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RESUMO 

 

A presente dissertação apresenta o resultado de um estudo realizado com adolescentes 

em situação de vulnerabilidade na cidade de Santa Cruz de Minas, MG, que participam 

de atividades em grupo em uma Orquestra Jovem, que funciona como uma rede de 

apoio social. Toma-se como base a interlocução entre o Modelo Bioecológico de 

Desenvolvimento Humano de Urie Bronfenbrenner e a Psicomúsica de Levy Moreno, 

buscando correlacionar os campos de estudo da Música e Psicologia e as contribuições 

da música para o desenvolvimento social. As informações coletadas a partir de 

observação participante e entrevistas com doze participantes e foram analisadas com 

base na Teoria Fundamentada. Trazendo material para referenciar o trabalho com 

música em grupos e contribuições para o desenvolvimento social dos envolvidos, 

associando as informações coletadas com os autores apresentados e servindo como 

referência para pesquisas nessa área.  

 

Palavras-chave: desenvolvimento social; educação musical; música e desenvolvimento, 

rede de apoio social, relações grupais. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation presents the result of a study carried out with vulnerable adolescents in 

the city of Santa Cruz de Minas, MG, who participate in group of activities in a Youth 

Orchestra, that functions as a social support network. The interlocution between the 

Bioecological Model of Human Development of Urie Bronfenbrenner and the 

Psychomusic of Levy Moreno, seeking to correlate the fields of study of Music and 

Psychology and the contributions of music to social development. The information 

collected from participant observation and interviews with twelve participants and were 

analyzed based on the Grounded Theory. Bringing material to refer the work with music 

in groups and contributions to the social development of those involved, associating the 

information collected with the authors presented and serving as a reference for research 

in this area. 

 

Keywords: social development; musical education; Music and development, social 

support network, group relations. 



XI 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................... 4 

2.1 A Música enquanto objeto de estudo da Psicologia................................................ 4 

2.2 O desenvolvimento humano segundo o Modelo Bioecológico .............................. 7 

2.2.1 Adolescentes em situação de vulnerabilidade social...................................... 11 

2.3 A Psicomúsica proposta por Moreno .................................................................... 15 

2.4 Possibilidades de interlocução entre Moreno e Bronfenbrenner .......................... 22 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................... 26 

3.1 Geral ...................................................................................................................... 26 

3.2 Específicos ............................................................................................................ 26 

4. MÉTODO ................................................................................................................... 27 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES .............................................................................. 35 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 51 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 53 

8. ANEXOS .................................................................................................................... 60 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS ............................................................................ 60 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

PARTICIPANTES ...................................................................................................... 64 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAIS E 

RESPONSÁVEIS ....................................................................................................... 66 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS MENORES

 .................................................................................................................................... 68 

 

  



XII 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1. – Formação da Orquestra Jovem ............................................................... 37 

FIGURA 2. – Violino e Arco ........................................................................................ 38 

FIGURA 3. – Instrumentos utilizados na Orquestra Jovem observada ......................... 38 

FIGURA 4. – Representação do Sistema Bioecológico pesquisado ............................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – Informações dos adolescentes participantes ........................................... 35 

TABELA 2 – Informações dos professores participantes ............................................. 36 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

 As práticas musicais, sejam elas cantar ou tocar um instrumento, exigem alto nível 

de concentração e requerem diversas funcionalidades do nosso corpo, isso faz com que o 

músico seja capaz de centrar em seu mundo interno e ao exprimir o conteúdo musical 

construído internamente, fazer uma conexão com o mundo externo (Rodrigues & Rosin, 

2011). Mattos (2014) afirma que tocar um instrumento, além de contribuir de forma 

significativa para o desenvolvimento humano, causa um impacto tanto intelectual quanto 

emocional. Quando em contato com esse meio musical o sujeito pode se concentrar 

naquilo que consegue extrair de bom de si mesmo, encontrando um suporte para 

desenvolver suas características positivas, abrindo-se para possibilidades e não se 

concentrando apenas de maneira fechada naquilo que há de ruim em seu contexto (Araújo 

& Andrade, 2011; Ávila, 2009). 

 Conforme Rodrigues e Rosin (2011) por meio do contato com a música em grupos 

musicais o sujeito aprende a conviver com o outro, estabelece um diálogo mais 

harmonioso, que contribui para as relações interpessoais e consequentemente para o 

convívio em sociedade. A autora afirma ainda que a música promove o desenvolvimento 

do senso de colaboração e respeito mútuo, uma vez que proporciona mais segurança 

emocional e confiança por permitir que a pessoa libere suas angústias ao praticá-la. 

 A música é uma forma de ampliar o conhecimento cultural das crianças e de jovens 

em idade escolar e desperta a sensibilidade musical, o desenvolvimento cognitivo, o 

afetivo e as relações interpessoais. A música se torna instrumento de relacionamento 

pessoal e valorização do sujeito; o permite expressar suas emoções e organizar melhor seus 

pensamentos (Rodrigues & Rosin, 2011). 

Na busca de investigar os aspectos psicossociais presentes em grupos musicais, é 

possível utilizar referenciais da Psicologia, pois, por ela possuir uma grande gama de 

recursos, é capaz de abranger uma ampla área de investigação com enfoques diversos. A 

partir de suas teorias e metodologias específicas proporciona a oportunidade de investigar e 

compreender aspectos subjetivos e comportamentais dos indivíduos. É possível assim 

partir deste campo de estudo para investigar o objeto proposto nesta pesquisa que partiu da 

hipótese de que as atividades musicais em grupo podem contribuir para o desenvolvimento 
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de adolescentes em situação de risco, seja cognitivo, musical ou social, sendo este último, 

o foco principal deste trabalho.  

Em relação a sua importância, a pesquisa é pertinente para o fortalecimento das 

ações já desenvolvidas pelo Programa Música Viva da Universidade Federal de São João 

del-Rei, mais especificamente no núcleo Música para Santa Cruz, que busca oferecer um 

espaço de aprendizagem e prática musical em um contexto com poucas opções de lazer e 

cultura. O estudo também visa contribuir para os campos de estudo relacionados ao tema, 

principalmente a Psicologia, a Música e a Musicoterapia.  

O bairro no qual as atividades acontecem é considerado pela própria comunidade 

como local de risco. A presença de um ambiente socioeducativo bem estruturado entra em 

contraste com essa situação, ao trazer uma nova abordagem sobre os participantes, 

buscando torná-los, como dito por Bronfenbrenner (2011), mais humanos e apresentar-lhes 

a outras possibilidades de desenvolvimento. A proposta visa contribuir para a formação de 

cidadãos com uma possibilidade de profissionalização através da música.  

 Conforme relato oral de coordenadores e colaboradores do Programa pode-se 

perceber a demanda explícita por pesquisa envolvendo as contribuições das ações 

desenvolvidas pelo núcleo Música Para Santa Cruz no desenvolvimento das crianças e 

adolescentes atendidos, uma vez que existem relatos de melhorias significativas 

comportamentais e expressões de gratidão desses alunos, apontando uma possível 

ressignificação de seus valores. Considera-se que tanto os grupos musicais com intenção 

psicoterápica quanto os de cunho profissionalizante ou socioeducativo podem se beneficiar 

dos resultados desta pesquisa, uma vez que os processos psicológicos abordados são 

ferramentas que podem ser aplicadas em ambas as práticas, adaptando-se aos respectivos 

objetivos. 

 Para contextualizar esse trabalho é necessário compreender a relação entre música e 

psicologia investigando as influências mútuas entre a prática musical em grupo e o 

desenvolvimento humano. Para embasar teoricamente estas práticas musicais em grupo, 

optou-se pela utilização de Moreno (2006), que propõe a Psicomúsica. No que concerne ao 

desenvolvimento, contribui significativamente para a pesquisa o Modelo Bioecológico de 

Bronfenbrenner e Ceci (1994) e Bronfenbrenner (1995). Durante a fundamentação teórica 

deste estudo foram abordadas questões referentes ao estudo da música pela Psicologia, 

onde são apontados alguns dos estudos que abordam a temática de desenvolvimento 

humano a partir da Música; em seguida têm-se os referenciais de desenvolvimento humano 

utilizados; seguido da teoria da Psicomúsica e informações afins; e no último capítulo da 
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fundamentação se busca fazer uma relação entre os autores Bronfenbrenner e Moreno. 

Após, são apresentados os objetivos, o método, os resultados e discussões, as 

considerações finais, as referências bibliográficas e os anexos. 

 Com o objetivo de compreender a relação da prática e aprendizagem musical no 

desenvolvimento de um grupo de adolescentes que participam de um projeto de 

musicalização e se encontram em situação de vulnerabilidade social foi utilizada, como 

método inicial, a observação participante seguida de Estudo de Caso. Para coleta das 

informações se utilizou o diário de campo e entrevistas semiestruturadas, sendo com base 

na teoria fundamentada (grounded theory). Como local de investigação foi escolhida a 

orquestra jovem do Programa citado anteriormente, que se apresenta como ambiente 

propício para esta investigação, uma vez que desenvolve atividades musicais que, 

possivelmente, têm influenciado o desenvolvimento de crianças e adolescentes que dele 

participam. 

 Os resultados e a discussão apresentados são baseados nas observações e no relato 

oral dos envolvidos obtidos através das entrevistas, esses dados entram em diálogo com os 

autores apresentados durante o referencial teórico. Através deles é possível ter uma noção 

do processo de imersão no grupo pesquisado, conhecendo um pouco das pessoas 

envolvidas, o conteúdo e contextos vivenciados na Orquestra Jovem. Esses dados reforçam 

o diálogo entre Bronfenbrenner e Moreno, permitindo sugerir intervenções, dar base e 

referenciar o trabalho musical em grupos, abrindo novas possibilidades e podendo 

fortalecer os trabalhos já existentes. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A Música enquanto objeto de estudo da Psicologia 

 

 Ao pesquisar artigos e trabalhos acadêmicos que abordam a relação música e 

desenvolvimento humano nos periódicos disponíveis no SciELO (Scientific Electronic 

Library Online) e PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia) foi possível encontrar 

trabalhos em distintas áreas com abordagens diversificadas. A proposta mais comum 

encontrada está relacionada à área de saúde abordando a temática de desenvolvimento de 

crianças hospitalizadas e da área de neuropsicologia. Podem-se citar os estudos de Silva, 

Cação, Silva, Marques e Merey (2013), Arnon (2011) e Picado e Souza (2010) que 

apresentam pesquisas sobre a intervenção musicoterápica no ambiente de terapia intensiva 

neonatal e de Moreira et. al. (2006), Andriola e Oliveira (2006) e Hatem, Lira e Mattos 

(2006) que buscam compreender a música como recurso no cuidado de crianças 

hospitalizadas.  

 Os estudos de Duarte e Mazzotti (2006) e Tagg e Borém (2011) apontam para as 

representações sociais da música principalmente no que concerne à percepção musical e à 

busca pela compreensão de suas estruturas e significados. Já Ravelli e Motta (2005), 

Eugênio et. al. (2012) e Falbo et al. (2012) buscam pesquisar os estímulos ao 

desenvolvimento infantil, incluindo o desenvolvimento cognitivo, auditivo e linguístico de 

crianças expostas à música e a atividades lúdicas. 

 Em um estudo realizado por Rodrigues e Rosin (2011), com crianças 

frequentadoras da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM) de Belo 

Horizonte, ao propor atividades musicais, foi possível notar em um primeiro momento que 

as dificuldades de relacionamento entre os participantes eram grandes, mas que com o 

passar do tempo a música auxiliou na aproximação entre os professores e alunos. Aos 

poucos, os jovens demonstraram superar dificuldades vividas por eles no dia-a-dia, 

convertendo uma relação de medo em amizade. A autora pode notar que no início das 

atividades os sujeitos envolvidos demonstravam agressividade, sendo considerados 

hiperativos e difíceis de controlar, mas no decorrer do tempo demonstraram carências e 

necessidades sem intenção de negligenciar seus problemas. Essas crianças apresentaram, 

gradativamente, melhora no comportamento e na apreensão do conhecimento.  

 Sendo a Psicomúsica proposta por Moreno (2006) campo de interesse nesta 

pesquisa, o trabalho encontrado que mais se aproximou dessa ideia, apesar de não utilizar o 
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referido autor como base teórica, é o de Costa (2009) que se dispôs a pesquisar sobre a 

expressão cênica como facilitador da performance no coro juvenil. Apesar de não fazer 

referência a Psicomúsica, o trabalho apresenta possibilidades de influência do trabalho 

cênico, assim como o psicodrama, sobre a performance de um grupo musical e seu 

processo de autoconhecimento.  

Em pesquisa posterior realizada nos anais do Simpósio Internacional de Cognição e 

(SIMCAM) cuja relevância encontra-se na interlocução entre a Música e o 

Desenvolvimento, foi possível encontrar estudos que se relacionam a Psicologia, tendo a 

maioria enfoque no desenvolvimento cognitivo. Podem ser destacados trabalhos como o de 

Marangoni e Freire (2015) que fala sobre as possibilidades de investigação na área de 

cognição musical; o estudo organizado por Ray (2015) que faz um levantamento dos 

aspectos psicológicos da performance musical; o de Fogaça (2014) que busca analisar o 

desenvolvimento sócio-cognitivo e comportamental na criatividade de alunos de música, 

todavia não abordam o enfoque pretendido nesta dissertação 

 Os trabalhos encontrados na SIMCAM que mais se relacionam a esta pesquisa são 

os trabalhos de Mattos (2014; 2015) que abordam a questão da resiliência, abordando as 

possibilidades de transformação por meio da música e a descoberta de novos caminhos 

para superação de obstáculos. Também é possível ressaltar o levantamento realizado por 

Araújo e Andrade (2014) que aborda a motivação na prática musical de adolescentes com 

idade entre 12 e 18 anos e o de Castro e Ribeiro (2015) tratam da música como elemento 

relevante na transformação de cidadãos na cidade de Salvador. Por fim é possível citar o 

trabalho de Silva e Zanini (2016) que trata da relação entre a teoria sociointeracionista de 

Vigotsky e conceitos de enculturação e treino para o ensino de música na escola. 

 Como demonstram os estudos citados, a música pode estimular o desenvolvimento 

humano e as práticas musicais em grupos podem potencializar esse processo, o que reforça 

a possibilidade de realização do trabalho proposto nesta dissertação. O baixo número de 

pesquisas interdisciplinares entre música e psicologia e as fortes demandas apresentadas 

nas quais essa relação pode se beneficiar faz da proposta de pesquisa aqui apresentada um 

bom veículo de incentivo a novas pesquisas. E também para a criação de propostas de 

melhoria para a prática e ensino musical em grupos, seja a nível terapêutico ou na 

formação de jovens músicos bem desenvolvidos.  

 Segundo Ávila (2009), a música está presente nos estudos da Psicologia desde seus 

primórdios, quando suas bases experimentais de cunho mais fisiológico estudavam as 

sensações sonoras. O autor aponta os trabalhos de Helmholtz (1863) que realizou uma 
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investigação sobre a psicoacústica. O problema da relação entre música e psicologia está 

dentro do quadro das ciências humanas modernas. 

 A partir das contribuições freudianas (Freud, 1996), Ávila (2009) citado traz uma 

nova perspectiva no estudo do sentido da música e sua dificuldade de se estabelecer 

enquanto objeto de estudo científico. Os estudos de Freud (1996) traziam referenciais 

sobre obras literárias, pinturas e esculturas, mas pouco conteúdo sobre a música 

especificamente. Devido a grande amplitude de delineamentos de estudos psicanalíticos, 

Ávila (2009) indaga se não seria a música um caso especial de estudo da psicanálise que 

exigiria um estudo dedicado exclusivamente a ela. Os entraves do estudo psicanalítico da 

música podem ser originados da própria história da música, na qual compositores 

importantes trazem apontamentos divergentes sobre o sentido da música, tal como Richard 

Wagner e Franz Lizst que apresentavam que o conteúdo da música estava associado à 

representação dos sentimentos, tendo como opositores Johannes Brahms e Clara 

Schumman que defendiam que as relações entre a música e determinados estados de 

espírito eram imprecisas e instáveis (Ávila, 2009). 

 Com avanço dos estudos antropológicos sobre a música, têm-se o desenvolvimento 

da Etnomusicologia que, conforme Ávila (2009), é uma disciplina que em menos de vinte 

anos inverteu suas bases epistemológicas ao passar de uma pesquisa sobre música a partir 

dos métodos da antropologia para uma pesquisa sobre a dinâmica social a partir da música.  

A partir de então, novos questionamentos puderam surgir a respeito dos significados da 

música e o seu sentido para os grupos sociais e seus rituais de forma mais ampla, 

permitindo que as pesquisas avançassem em termos de não se limitar a questionar apenas o 

que é a música de cada povo específico. Sardo (2013) aponta que a etnomusicologia tem 

buscado dissipar as barreiras epistêmicas colonizadoras ao estudar a música, permitindo 

um maior diálogo com os saberes e as diferentes culturas.  

Conforme Ávila (2009), a superação do obstáculo epistemológico do estudo do 

sentido musical pode estar dentro do estudo interdisciplinar da música e psicologia, 

trazendo discussões advindas de diferentes áreas do saber para renovação de conceitos e 

ideias já cristalizadas. Ainda conforme o autor, a música apresenta um amadurecimento em 

relação às outras artes por reivindicar em sua constituição formal conteúdos que não são 

necessariamente musicais como textos, sentimentos e funções rituais por exemplo.  

 A música é capaz de promover a conexão com um mundo externo, com aquilo que 

está fora de si e mesmo além da realidade social. Configura-se como um instrumento 

seguro de conexão com o exterior, pois a música estabelece condições que possibilitam os 
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processos de criação e recriação. A música então é capaz de participar ativamente do 

processo de subjetivação, processo este que por si só justifica a ideia do estudo psicológico 

dos fenômenos musicais tanto em âmbito individual quanto coletivo (Ávila, 2009).  

 Por se tratar de um processo complexo e de múltiplas conexões com o que é próprio 

do indivíduo em seu mundo interno e que lhe permite a conexão com o externo, incluindo 

as relações sociais, o estudo da música possibilita a investigação do seu sentido e sua ação 

sobre o individual e o coletivo. Para abordar amplamente este tema sem se perder das 

questões metodológicas, justifica-se o uso dos autores Bronfenbrenner (1979, 1995, 2011; 

Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Bronfenbrenner & Morris, 1998) e Moreno (2006) que 

possuem ideias complementares e que tornam possível a interlocução entre suas teorias. 

Ambos os autores levam em consideração os processos de interação como fatores que 

influenciam fortemente o desenvolvimento das características do indivíduo, tanto 

particulares quanto sociais. 

 

2.2 O desenvolvimento humano segundo o Modelo Bioecológico 

 

 Publicada no final da década de 70, a teoria formulada por Urie Bronfenbrenner 

sobre o desenvolvimento humano expôs ao campo científico significativas premissas para 

o planejamento e realização de pesquisas em ambientes naturais. Fez críticas ao modelo 

tradicional de pesquisas que acabavam por serem concluídas descontextualizadas do 

ambiente social (Martins & Szymanski, 2004). Ao lado de Morris (Bronfenbrenner & 

Morris, 1998, 2006) o autor fez reformulações incluindo a maior ênfase nas características 

biopsicológicas da pessoa em desenvolvimento e não apenas nos contextos, passando a 

chamar o Modelo Ecológico de Bioecológico. 

 Conforme Bronfenbrenner (1979), Bronfenbrenner e Crouter (1983), 

Bronfenbrenner e Morris (1998, 2006), o Modelo Bioecológico é uma evolução do sistema 

teórico para o estudo do desenvolvimento humano ao longo do tempo, sendo definido 

como o fenômeno de continuidade e de mudança das características biopsicológicas dos 

seres humanos como indivíduos e grupos. Ele refletiu seu trabalho inicialmente em uma 

forte ênfase na importância da mudança social, não apenas como uma espécie de chave 

para compreender as origens dos padrões contemporâneos de desenvolvimento, como 

também para contribuir com a política e a ação social (Bronfenbrenner, 1995a). Para o 

autor, os dois principais elementos que direcionam o percurso do desenvolvimento são os 
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objetivos e os subjetivos, devendo-se compreender a natureza de cada uma dessas forças, 

iniciando pela força fenomenológica ou experiencial. 

 A força fenomenológica está mais relacionada ao ambiente e a maneira como o 

indivíduo o percebe e o modifica durante as fases de sua vida, da infância à velhice 

(Bronfenbrenner, 2001b). Já o termo experiência se refere à esfera subjetiva dos 

sentimentos, que podem ser relacionados ao self ou aos outros, principalmente às pessoas 

mais próximas. Pode também ser vinculado a atividades nas quais um sujeito se engaje 

(Bronfenbrenner, 2001a). Nesse sentido, pode-se pensar em atividades em grupo com um 

objetivo significativo para o indivíduo, o que pode facilmente acontecer nos grupos 

musicais, uma vez que permitem a vinculação emocional e a motivação.  

 Bronfenbrenner e Morris (1998, 2006) e Bronfenbrenner (2011) apresentam 

algumas proposições acerca do desenvolvimento humano. De forma geral, nas primeiras 

proposições, eles afirmam que o desenvolvimento humano ocorre por meio de processos 

de interação recíproca em longos períodos de tempo, o que é denominado de processos 

proximais. Esses processos são considerados a força motriz primária do desenvolvimento 

humano, sendo a forma, o poder, o conteúdo e a direção deles produtores desse 

desenvolvimento. Uma proposta de pesquisa nessa abordagem deve levar em consideração, 

o processo, a pessoa, o contexto e o tempo para compreender efetivamente os fatores 

motivacionais do desenvolvimento, conceitos que serão explorados a seguir.  

 Pessoa está relacionado às constâncias e às mudanças do sujeito em 

desenvolvimento ao longo de sua vida, devendo-se considerar suas características como 

suas convicções, temperamento, nível de atividades, suas metas e motivações. Processo 

relaciona-se as ligações entre os diferentes níveis, se constituindo pelos papeis e atividades 

diárias do sujeito, incluindo os processos proximais. Contexto está ligado ao meio 

ambiente global em que o sujeito se encontra e onde se desenrolam os processos de 

desenvolvimento, abrangendo tanto os ambientes mais imediatos, como os mais remotos, 

que se relacionam e são capazes de influenciar o curso de desenvolvimento. Por fim, 

Tempo no modelo bioecológico é entendido como o desenvolvimento no sentido histórico, 

tendo em vista como ocorrem mudanças no decorrer do tempo devido às pressões externas 

sofridas pela pessoa em desenvolvimento, podendo citar como exemplo eventos familiares, 

ou mudanças culturais ao longo dos anos que influenciam o curso de desenvolvimento 

humano (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Crouter,1983; Bronfenbrenner & 

Morris, 1998, 2006). 
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As próximas proposições se relacionam a afirmação de que toda criança precisa 

participar de atividades progressivamente mais complexas, que ocorram de forma regular 

por longos períodos de tempo, ao lado de uma ou mais pessoas com as quais ela se vincule 

emocionalmente e mutuamente para se desenvolver intelectual, emocional, moral e 

socialmente. Essas pessoas devem, preferencialmente, estar comprometidas com o bem-

estar e o desenvolvimento para a vida toda da criança (Bronfenbrenner, 2001a). 

 Como se pode notar, a questão da interação e do afeto é bastante relevante para o 

desenvolvimento humano nas proposições do autor. Ele afirma que o estabelecimento de 

um forte apego emocional mútuo conduz a internalização das atividades e sentimentos 

expressados pelos pais. Bronfenbrenner, McClelland, Wethington, Moen e Ceci (1996) 

trazem também o envolvimento de um terceiro responsável como um colaborador nos 

processos de desenvolvimento da criança. Esse terceiro pode ser um parente, vizinho, ou 

outro indivíduo que demonstre apego e preze pelo desenvolvimento dessa criança. Nesse 

sentido a participação de um professor ou coordenador de um grupo no qual essa criança 

esteja engajada pode ser esse terceiro responsável. 

 Outras proposições levantadas trazem questões pouco estudadas que dizem respeito 

à influência da criança e adolescente em desenvolvimento no desenvolvimento dos pais e 

demais envolvidos no processo. Essas proposições fazem sentido uma vez que as relações 

se apresentam como uma díade, em que os indivíduos são reciprocamente afetados uns 

pelos outros. Conforme Martins e Szymanski (2004) deve haver influência mútua para que 

os processos de desenvolvimento proximais sejam efetivos. Na interação interpessoal, as 

iniciativas não vêm de uma única pessoa, devendo existir uma troca recíproca. 

 Uma díade possui grande importância enquanto elemento capaz de favorecer o 

desenvolvimento humano e podendo auxiliar na constituição de outras estruturas 

interpessoais maiores. Existem três formas que as díades podem assumir para fomentar o 

crescimento psicológico: a observacional que acontece quando uma pessoa presta 

cuidadosa atenção à atividade alheia, e o outro reconhece o interesse demonstrado; a díade 

da atividade conjunta, na qual duas pessoas desenvolvem algo juntas; e a díade primária 

em que mesmo que dois membros não estão próximos, ela ainda continua existindo 

fenomenologicamente, ou seja, os fortes sentimentos de um para com o outro aparecem em 

seus pensamentos e influenciam o comportamento do outro (Martins & Szymanski, 2004). 

 Como definido por Bronfenbrenner (1995b, 2011), o desenvolvimento é uma 

função comum da pessoa e do ambiente, e esses não podem ser estudados separadamente. 

É importante sempre buscar a compreensão da interação entre eles. Deve-se levar em 
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consideração a influência de todos os contextos sociais que estão interligados de alguma 

forma com o microssistema no qual o indivíduo em desenvolvimento se encontra. O autor 

cita a importância de se compreender a relação desse microssistema com o exossistema, 

mesossistema e macrossistema, uma vez que todos eles contribuem de alguma forma para 

o direcionamento do desenvolvimento (Bronfenbrenner & Crouter, 1983; Bronfenbrenner 

& Morris, 1998, 2006). 

 O microssistema é aquele no qual o sujeito está envolvido em interações face a 

face, é o contexto mais próximo e envolve ambientes como a casa e a escola onde as 

relações interpessoais experienciadas pela pessoa em desenvolvimento acontecem em um 

dado ambiente com características físicas e materiais específicas. No mesossistema, estão 

as inter-relações entre um ou mais ambientes de que o sujeito participa ativamente, e pode 

ser ampliado na medida em que se envolve em outras atividades de forma ativa e direta. Já 

num exossistema, o sujeito não é participante ativo ou direto, mas que pode afetá-lo de 

alguma forma ou que ele possa afetar através de acontecimentos que ocorrem em seu 

ambiente imediato.  Por fim, envolvendo todos os outros ambientes, temos o 

macrossistema que forma uma rede de interconexões que se diferenciam de acordo com a 

cultura predominante (Martins & Szymanski, 2004). 

 Nos estudos de Bronfenbrenner (2011), foi possível observar o crescente caos nas 

vidas de crianças e jovens e famílias nos séculos XX e XXI. Os dados coletados por ele 

apontam que essa desordem do desenvolvimento humano é o produto de mudanças 

marcantes e contínuas que se realizam ao longo do mesmo período, nas instituições sociais 

e estruturas informais que têm maior impacto sobre o desenvolvimento das gerações 

seguintes. Ao levar em consideração questões atuais de desestruturação familiar e dos 

demais contextos, o Modelo Bioecológico é bastante utilizado em pesquisas envolvendo 

indivíduos em situação de vulnerabilidade social. A intenção deste Modelo é ir além de um 

modelo de hipóteses pré-estabelecidas e incentivar a descoberta. 

Aqui o objetivo principal não é usar o modo se verificar hipóteses já formuladas. 

É um processo mais amplo envolvendo várias formulações progressivamente 

diferenciadas, com os resultados de cada etapa definindo a etapa seguinte. Os 

delineamentos de pesquisa correspondentes, portanto, são principalmente 

geradores de novas hipóteses, mais do que confirmatórios ou não. Assim, o 

procedimento não é um teste usual para avaliar a significância estatística. Ao 

contrário, os delineamentos de pesquisa devem fornecer um caminho para etapas 

essenciais no processo científico: o de desenvolvimento de hipóteses de poder e 

precisão suficientemente explicativas que justifiquem um teste empírico. Em 

resumo, estamos lidando com a ciência no modo de descoberta mais do que no 

de verificação (Bronfenbrenner, 2001b, p. 200). 
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 É possível notar na obra de Bronfenbrenner (2011) que ele não busca generalizar o 

desenvolvimento humano. Mesmo indivíduos parecidos em contextos parecidos podem se 

desenvolver de forma distinta, uma vez que cada sujeito apresenta características 

singulares e sua forma de se relacionar com aquilo que está ao seu redor pode ser diferente. 

O autor também aborda a capacidade do ser humano de desenvolver-se mesmo em 

condições adversas, o que ele chama de resiliência.  

 

2.2.1 Adolescentes em situação de vulnerabilidade social 

 

 O contexto no qual se insere esta pesquisa apresenta características que enquadram 

os adolescentes envolvidos na situação de vulnerabilidade social. Conforme relato oral de 

moradores do munícipio e dos envolvidos com o Programa Música Viva no munícipio de 

Santa Cruz de Minas, a maioria dos participantes da Orquestra Jovem a ser estudada 

insere-se em um ambiente instável e vulnerável, podendo interferir significativamente no 

seu desenvolvimento e na sua participação efetiva no grupo.  

 Segundo dados do Censo de 2010 apresentados no boletim divulgado pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a população da cidade de Santa 

Cruz de Minas possuía até então 7.865 habitantes, sendo que 22,7% (1.785 habitantes) 

pertencia a faixa etária entre 0 e 14 anos, enquanto 2,3% da população total encontrava-se 

em situação de extrema pobreza. Em 2008 a cidade virou notícia ao entrar para o ranque 

das cidades mais violentas do Brasil. Conforme nota publicada no site da Globo Minas 

(2008) a cidade se encontrava em terceiro lugar no índice de assassinatos de jovens entre 

15 e 24 anos, o ranking foi feito analisando a proporção entre a quantidade de homicídios e 

o número de habitantes. Existem poucos dados disponíveis para análise e não foi 

encontrado nenhum trabalho publicado que aborde a questão da vulnerabilidade social no 

munícipio, todavia os relatos orais apontam para essa realidade. 

 Segundo Costa e Dell’Aglio (2009) existem fatores que podem contribuir para que 

haja um desenvolvimento seguro e saudável e estes são denominados como fatores de 

proteção, assim como existem fatores que podem interferir de forma negativa nesse 

processo, denominados fatores de risco. São considerados fatores de risco as condições ou 

variáveis que colocam em risco o desenvolvimento saudável de um indivíduo, favorecendo 

o aparecimento de resultados negativos e indesejados no desenvolvimento e que envolvem 

comportamentos que comprometam a saúde, o bem-estar ou o desempenho social.  
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 Com base em estudos realizados anteriormente (Koller, 2000; Paludo & Koller, 

2005; Siqueira, Betts & Dell’Aglio, 2006), as autoras Costa e Dell’Aglio (2009) apontam 

que os fatores de risco podem ser ambientais, englobando situações de vulnerabilidade 

socioeconômica, famílias numerosas, violência intrafamiliar, abuso e ausência de apoio 

social e afetivo, isolamento, desemprego e baixa escolaridade. Assim como podem ser 

individuais correspondendo as variáveis de personalidade, problemas genéticos, 

habilidades sociais e intelectuais pobres, baixa autoestima e auto eficácia, deficiência física 

e intelectual e história de abuso seja psicológico ou físico, sexual ou não.  

 Em contrapartida aos fatores de risco, existem os fatores de proteção que diminuem 

a incidência e gravidade de resultados negativos, favorecendo o desenvolvimento saudável 

(Costa & Dell’Aglio, 2009). Conforme Masten e Garmezy (1985), esses fatores positivos 

para crianças e adolescentes podem ser individuais, envolvendo disposições positivas de 

personalidade; familiares, em que o ambiente familiar ofereça apoio emocional e social; e 

rede de apoio, na qual há a presença de outros sistemas externos de apoio. Costa e 

Dell’Aglio (2009) afirmam que entre os fatores de proteção o que mais se destaca é o apoio 

social por desenvolver grande influência positiva no desenvolvimento humano. 

 Conforme Brito e Koller (1999), que trabalham com a perspectiva Bioecológica, 

uma das mais importantes dimensões do desenvolvimento humano e bem-estar é o apoio 

social e afetivo, por ser uma interface entre a pessoa e o contexto do qual ela faz parte, 

influenciando diretamente no seu desenvolvimento. A rede de apoio social é definida pelas 

autoras como o conjunto de sistemas e de pessoas significativas que compõem os elos de 

relacionamento recebidos e percebidos do sujeito. Compreender essa rede exige uma 

complexa e constante avaliação do contexto ambiental no qual a pessoa se desenvolve, o 

que incluiu sua história, seu momento atual e das pessoas que ela se vincula, além das 

características individuais de todas elas.  

 Para que possa haver um desenvolvimento do sujeito adaptado dentro da sua 

cultura, a presença ou ausência de vínculos e relações e a possibilidade de desempenhar 

diferentes papeis ao longo da vida é importante, permitindo que a pessoa se desenvolva 

social e emocionalmente, adquirindo mais recursos para seu bem-estar e saúde mental. 

Essa adaptabilidade e disposição de recursos que incrementam o desenvolvimento humano 

protegem o sujeito de doenças e sintomas psicopatológicos mesmo ao enfrentar situações 

adversas. A falta de uma rede de apoio social e afetivo efetiva deixam as pessoas 

vulneráveis frente a situações de risco, potencializando efeitos negativos. Quando há uma 

capacidade emocional e social de adaptação e se vive em um ambiente afetivo, é possível a 
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utilização de estratégias eficazes para lidar com situações de estresse e conflito de forma 

resiliente, o que permite um desenvolvimento saudável (Brito & Koller, 1999). 

 Brito e Koller (1999) afirmam que a qualidade dos vínculos estabelecidos nas redes 

de apoio é mais importante que a quantidade de vinculações na mesma. Essa avaliação é 

feita com base no número de elos, frequência de apoio e reciprocidade e a avaliação 

subjetiva relativa à satisfação com os vínculos e a percepção da proximidade com seus 

integrantes. 

 A família é de grande importância enquanto rede de apoio social, uma vez que a 

dinâmica do grupo familiar é muito relevante para o desenvolvimento infantil, oferecendo 

recursos para que a criança desenvolva a maioria do seu repertório básico de 

comportamento. Os pais também possuem forte influência no desenvolvimento do senso de 

cooperação e reciprocidade de seus filhos (Brito & Koller, 1999; Bronfenbrenner, 2011). 

No caso de uma orquestra de músicos jovens, a família pode se constituir enquanto núcleo 

motivador do estudo musical, e a caracterização do grupo enquanto espaço comunitário 

permeado de afetos é um elemento capaz de motivar o fazer musical mesmo quando há 

ausência desta motivação familiar. Dessa forma a música pode adquirir grande relevância 

na vida desses sujeitos (Joly & Joly, 2011). 

 Os autores apontam que com a aquisição de habilidades cognitivas e sociais, as 

relações entre pares vão adquirindo importância na vida das crianças, pois nas relações 

competitivas e cooperativas, elas têm a oportunidade de modificar seus pensamentos, 

aspirações e condutas sociais. Dessa forma elas aprendem a dividir, colaborar, ganhar, 

perder e esperar sua vez em relação ao outro. Brito e Koller (1999) afirmam que na 

adolescência, os grupos de iguais podem ser tanto uma rede de proteção, quando as 

relações estabelecidas se baseiam em amizade, quanto de risco, quando expõem o 

adolescente em situações de risco nas quais suas habilidades são desafiadas aumentando 

sua vulnerabilidade. Ao passar do tempo, família e amigos intercalam papeis de 

importância na vida do sujeito, relacionados ao bem-estar e manutenção da saúde, sendo as 

experiências de risco vivenciadas ao lado destas capacitadoras de desenvolvimento de 

estratégias adaptativas.  

 Em determinadas circunstâncias e momentos da vida, a necessidade de apoio social 

aumenta, e há uma exigência maior de estratégias de enfrentamento. No contato com a 

própria rede, as pessoas podem adotar atitudes pró-sociais e efetivas para seu 

desenvolvimento. O bom desenvolvimento social, emocional e escolar está relacionado a 

fortes redes de apoio social e afetivo, que possuem potencial para fortalecer o sujeito, os 
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vínculos pessoa-ambiente, e melhorar a qualidade da saúde, do bem-estar e das inter-

relações pessoais (Brito & Koller, 1999). Com as informações apresentadas, é possível 

afirmar que um grupo musical que possua as características apontadas anteriormente, se 

enquadre enquanto parte de uma rede de apoio social e até mesmo afetivo, por isso a 

relevância do aprofundamento deste tema. 

Segundo Lerner (1993), programas e projetos sociais que incentivam ações que 

visam promover saúde e prevenção são facilitadores para a obtenção do desenvolvimento 

positivo ao reduzir a exposição a possíveis riscos. O autor leva em consideração as 

variações sociais relacionadas ao contexto histórico-social e as experiências obtidas na 

relação com outras pessoas consideradas significativas. A participação e atuação do jovem 

em seu ambiente tem potencial para promover esse desenvolvimento saudável (Lerner et. 

al., 2005). 

 Através da interação social, o sujeito aprende com o mundo que o rodeia, 

apropriando-se do saber e do fazer. Na música, a pessoa pode interagir com o ritmo, com a 

letra (se houver) e aprende com os colegas e professores. Sendo assim, a aprendizagem 

ocorre estimulada pelo convívio social, servindo de base para novas aprendizagens 

(Rodrigues & Rosin, 2011). Conforme Joly e Joly (2011), o contato com as diferentes 

histórias de vida dentro de uma orquestra comunitária é capaz de construir diálogos 

capazes de enriquecer a experiência de vida de cada participante, havendo potencial de se 

constituir em modelos de aprendizagem educativa e social.  

 As pessoas possuem a necessidade de ser acolhidas e de pertencer a algum grupo, 

requerem também receber a aprovação de seus pares. No caso dos grupos musicais, como a 

tarefa principal está voltada apenas para a música, a criação de vínculo entre os 

participantes é favorecida, voltando-os para o fortalecimento das relações interpessoais em 

prol da manutenção e continuidade do grupo. O fator que mais se destaca para a motivação 

nessas situações é a convivência com os colegas (Silva, 2010). Joly e Joly (2011) apontam 

que a característica essencial de uma orquestra comunitária é que as pessoas que a 

constituem estão ali por uma escolha pessoal de fazer música em conjunto.  

 Conforme Rodrigues e Rosin (2011), as crianças podem encontrar na música um 

apoio para enfrentar de forma mais positiva os problemas vivenciados, incluindo a falta de 

estrutura familiar. A autora afirma que as atividades musicais motivam e são capazes de 

dar esperanças, ajudando a minimizar os efeitos negativos que integram o contexto do 

sujeito, promovendo o resgate social e emocional, além de ser uma forma de ampliar o 
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conhecimento cultural, despertar a sensibilidade musical, o desenvolvimento cognitivo, o 

afetivo e as relações interpessoais (Rodrigues & Rosin, 2011). 

 Em um estudo realizado com crianças frequentadoras da FEBEM (Fundação 

Estadual do Bem-Estar do Menor) em Belo Horizonte, Rodrigues e Rosin (2011) buscaram 

analisar as contribuições das atividades musicais no desenvolvimento dos envolvidos. 

Segundo elas, no início das atividades, havia muita dificuldade de relacionamento com os 

jovens, mas que com o passar do tempo foram se tornando recurso de aproximação entre os 

alunos e professores, o que possibilitou a abertura para que fossem expostas as fragilidades 

e carências desses sujeitos. Houve melhora do comportamento no que concerne a 

agressividade e hiperatividade, na interação com os outros, no processo de aprendizagem, 

resultando em um desenvolvimento mais saudável. Esse trabalho refletiu em melhorias 

também no ambiente externo a FEBEM.  

As autoras afirmam que esses recursos oferecidos às crianças na instituição 

trouxeram benefícios relacionados tanto ao desenvolvimento cognitivo, quanto no convívio 

social e na promoção da autoestima, servindo como suporte para enfrentar melhor 

problemas como a falta de estrutura familiar. Dessa forma, o acesso às atividades musicais 

propicia uma melhora na qualidade de vida, uma vez que a prática musical pode libertá-las 

do estresse enquanto aprendem de forma intensa e prazerosa (Rodrigues & Rosin, 2011). 

 No que concerne ao desenvolvimento positivo, Rodrigues e Rosin (2011) apontam 

que a aprendizagem musical reflete em melhoria na autoconfiança, na sociabilidade, nas 

relações interpessoais, na comunicação, na concentração e até mesmo no raciocínio lógico, 

dentre outras contribuições. Além disso, permite um progresso na relação com a família e, 

por ocupar o seu tempo livre e ocioso, fica menos exposto a situações de risco. 

 O Modelo Bioecológico demonstra ser um instrumento coerente com a proposta 

dessa pesquisa, e capaz de satisfazer grande parte das necessidades teóricas que podem 

surgirão ao longo desta. Todavia, apesar de Bronfenbrenner ter se formado em Psicologia e 

Música pela Universidade de Cornell (Alves, 1997), ele não apresentou em sua Teoria 

propostas de interlocução entre estes dois campos. Então, para complementar e enriquecer 

essa pesquisa com aspectos que permeiam a música em grupo optou-se por utilizar a 

proposta de Moreno (2006) intitulada Psicomúsica.  

 

2.3 A Psicomúsica proposta por Moreno 
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 Jacob Levy Moreno (1889-1975), insatisfeito com os métodos aplicados pela 

psiquiatria de sua época propôs uma terapia em grupo que não se focava apenas no 

tratamento de patologias psicológicas, mas abrangia também outras questões sociais de 

forma lúdica e universal. Como a Socionomia1 abordada por ele era muito ampla, 

abarcando diversas áreas, ele desenvolveu teorias próprias para estuda-las de forma mais 

específicas. É o caso do Psicodrama que busca o desenvolvimento da espontaneidade, da 

criatividade, a formação, habilidades lúdicas e vários outros aspectos onde a psicopatologia 

não é uma prioridade (Calvente, 2014).  

 Conforme Boris (2014), Moreno descreveu em 1910 o uso da psicoterapia em 

grupo, criando em Viena o “Teatro do Homem Espontâneo” que foi veiculado ao 

psicodrama e a representação de papéis. O intuito era desenvolver a conscientização de 

conflitos e propiciar sua resolução utilizando situações-problema. O psicoterapeuta atua 

como um diretor de uma peça teatral facilitando ao paciente atuar expressando de forma 

espontânea suas ansiedades, medos, expectativas, fantasias e sonhos através da 

dramatização de experiências passadas ou atuais com a cooperação dos demais 

participantes da sessão. Aqueles que interagem diretamente com esse protagonista são 

chamados de egos auxiliares, representando os papéis essenciais para a dramatização, e os 

demais membros do grupo atuam como a plateia (Boris, 2014).  

 Calvente (2014) aponta que Moreno postulou que a espontaneidade, um dos 

principais conceitos de sua teoria, é uma qualidade da psique, e ela tem importante função 

na formação do sujeito. Não negando a influência das regras sociais nesse 

desenvolvimento, mas ressaltando que dentro dela o papel de uma imaginação radical está 

presente. Segundo o autor a espontaneidade é uma qualidade da imaginação na qual se 

pode associar as manifestações dos papeis, que são representações das fantasias 

inconscientes vividas diariamente, a espontaneidade também se liga a criatividade como 

sua condição (Moreno, 2006). Para Boris (2014), a proposta de Moreno é uma terapia 

exortativa que atua pelo grupo com uma estrutura fraternal, estimulando e utilizando as 

emoções grupais e restringindo a influência do líder grupal por meio da homogeneização 

dos participantes durante o processo. 

 Ramalho (2010) descreve os períodos criativos vividos por Moreno dividindo-os 

em quatro momentos. No primeiro, inspirado pela sua religião, busca uma relação 

                                                           
1 Socionomia, conforme Moreno (2006), é o estudo das leis que regem o comportamento social e em grupos 

das pessoas. 
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harmoniosa com o divino, caracterizando a espontaneidade, a vivência criativa enquanto 

formas de superação de doenças. No segundo, com as abordagens teatrais, ele trouxe a 

catarse como veículo de grande importância para a ressignificação. No terceiro, ele se 

preocupa com a necessidade de submeter seus trabalhos aos padrões métricos pragmáticos 

para ter reconhecimento no campo da psicologia social. E no quarto, com sua preocupação 

em consolidar sua teoria e conquistar mais seguidores passou a dialogar com outras 

abordagens psicoterápicas, sendo um dos pioneiros na psicoterapia de grupo 

 O psicodrama possuiu em sem primeiro momento uma base filosófica a partir da 

fenomenologia-existencial, partindo do princípio de que o sujeito é construtor de si próprio 

e do seu mundo, em busca de uma existência autêntica. Nesse tipo de abordagem a teoria e 

a técnica são secundárias, sendo a pessoa e a relação terapeuta e paciente/cliente priorizada 

(Ramalho, 2010). Porém Nudel (1994) afirma que a formulação de Moreno é original, uma 

criação própria do autor, não se prendendo a modelos filosóficos anteriores. 

 Moreno (2006) aponta as etapas clássicas do processo psicodramático, como sendo: 

o aquecimento, a dramatização e o compartilhar. No aquecimento, busca-se situar o grupo 

ou o paciente na sessão, focando sua atenção em si mesmo e no processo que está 

acontecendo naquele momento, como se despistasse as suas resistências. É também o 

momento em que há a preparação da dramatização propriamente. Na dramatização, ocorre 

a encenação, quando os papéis que emergiram do aquecimento tomam vida e são trazidos 

para uma realidade suplementar, como uma fantasia. Esse é o ponto alto do processo, no 

qual diversas técnicas psicodramáticas podem ser aplicadas e é o momento em que emerge 

o protagonista. Por último, há a etapa do compartilhar. Nesse momento todos os 

participantes são convidados a compartilhar suas experiências durante o processo 

dramático, o que é fundamental para elaborações verbais dos fenômenos manifestados.  

A prática de aquecimento e afinação da orquestra se aproxima bastante da etapa de 

aquecimento do processo psicodramático, sendo o grupo o protagonista. Nesse momento 

pode haver uma prática pedagógica e social que possibilita a percepção e o conhecimento 

do outro, facilitando a construção de uma identidade grupal, podendo ser posteriormente 

transportada para todos os momentos da prática musical (Joly & Joly, 2011). A 

dramatização poderia relacionar-se ao ensaio da peça musical e as dinâmicas realizadas 

durante os ensaios e concertos. E a etapa do compartilhar poderia ser adotada pelas 

orquestras para fazer o apanhado daquilo que foi trabalhado explícita e implicitamente 

durante todo o processo. 
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 As questões grupais são fortemente trabalhadas por Moreno (2006) quando propõe 

uma psicoterapia grupal. Dentro desse modelo, ele aprofunda as questões da prática 

musical em grupo com enfoque terapêutico ao falar sobre Psicomúsica. Apesar de 

apresentar ainda formas experimentais, o autor aborda questões essenciais para a 

compreensão de grupos musicais, o que é extremamente relevante para esta pesquisa. 

Ribeiro (2014) aponta que o psicodrama se configura enquanto um método terapêutico 

holístico, possuindo assim potencial para integrar todas as artes. 

 Lima (2012) indica que a música é muito utilizada pelos psicodramatistas, seja em 

jogos, como plano de fundo para dramatizações ou para encerramento e contenção de 

afetos no término do processo psicodramático. Segundo o autor a música comunica sem 

palavras, restabelecendo a comunicação do indivíduo com o mundo por meio do corpo e a 

psique. Com esse potencial, ela se torna instrumento facilitador de catarse, permitindo a 

liberação de conteúdos e emoções reprimidas, além de contribuir para a integração do 

grupo. A música é uma forma de expressão que requer a espontaneidade e é capaz de 

transportar as pessoas por diversas emoções e sentimentos, agindo de forma mais intensa 

em quem se torna instrumento ativo na construção dela (Lima, 2012). 

Moreno (2006) afirma que o Psicodrama devolveu a capacidade humana de auto 

expressão, do drama ao indivíduo como agente criador, retirando todo o maquinário e as 

limitações culturais ou teóricas que impediam que esse processo fosse realizado por 

qualquer pessoa. Nesse sentido, o autor fez um esforço paralelo no campo da música, no 

qual a música estava sendo convertida apenas em habilidade profissional e propriedade de 

uma elite, propondo a Psicomúsica. Moreno afirma:  

Naturalmente, assim como o psicodrama não pretende substituir o teatro 

profissional, tampouco a psicomúsica pretende substituir a música profissional. 

Ambos têm uma nova função e novos objetivos. Os instrumentos originais do 

homem foram seu próprio corpo, suas cordas vocais, como produtores de ritmos 

musicais, e seu próprio aparelho auditivo como ouvinte. A descoberta de 

materiais da natureza como os metais e as cordas abriram o caminho para o 

desenvolvimento da conserva músico-técnica. Com o desenvolvimento dos 

instrumentos musicais, foi sendo transmitido de mão em mão o avanço da 

notação musical, uma linguagem abstrata e altamente especializada que, por suas 

pretensões e seu efeito cultural, nem pode ser comparada à matemática (2006, p. 

334). 

 

 Pensando na psicoterapia de grupo, o autor coloca a conserva músico técnica como 

limitadora da criatividade quando esta prende o músico a técnica tradicional e a execução 

minimamente como estabelecida pelos compositores eruditos. O que pode gerar ansiedade 

na performance e tornar o musicista um mero instrumento ordenado pelas indicações 
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ligadas a performance escritas nas suas partituras e mesmo nos métodos de estudo. Deve-se 

levar em consideração a questão levantada por Moreno (2006) sobre a potencial inibição 

da espontaneidade ocasionada pela conserva cultural. Em grupos musicais amadores, nos 

quais o objetivo nem sempre é a formação do músico profissional, ainda existem 

dificuldades de equilibrar a técnica e a criatividade, seja por falta de tempo de estudo do 

participante ou falta de recursos, sendo a falta de domínio da técnica um dos obstáculos 

recorrentes para aplicações de técnicas como a improvisação. 

 Moreno (2006) não nega que a invenção dos instrumentos musicais deu à música 

um enorme desenvolvimento, mas afirma que a busca de se estabelecer um padrão 

confundiu e desencorajou a forma primária de espontaneidade musical residente no próprio 

organismo do indivíduo. Em outras palavras, quando a proposta musical se prende apenas 

a modelos teóricos, a criatividade do indivíduo pode ser reduzida ou intimidada. É preciso 

ressaltar que historicamente os estudos na área de música e as contribuições de grandes 

pedagogos musicais como Orff, Suzuki, Kodály, Dalcroze, entre outros têm contribuído 

para um equilíbrio entre a técnica, de fundamental importância para domínio da música, 

principalmente instrumental, e o desenvolvimento da criatividade, estando o ensino 

profissional avançado nessa área (Goulart, 2000) 

   Conforme Moreno (2006), a Psicomúsica se divide em duas formas. A forma 

orgânica tem o indivíduo, isoladamente ou em grupos, como agente musicodramático, sem 

o uso de instrumentos musicais. Já na forma instrumental, os instrumentos musicais são 

reintroduzidos, mas sendo considerados como funções e extensões da espontaneidade 

própria dos indivíduos e não como limitadores desse processo. A atividade com o grupo 

escolhido para a pesquisa apresentada nesta dissertação utiliza-se principalmente dos 

instrumentos musicais, todavia requerem inicialmente um trabalho de musicalização e 

sensibilização musical que podem se beneficiar da forma orgânica. Em suma, ambas as 

formas podem servir como base para as intervenções no grupo pesquisado. 

 O autor afirma que, de forma análoga ao que acontece no processo psicodramático, 

o drama psicomusical gira em torno de quatro problemas principais. O primeiro se refere à 

ideia de participação, na qual se questiona como fazer para que os envolvidos no processo 

participem passiva e ativamente, ajudando a definir um tema social e estabelecer um drama 

musical. O segundo gravita em torno da espontaneidade, questionando-se uma maneira que 

permita com que os padrões e conservas culturais sejam deixados de lado, instigando a 

criação espontânea. Moreno utiliza o conceito de conserva cultural para denominar padrões 

de comportamento, valores e formas de participação social que são estereotipadas e 
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automatizadas que de certa forma bloqueiam a espontaneidade. O terceiro problema se 

relaciona à ideia de individualidade e liberdade de experiência, quando se põe em questão 

como fazer com que o indivíduo participe do processo grupal sem perder suas 

características individuais e, ao mesmo tempo, sem resistir ao coletivo. O quarto problema 

leva em consideração a ideia de liderança espontânea, devendo esta surgir do interior do 

próprio grupo. 

 Uma das outras complicações apontadas pelo autor é a dificuldade de improvisação 

em grupo. Ribeiro (2014) aponta que as dificuldades de improvisação em grupo são 

reflexos de um problema social.  Porém, com os experimentos de Moreno (2006), se 

mostrou que é possível um trabalho de criação espontânea coletiva, abordando aspectos 

musicais como a diferenciação entre a criação e a variação de temas musicais. Através 

desses experimentos, os participantes eram instigados a aprender com seus fracassos que 

métodos de cooperação eram necessários para evitá-los. Ao citar o processo de criação de 

uma paisagem sonora para uma cena teatral o autor afirma: 

A tarefa dos músicos, agora, não é ilustrar ou interpretar essa história nem 

produzir a sua duplicata musical, mas inspirar-se nela e ajudar os movimentos 

psíquicos que levam a libertação de associações musicais. Esses atos de 

transferência operam como catalisadores nas reações químicas e podem ser 

comparadas às transfusões de sangue (Moreno, 2006, p. 340). 

 

A improvisação é uma das técnicas básicas do psicodrama musical, podendo ser 

feita individualmente ou em grupo, sendo a individual mais utilizada na fase de 

aquecimento. Pode-se pedir ao participante que expresse o que sente, podendo projetar e 

revelar seu estado emocional. Escutar esse tipo de improviso permite o reconhecimento de 

várias classes de sentimentos projetados através dele (Ribeiro, 2014). 

Segundo Moreno (2006), ao abordar a relação entre individual e coletivo, na 

medida em que o público aumenta sua percepção psicomusical ao longo das sessões, o 

participante individual pode preservar sua individualidade ao deixar de participar de um 

coro (resposta espontânea em conjunto) se este não expressa àquilo que representa sua 

resposta espontânea, garantindo dessa forma que o sujeito expresse o que lhe é próprio. A 

individualidade também pode ser preservada se permitir-se a um ego individual dar sua 

própria versão de uma melodia dentro de um tom específico, se isto se tornar interessante 

sem prejudicar a harmonia da música em andamento. 

Outro método sugerido é passar gradualmente a liderança de um modo espontâneo 

por cada participante do grupo, permitindo-lhe dirigir a melodia. A partir desses processos 

de valorização e conhecimento das particularidades de cada um, o grupo total torna-se cada 



21 
 

vez mais empenhado ativamente em uma criação coletiva, em algum em comum que possa 

ser produzido com a colaboração de todos. Nesse sentido, é tanto na expressão 

psicomusical quanto na psicodramática que o ator musical pode representar por vezes 

valores verdadeiramente coletivos compartilhados por todos os envolvidos, e em outras 

situações acabam caindo na expressão privada que pode trazer elementos inadequados ou 

repulsivos para alguns dos demais que acabam por recusar essa expressão alheia que não 

lhe representa. 

Conforme aponta Silva (2010), a execução musical dentro dos grupos musicais 

representa a tarefa grupal na qual os sujeitos envolvidos empenham esforços para realiza-

la, cooperando e dando sentido ao grupo. Com o desenvolvimento de vínculos em torno da 

música, as relações interpessoais são fortalecidas, contribuindo para a formação de uma 

identidade grupal. O sentimento de pertencimento é promovido pelo reconhecimento e 

aprovação dos demais, sendo de grande importância para o desenvolvimento psicossocial 

(Silva, 2010).  

Numa orquestra onde seus coordenadores estão preocupados com o envolvimento e 

desenvolvimento de seus participantes por meio do fazer musical em conjunto e não 

apenas no resultado musical, os processos educativos se dão no convívio, contribuindo 

para a formação pessoal e social de seus participantes, o que é resultado de um processo 

grupal de sujeitos com um interesse em comum (Joly & Joly, 2011).   

Joly e Joly (2011) dizem que os processos educativos decorrentes do convívio com 

as pessoas nas diversas dinâmicas de ensaio e concerto incluem o desenvolvimento da 

escuta ao esperar a vez de tocar e ouvir o outro através dos sons de seu instrumento; o 

compartilhamento de experiências com o outro; e o aprendizado da flexibilidade social. Há 

também a criação e fortalecimento de vínculos, a abertura para o novo e aquisição de novas 

motivações para a vida.  

A partir das atividades propostas e experimentadas por Moreno (2006), foi possível 

encontrar uma espécie de “transferência musical”, na qual o maestro ou executante do 

primeiro instrumento (líder) sugere um tempo em comum, por exemplo, um compasso 

quaternário (reunião de quatro tempos), e então a cada conjunto de compassos pode-se 

transferir a liderança de um instrumento para o outro sem prejudicar o andamento da 

música. Para que isso ocorra, tendo em vista que se trata de um método aberto, deve-se 

encontrar uma técnica capaz de influenciar os participantes do grupo a expressar-se 

livremente sem se prender as regras teóricas da música, instigando a imaginação e 

aumentando a inspiração dos presentes no processo.  



22 
 

Em relação ao instrumento, o autor afirma que este é exterior ao músico, 

inicialmente é um organismo estranho, mas que o aluno ao longo do tempo aprende a 

incorporá-lo como uma parte dele. É como se o sujeito precisasse ajustar-se ao instrumento 

e se concentre em algo como sua própria voz ou suas pernas. O que muitas vezes acontece 

é que algumas pessoas desenvolvem, por exemplo, o medo de andar e falar, e o mesmo 

pode ocorrer com o instrumento, ou seja, o músico tem medo de se expressar. Como o 

instrumento está de fora do seu corpo, esse medo pode intensificar-se impedindo que ele se 

ajuste a ele e possa executá-lo fluentemente. Tocar um instrumento requer habilidades a 

serem desenvolvidas e, durante esse processo, podem surgir algumas formas de ansiedade 

que interferem e dificultam o desempenho do instrumentista. Em geral, essa relação é 

sempre carregada de afeto. 

Outra questão abordada por Moreno (2006) refere-se à posição do músico dentro do 

grupo, mais especificamente de uma orquestra, na qual ele e seu instrumento passam a 

fazer parte de um grande todo. Nesse contexto, existe a posição simbólica atribuída ao 

instrumento pelo próprio compositor da música a ser executada, na qual dificilmente há 

espaço para a criação, uma vez que há uma interdependência com os demais instrumentos 

definida no processo de composição. A essa inter-relação entre os instrumentos o autor 

denomina de “tele” (transferência) musical, e ela interfere nos processos grupais. O 

maestro dirige e essa interação coletiva produz o universo musical. Existe também a 

posição real do músico enquanto sujeito e como artista membro da orquestra. 

Moreno (2006) demonstrou grande conhecimento terapêutico e musical, propondo 

um trabalho transdisciplinar capaz de contribuir de forma efetiva com os estudos que 

buscam correlacionar esses dois campos. O autor enquanto fundador da Psicoterapia 

Grupal domina bem as questões grupais que perpassam a prática musical, o que justifica 

sua utilização enquanto referencial teórico para pesquisa proposta nesta dissertação, 

possibilitando a compreensão e reflexão para a criação de uma metodologia de pesquisa 

promissora. 

 

2.4 Possibilidades de interlocução entre Moreno e Bronfenbrenner 

 

Bronfenbrenner (2011) e Moreno (2006) possuem ideias que se complementam 

e que tornam possível a interlocução entre suas teorias. Ambos os autores levam em 

consideração os processos de interação como fatores que influenciam fortemente o 

desenvolvimento das características do indivíduo, tanto particulares quanto sociais. Ao 
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abordar as questões acerca do desenvolvimento social, Bronfenbrenner (2011) apropria-se 

das teorias de Moreno, como é o caso da utilização da sociometria. 

Uma das mais hábeis ferramentas para estudo do status e da estrutura social é o 

teste sociométrico. Essa técnica permite a análise da posição de uma pessoa 

dentro do grupo, possibilitando uma análise do modelo de organização do grupo, 

e identificando as pessoas dominantes na estrutura grupal, nas pequenas 

associações, nos subgrupos, nas segmentações e nos padrões sociais de atração e 

repulsa (Bronfenbrenner, 2011, p. 61). 

  

 Segundo Bronfenbrenner (2011), o modelo adotado em sua tese acerca dos 

relacionamentos sociais é retirado do trabalho de Moreno publicado em 1934, intitulado 

‘Who Shall Survive?’, no qual a técnica, a fundamentação teórica e as interpretações são 

tratadas em conjunto sob o termo sociometria. O autor afirma que conforme reformulações 

posteriores, a definição desse termo é a de “um método utilizado para descobrir, descrever 

e avaliar o status social, a estrutura e o desenvolvimento social, estimando grau de 

aceitação ou de rejeição entre os membros do grupo (Bronfenbrenner, 2011, p. 62) ”.  

 Com intuito de aprimorar a técnica sociométrica, Bronfenbrenner (2011) realizou 

pesquisas experimentais buscando validar o modelo de acordo com os grupos pesquisados 

e apoiado em suas ideias bioecológicas. Ideias essas que atentam para a necessidade de não 

se ver o método de forma cristalizada, mas adaptá-los à realidade da amostra estudada. 

Segundo o autor, algumas das técnicas de análise sociométrica podem ser privadas de 

complexidades matemáticas, o que facilita seu uso por professores, psicólogos e assistentes 

sociais, servindo para estudo comparativo e longitudinal do status individual e da coerência 

grupal. A boa avaliação dos resultados exige a visão do indivíduo e do grupo como 

unidades orgânicas em desenvolvimento. 

 A técnica sociométrica busca encontrar pessoas desconectadas do grupo ou 

possíveis líderes, sendo possível obter informações a partir de questionários com perguntas 

objetivas. Ela pode ser aplicada coletivamente e o tempo médio de aplicação gira em torno 

de quinze minutos, utilizando papel e lápis para coletar os dados que serão dispostos em 

gráficos. Após a aplicação e a análise tem-se um mapa do grupo chamado de sociograma 

(Granjeiro & Reis, 2013). 

O teste sociométrico é aplicado em grupos fechados, nos quais todos os integrantes 

se conhecem. Geralmente é entregue um papel a cada participante e em seguida lhes 

confere uma tarefa de responder questões onde eles possam incluir o nome de pessoas que 

gostariam de ter consigo em uma determinada situação e as que não gostaria, por exemplo. 

Em seguida eles podem escrever no verso da folha quem eles acreditam que os escolheram 
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e os que imaginam terem lhes rejeitado. Todas as folhas devem conter o nome de quem as 

escreveu. As percepções podem ou não ser anotadas pelo aplicador do teste de acordo com 

o enfoque e objetivos. Em seguida são traçados os sociogramas que darão margem para as 

análises necessárias. 

 Para Granjeiro e Reis (2013) é necessário que o grupo onde o teste sociométrico 

será aplicado se conheça a algum tempo, e que tenham interesse em participar para que os 

resultados sejam mais verdadeiros, uma vez que suas respostas poderão ser mais 

espontâneas. Dependendo das razões e finalidade, os dados obtidos poderão ser tabulados a 

fim de detectar lideranças e rejeições, habilidades ou qualidades específicas de membros 

do grupo, e conflitos.  

 Ainda conforme as autoras, essa técnica explora, mapeia e mensura as relações ou 

vínculos entre pessoas que atua no seio de um grupo e não são percebidas por um olhar 

direto. Uma das vantagens de seu uso é que ela pode ser aplicada regularmente para 

analisar se estão havendo mudanças  significativas após as intervenções, lembrando que 

não se deve abusar de sua aplicação e expor demasiado os resultados individuais para que 

não venha a perder o poder enquanto instrumento de diagnóstico (Granjeiro & Reis, 2013). 

Por questões éticas e por se tratar de um grupo de adolescentes, essa pesquisa não pretende 

aplicar o teste sociométrico no grupo apresentado, mas pode utilizar de conceitos e 

ferramentas deste durante a realização do estudo. 

Outro ponto de destaque na interlocução entre as teorias se relaciona com a questão 

da Criatividade. Para Bronfenbrenner (1979) a imaginação não é um mero reflexo da 

realidade, mas como uma forma de conexão entre os diferentes ambientes que vivemos, 

sendo um aspecto ativo e criativo ligado à importância da expressão artística no 

desenvolvimento da subjetividade tanto pessoal quanto coletiva. Moreno (2006) aponta 

que a criatividade é algo inata ao ser humano e que apesar de ser algo que pode ser 

distinguindo da espontaneidade, ambas se complementam e não podem ser dissociadas. 

 Assim como proposto no Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner (2011), em que 

os contextos influenciam fortemente o desenvolvimento humano, Moreno (2006), leva em 

consideração a influência dos contextos na produção e prática musical. O desenvolvimento 

de uma performance musical é fortemente moldado em relação ao contexto histórico, às 

relações sociais internas e externas, e ao próprio desenvolvimento humano. O autor destaca 

também que essa significativa influência muitas vezes é deixada de lado durante uma 

interpretação restritamente teorizada, mas que numa improvisação musical, por exemplo, 

não existe produto acabado, sendo o compositor e o executante uma unidade. 
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As influências que possam ter atingindo um Beethoven ou um Bach como 

pessoas privadas, no ato de produção musical, também interessam àquele. Que 

influência tiveram sobre Beethoven seu pai e sua mãe, seus professores? Que 

influência teve o Fausto de Goethe sobre Beethoven? Por outras palavras, as 

associações que Beethoven produziu, passo a passo, durante toda a sua vida, não 

estavam somente condicionadas por uma pura transferência musical, mas 

também pela soma total de suas experiências. Portanto, é admissível, pelo menos 

a nível em que hoje se encontra a produção musical improvisada, inspirar os 

músicos através de procedimentos e recursos psicológicos, mediante um ato de 

transferência, tal como no teatro de improvisação. Isto poderá soar horrível aos 

grandes mestres da música abstrata. Mas provavelmente ficarão menos ofendidos 

se se aperceberem do seu verdadeiro significado (Moreno, 2006, p. 340). 

 

Moreno (2006) afirma que, por mais que a música produzida possa constituir um 

mundo separado, possuindo um vocabulário próprio, tanto o produto final quanto o ato da 

criação musical está cercado por influências que não são puramente musicais, mas 

religiosas, éticas, sociais e psicológicas. Apesar das características citadas serem 

dificilmente encontradas no resultado final da música produzida, elas exerceram um papel 

significativo para inspirar a mente dos compositores e suas concepções. 

Não se deve deixar de lado a influência do contexto e do tempo histórico no fazer 

musical, uma vez que a música é criada por indivíduos distintos, sócio e historicamente, e 

que ela é a expressão de sentimentos e o reflexo de acontecimentos que os geraram. Nesse 

sentido, pode-se notar mais um vínculo entre o estudo da música e o Modelo Bioecológico, 

já que para se compreender o sentido de uma performance musical é necessário entender, a 

pessoa ou grupo que a criou, o processo de criação, o seu contexto e o tempo ao qual ela 

pertence ou pertenceu. 

 Como se pode perceber durante a fundamentação teórica apresentada nesta 

dissertação, a relação entre o Modelo Bioecológico de Desenvolvimento Humano e a 

Psicomúsica são ferramentas que se complementam e permitem o estudo da relação da 

atividade musical e o desenvolvimento das pessoas nela envolvidas. Com o apoio desses 

fundamentos é possível embasar o estudo proposto conforme os objetivos apresentados a 

seguir. 
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3. OBJETIVOS 

  

3.1 Geral 

  

 O objetivo desta pesquisa é compreender a relação da prática e aprendizagem no 

desenvolvimento de um grupo de adolescentes que participam de um projeto de 

musicalização e se encontram em situação de vulnerabilidade social 

 

3.2 Específicos 

 

a) Descrever como são desenvolvidas as atividades dentro do núcleo Música Santa Cruz; 

b) Descrever o contexto social externo e interno do grupo escolhido; 

c) Identificar os aspectos sociais desenvolvidos pelos participantes desde a sua inserção no 

projeto, principalmente a partir das atividades coletivas; 

d) Analisar as contribuições da música e as possibilidades de inserção da Psicomúsica para 

o desenvolvimento psicossocial dos adolescentes envolvidos na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 
 

4. MÉTODO 

 

Conforme Lima (2010), a Psicologia social, mais do que meios para a simples 

aplicação de metodologias de pesquisa cristalizadas, busca desenvolver uma emancipação 

social, permitindo que as pessoas sejam socialmente ativas e capazes de refletir de forma 

mais autônoma. Para isso é necessário deixar as metodologias demasiadamente 

conservadoras muitas vezes fantasiadas com discursos revolucionários, para buscar 

compreender aquilo que realmente deve ser foco de preocupação, ou seja, colocar o 

humano como o maior objetivo, valorizando as pessoas ao invés de visar apenas os 

resultados empíricos. A Psicologia Social deve se pautar na análise dos grupos a partir do 

significado da existência e a ação grupal (Lima, 2010). 

Limitar-se a aplicação de métodos não permitiria uma percepção mais íntima da 

demanda do grupo a ser pesquisado. Ao buscar generalizações, corre-se o risco de enviesar 

a pesquisa e limitá-la a uma cientificidade que não dá conta da demanda apresentada e não 

traz ao grupo uma ação que o recompense de alguma forma. Mas é óbvio que o método 

não deve ser deixado de lado, pois ele servirá de guia para o andamento da pesquisa, uma 

vez que as intervenções sociais são longitudinais e não possuem uma conclusão bem 

delimitada. 

Tendo em vista os objetivos propostos nessa pesquisa, pretendeu-se inicialmente 

conhecer os participantes e compreender os aspectos presentes no grupo, as atividades 

desenvolvidas e as relações criadas com a música. Para isso foi necessária à imersão do 

pesquisador, o que demandou inicialmente a utilização da Observação Participante como 

ferramenta. Correia (2009) ressalta que essa técnica é realizada em contato direto, 

frequente e prolongado do investigador com seus atores sociais, inclusos em seu contexto 

cultural. A observação se constitui como uma técnica de investigação, e pode ser 

complementada com a realização de entrevistas semiestruturadas ou livres, e análise 

documental. No estudo apresentado aqui, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, as 

quais serão melhor abordadas ao falar sobre os procedimentos de coleta de dados. 

 É indispensável ressaltar a importância de se manter uma postura sempre ética 

como pesquisador, sabendo-se que o observador esteve em constante contato e interação 

com o grupo a ser observado. Como explica Correia (2009), esta observação é descritiva, 

simples, distinta da sistematizada e da focalizada, sendo também usual em estudos 
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exploratórios, no levantamento de elementos para a melhor definição do problema a 

estudar e/ou na construção da questão de investigação. 

O processo de imersão no grupo aconteceu gradativamente. O pesquisador 

inicialmente buscou observar ocasionalmente as atividades do grupo e participou das 

reuniões pedagógicas que discutem as práticas e a teoria que embasam as atividades da 

orquestra. Durante essas reuniões foram apresentados os referenciais base desta pesquisa, o 

qual foi bem aceito, e foram realizadas discussões sobre o modelo metodológico a ser 

proposto neste estudo.  

 Após a imersão no grupo e assimilação de suas características, que incluem suas 

demandas explícitas e implícitas, essa pesquisa buscou avançar para o método de Estudo 

de Caso, que busca compreender os fenômenos e dinâmicas de um caso específico de 

forma detalhada (Ventura, 2007). Para Ventura (2007), esse método é mais aplicado em 

pesquisas que se focam em um indivíduo, porém existe uma classificação para estudos com 

um grupo maior denominado estudo de caso coletivo. Leva-se em consideração neste 

modelo a natureza e história, os contextos e a comparação entre os casos abordados.  

Tendo como inspiração a Teoria Fundamentada, foi preciso recorrer continuamente 

ao Modelo Bioecológico proposto por Bronfenbrenner e Ceci (1994) e Bronfenbrenner 

(1995) e a Psicomúsica proposta por Moreno (2006) para analisar e compreender os dados 

coletados, planejar as ações e esclarecer os resultados obtidos. Essa teoria serviu como 

instrumento para clarear e auxiliar o processo de coleta e análise de informações no 

decorrer da pesquisa. 

Antes mesmo do início da pesquisa, foram realizadas duas reuniões semanais para o 

planejamento e discussão das ações realizadas posteriormente. Uma delas em conjunto 

com uma bolsista de extensão e a sua coordenadora na qual ocorreu a orientação e 

discussão das intervenções psicossociais. A outra, com essa bolsista e as professoras e a 

coordenadora das atividades da Orquestra Jovem, em que o planejamento das intervenções 

foi enquadrado dentro das atividades planejadas por elas. Este processo ocorreu durante o 

desenvolvimento da pesquisa e se manteve durante sua realização. 

É importante salientar que não foi intenção desta pesquisa substituir as práticas 

pedagógicas e musicais do grupo, muito menos enquadrá-lo em uma proposta terapêutica. 

Buscou-se contribuir para a melhoria das práticas em andamento na orquestra de forma 

interdisciplinar, respeitando o conhecimento e métodos em andamento, intervindo nos 

aspectos psicossociais e instigando os envolvidos a não cristalizarem sua postura 

metodológica, permitindo adaptá-la ao grupo de forma a contribuir para o desenvolvimento 
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das pessoas atendidas. Nos resultados e discussões serão apresentadas propostas de 

atividades com base na Psicomúsica utilizando atividades já realizadas na Orquestra. 

 

Contexto de Investigação 

 

 O Música Viva, nascido em 2014, é um Programa do Departamento de Psicologia 

da UFSJ em parceria com o Departamento de Música, da mesma universidade, dividido em 

dois projetos/ações com possibilidade de interlocução. Um deles denominado “Educação 

Musical nas Casas Lares”, iniciado em 2012, é realizado nas Casas Lares e já vem 

resultando em pesquisas interdisciplinares, e o segundo, denominado “Música para Santa 

Cruz”, de 2014, realizado em diferentes instituições de Santa Cruz de Minas e não possui 

atualmente pesquisas interdisciplinares em andamento. Por esse motivo, foi escolhido esse 

segundo núcleo para desenvolvimento da pesquisa aqui proposta. Para delimitar o campo 

de investigação, optou-se inicialmente por escolher um dos núcleos do Programa para ser 

pesquisado, que se trata da orquestra de cordas denominada Orquestra Jovem de Santa 

Cruz de Minas que desenvolve atividades grupais. 

O Programa Música Viva surgiu da junção de dois projetos com objetivos 

similares, o Projeto Educação Musical nas Casas Lares e o Projeto Música para Santa Cruz 

que se divide em três núcleos: Cordas da Vida, Coral Legal e Orquestra Jovem. Ambos 

buscam musicalizar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, oferecendo 

além das aulas de música, uma rede de apoio afetivo e convívio com conceitos de 

cidadania e emancipação social. 

 Conforme uma das idealizadoras do Programa, tudo começou quando uma discente 

do Curso de Música da UFSJ residente em Santa Cruz de Minas, ao realizar uma atividade 

voluntária na cidade, pediu auxílio a dois professores deste curso para orientá-la em suas 

atividades com o Coral Legal. Através do Programa Vivências Musicais também da UFSJ 

e a experiência dos professores com uma orquestra de cordas amadora e aulas de violão 

musicalizador, foi possível agir em colaboração. Tendo auxílio da então candidata a 

prefeita da cidade que participou voluntariamente do Coral Legal como instrumentista, 

surgiu a ideia da criação do Projeto Música Viva, que ao ser apresentado a Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários da UFSJ (PROEX) foi indicado a possível 

compatibilidade com o Projeto Educação Musical nas Casas Lares do curso de Psicologia, 

possibilitando o diálogo e a parceria entre os coordenadores proponentes. 
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 A UFSJ oferece a estrutura de pessoal (alunos bolsistas) para o Programa, enquanto 

a Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas oferece o local para desenvolvimento das 

atividades, instrumentos musicais e lanche para os núcleos que desenvolvem as atividades 

dentro da cidade. Atualmente a candidata citada acima é Prefeita em atividade na cidade, 

não participando diretamente das atividades, mas mantendo o auxílio para que as 

atividades continuem e sejam ampliadas.  

  

Sujeitos da Pesquisa  

 

A Orquestra Jovem de Santa Cruz de Minas no início das observações contava com 

dezesseis alunos de nove a quinze anos, porém alguns saíram e novos entraram, 

terminando o segundo semestre de 2016 com vinte alunos abrangendo a faixa etária de 

nove a dezoito anos.  Além das práticas grupais de orquestra, eles possuem aulas de 

apreciação musical e cidadania, aulas em quartetos e em duplas. São ao todo quatro 

bolsistas de extensão do curso de Música da UFSJ responsáveis por ministrar as aulas, e a 

coordenadora que as orienta e realiza todas as atividades grupais. Essas atividades são 

divididas em dois dias da semana no período noturno, tendo suas atividades inicialmente 

realizadas no Centro de Aprendizagem Integral de Santa Cruz de Minas (CAIS), migrando 

posteriormente para Escola Municipal Luzia Ferreira. As entrevistas foram focadas em 

nove alunos de doze a dezoito anos que estão regularmente frequentando os ensaios e os 

professores diretamente ligados aos ensaios coletivos. O critério de escolha foi a abertura e 

disponibilidade dos alunos para participação, levando em consideração a sua vontade de 

contribuir com a pesquisa e a entrega dos termos de assentimento e consentimento 

assinados por eles e seus cuidadores. 

 

Coleta de informações 

 

 A observação participante foi realizada semanalmente durante as atividades grupais 

desenvolvidas com todos os alunos da Orquestra Jovem de Santa Cruz de Minas que 

atualmente ocorrem uma vez por semana, e ocasionalmente nas apresentações realizadas 

pelo grupo. Foi possível contar com os relatos de uma bolsista de extensão e 

posteriormente de iniciação científica do curso de Psicologia da UFSJ que observou o 

grupo durante o ano de 2015, e participou de reuniões semanais realizadas com a sua 

coordenadora que também orientou esta dissertação. 
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Durante as observações, foi adotada a escrita de um diário de campo. Para Vieira 

(2001), a anotação diária dos acontecimentos observados permite ao pesquisador recuperar 

informações passadas, permitindo revê-las reajustando o foco de análises qualitativas e 

revendo aspectos que necessitam de esclarecimento ou aprofundamento. Para a autora, 

nesse discurso é possível que o descritor se manifeste com sinceridade ao escrever para si 

próprio.  

 No diário de campo o pesquisador não precisa se comprometer com regras de 

escrita, não havendo necessidade de dar ao texto um requinte típico de outras produções 

textuais. Ele permite o registro de eventos diversificados e sucessivos e favorece registrar 

fenômenos contemplando a variabilidade do objeto de pesquisa em diferentes momentos 

(Vieira, 2001). 

 Conforme Vieira (2001) é necessário considerar o objeto pesquisado por vários 

ângulos. Para isso o investigador deve colher informações por meio de diferentes fontes e 

instrumentos com o intuito de contemplar o objeto investigado de uma forma mais integral 

e unitária. Pensando nisso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

envolvidos na Orquestra Jovem. 

 Para direcionar a entrevista semiestruturada, Manzini (2004) afirma que é 

necessário um roteiro, o qual serviria para coletar informações básicas e servir para que o 

pesquisador se organize antes do processo de interação com o entrevistado. Esse 

direcionamento é essencial, pois antes da realização de uma coleta de informações existe 

um objetivo de pesquisa que o dirige. É necessário adequar a entrevista para entender o 

objeto estudado, uma vez que nem todos os fenômenos são passíveis de observação, o que 

inclui opiniões, expectativas, concepções e percepções, podendo complementar 

informações sobre fatos ocorridos que passaram despercebidos pelo observador (Manzini, 

2004). 

 Para ter uma visão mais ampla dos processos que ocorrem e na busca de 

compreender os resultados das intervenções a serem propostas, foram realizadas duas 

entrevistas com os participantes, uma no início do processo e outra no fim, buscando 

entrevistar os alunos atendidos, os professores e a coordenadora do grupo. Dessa forma, 

houve então uma adequação das perguntas para cada grupo entrevistado a fim de extrair as 

informações necessárias. Vale ressaltar que, por ser um processo de interação social, a 

entrevista deve levar em consideração, na análise e interpretação dos resultados, que os 

dados obtidos são de natureza social (Manzini, 2004).  
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 As primeiras entrevistas com os alunos foram gravadas em áudio e posteriormente 

transcritas com a permissão dos entrevistados. Caso não houvesse permissão para a 

gravação, as respostas seriam anotadas pelo pesquisador durante a própria entrevista. Já as 

entrevistas com os professores envolvidos e a segunda entrevista dos alunos foram 

diretamente transcritas. Os convidados a participar deste estudo resguardaram o direito de 

não participar do estudo proposto, mas houve uma grande aceitação da pesquisa pelo 

grupo. Os dados obtidos por registro escrito ou por áudio serão mantidos em sigilo em 

arquivo trancado e mídia removível criptografada por no mínimo cinco anos após o 

término da pesquisa. Caso não sejam aproveitadas para pesquisas posteriores, havendo 

autorização, serão destruídas para manutenção do sigilo das pessoas envolvidas no 

processo. Não é objetivo da pesquisa a exposição de seus participantes, por isso não foram 

citados nomes ou meios que possam identificar os sujeitos do estudo. 

As entrevistas foram feitas em conjunto com uma bolsista de Iniciação Científica 

que colaborou também com sugestões no roteiro utilizado. Tiveram durações variadas, 

tendo a mais breve quinze minutos e a mais longa trinta minutos. A linguagem foi adaptada 

a cada entrevistado, buscando deixar a conversa menos formal e permitindo aos alunos 

entrevistados se expressarem livremente. Ambos entrevistadores buscaram tirar as dúvidas 

dos alunos e dar-lhes liberdade para dizer algo além do que estava nos roteiros. 

 

Procedimentos de análise das informações 

 

  Como dito anteriormente, o Modelo de Desenvolvimento Bioecológico e a 

Psicomúsica serviram de base para analisar e compreender os fenômenos grupais 

utilizando a prática musical e suas implicações no desenvolvimento humano. Para orientar 

o processo de análise das informações foi utilizado o modelo proposto na “grounded 

theory” (Glaser & Strauss, 1967). Conforme Glaser e Strauss (1967), os dados coletados 

durante a pesquisa devem ser codificados, buscando relacioná-los a teoria ou gerar uma 

teoria a partir deles. Ou seja, os dados servem tanto para comprovar uma teoria quanto para 

complementá-la. 

 As fases de análise propostas por Glaser e Strauss (1967) incluem a atribuição de 

conceitos para os fenômenos de interesse de forma a reduzir o conteúdo e focar nos 

aspectos que estariam relacionados com aquilo que se busca investigar com base nos 

objetivos do estudo. Em seguida é necessário relacionar as informações obtidas com a 
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fundamentação teórica apresentada. Por último se deve buscar um aspecto principal dentro 

dos objetivos da pesquisa para ser focada, sendo a teoria criada ao redor deste.  

 A análise foi realizada interligada com o processo de coleta de dados para que 

fossem revistos e para que fosse possível, propor, rever, validar e refinar a teoria (Glaser & 

Strauss, 1967). Dessa forma é possível relacionar constantemente a teoria e a prática e 

direcionar o percurso da pesquisa. O modelo qualitativo proposto por Glaser e Strauss 

(1967) na obra “grounded theory” permite a categorização e subcategorização dos temas 

abordados nas entrevistas.  

 Segundo Cassiani, Caliri e Pelá (1996), a “grounded theory” foi traduzida para o 

português como teoria fundamentada nos dados. As autoras apontam que essa é uma 

metodologia que busca gerar constructos teóricos que expliquem ação no contexto social 

estudado, sendo um modo de construir indutivamente uma teoria com base nos dados 

coletados na pesquisa, agregada ou relacionada a outras teorias. É possível então trazer 

acréscimos intelectuais para a área do fenômeno abordado. Não se pretende colocar teorias 

a prova ou criar um novo modelo teórico, mas acrescentar novos conhecimentos para as 

teorias já existentes (Cassiani et al., 1996). Essa abordagem foi utilizada no intuito de 

orientar o investigador como base para o processo de análise dos dados coletados durante o 

estudo, não sendo uma ferramenta utilizada de forma obrigatória ou idêntica as propostas 

dos autores. 

 

Considerações Éticas 

 

O primeiro procedimento tomado antes do início da pesquisa foi a submissão do 

projeto de pesquisa à Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Federal de São João del-Rei (CEPES/UFSJ), estando os princípios éticos 

desta pesquisa apoiados na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, da referida 

universidade. A pesquisa foi aprovada através do Parecer Consubstanciado do CEP de Nº 

1.599.988 – CAAE:  54565216.9.0000.5151. 

  Por se tratar de uma pesquisa com crianças e adolescentes, foi necessária a 

aplicação de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido adaptado à pesquisa com a 

autorização dos pais e responsáveis pelos sujeitos envolvidos. Esse termo foi lido e 

explicado oralmente para os participantes, buscando o entendimento total, retirando as 

dúvidas que surgiram durante sua leitura. Foi aplicado também um termo de assentimento 

para os menores com texto adaptado para a faixa etária pesquisada. Também foram 
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aplicados um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os maiores e um Termo de 

Assentimento com linguagem adequada a faixa etária dos menores. Todos os referidos 

documentos encontram-se nos anexos desta Dissertação. 

 

 

 

 

  



35 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Com base nos estudos citados anteriormente de Bronfenbrenner (1979; 

Bronfenbrenner & Crouter,1983; Bronfenbrenner & Morris, 1998, 2006), para realização 

do estudo do desenvolvimento humano é indispensável levar em consideração a Pessoa, o 

Processo, o Contexto e o Tempo. Com base nessa perspectiva e retomando os objetivos 

dessa pesquisa, esse capítulo inicialmente buscou contextualizar o ambiente interno da 

orquestra e descrever as atividades desenvolvidas. Em seguida foram apontados dados 

coletados sobre o contexto social externo correlacionados ao desenvolvimento dessas 

atividades, mais especificamente a cidade e a família dos participantes. Foram também 

levantados os aspectos de desenvolvimento observados e citados pelos entrevistados, 

enfatizando aspectos sociais. Por último foram discutidas as possíveis contribuições da 

música e a Psicomúsica (Moreno, 2006) para o desenvolvimento social dos envolvidos na 

pesquisa.  

 

Pessoas envolvidas na pesquisa 

 

Foram selecionados nove participantes para as entrevistas entre doze e dezoito anos 

de idade, sendo quatro meninos e cinco meninas. Desses, oito moram em Santa Cruz de 

Minas e uma mora num bairro bem próximo pertencente a cidade vizinha de São João del 

Rei. Nenhum dos entrevistados estudava em colégio particular, sendo que cinco estudavam 

em Santa Cruz de Minas e os demais em São João del Rei. Dois dos entrevistados eram 

novatos quando responderam a primeira entrevista, tendo ingressado na Orquestra há três 

semanas, um há um ano e meio e os demais participam desde o início das atividades. A 

tabela abaixo traz informações sobre esses participantes, dando-lhes nomes fictícios. 

 

Tabela 1 – Informações dos adolescentes participantes 

Nome 

fictício 

 

Sexo 

 

Idade 

 

Local de moradia 

 

Local onde estuda 

Tempo de 

Orquestra 

Um 18 F Santa Cruz de Minas Conclui o Ensino 

Médio em Santa 

Cruz de Minas 

3 semanas 

Dois 16 F Santa Cruz de Minas Santa Cruz de Minas 2 anos 
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Tabela 1 – Informações dos adolescentes participantes (continuação) 

Três 15 F Santa Cruz de Minas São João del Rei 3 semanas 

Quatro 15 M Santa Cruz de Minas Santa Cruz de Minas 2 anos 

Cinco 15 M Santa Cruz de Minas São João del Rei 1 ano e meio 

Seis 12 F São João del Rei São João del Rei 2 anos 

Sete 15 F Santa Cruz de Minas Santa Cruz de Minas 2 anos 

Oito 15 M Santa Cruz de Minas São João del Rei 2 anos 

Nove 15 F Santa Cruz de Minas Santa Cruz de Minas 2 anos 

 

Já os professores entrevistados foram três, incluindo a antiga professora regente e 

coordenadora do Núcleo Orquestra Jovem (onze), professora do Departamento de Música 

da UFSJ, a qual já teve experiência com outra orquestra comunitária. Também foi 

entrevistada a atual professora regente do grupo (dez) que realiza trabalhos com o Coral 

também pertencente ao Programa e sempre participou das atividades administrativas do 

Programa, seja como uma das idealizadoras ou como organizadora desde sua graduação 

onde foi aluna da regente anterior. Além delas, foi entrevistada uma professora bolsista 

graduanda do mesmo curso (doze) citado acima, que esteve sempre presente colaborando 

nos ensaios e demais atividades coletivas.  

 

Tabela 2 – Informações dos professores participantes 

Nome 

fictício 

Função / cargo na 

Orquestra 

Tempo na 

orquestra 

Titulação Cidade de 

origem 

Dez Atual professora 

regente 

Desde o início Graduada em 

Música na UFSJ 

Santa Cruz de 

Minas, MG 

Onze Coordenadora e 

antiga regente 

Desde o início Professora do 

curso de Música 

da UFSJ 

São Paulo, SP 

Doze Professora e 

assistente nos 

ensaios 

Dois semestres Graduanda em 

Música na UFSJ 
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Sobre a Orquestra 

 

Como dito por Bronfrenbrenner (1995b, 2011), o desenvolvimento é uma função 

comum da pessoa e do ambiente, por isso é importante conhecer o local onde o processo de 

desenvolvimento ocorre. É importante relembrar que assim como Bronfenbrenner (2011) 

levou em consideração os contextos como fortes influenciadores do desenvolvimento 

humano, Moreno (2006) levou em consideração a influência desses contextos na prática e 

produção musical.  

A Orquestra Jovem de Santa Cruz de Minas está em atividade a mais de dois anos, 

porém houve uma mudança na qual a antiga professora regente do grupo transferiu a 

regência da orquestra para outra professora, também integrante do projeto Música Viva e 

que foi discente no curso de Música da UFSJ. Durante o período de observação seus 

integrantes abrangiam a faixa etária entre nove e dezoito anos, sendo a maioria menor de 

dezesseis anos. Durante os ensaios, além de uma regente, havia a participação de uma 

bolsista do curso de música que lecionava aulas de violoncelo e auxiliava na realização das 

atividades. Os ensaios ocorriam uma vez por semana em dia fixo no turno noturno. 

Os alunos sentavam-se em formato de semicírculo, de forma que todos 

visualizavam a professora regente que se posicionava numa região central frente aos 

músicos [figura 1]. Eram feitas duas carreiras de cadeiras, colocando os instrumentos 

iguais próximos, seguindo um padrão semelhante as orquestras de cordas tradicionais. Essa 

formação contribuía para uma melhor acústica e possibilita também que os músicos sejam 

capazes de ouvirem os demais. Os lugares eram definidos por sorteio regular, para que 

houvesse uma dinâmica de reposicionamento constante, onde era possível ter a experiência 

de sentar-se na fileira da frente ou atrás.  

 

FIGURA 1. – Formação da Orquestra Jovem 
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A referida orquestra possuía na sua formação os instrumentos de cordas: violino, 

viola e violoncelo. Todos utilizam um arco [figura 2] adaptado de acordo com o tamanho 

do instrumento, que é diferente entre os três citados. São instrumentos bem parecidos tanto 

no formato quanto no timbre, mas possuem tamanhos e tessituras (altura das notas) 

distintas, sendo o violino o mais agudo e o violoncelo o mais grave entre eles [figura 3].  

 

FIGURA 2. – Violino e Arco 

 

 

FIGURA 3. – Instrumentos utilizados na Orquestra Jovem observada 
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No início das atividades desse projeto, os alunos foram apresentados aos 

instrumentos e puderam indicar os que gostariam de tocar, havendo um consenso pela 

ordem de inscrição e os instrumentos disponíveis. Houve possibilidade de troca, na qual 

todos puderam experimentar outros instrumentos, possibilitando trocas entre eles. A 

maioria entrevistada relatou ter se mantido no mesmo instrumento musical por ter 

desenvolvido uma boa relação com ele e com o professor que lecionava as aulas 

individuais relativas a ele. 

A organização da orquestra, o que inclui o posicionamento das cadeiras e estantes 

de partituras, é feita em conjunto com os alunos, alguns colaboram mais, enquanto outros 

não se manifestam a ajudar. Nas primeiras observações essa etapa atrasou o ensaio, mas na 

medida em que havia um maior entrosamento do grupo, mais ágil se tornou esse processo 

ao longo do tempo. Concomitantemente ocorria a afinação dos instrumentos. 

O ensaio começava com aquecimentos variados, cada dia experimentavam formas 

diferentes de aquecer, variando atividades lúdicas que constituem ferramentas importantes 

para o trabalho com música em grupo e atividades mais voltadas para a técnica dos 

instrumentos. Algumas atividades serão descritas mais a frente citando a possibilidade de 

correlacioná-las com a Psicomúsica (Moreno, 2006). Lembrando que as etapas de 

aquecimento, dramatização e compartilhar citadas por Moreno (2006) poderiam ser 

enquadradas nas atividades realizadas durante os ensaios da orquestra. 

A regente sempre conversava um pouco com os alunos antes de ensaiar as músicas 

e costumava dar voz a eles para que escolhessem o repertório a ser estudado e executado 

nas apresentações da Orquestra. Durante o ensaio foram trabalhados trechos das músicas 

estudadas anteriormente nas aulas individuais. O trabalho de escuta do outro foi bastante 

enfatizado e o respeito mútuo entre os envolvidos valorizado. Houve momentos de 

descontração, todavia quando atrapalhavam o rendimento do ensaio, a regente repreendia 

as brincadeiras, buscando um bom equilíbrio. Os trabalhos desenvolvidos dosavam 

bastante a aprendizagem da técnica e a vivência do momento, o que facilita a superação da 

conserva cultural apontada por Moreno (2006) como fator inibidor da espontaneidade e 

criatividade dos jovens. 

Suas apresentações ocorreram em diferentes ocasiões, desde apresentações mais 

internas para os pais e os próprios colegas, como concertos em teatros e outros locais com 

públicos maiores dentro e fora da cidade. Apresentações individuais e em duplas também 

foram incentivadas permitindo aos alunos escolherem seu próprio repertório, que também 

era trabalhado durante as aulas individuais semanais. 
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Além das atividades mencionadas acima, os participantes foram frequentemente 

levados a apresentações musicais de outros grupos e puderam participar de apresentações 

de uma orquestra maior pertencente ao Departamento de Música da UFSJ, na qual 

puderam vivenciar um repertório mais complexo e tocar ao lado de seus professores. A 

resposta dessa oportunidade foi expressa durante os ensaios, onde os adolescentes 

apontaram que após terem superado o nervosismo das performances, sentiram-se 

entusiasmados e com perspectivas positivas sobre o futuro da Orquestra Jovem, e a 

vontade de continuar fazendo música. Também foram levados workshops e concertos 

didáticos para os alunos assistirem. O nervosismo foi citado pelos adolescentes durante os 

ensaios quando questionados pela professora regente sobre seus sentimentos em relação a 

essa experiência, uma vez que estar entre músicos mais experientes é um desafio. 

Conforme os alunos entrevistados a orquestra inicialmente representava algo pouco 

acessível, e que os instrumentos pareciam muito difíceis, além de apresentar um repertório 

aquém do que a maioria conhecia. Segundo eles “inicialmente achava que não ia conseguir 

tocar, me dediquei ao instrumento e consegui aprender, até atrasei um pouco os estudos, 

mas logo me reorganizei... (Oito)” e “Antes de tudo, antes de eu tá aqui, antes eu achava 

chato, eu falava ah música de violino, música daquelas coisa lá, nunca tinha ouvido... 

(Quatro)”. Um dos motivadores para ingresso dos mesmos foi a curiosidade, a vontade de 

fazer algo novo e diferente.  

Metade dos participantes ficou sabendo da criação da Orquestra através de uma 

professora que a divulgou nas escolas, os demais ficaram sabendo por meio de seus 

cuidadores (pais, avós, tutores), por meio de seus colegas ou após o início das atividades ao 

assistir alguma apresentação. Apenas uma participante disse conhecer e gostar de 

orquestras desde o início, ela disse: “Quando eu via na televisão eu ficava: nossa que 

máximo, como que pode tanta perfeição tocando juntinho... e agora continua o mesmo, um 

pouquinho mais difícil do que vê na televisão mas eu gosto... (Nove)” os demais disseram 

que conheciam pouco ou nada e quando viam alguma orquestra na televisão achavam algo 

de difícil acesso ou até mesmo algo chato e complicado, por parecer algo elitista, é 

possível citar falas como “A orquestra achava que era aquele negócio grande, que era meio 

complicado, era difícil de entrar na orquestra, era muito difícil achar instrumento. Mas aí 

depois que eu entrei assim, que eu formei amizade, parece que é uma coisa tão fácil, quem 

olha assim acha que é complicado, mas não é... (Seis)” e “Eu achava que era uma coisa 

fechada... Pensei que não era tão grande assim que era uma coisa tipo dois, três alunos, 

coisa assim bem pouco mas quando eu vi entrei aqui, vi que tinha aula de música mesmo... 
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(Cinco)”. Mas após ingressar e aprenderem a tocar os instrumentos, tornou-se algo 

importante em suas vidas, puderam experimentar coisas novas, descobrir músicas novas e 

criar novos vínculos: “Descobrir novas músicas, descobrir... é… quem fez aquelas 

músicas, que... o que que tá relacionado com aquela música, o que que tá significando 

aquela música, qual sentido que ela traz... (Cinco)”. Todos disseram que as amizades 

auxiliaram muito nesse processo de imersão, e que hoje a orquestra é: “Um símbolo de 

união, porque tá todo mundo junto, se um toca errado ai a regente para pra começar tudo 

de novo, porque não adianta você tentar tocar na frente de todo mundo, correr na frente de 

todo mundo, porque não vai adiantar nada, porque você vai tá sabendo enquanto os outros 

que querem saber não vão conseguir... (Seis)” e “Bom, pra mim é família porque aqui é 

tipo uma segunda casa pra mim, porque eu venho, eles me ajuda e me apoia... (Quatro)”  

Quando questionados sobre o que mudariam na orquestra, com exceção de uma 

entrevistada, disseram que gostariam que houvesse mais dias de atividades e com maior 

duração, tornando-se uma opção de refúgio para seus problemas externos.  

Ao perguntar sobre o que diferenciava a Orquestra de outros grupos que eles 

participavam, apontaram que o grande diferencial está relacionado ao tratamento que 

recebem dos professores e colegas. Havia um ambiente onde todos se respeitam 

independente das suas particularidades, sentindo-se acolhidos e pertencentes ao grupo. Em 

outros locais eles disseram que não existiam tantos vínculos, sendo os grupos de escola e 

igreja, por exemplo, citados como obrigação, enquanto na orquestra eles escolhiam estar. 

Conforme uma das participantes era “essencial a sintonia entre os músicos para que a 

música feita por eles fique bonita (Sete)”.  

 A música em si já é um diferencial em relação a outros tipos de grupos, uma vez 

que todos eles afirmaram ter uma relação de afeto muito grande por ela. Desde a letra das 

músicas, as quais eles disseram ser motivadoras para realizar alguma atividade ou 

transmitir uma mensagem que os ajude a superar momentos de tristeza, até suas diferentes 

melodias que os faziam esquecer dos problemas enquanto os acalmava e aliviava o stress 

em dias cansativos. Para eles a música é parte das suas vidas e mesmo que num futuro não 

venham a seguir a carreira musical, disseram que nunca a deixarão de lado. Com o 

repertório da Orquestra puderam conhecer a música Erudita, e apesar de não gostarem no 

começo, o convívio e o conhecimento mais aprofundado sobre ela os fizeram respeitar e 

gostar dessa linha musical. Isso confirma as afirmações anteriores feitas por Joly e Joly 

(2011), Rodrigues e Rosin (2011) e Silva (2010), ambas mencionadas durante a 

fundamentação teórica citarem a importância da música em grupos. 
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Sobre a cidade 

 

 Conforme mostrado anteriormente, a cidade de Santa Cruz de Minas, devido ao 

índice de violência em relação a sua pequena área territorial, demonstrou uma 

vulnerabilidade social que propicia situações de risco para a população, principalmente 

para os adolescentes. Todavia, conforme observado durante o período que abrange esta 

pesquisa, houve um constante trabalho para ressignificação dos valores dos jovens através 

do investimento na educação e cultura dentro da cidade. Valorizando e apoiando não só os 

trabalhos em parceria com a Universidade Federal de São João del Rei, mas também outros 

projetos como a Corporação Musical São Sebastião (Banda de Música do Município), os 

congados e demais representações culturais da cidade 

 Na percepção dos adolescentes participantes, a cidade tem se tornado melhor nos 

últimos anos. Segundo eles o contato com a cultura por meio de projetos sociais como a 

Orquestra Jovem lhes deu uma opção de ressignificação da cidadania, ao mesmo tempo 

que desenvolveu na comunidade uma valorização maior da cultura e educação. Os 

moradores estão mais conscientes, e a cidade acolhe os projetos socioeducativos com mais 

facilidade, reconhecendo seu potencial de mudança enquanto oportunidade de futuro além 

do que era tido como realidade anos atrás. Os índices de homicídio e violência da década 

passada davam perspectivas negativas de desenvolvimento da população jovem da cidade, 

todavia os participantes responderam com otimismo que a cidade só tem melhorado e que 

acreditam no poder de mudança exercido por projetos como o Programa Música Viva. Para 

um entrevistado “um dos pontos positivos é que a cidade é pequena e todos se conhecem, 

facilita a convivência, porém sinto falta de pontos comerciais, lugares para sair... (Cinco)”. 

 Durante as entrevistas, ao questionar sobre a cidade, seis dos nove entrevistados 

associaram a melhoria da cidade, ao apoio dado pela Prefeita as atividades da Orquestra. O 

que pode ser justificado pelo fato dela ter sido colaboradora desde o início, antes mesmo de 

administrar a cidade e continuar oferecendo apoio as atividades culturais e socioeducativas 

dentro da cidade. Para um deles “a orquestra não existiria sem o apoio da prefeita, o 

trabalho dela ajudou muito na nossa valorização... parece que Santa Cruz tem mais cultura 

agora... (Nove)”  Faltam índices e dados estatísticos publicados em órgãos oficiais para 

comprovar essa mudança, todavia foi possível notar nas falas de pessoas de outras cidades 

que Santa Cruz de Minas é vista com outros olhos, e as notícias recentes vinculadas na 
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mídia são positivas, dando ênfase principalmente nos trabalhos envolvendo cultura e 

educação desenvolvidos nos últimos anos. 

 

Sobre a família dos alunos 

 

Metade dos alunos entrevistados afirmou que entrou na Orquestra por intermédio 

de seus cuidadores dizendo que isso poderia ajuda-los na escola. Enquanto alguns pais e 

tutores apoiaram a participação dos alunos, houve casos onde o filho foi desacreditado para 

não participar da Orquestra, mas outros parentes em compensação interviram para 

incentivar essa participação.  

Essa relação com a família incluiu orgulho de alguns e descrença de outros. 

Enquanto alguns alunos estavam na Orquestra por incentivo dos seus responsáveis, outros 

a usavam como refúgio do convívio dentro de suas próprias casas. Sendo que nem todos 

moram com os pais, haviam alguns em reclusão, condenados por crimes graves e existiam 

outros fatores como doença na família e casos de violência física e psicológica. Essas 

questões acabavam por interferir na frequência dos alunos em algumas ocasiões, bem 

como deturpar o foco no estudo do instrumento. O cansaço físico e mental deles estava 

muitas vezes associado as cobranças dos seus cuidadores, a necessidade de cuidar de 

irmãos mais novos ou de parentes doentes, bem como o excesso de atividades extras que 

assumiam para distração ou em busca de oportunidades. 

Apesar de tudo os alunos mantiveram-se otimistas sobre dias melhores para eles e 

seus entes queridos e afirmaram fazer o possível para que esses problemas não interfiram 

nas suas atividades com a orquestra. Enquanto alguns sentem que a Orquestra lhes ajudou 

a serem melhor vistos e tornarem-se motivo de orgulho, outros ainda esperavam um futuro 

reconhecimento. 

Retomando Brito e Koller (1999), a família é uma importante rede de apoio social e 

afetivo. Os pais possuem forte influência no senso de cooperação e reciprocidade dos 

filhos. É possível então confirmar a afirmação de Joly e Joly (2011) que aponta a família 

como núcleo motivador do estudo musical, mas mesmo quando há ausência desta 

motivação, o grupo enquanto espaço comunitário permeado de afeto é capaz de incentivar 

o fazer musical. Assim a música ganha grande importância na vida desses jovens.  

Também conforme dito anteriormente por Brito e Koller (1999), as famílias e os 

amigos intercalam papéis de importância na vida dos jovens, sendo as experiências de risco 

capacitadoras de estratégias adaptativas. Estas que muito se relacionam ao conceito de 
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resiliência apontado por Bronfrenbrenner (2011), que indica que as pessoas conseguem 

desenvolver-se mesmo em situações adversas. 

 

Relações e vínculos entre os envolvidos 

 

 O convívio entre os alunos era bem harmonioso, alguns reclamavam que havia um 

pouco de conversa durante as atividades que costumava atrapalhar o rendimento das 

atividades, mas o respeito pelo outro sempre foi trabalhado. A maioria afirmou se dar bem 

com todos os alunos e que é importante conviver com pessoas diferentes. Para eles 

aprender junto é algo muito positivo, pois um aprende com os outros, seja com acertos ou 

erros, com respeito sempre há aprendizado.  

Relembrando Joly e Joly (2011), os processos educativos decorrem durante o 

convívio nas diversas dinâmicas de ensaio e apresentações, incluindo o desenvolvimento 

da escuta, o partilhar de experiências e o aprendizado da flexibilidade social. As mesmas 

autoras apontaram que numa orquestra onde os coordenadores estão preocupados com o 

envolvimento e desenvolvimento dos jovens por meio da prática musical em conjunto e 

não somente na execução do repertório, o aprendizado ocorre justamente por intermédio do 

convívio. Silva (2010) e Rodrigues e Rosin (2011), contribuem com essas afirmações, 

apontando a importância da interação social para a motivação e aprendizado. O 

acolhimento no seio do grupo é bastante eficaz nesse processo. 

 A relação dos alunos com os professores também envolveu bastante respeito, apesar 

de alguns novatos ainda não tinham se adaptado as regras internas da Orquestra, sejam as 

explícitas geradas pelo co-consciente do grupo (discutidas em conjunto) ou as implícitas do 

seu co-inconsciente (não verbalizadas, mas consensuais), ambos conceitos citados por 

Moreno (2006), os mais antigos colaboravam para que eles se adaptassem, ao lhes passar 

as regras e sugerir possíveis ações para os professores. Os alunos afirmaram aprender 

bastante com seus professores, mas que as vezes eles aparentavam estar de mal humor e as 

aulas ficavam um pouco tensas. Uma das reclamações comuns foi a de que alguns 

professores por vezes davam mais atenção a uns e menos a outros, essa questão foi 

constantemente trabalhado nas reuniões de planejamento das ações da Orquestra, e no 

período observado já vinha apresentando melhorias. Os processos proximais citados por 

Bronfenbrenner (2011) e Martins e Szymanski (2004) surgem a partir dessas relações 

mútuas e assumem grande importância para o desenvolvimento. 
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 Os vínculos desenvolvidos nos processos ocorridos durante as atividades da 

Orquestra foram bastante fortes e perceptíveis. Havia uma relação fraternal entre 

professores e alunos. Uma das justificativas em alguns casos é a falta de atenção e apoio 

vindo da família de alguns alunos, enquanto o grupo tem uma forte função enquanto rede 

apoio social e afetivo. A atenção dada pelos professores e a relação de respeito e amizade 

construída por eles fortalecem esses laços. Um dos desafios que surgem a partir disto é a 

dificuldade de aceitação da mudança de professores que costumava ocorrer ocasionalmente 

por se tratar de um projeto social que depende dos graduandos do Curso de Música da 

UFSJ para ministrar as aulas, muitos que residem em outras cidades e devido as suas 

necessidades particulares não conseguem se manter por muitos semestres fazendo parte do 

Programa. Uma das tentativas de amenizar essa transição, foi incluir o futuro professor nas 

aulas finais do professor que iria sair do projeto, para que houvesse uma imersão e a 

criação de vínculos através do contato social e educativo.  

 Bronfenbrenner, McClelland, Wethington, Moen e Ceci (1996) apontaram para a 

importância de um terceiro responsável como colaborador no desenvolvimento humano, os 

discentes através do vínculo com os participantes, desempenharam bem essa função. Essa 

afetividade e a importância da interação social foi defendida ao longo da fundamentação 

teórica dessa dissertação, sendo referenciadas pelos autores base dessa pesquisa, Moreno e 

Bronfenbrenner, e apoiados pelos demais autores. Com os dados coletados foi possível 

confirmar a importância do grupo no desenvolvimento dos adolescentes participantes. 

 

Desenvolvimento dos participantes 

 

 Conforme os professores uns alunos se desenvolveram mais rápido, enquanto 

outros demoraram um pouco mais, devido a aspectos cognitivos particulares. Esse tempo 

próprio foi bastante respeitado, havendo uma constante busca de equilibrar as atividades da 

Orquestra para que todos possam contribuir com a música ensaiada, tocando o que é de seu 

alcance. Um dos pontos apontados que ainda carecia de desenvolvimento era a leitura 

musical dos alunos, a qual estava sendo pensado métodos pedagógicos que poderiam ser 

aplicados futuramente para que eles consigam ler e interpretar melhor as partituras. O 

desenvolvimento sensório-motor dos alunos e a capacidade técnica instrumental mostrou 

resultados positivos, e o foco dessa dissertação, que trata do desenvolvimento social foi 

muito significativo. 
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Não foram aplicados testes para avaliação do desenvolvimento musical dos alunos, 

mas foi notável o desenvolvimento deles, principalmente enquanto grupo musical. As 

apresentações costumavam superar as anteriores, e a medida que os alunos estavam mais 

sincronizados o trabalho final tornou-se ainda melhor. Esse é um dos fatores de 

desenvolvimento mais citado nas entrevistas: o convívio. Segundo eles, foi possível 

aprender a se relacionar com os outros, dividir responsabilidades, ajudar o outro e permitir 

ser ajudado, se colocar noutro lugar e respeitar os colegas. Dessa forma sentiram-se mais 

aptos a ter um melhor relacionamento com as pessoas também fora da Orquestra. Isso lhes 

deixou mais calmos, assim como o nervosismo das performances foi sendo superado a 

cada experiência no palco, deixando-os mais confiantes.  

 Esse desenvolvimento social teve reflexos no desenvolvimento da cidadania que é 

uma das propostas mais mencionadas pelos professores do Núcleo Música para Santa 

Cruz. Uma das experiências que funcionado bem e colaborado para isso foi a criação de 

cargos de monitoria voluntária, onde os próprios alunos assumiam responsabilidades que 

incluía a organização da Orquestra e o auxílio aos professores no que concerne ao 

aprendizado dos demais alunos. Os monitores trabalhavam com parte dos alunos, 

facilitando aos professores atentarem-se mais aos que estavam tendo mais dificuldades. 

Além disso, conforme uma das professoras, os alunos que ingressaram depois tiveram mais 

facilidade de aprender, pois já havia um núcleo mais desenvolvido e a amizade funcionou 

como uma força motivadora, resultado de um amadurecimento da Orquestra. 

 Ao questionar as professoras sobre as mudanças ocorridas em si mesmas, uma delas 

disse, que seu senso de responsabilidade melhorou e aprendeu como direcionar melhor o 

ensino, entendeu melhor o funcionamento de um projeto social e a compreender as 

necessidades dos alunos tanto pedagógicas quanto sociais. O contato com a cidade e o 

acolhimento dos pais e responsáveis dos alunos contribuíram para que elas pudessem ter 

um contato real com as pessoas de fora da universidade, tornando-as mais conscientes do 

seu potencial transformador e sua importância enquanto educadoras. Isso as permitiu 

crescer junto aos alunos, enriquecendo suas relações, tornando-as mais humanizadas e as 

aproximando da comunidade que funciona como uma rede de apoio para o professor e as 

faz sentir parte da comunidade. Segundo uma delas, isso lhe deu um sentido maior para seu 

trabalho, e o reconhecimento de diferentes contextos a enriqueceu muito profissionalmente 

e socialmente, mostrando-a que é possível a valorização da cidadania través do trabalho 

com música. Como citado por Brito e Koller (1999), para que haja um desenvolvimento 

adaptado dentro da sua cultura, a presença ou mesmo ausência de vínculos e a 
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possibilidade de desempenhar diferentes papéis ao longo da vida é de grande importância, 

permitindo mais recursos para seu bem-estar e saúde mental.   

Retomando Bronfenbrenner (1979; Bronfenbrenner & Crouter,1983; 

Bronfenbrenner & Morris, 1998, 2006), na orquestra as Pessoas centrais no processo de 

desenvolvimento levantado nessa dissertação são os adolescentes atendidos pela Orquestra 

Jovem. O Contexto principal é o microssistema que inclui a própria orquestra, a família e 

os outros grupos que os adolescentes estão diretamente ligados. O mesosistema abrange as 

relações e influências mútuas entre as Pessoas envolvidas e o microssistema. Partindo para 

uma camada mais externa, tem-se dentro do exossistema a cidade onde eles convivem 

(Santa Cruz de Minas e São João del Rei), bem como os locais onde eles fazem suas 

apresentações. No macrossistema, envolvendo de forma mais ampla todos os contextos, 

incluindo regras sociais e até mesmo o auxílio da Universidade e do poder público, atinge-

se um dos objetivos das atividades da Orquestra apontados que é de promover a cidadania 

através da música.  Por fim, o Cronossistema abrange o Processo de desenvolvimento 

desses adolescentes ao longo do Tempo, desde sua inserção no grupo pesquisado.  Tendo 

em vista essas informações e toda a discussão apresentada até o momento, é possível 

resumir e esquematizar o Biossistema observado através da ilustração abaixo [figura 4]. 

 

FIGURA 4. – Representação do Sistema Bioecológico pesquisado 
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 A parceria com a Psicologia em todo esse processo foi muito importante, uma vez 

que os alunos apresentaram uma constante demanda de apoio psicológico. Seja durante as 

conversas com os estagiários do curso de Psicologia bolsista do Programa, ou nas 

sugestões dadas aos professores e nas intervenções com o grupo, como instigar os alunos a 

se sentarem juntos e colaborarem durante o lanche. Esse processo foi muito importante 

para um trabalho centrado nas necessidades dos alunos e possibilidades dos professores, 

auxiliando no autoconhecimento dos envolvidos, e os possibilitando conhecer melhor os 

demais. O processo de emancipação social estava ocorrendo e demonstrou que esse 

trabalho tem dados bons resultados. Uma das possibilidades futuras mencionadas para essa 

parceria incluía a necessidade de orientação vocacional dos alunos que estavam no ensino 

médio, pois eles apresentam ainda bastante incerteza sobre seu futuro profissional.  

 

Possibilidades de intervenção com a Psicomúsica 

 

 Devido a mudanças no esquema de ensaio da Orquestra, que nos últimos meses tem 

sido em conjunto com a Orquestra Jovem de Matosinhos em São João del Rei, optou-se 

por não realizar as intervenções e apenas propor um modelo para ser aplicado no futuro. 

Como as pessoas foco da pesquisa eram os alunos de Santa Cruz de Minas, levando em 

consideração o contexto e processo ocorrido ao longo do tempo que estavam juntos, 

tornou-se inviável a aplicação de uma intervenção mais particular e intrínseca ao grupo 

observado, o que motivou essa escolha.  

 O modelo apresentado a seguir parte de atividades observadas realizadas na própria 

orquestra e que podem ser adaptadas ás propostas da Psicomúsica de Moreno (2006), 

servindo também como auxiliares na superação dos obstáculos apontados pelo autor. A 

própria professora regente disse aos alunos que eles seriam como atores durante uma 

atividade. Ela iniciou a fase de aquecimento da orquestra de uma forma não habitual 

pedindo aos alunos que se levantassem dos seus lugares e formassem um círculo sem os 

instrumentos, o que se enquadra na proposta orgânica da Psicomúsica. Também, como 

mencionado por Joly e Joly (2011), torna-se um momento onde pode haver uma prática 

pedagógica e social que permite a percepção e conhecimento do outro, facilitando a 

construção da identidade grupal. 

 Em uma atividade de aquecimento, a professora instruiu os alunos a realizar uma 

atividade nominada de “flecha”, onde os alunos devem olhar em direção aos colegas, um a 

um, e dizerem seus próprios nomes batendo palmas em direção a eles, como se lançassem 
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uma flecha. O aluno que a recebia passava para o próximo respeitando esse esquema, 

assim todos puderam gravar os nomes de quem ainda não tinham intimidade, terminando a 

fase de aquecimento. Quando todos já haviam dito seus nomes, a professora regente pediu 

a professora colaboradora que marcasse uma pulsação tocando uma nota por segundo no 

violoncelo enquanto os alunos realizavam essa mesma atividade, mas dessa vez seguindo o 

andamento dado pelo instrumento, ou seja deviam lançar a flecha a cada nota tocada. Essa 

atividade foi repetida em outros ensaios, sendo que em outras atividades os alunos deviam 

dizer o nome dos colegas. Todo o núcleo dessa atividade torna-se o processo de 

dramatização musical, onde poderia ser sugerido uma ênfase na expressão e liberação de 

afetos por meio da “flecha” recebida e redirecionada em seguida ao outro e novamente 

recebida de forma cíclica enquanto há um conteúdo musical sendo trabalhado (atenção, 

prontidão, andamento e expressividade). A conclusão da atividade se dá quando a 

professora regente pede aos alunos para se sentarem e lhes explica o que foi trabalhado 

durante essa atividade. Essa etapa poderia ser utilizada para o compartilhamento das 

emoções vivenciadas, permitindo que os alunos compartilhem como os demais o que 

puderam sentir e haja uma espécie troca e aprendizagens recíprocas, facilitando a 

compreensão do conteúdo experimentado.  

 Outra atividade, agora podendo ser apoiada na forma instrumental da Psicomúsica, 

também é baseada em uma atividade já executada durante os aquecimentos da Orquestra. 

O aquecimento deveria ser feito colocando os instrumentos na posição correta para a 

execução e sendo indicadas as notas que iriam ser utilizadas, além da forma como devem 

ser tocadas (duração da arcada utilizando o arco, ou pizzicato sem o arco) e dado o 

andamento para a execução. Na atividade realizada a própria professora indicava um 

músico e a melodia que ele iria executar com as notas pré-estabelecidas, e todos os demais 

deveriam acompanha-lo. Essa atividade poderia ser adaptada para trabalhar a liderança 

espontânea (Moreno, 2006) e a capacidade de improvisação dos alunos, esta que Ribeiro 

(2014) aponta como uma das técnicas básicas do psicodrama musical. Para isso seria mais 

fácil se os alunos estivessem em formato de círculo, onde todos pudessem se ver, seria 

dado o andamento através de uma pulsação e combinado os compassos. Poderiam juntos 

criar uma espécie de refrão definidas as notas que deveriam ser usadas, limitadas de acordo 

com o desenvolvimento dos instrumentistas, podendo começar com três sons por exemplo. 

A cada quatro tempos (compasso quaternário) um aluno espontaneamente executava uma 

sequência musical com esses três sons, assumindo a liderança do grupo, e em seguida os 

demais tentariam imitá-lo. Passando essa liderança gradualmente, e após todos repetirem o 
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líder, executavam a sequência melódica definida como refrão. Após todos conseguirem ter 

um momento de improviso, partir-se-ia para etapa do compartilhar, onde as experiências 

poderiam ser trocadas e os afetos trabalhados, desde o possível nervosismo e insegurança, 

até o momento de assumir a liderança e sentir a transferência musical ocorrendo ou não 

durante o processo. 

 A improvisação influencia no desenvolvimento da criatividade, um dos eixos de 

interlocução entre os autores base dessa dissertação. Bronfenbrenner (1979) apontou a 

imaginação como forma de conexão entre os diferentes ambientes e importante no 

desenvolvimento da subjetividade. Moreno (2006) trouxe a criatividade como sendo inata 

ao ser humano e interligada a espontaneidade. 

 Esse foram dois exemplos práticos que se encaixam bastante nas atividades 

propostas durante os ensaios e que se enquadram numa proposta de Psicomúsica. Outras 

atividades podem ser pensadas e testadas a partir das informações levantadas nessa 

pesquisa. É possível notar o potencial de desenvolvimento de várias características 

individuais e grupais provenientes dessas atividades, sendo o desenvolvimento social 

fortalecido e bem enquadrado na própria proposta da Orquestra Jovem. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente dissertação buscou elucidar possibilidades de interlocução entre os 

campos de Música e Psicologia no trabalho com grupos musicais, estudando as possíveis 

influencias das atividades musicais em grupo no desenvolvimento de adolescentes. 

Considera-se que foi possível confirmar esta relação por meio das informações coletadas 

durante a pesquisa realizada com os envolvidos na Orquestra Jovem de Santa Cruz, bem 

como confirmar afirmações de autores que tratam das relações sociais e a música, 

principalmente dentro de grupos musicais. Podendo assim contribuir com um trabalho 

inédito, levando em consideração a correlação entre os autores base dessa dissertação, para 

os campos da Psicologia Social, Educação Musical e Musicoterapia 

 Foi possível averiguar que há desenvolvimento dentro desses grupos que 

funcionam como rede de apoio social e afetivo para os adolescentes participantes e até 

mesmo para os demais envolvidos nesses processos. As entrevistas e observações 

ilustraram bem os processos de interação que culminam no desenvolvimento social dessas 

pessoas dentro do grupo e que são refletidos também nas suas relações externas. Sendo 

possível, por intermédio do Modelo Bioecológico de Desenvolvimento Humano, ilustrar as 

influências do contexto e das relações com o ambiente no desenvolvimento dos 

adolescentes, levando em consideração suas particularidades e trazendo informações sobre 

o sistema e os processos em que se encontram. A pesquisa conforme foi realizada permitiu 

incluir pontos de vista variados, dando atenção a visão das pessoas foco da pesquisa, dos 

professores envolvidos no processo, do pesquisador e de uma bolsista de extensão do curso 

de Psicologia envolvida com as atividades da Orquestra Jovem de Santa cruz. 

As informações levantadas dão margem para futuros aprofundamentos 

metodológicos e dão apoio para intervenções em grupos musicais. Levando em 

consideração que se optou por não aplicar métodos demasiados invasivos no grupo 

pesquisado evitando levantar problemáticas que não poderiam ser fechadas a tempo e 

demandas que não pudessem ser atendidas no percurso dessa dissertação. Para driblar 

obstáculos como este em futuros estudos é possível optar por oficinas de Sociodrama 

Público, também fruto do trabalho de Moreno (2006), pois trata-se de uma ferramenta 

menos invasiva do que as oficinas de Psicodrama. Podendo ser adaptadas para abranger 

questões da Psicomúsica. Ainda assim, esse trabalho buscou trazer exemplos de 
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intervenção que podem ser aplicadas posteriormente, respeitando o tempo próprio e as 

características de cada grupo. 

Uma das principais demandas que motivaram esse trabalho foi a busca de 

referencial teórico para as atividades já exercidas dentro desses grupos em prol da melhoria 

dessas práticas, o que parece ter sido atingida com êxito. Ao mesmo tempo que todos os 

objetivos levantados puderam ser trabalhados, mas que deixam margem para 

aprofundamentos e reflexões que podem ser levantadas a partir de pesquisas futuras nessa 

área. Dada a riqueza das contribuições de Bronfenbrenner e Moreno e a vinculação de suas 

teorias, é possível realizar aprofundamentos, incluindo as questões relacionadas a 

sociometria. Essa própria interlocução resultou em um artigo a ser disponibilizado em uma 

revista de Psicologia Social. 

 Por fim, foi possível compreender que os contextos influenciam fortemente no 

desenvolvimento e também que esses processos influenciam o próprio ambiente. Além de 

mostrar que a Psicomúsica possui campo de atuação e necessita de maior atenção no meio 

acadêmico para que possa ser mais aplicada e divulgada enquanto ferramenta terapêutica e 

para apoio a manutenção de grupos musicais. É esperado que as discussões realizadas 

nesse trabalho possam refletir frutos para a reflexão e possíveis melhorias nas práticas 

musicais em grupo e na utilização da música enquanto recurso terapêutico.  
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8. ANEXOS 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 

1ª ENTREVISTA - ALUNOS 

 

Introdução a entrevista 

Como é seu nome? 

Entrevistador se apresenta e explica qual a função da entrevista e brevemente fala sobre o 

estudo de que ele faz parte. Também é importante falar sobre o sigilo das respostas e tirar 

possíveis dúvidas anteriores a entrevista. 

 

Perguntas 

Idade: _______________ Série: ______________ 

Bairro onde mora: _____________________________ Escola: ____________________ 

 

1. Há quanto tempo está na orquestra? 

2. Como conheceu a orquestra? 

3. Qual instrumento toca? Foi você quem escolheu? O que você acha dele? 

4. Sempre gostou de música? O que ela significa para você? 

5. O que você achava da orquestra antes de participar e agora? 

6. Como é sua relação com os professores da orquestra e com seus colegas nos 

ensaios? 

7. O que você mais gosta e menos gosta no projeto? Você mudaria algo? 

8. Você acha que houve alguma mudança em você desde sua entrada na orquestra? Se 

sim, qual mudança? (Vai de encontro com o objetivo: identificar os aspectos 

desenvolvidos pelos participantes desde a sua inserção no programa). 

9. Desde que entrou aqui, você acha que aprendeu mais alguma coisa aqui além de 

tocar seu instrumento?  

10.  Depois que você entrou no projeto, você acha que mudou alguma coisa nos outros 

aspectos da sua vida?  

11. O que a orquestra representa para você? 

12. O que você espera do seu futuro? Pretende continuar com a música? 
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13. Participa de outras atividades em grupo (igreja, banda, esportes,...)? Para você qual 

é a diferença entre eles e a orquestra? 

 

Finalização 

Tem mais algo que gostaria de falar sobre o que conversamos hoje?  

Por fim, o entrevistador agradece e se despede do entrevistado. 
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2ª ENTREVISTA - ALUNOS 

 

Introdução 

Explicar o motivo de entrevistá-los novamente, buscando verificar as mudanças que 

houveram ou não desde a conversa anterior e entrar em questões não abordadas 

anteriormente. 

 

Perguntas 

1. Como está? Algo mudou desde a última vez que conversamos? 

2. Você notou alguma mudança na orquestra desde o início desse semestre? O que 

você achou delas? 

3. Você sente que algo mudou em você? 

4. Sobre a cidade, o que você tem a dizer sobre ela? 

5. Como é viver em Santa Cruz de Minas? 

6. Houveram mudanças na cidade nos últimos anos, foram positivas ou negativas? 

7. Sobre sua família, o que você acha que ela influencia na sua participação na 

orquestra? 

8. Eles te apoiam? De que maneiras? Se não, como lida com isso? 

9. Você está trabalhando? 

10. Você acredita que os deveres da escola, trabalho e encargos familiares interferem 

no seu rendimento na orquestra? Como? 

11. E o contrário, a orquestra traz alguma sobrecarga que te atrapalhe no seu dia-a-dia? 

12. Como tem sido a experiência com as monitorias na Orquestra? 

13. Como está sendo a sua relação com os novos alunos? 

 

Finalização 

Tem mais algo que gostaria de falar sobre o que conversamos hoje?  

Por fim, o entrevistador agradece e se despede do entrevistado. 
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ENTREVISTA – PROFESSORAS 

 

Introdução a entrevista 

Como é seu nome? 

Entrevistador se apresenta e explica qual a função da entrevista e brevemente fala sobre o 

estudo de que ele faz parte. Também é importante falar sobre o sigilo das respostas e tirar 

possíveis dúvidas anteriores a entrevista. 

 

Perguntas 

1. Qual sua função não orquestra? 

2. O que é o Programa Música Viva? 

3. O que você sabe sobre a orquestra? Como ela foi formada? 

4. Como você se tornou professora da Orquestra? 

5. Como tem sido essa experiência? 

6. Sobre a cidade de Santa Cruz de Minas, o que você tem a dizer sobre ela? 

7. Qual a relação das famílias com a Orquestra? 

8. Você acredita que houve um desenvolvimento nos seus alunos desde que você 

ingressou aqui? Em quais aspectos você pode notar? 

9. Você acredita que o ambiente externo influencia no desenvolvimento dos alunos? 

10. Em que a orquestra contribui ou pode contribuir para os alunos e para a cidade? 

11. E em você enquanto professora, sente que algo mudou? E enquanto pessoa? 

12. Como é sua relação com os alunos? E com seus colegas professores? 

13. O que você gostaria de melhorar na orquestra? 

14. Tem algum momento em especial que você queira comentar? Um momento que 

tenha marcado você e seus alunos de alguma forma. 

 

Finalização 

Tem mais algo que gostaria de falar sobre o que conversamos hoje?  

Por fim, o entrevistador agradece e se despede do entrevistado. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

PARTICIPANTES 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “Desenvolvimento de Adolescentes a 

partir de atividades musicais em grupo no Projeto Música Viva”. 

 

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é 

importante. O objetivo deste estudo é buscar compreender a influência do trabalho musical 

em grupo no desenvolvimento humano de adolescentes. Pretende-se investigar os 

processos de aprendizagem e prática musical em grupo nos quais o adolescente se insere, 

atentando-se para as inter-relações que ocorrem dentro do projeto Música para Santa Cruz 

e entender qual a importância e influência da música sobre esses processos.  

Caso você participe, será necessário responder a entrevistas agendadas previamente e ser 

observado durante as atividades em grupo da Orquestra Jovem da qual você participa.  

 

Não há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado de que não será adotado 

nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. 

 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia 

de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será 

identificado com um número ou nome fictício. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a 

que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu 

entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 
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justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será 

divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu 

concordo em participar do estudo. 

 

São João del-Rei............./ ................../................ 

 

___________________________________________                              _____________________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                                           Documento de identidade 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 9829-5340 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAIS E 

RESPONSÁVEIS 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) a participar do estudo 

“Desenvolvimento de Adolescentes a partir de atividades musicais em grupo no Projeto 

Música Viva”. 

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a participação 

dele (a) é importante. O objetivo deste estudo é buscar compreender a influência do 

trabalho musical em grupo no desenvolvimento humano de adolescentes. Pretende-se 

investigar os processos de aprendizagem e prática musical em grupo nos quais o 

adolescente se insere, atentando-se para as inter-relações que ocorrem dentro do projeto 

Música para Santa Cruz e entender qual a importância e influência da música sobre esses 

processos.  

Caso ele (a) participe, será necessário responder a entrevistas agendadas previamente e ser 

observado durante as atividades em grupo da Orquestra Jovem da qual você participa.  

Não há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado de que não será 

adotado nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. 

Vocês poderão ter todas as informações que quiserem e poderão não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no atendimento 

do (a) seu (sua) filho (a). Pela sua participação no estudo, ele (a) não receberá qualquer 

valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a 

realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em 

qualquer momento do estudo, pois você será identificado com um número ou nome 

fictício. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

  

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento 

meu (minha) filho (a) ___________________________________________________ será 

submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi 

que meu (minha) filho (a) é livre para interromper sua participação a qualquer momento, 
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sem justificar sua decisão e que isso não afetará seu tratamento. Sei que seu nome não será 

divulgado, que não terá despesas e não receberá dinheiro por participar do estudo. Eu 

concordo que meu (minha) filho (a) participe do estudo. 

 

Santa Cruz de Minas, ............./ ................../................ 

 

___________________________________________                              _____________________________ 

Assinatura do responsável legal pelo voluntário                                        Documento de identidade 

 

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 99829-5340 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS MENORES 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário do estudo 

“Desenvolvimento de Adolescentes a partir de atividades musicais em grupo no Projeto 

Música Viva”. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é tentar entender como você e 

seus amigos lidam uns com os outros dentro da orquestra que vocês participam, e como a 

música que vocês fazem juntos pode ajudar no crescimento de vocês. Isso pode trazer 

como benefício uma melhora nos trabalhos da orquestra, deixando o ambiente ainda mais 

agradável e favorável ao seu crescimento. Caso você queira participar, vai precisar 

responder a duas entrevistas e ser observado durante ensaios da Orquestra Jovem que você 

participa.  

Para participar deste estudo, um responsável por você (seu pai, mãe, padrasto ou 

outra pessoa que cuida de você) deverá autorizar e assinar um outro documento que vai ser 

entregue para ele. Você não terá nenhum gasto, nem receberá qualquer quantia em 

dinheiro. Você será esclarecido(a) em qualquer dúvida que tiver e estará livre para 

participar ou não. Você e o seu responsável, poderão desistir de participar a qualquer hora. 

Se você não quiser participar, não se preocupe, você não vai ser punido e nem vai ser 

tratado diferente dos seus colegas que participarem e não vai ter o seu nome citado, tudo 

que você fizer ou disser será mantido em segredo.   

Este estudo apresenta risco mínimo, quer dizer, você corre o mesmo risco de fazer 

atividades normais como conversar, tomar banho, ler etc. No máximo poderá haver algum 

desconforto durante a realização das entrevistas, porém você tem total liberdade para dizer 

se quer ou não continuar a responder as perguntas. Mesmo assim, se acontecer alguma 

coisa com você por causa dessa pesquisa, você tem o direito de ser compensado, quer dizer 

que se tiver gastos o pesquisador irá pagar para você com o dinheiro dele. Os resultados 

vão estar à sua disposição quando a pesquisa acabar.  

Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a 

permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos em um pen drive com 

senha e em armário trancado, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de 

assentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será guardada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será entregue a você. 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui 

informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei pedir novas informações, e o meu 

responsável poderá mudar a decisão de participar se quiser. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma 

cópia deste documento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Santa Cruz de Minas, ............./ ................../................ 

 

 

__________________________________________                          ________________________________ 

Assinatura do voluntário                                           Documento de identidade 

 

___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (32) 99829-5340 

 

 

 

 


