadas vozes. 

Esse tipo de recurso foi importante para enriquecer a experiência de estudo, ofere-

cendo em alguns momentos mais apoio na voz trabalhada e em outros menos, aju-

dando ao cantor adquirir confiança na sua melodia e se entender dentro da harmonia 

das outras vozes. Além disso, essa também é uma maneira de se aproximar da reali-

dade de um ensaio de verdade, já que essa prática é adotada durante ensaios de 

coro. 

 Além disso, o feedback dado ao usuário referente ao seu desempenho na afi-

nação se mostrou de grande importância para a prática das músicas, ajudando-o a se 

corrigir em determinados momentos principalmente por ser em tempo real. Essa pos-

sibilidade ajuda o cantor a entender seus erros e acertos e se analisar, também escu-

tando a sua gravação. 

 As ferramentas analisadas no estado da arte entregam alguns desses valores 

destacados. Porém, nenhuma delas reúne todos eles da forma que o Coraoque foi 

projetado. O que mostra a grande contribuição do sistema desenvolvido.  

 Muitas sugestões foram dadas durante os testes de validação final. Várias ma-

neiras de melhoria da ferramenta foram sugeridas, incluindo o uso da partitura para o 

ensaio e outras coisas. 

 As propostas mais interessantes vieram da possiblidade de utilização da plata-

forma social para aumentar ainda mais as alternativas de interação entre os cantores. 

Foi sugerido a ideia de colocar o regente ou professor de forma ativa no processo de 

estudo dos coristas, propondo atividades e exercícios e podendo também monitorar e 

cobrar resultados. Isso poderia ser uma forma de contribuir também nas atividades de 

educação musical, já que o canto coral é uma de suas práticas bastante utilizada. 

Foi dito também que seria interessante a possibilidade de se alterar o anda-

mento da música para se treinar mais rapidamente ou lentamente, de acordo com a 

necessidade do usuário. Para isso seria necessário conseguir alterar as velocidades 

dos áudios carregados sem que a tonalidade seja alterada. Essa alternativa é possível 

e já existem maneiras de fazer isso, como, por exemplo, o método proposto por Degen 

e Zwartjes (DEGEN e ZWARTJES, 1995). 

Uma outra possibilidade que não foi comentada pelos usuários testados é a 

classificação em forma de ranking dos áudios enviados pelos cantores, baseado nas 

curtidas e comentários, para permitir a procura de boas amostras para o ensaio. Além 
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disso, pode ser proposta uma forma de destacar cantores com boa reputação e re-

compensá-lo de alguma forma. Essas possibilidades incentivam ainda mais os canto-

res a disponibilizarem suas gravações. E além disso, gamification é um conceito que 

tem aparecido e bastante utilizado nos últimos anos utilizando elementos de jogos em 

contextos distintos (DETERDING, SICART, et al., 2011), e essa ideia pode ser apli-

cada de várias formas no contexto dessa ferramenta. 

Não só essas possibilidades citadas, mas muitas outras podem ser propostas 

a partir da ferramenta desenvolvida, principalmente por ela permitir uma maneira de 

interação e colaboração entre os cantores com a sua rede social. Além disso, novas 

versões da ferramenta podem ser desenvolvidas para funcionar como aplicativo em 

ambientes mobile, como tablets e celulares, já que hoje em dia esse tipo de recurso é 

bastante utilizado e oferece praticidade e conforto. 

No futuro, outras pesquisas também podem ser realizadas para verificar mais 

a fundo os efeitos da utilização de uma ferramenta como o Coraoque nas práticas de 

diversos grupos vocais. Estudos de caso podem ser conduzidos de forma a avaliar se 

a utilização da ferramenta teve influências positivas no desempenho final dos canto-

res. Além disso, a partir da liberação e implantação dessa ferramenta na internet e 

depois de algum tempo de utilização por parte dos cantores, podemos realizar estudos 

que entendam como estaria a aceitação da ferramenta e os pormenores de como ela 

estaria sendo utilizada.
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