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RESUMO 
 

A motivação dos alunos de música tem sido uma questão pertinente e alguns estudos 
têm sido desenvolvidos com o objetivo de auxiliar a prática musical dos adolescentes e 
trazer novas estratégias motivacionais. Na prática em sala de aula é possível observar 
que os alunos adolescentes exigem atenção e dedicação especial dos professores para 
que se mantenham motivados no estudo instrumental diário. As muitas transformações 
psicológicas, físicas e sociais que surgem nessa faixa etária podem fazer com que o 
indivíduo passe a duvidar de suas habilidades e a não enxergar a possibilidade de 
desenvolvimento através da prática. Dessa forma, o professor de instrumento tem papel 
relevante na manutenção da motivação desses alunos, em especial. A partir de 
referenciais como Edward L. Deci e Richard M. Ryan com a Teoria das Necessidades 
Psicológicas Básicas, esta pesquisa aponta para a necessidade de mapear os 
comportamentos e estratégias do professor nas aulas de música e elucidar seu 
cometimento frente às Necessidades Psicológicas Básicas dos alunos adolescentes. O 
objetivo geral deste estudo, portanto, foi conhecer as crenças, opiniões e atitudes dos 
professores de instrumento sobre as Necessidades Psicológicas Básicas, no contexto da 
promoção da motivação dos alunos adolescentes para aprender música. Para alcançar 
este objetivo a metodologia utilizada foi o Estudo de Levantamento (survey) e os dados 
foram colhidos por meio de um questionário. Os resultados obtidos trazem 
considerações para os professores de música sobre o planejamento e a condução das 
aulas para ampliar a motivação dos adolescentes.  Também é constatado, por meio dos 
resultados, que uma boa regulação da motivação é capaz de permitir aprendizagem e 
rendimentos mais eficazes.  

 
Palavras-Chave: Motivação. Teoria das necessidades psicológicas básicas. Educação  
        musical. Adolescente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
Music student’s motivation has been a relevant question and some studies have been 
developed with the objective to assist adolescents’ musical practice and bring new 
motivational strategies. In classroom practice it is possible to observe that adolescents 
students demand special attention and dedication from teachers to keep motivated at 
daily musical study.  The many transformations, as psychology, physical and social, that 
appears in this age group can make the individuals start doubting about their abilities 
and not seeing the possibility of development through the practice.  Thus, the musical 
instrument teacher has a relevant role in maintaining these students’ motivation, in 
particular. From references as Edward L. Deci and Richard M. Ryan with their Basic 
Psychological Needs Theory, this research leads to the necessity of mapping the  
teacher’s behaviors and strategies in music classes and clarify their commitment to the 
adolescents students’ Basic Psychological Needs. The general objective of this study 
was, therefore, meet the instrument teachers’ beliefs, opinions and attitudes about Basic 
Psychological Needs, in the context of promoting adolescents students’ motivation to 
learn music. To reach this objective the used methodology was survey study and the 
data was collected through a questionnaire. The obtained results bring considerations 
for music teachers when it comes to planning and driving classes, that can, therefore, 
enlarge adolescent’s motivation. It is proven, through the results, that a good regulation 
of motivation is able to allow more effective learning and performance.  
 
Key words: Motivation. Basic Psychological Needs Theory. Musical education.          
          Adolescent. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Iniciei meus estudos de piano aos onze anos e meio, no Conservatório Dramático 

Musical Maestro Paulino Martins Alves, na cidade de Ponta Grossa/PR, minha cidade 

natal. Naquele momento estava adentrando o período da adolescência, o qual vivi dentro 

das particularidades da cultura em que estava inserida, e apontando para a formação da 

minha identidade. As aulas de música e o ambiente em que ocorriam tiveram papel 

fundamental na minha vida. Hoje me recordo de inúmeras boas lembranças que passei 

dentro do Conservatório e percebo como foram determinantes para a minha escolha 

profissional, alguns anos mais tarde.  

Como todo ensino musical tradicional, eu precisava cumprir uma série de 

repertórios obrigatórios para passar de nível e assegurar minha vaga. Este repertório 

abrangia exercícios de técnica, escalas e seus arpejos, música erudita brasileira, obras 

didáticas e repertório erudito da história da música ocidental. Para mim, este padrão de 

ensino funcionou muito bem e eu sempre me mantive motivada, adorava praticar todo e 

qualquer tipo de música ou exercício. 

Depois de formada, atuando como professora de piano e teclado, percebi que 

aquele repertório que me serviu muito bem na adolescência, era desmotivador e pouco 

cativava a maioria dos meus alunos pré-adolescentes e adolescentes. Procurando 

auxiliar meus alunos e escutando seus objetivos, desejos e sonhos, fui mudando aos 

poucos minha abordagem de ensino de forma que pudesse trazer mais prazer e 

satisfação neste processo de aprendizagem. Outra questão que me trouxe dificuldades 

no processo de motivar foi o fato de que a aprendizagem musical exige longo tempo de 

prática para que seja possível tocar o repertório que normalmente é solicitado por eles. 

Então passei, também, a buscar cada vez mais repertório que fosse mais próximo do 

ouvido dos adolescentes, em formas lúdicas de ensinar. 

A pesquisa sobre esta temática iniciou, portanto, de maneira informal com meus 

alunos, na sala de aula. A escolha do tema desta pesquisa também foi baseada ao 

encontrar muitos estudos sobre a educação de crianças, no ensino básico, e sobre a 

formação profissional, de jovens e adultos nos cursos universitários. Observei, então, 

uma lacuna sobre o período da adolescência, que, quando enfocada, ocorre com mais 

frequência a respeito das aulas de música dentro do ensino básico. 

Neste contexto, iniciei o Mestrado em Educação e Cognição Musical, na 

Universidade Federal do Paraná, em Março de 2020. Isso ocorreu algumas semanas 
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antes da pandemia de Covid-19 chegar ao estado do Paraná. Na ocasião tivemos uma 

semana de atividades presenciais, até que foi decretado o fechamento de todas as 

Instituições de Ensino, do comércio e da prestação de serviços. A pesquisa manteve sua 

continuidade normal, o pré-projeto evoluiu para projeto propriamente dito, e 

posteriormente as disciplinas passaram a ser realizadas de forma remota. Naquele 

momento não se sabia qual seria a proporção que a pandemia tomaria e muito menos 

por quanto tempo as atividades ocorreriam online. Com a esperança de que veríamos o 

fim da pandemia em dois ou três meses, esta pesquisa foi sendo elaborada e 

desenvolvida de acordo com a “vida normal” anterior.  

 Devido a esses fatores, não levamos em conta as transformações que ocorreram 

repentinamente no ensino de instrumento musical neste período. Tampouco a 

investigação buscou esclarecer como os professores desenvolveram a motivação dos 

adolescentes nas aulas online. Mesmo que após alguns meses diversas escolas tivessem 

voltado a atender presencialmente, muitos professores continuaram no formato online, o 

que dificultou a coleta de dados presencial. A alternativa de formulário online foi, então, 

adotada e facilitou não somente a coleta de dados, mas também economizou tempo e 

recursos de deslocamento. O acesso a referenciais teóricos também ficou mais restrito, 

porém a disponibilização cada vez maior de materiais online trouxe a possibilidade de 

que as pesquisas tivessem continuidade. 

Como professora, percebo cada vez mais a importância de criar vínculos seguros 

com meus alunos, de mostrar que são competentes à medida que se dedicam à prática 

musical, e de possibilitar que exerçam sua autonomia. Esses são fatores fundamentais 

na manutenção da motivação dos alunos. Levando-se em consideração a importância do 

papel do professor de instrumento, questiono, com esta pesquisa, como esses 

professores percebem a motivação dos alunos adolescentes. Mais especificamente, 

como percebem as Necessidades Psicológicas Básicas, sendo esta uma das teorias de 

motivação estudadas atualmente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é um período em que as mudanças são muitas e ocorrem de 

forma extremamente rápida. Além das novas características corporais há diferenças nas 

relações sociais, e, também, um acréscimo na exigência escolar. Essa fase é marcada 

pela construção da identidade própria, na qual o indivíduo percebe-se como diferente e 

independente de seus familiares. Todas essas questões podem gerar impactos negativos 

no envolvimento e motivação dos adolescentes com os estudos: “há um claro declínio 

na motivação dos alunos [para estudar] quando atingem as séries finais do ensino 

fundamental e/ou quando chegam ao ensino médio” (CAVENAGHI e BZUNECK, 

2009, p.1479).  

De acordo com Hargraeves e North (1999) a música pode assumir funções 

sociais que se manifestam nos estados emocionais e no humor, no desenvolvimento da 

identidade e nas relações sociais. Ainda, a música é presente na vida dos adolescentes 

de tal forma que uma parcela significativa dos alunos das escolas de música é dessa 

faixa etária.  

Portanto, percebe-se que, em busca de sua própria identidade, o adolescente 

anseia por seguir suas próprias preferências - inclusive musicais (MOURA, 2009) – e 

necessita da aprovação e reconhecimento por parte de seus pares e de seus professores. 

Esse fato impacta diretamente na qualidade de desempenho na aprendizagem musical e 

consequentemente na motivação geral esses jovens musicistas (CAVENAGHI e 

BZUNECK, 2009). 

A definição de motivação é estabelecida como a ação que move o indivíduo a 

realizar certa tarefa (BZUNECK, 2009). Tal conceito tem sido frequentemente abordado 

no contexto educacional, inclusive na pedagogia musical, devido à alta relevância no 

desempenho escolar dos alunos. Assim, considerando-se que existem diferentes olhares 

para o estudo da motivação, destaca-se, no contexto do presente estudo, a Teoria das 

Necessidades Psicológicas Básicas (TNPB), de Deci e Ryan (2000), que mostra como 

os valores do ambiente social podem interferir na motivação do indivíduo. Para que a 

saúde psicológica e o bem-estar sejam alcançados, é necessário a satisfação de três 

necessidades: competência, pertencimento e autonomia. Caso uma necessidade seja 

negligenciada, haverá queda no bom desempenho psicológico como um todo, pois o 

bem estar só pode ser atingido com a satisfação de todas as necessidades. Os autores 

ainda afirmam que é resultado da adaptação evolutiva do ser humano o seu 
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envolvimento em atividades que exercitam suas capacidades e que são interessantes, do 

ponto de vista individual e social. Porém, isso irá ocorrer em ambientes que 

proporcionam bem-estar e satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas (NPB). 

Apresentadas as necessidades psicológicas essenciais para a motivação, é possível 

entender que o ambiente que o professor proporciona pode ser crítico no envolvimento 

ou não do aluno na prática musical. Assim, questiona-se: quais são as opiniões do 

professor de instrumento musical sobre as Necessidades Psicológicas Básicas do aluno 

adolescente? E, por consequência: quais são as estratégias adotadas pelos professores, 

na condução das aulas de instrumento musical, que são cruciais na manutenção da 

motivação desses alunos? 

A partir das questões apresentadas, o objetivo geral dessa pesquisa é conhecer as 

crenças, opiniões e atitudes dos professores de instrumento sobre as Necessidades 

Psicológicas Básicas, no contexto da promoção da motivação dos alunos adolescentes 

para aprender música. Como objetivos específicos, são determinados os seguintes itens: 

(a) verificar, junto ao professor de instrumento, possíveis demandas que o adolescente 

leva para as aulas de música e que interfiram no processo motivacional; (b) analisar 

estratégias de motivação utilizadas pelo professor de instrumento; (c) verificar como os 

professores percebem as Necessidades Psicológicas Básicas de seus alunos 

(competência, pertencimento e autonomia) (DECI e RYAN, 2000); (d) conhecer as 

dificuldades encontradas pelos professores de instrumento para promover a motivação 

destes alunos. 

De acordo com a Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas (DECI e 

RYAN, 2000), razões intrínsecas e extrínsecas são cruciais no empenho do aluno 

aplicado aos estudos. Pesquisas têm sido desenvolvidas a fim de compreender a 

motivação dos alunos de música para estudar seu instrumento (CAVENAGHI e 

BZUNECK, 2009; ROSA, 2015). Portanto, reconhecer o ponto de vista do professor de 

instrumento e as estratégias por ele utilizadas podem trazer esclarecimentos sobre como 

a motivação dos alunos adolescentes tem sido promovida por docentes brasileiros. 

O professor desempenha um papel de extrema importância no direcionamento da 

aprendizagem, da escolha dos métodos de ensino e dos comportamentos na sala de aula 

que mantenham o aluno motivado. Por isso, a pesquisa pode mostrar de que forma o 

professor percebe a relevância da sua presença na aprendizagem e como pode garantir a 

qualidade de envolvimento do aluno adolescente no processo. Os resultados 

encontrados têm a possibilidade de apontar a realidade das aulas de instrumento para 
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essa faixa etária (desde a escolha do repertório até questões de nível emocional e 

afetivo), quais são os comportamentos adotados e de que forma se relacionam com a 

Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas (DECI e RYAN, 2000). Além disso, traz 

uma reflexão e redimensionamento na condução das aulas de instrumento para esse 

aluno.  

O aluno adolescente foi escolhido devido à sua especial relação com a música 

que, por sua vez, é explicada a partir das funções sociais que a música desempenha, 

entre elas estão o desenvolvimento da identidade e a busca de relações interpessoais, 

ambas típicas dessa faixa etária (PALHEIROS, 2006). 

Palheiros (2006) ainda afirma que a motivação para aprendizagem sofre um 

declínio na entrada da adolescência, visto que o indivíduo muda sua percepção sobre si 

mesmo e começa a duvidar de suas habilidades. Muitas vezes os adolescentes passam a 

enxergar suas habilidades como fixas e estáveis, ao contrário de considerá-las maleáveis 

e não enxergam a possibilidade de desenvolvimento com a prática. Portanto, a 

fundamentação teórica desta pesquisa apontou possibilidades de desenvolver a 

motivação do aluno adolescente, levando em consideração a satisfação das 

Necessidades de competência, autonomia e pertencimento.  

Os capítulos desta dissertação foram estruturados a fim de organizar os 

fundamentos teóricos, a metodologia e os resultados da presente pesquisa. Na 

fundamentação teórica da presente dissertação tem-se: um capítulo sobre a Teoria das 

Necessidades Psicológicas Básicas, no qual é trazida uma breve descrição de cada 

necessidade e pontua suas implicações no contexto da educação e da educação musical; 

e um capítulo sobre o desenvolvimento na adolescência, suas transformações e o ensino 

do instrumento nesse processo. O capítulo sobre a Metodologia apresenta o 

embasamento teórico que é capaz de trazer respostas às perguntas desta pesquisa, e 

especifica como foi o processo de elaboração dos questionários e sua aplicação. Na 

sequência, é trazido um capítulo sobre resultado e discussões e finalmente a dissertação 

é finalizada com a conclusão e considerações finais. 
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2 MOTIVAÇÃO, A TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO E A TEORIA DAS 

NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS 

 

Este capítulo se dedica a definir o conceito de Motivação, as implicações de sua 

abordagem cognitivista, sua origem etimológica e se clarifica as definições de 

motivação extrínseca e intrínseca. Em seguida apresenta-se a relação entre Motivação e 

diferentes áreas de estudo, em especial a Educação e a Educação Musical. Neste 

momento procura-se elucidar como a motivação do aluno de música é abordada nas 

pesquisas brasileiras.  

Ainda, apresenta-se a Teoria da Autodeterminação (TAD), seu processo de 

internalização representado pelo continuum de regulações e sua utilização nas pesquisas 

de Educação Musical no Brasil. Então, adentra-se na miniteoria das Necessidades 

Psiclógicas Básicas e, também, sua aplicação na Educação Musical. 
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2.1. MOTIVAÇÃO E A TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO 

 

As pesquisas sobre motivação utilizam-se de teorias elaboradas pela área da 

Psicologia e ocorrem principalmente pelo viés cognitivo. Engelmann (2010) aponta que 

a abordagem cognitivista transcorre desde as décadas de 60 e 70. Isso significa que: 
 
o centro principal das pesquisas no campo motivacional está nos aspectos 
cognitivos do comportamento humano, prevalecendo, nas pesquisas que 
utilizam esta abordagem teórica, as situações naturais de desempenho, 
contrariamente à abordagem comportamental, que focaliza o aspecto 
funcional dos estímulos ambientais para apresentação e manutenção do 
comportamento (ENGELMANN, 2010, p. 21). 
 

A abordagem cognitivista pode, portanto, compreender que a motivação não é 

determinada apenas por motivos ambientais (ou extrínsecos), mas também a partir de 

aspectos cognitivos (ou intrínsecos) do indivíduo. Esse conjunto de fatores cognitivos e 

ambientais predetermina uma escolha que move o indivíduo, através de um 

comportamento, em direção a um objetivo (BZUNECK, 2009). Sua origem etimológica 

é do verbo latino movere, o tempo supino é motum e o substantivo é motivum. Dessa 

forma, originou-se o termo motivo, em português (id.). 

A princípio, as teorias em motivação estabeleceram duas origens básicas dos 

anseios que levam o indivíduo a agir: a motivação intrínseca e a extrínseca (ARAÚJO, 

2019; DECI e RYAN, 1985; DECI e RYAN, 2000; ENGELMANN, 2010). A 

motivação intrínseca acontece quando o indivíduo age por prazer, por identificação 

própria, de acordo com sua própria vontade. É embasada em relacionamentos 

interpessoais, em crescimento pessoal, na contribuição à comunidade e em sentimentos 

de fruição e bem-estar. Ryan e Deci (2000) entendem esta como uma motivação inata 

na qual o indivíduo apresenta comportamentos que buscam desafios e novidades para 

exercitar suas capacidades ou adquirir novas habilidades. Assim, é muito associada com 

a experiência de fluxo, definida por Csikszentmihalyi (1999) como um estado no qual o 

indivíduo se concentra de tal forma em uma atividade, que perde a noção do tempo e 

recebe uma alta carga emocional positiva, com sensações de alegria e bem-estar. Para 

que este estado aconteça, é necessário que o indivíduo tenha metas e objetivos 

estabelecidos e que estes determinem suas ações, além disso, que esteja concentrado e 

que os desafios colocados pela atividade estejam de acordo com suas habilidades. Caso 
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o desafio seja muito difícil, pode se sentir ansioso, preocupado e frustrado, e caso seja 

muito fácil, o indivíduo pode se entediar. 

A motivação intrínseca se correlaciona com o conceito de personalidade 

autotélica (CSIKSZENTMIHALYI, 1999), na qual o indivíduo realiza atividades por 

seu valor intrínseco, diferentemente da busca por recompensas. Portanto, esta 

personalidade apresenta mais resiliência ao enfrentar desafios, maior autocontrole e 

autoconfiança. 

É natural que o indivíduo procure por situações e desafios em que possa usar sua 

criatividade, desde que esteja livre de qualquer forma de controle externo e que exija 

competências e habilidades do mesmo nível já desenvolvido por ele. As recompensas 

obtidas, nesses casos, são as sensações de bem-estar e alegria que acompanham estas 

experiências autônomas (DECI e RYAN, 1985).  Engelmann (2010) ressalta que para 

garantir o sentido e a relevância da aprendizagem pelo aluno, é preciso promover a 

motivação intrínseca. Afinal, esta forma de motivação está diretamente relacionada com 

bons resultados na aprendizagem: 
 
o envolvimento do aluno em atividades que propiciam aprimoramento de 
suas habilidades, auxilia na focalização da atenção às instruções apresentadas 
pelo professor, incentiva busca constante de novas informações e o 
estabelecimento de relações entre conhecimentos adquiridos recentemente 
com conhecimentos anteriores, caracteriza um comportamento motivado 
intrinsecamente o qual, como já assinalado, relaciona-se com resultados 
positivos de desempenho e de aprendizagem (ENGELMANN, 2010, p. 48). 
 

Já na motivação extrínseca, o indivíduo age de acordo com o controle externo, 

especificamente em busca de determinados resultados (ENGELMANN, 2010). O 

comportamento é guiado a partir de recompensas ou punições externas, para evitar 

humilhações, com senso de obrigação e por pressões, ou para alcançar riqueza, fama e 

para sustentar uma imagem pessoal. Nesse caso, percebe-se busca de aprovação e sinais 

externos de que foi merecedor.  

Deci e Ryan (1985) defendem que ser curioso, pesquisar, explorar e conhecer 

são propensões natas do ser humano, que, por sua vez, são fatores centrais no processo 

de aprendizagem. Os autores ainda salientam que, para que esse processo aconteça, é 

essencial prezar pela promoção da motivação intrínseca em concordância com a 

natureza ativa das crianças e adolescentes. Entender a aprendizagem como um processo 

intrínseco, permite verificar que o indivíduo estabelece uma relação com o ambiente 

que o rodeia e valoriza seus aspectos cognitivos. Porém, determinar, este, como um 

processo que aconteceria do ambiente externo em direção ao indivíduo, não o reconhece 
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como sujeito ativo. Além disso, o estudo da motivação percebe outros impactos além do 

desenvolvimento cognitivo: “as experiências das crianças na escola afetam não somente 

o desenvolvimento de seus talentos mentais, mas também seu ajuste emocional e bem-

estar psicológico” 1 (DECI e RYAN, 1985, p. 246, tradução nossa). 

O estudo da motivação é frequentemente direcionado ao contexto de sala de 

aula, pois se entende que é fator determinante para o envolvimento dos alunos na 

aprendizagem, assim como seu desenvolvimento cognitivo. Engelmann (2010) aponta 

que a literatura científica direciona-se cada vez mais para o estudo das relações 

interpessoais, pois, de acordo com o autor, as variáveis nas relações e o ambiente 

proporcionado são determinantes na motivação dos indivíduos. Nesse sentido, o 

ambiente de aprendizagem sadio e a relação de confiança entre professor e aluno pode 

otimizar a motivação e a aprendizagem. 

As teorias da motivação têm auxiliado a compreender os processos cognitivos 

que resultam em bom envolvimento, ou não, do indivíduo com a música e com os 

estudos musicais. Portanto, a partir dos resultados dessas pesquisas, é possível 

estabelecer atitudes dentro da sala de aula que auxiliem e motivem o aluno de música a 

fim de que, essa, seja uma atividade prazerosa e sua prática aconteça a partir da vontade 

intrínseca. 

Em um artigo publicado no XII Encontro Regional Nordeste da ABEM, 

Fagundes (2014) ressalta a importância do estudo da motivação na aprendizagem, visto 

que elucida os fatores que proporcionam a motivação intrínseca e formas mais 

autodeterminadas da motivação extrínseca2.  
 
Visualizamos a importância do professor como uma das principais fontes de 
influências sobre suas formas de interação com os alunos e suas crenças que 
podem refletir diretamente nas orientações motivacionais autodeterminadas, 
podendo ser conhecidas e buscadas para maior promoção da motivação 
(FAGUNDES, 2014, p. 5). 
 

Embasada no contexto da educação musical, a autora ainda ressalta que é de 

grande importância que as pesquisas abordem a relação entre as atividades aprendidas 

pelos alunos e seus próprios aspectos internos, mas que também se investigue as 

                                                           
1 “Children's experiences in school affect not just the development of their mental talents, but also their 
emotional adjustment and psychological well-being” (DECI e RYAN, 1985, p. 246). 
2 Uma forma mais autodeterminada da motivação extrínseca acontece quando o indivíduo já internalizou 
a importância de um determinado comportamento social, se identifica com ele e integrou aos seus valores 
pessoais (DECI e RYAN, 2000). 
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características motivadoras do ambiente, pois o contexto em que o aluno está inserido 

influencia fortemente seu envolvimento.  

A motivação para aprendizagem musical tem sido amplamente estudada no 

Brasil (ARAÚJO, 2015; ARAÚJO e BZUNECK, 2019; BZUNECK, 2009; 

CAVENAGHI e BZUNECK, 2009; ENGELMANN, 2010; FAGUNDES, 2014; 

FIGUEIREDO, 2010; FIGUEIREDO, 2015; ROSA, 2015; RUFINI e ENGELMANN, 

2015). Araújo e Bzuneck (2019, p. 41) destacam que “a motivação é igualmente 

necessária para o aluno ou aluna de música, pois ele tem de enfrentar a rotina da prática, 

ser persistente e não desanimar com eventuais fracassos ou com a demora em se tornar 

proficiente”.  

Araújo (2015) expõe que a motivação para a prática, ensino e aprendizagem 

musical são determinados por motivos de ordem subjetiva ou objetiva, no contexto da 

vida cotidiana. Este entendimento pressupõe, novamente, o enfoque cognitivista do 

estudo da motivação, visto que “a prática, o ensino e a aprendizagem musical são 

atividades conduzidas por meio de fatores emocionais, cognitivos e subjetivos, bem 

como são influenciadas pelas situações e condições do contexto social” (ARAÚJO, 

2015, p. 47). Segundo a autora, para que o estudante de música sinta satisfação em seus 

estudos e em sua prática, é preciso que esteja motivado, e, ainda, essa motivação pode 

ser fortalecida. 

Em sua Dissertação de Mestrado, Figueiredo (2010, p. 97-98) conclui que: 
 
O longo tempo de estudo necessário para adquirir-se certa maturidade 
musical foi apontado pelo presente estudo como um elemento desmotivador. 
O modelo teórico da expectativa-valor complementa esta idéia com o 
conceito de percepção de custo, no qual os aspectos negativos da 
aprendizagem informam que é necessário ter um mínimo de engajamento 
para continuar o aperfeiçoamento. Uma criança sabe que, se praticar seu 
instrumento musical por várias horas por dia, não sobrará tempo para outras 
atividades como esportes ou recreação. 

 

Uma das teorias de motivação que leva em conta os processos externos e 

internos que podem influenciar o envolvimento do indivíduo com a atividade a ser 

realizada é a Teoria da Autodeterminação (DECI e RYAN, 2000). Portanto, foi 

escolhida para este estudo por explicar as questões intrínsecas do aluno e a sua interação 

com o ambiente e com o professor. Autodeterminação é definida por Deci e Ryan 

(1985, p. 38, tradução nossa) como  
 
a qualidade do funcionamento humano que envolve a experiência de escolha, 
em outras palavras, a experiência de uma percepção interna no lócus de 
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causalidade. Decorre nos comportamentos integrados ou intrinsicamente 
motivados e também está em evidência em alguns comportamentos 
extrinsicamente motivados. De qualquer forma, autodeterminação é a 
capacidade de escolher e de ter estas escolhas, ao invés de reforços 
contingentes, conduções, ou qualquer outro tipo de força ou pressão serem 
determinantes das ações de um indivíduo.3 
 

Portanto, um indivíduo que esteja autodeterminado age por escolha própria e 

possui o controle do ambiente ou dos resultados, ou, por opção, escolhe abrir mão do 

controle.  Difere-se do comportamento de alguém que age por obrigação ou coerção, 

caminhando em sentido contrário ao de suas necessidades psicológicas. 

A Teoria da Autodeterminação (ou Self-Determination Theory) é estruturada a 

partir do princípio de que costumes e atividades sociais são internalizados em valores e 

autorregulação pessoalmente aprovados. Esse processo de internalização é visto pelos 

autores como natural e ativo (DECI e RYAN, 2000). Isso faz com que os indivíduos 

aceitem regulações sociais como propriamente suas, e, realizando estas ações que foram 

incorporadas, estarão mais integrados socialmente e psiquicamente. Porém, quando o 

processo de internalização não acontece, ou acontece parcialmente, os valores de uma 

determinada atividade permanecem externos e a identificação não é gerada. No Quadro 

1, os diversos níveis de internalização são elencados em uma linha horizontal, 

representando um continuum que parte da desmotivação, passa pela motivação 

extrínseca (com as regulações externa, introjetada, identificada e integrada) e caminha 

em direção ao outro extremo, a motivação intrínseca (DECI e RYAN, 2000). Portanto, 

esta teoria entende que as formas de motivação estão além da dicotomia entre 

motivação extrínseca e intrínseca, e aponta a interação entre o indivíduo e o ambiente 

no qual está inserido (VANSTEENKISTE, LENS e DECI, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 “Self-determination is a quality of human functioning that involves the experience of choice, in other 
words, the experience of an internal perceived locus of causality. It is integral to intrinsically motivated 
behavior and is also in evidence in some extrinsically motivated behaviors. Stated differently, self-
determination is the capacity to choose and to have those choices, rather than reinforcement 
contingencies, drives, or any other forces or pressures, be the determinants of one's actions” (DECI e 
RYAN, 1985, p. 38). 
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QUADRO 1 – CONTINUUM DE AUTODETERMINAÇÃO 

Comportamento Não Autodeterminado                                                                         Autodeterminado 

Tipo de 
Motivação 

Desmotivação Motivação Extrínseca Motivação 
Intrínseca 

Tipo de 
Regulação 

Sem regulação Regulação 
Externa 

Regulação 
Introjetada 

Regulação 
Identificada 

Regulação 
Integrada 

Regulação 
Intrínseca 

Lócus de 
Causalidade 

Impessoal Externo Algo 
Externo 

Algo 
Interno Interno Interno 

FONTE: Adaptada de Deci e Ryan (2000, p. 237). 

 

A desmotivação é definida na Teoria da Autodeterminação por Deci e Ryan 

(2000, p. 237, tradução nossa): “[...] as pessoas tendem a estar desmotivadas quando 

não têm um senso de eficácia ou de controle sobre um resultado desejado [...]” 4. Ryan e 

Deci (2017) apontam três motivos para a desmotivação. Primeiramente, porque não 

acreditam ser capazes de obter resultados (frustração da necessidade de competência), 

porque acreditam que não há qualquer ação capaz de gerar o resultado esperado ou 

porque acreditam não ter a habilidade necessária. Em segundo, por falta de interesse ou 

por não ser relevante aos valores pessoais. E, por fim, um comportamento opositor que 

mostra desafio e relutância em ser influenciado, provavelmente por necessidade 

frustrada de autonomia ou pertencimento. 

A regulação externa é caracterizada por comportamentos que são controlados 

por consequências, por exemplo, quando o indivíduo realiza uma atividade por 

recompensas, prêmios, presentes, comida, projeção pessoal ou para evitar uma punição. 

Muitas pesquisas indicam que este tipo de regulação diminui a motivação intrínseca 

(DECI e RYAN, 1985; DECI e RYAN, 2000; LEPPER et al, 1973; PELLETIER e 

VALLERAND, 1996). De acordo com Deci e Ryan (2000) quando recompensas 

extrínsecas são inseridas em atividades que eram realizadas a partir da forma intrínseca, 

as pessoas sentiam-se, em menor nível, a própria origem do comportamento e agiam de 

forma controlada pelas recompensas oferecidas. Engelmann (2010) salienta que, nesses 
                                                           
4 “[...] people are likely to be amotivated when they lack either a sense of efficacy ou a sense of control 
with respect to a desired outcome [...]” (DECI e RYAN, 2000, p. 237). 
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casos, os alunos manifestam desinteresse e não se responsabilizam pelos resultados 

negativos obtidos, dessa forma deixam de ser protagonistas em suas ações na 

aprendizagem.  

Na regulação introjetada, o indivíduo age controlado por julgamento moral 

interno. Como, por exemplo, para manter o orgulho, ou para evitar culpa e vergonha. 

Ainda que possa ser mantida por mais tempo que a regulação externa é uma forma 

muito instável, sendo que se manifesta como envolvimentos do ego, de autoconsciência 

pública ou de falsas autoatribuições (RYAN e DECI, 2017). 

A regulação identificada é aquela na qual o indivíduo reconhece o valor de um 

comportamento, ou seja, entende a importância de uma atividade para seu corpo ou sua 

mente. Portanto, age de forma mais autônoma embora, ainda, não realize simplesmente 

por fruição e bem-estar. Como sua base é mais bem estabelecida, pode produzir 

resultados de maior comprometimento e melhor performance (DECI e RYAN, 2000). 

Na regulação integrada, o indivíduo reconhece a importância da atividade e, 

além disso, a integra como aspecto do próprio self. Por consequência, internaliza o 

comportamento em coerência com outros aspectos de sua identidade e de seus valores. 

Sua consequência é a motivação extrínseca autodeterminada, a forma mais autônoma da 

motivação extrínseca (RYAN e DECI, 2017). 

O resultado e a efetividade da internalização pode determinar o nível de 

motivação que o indivíduo apresenta para realizar a atividade ou adotar o 

comportamento socialmente determinado. Aquele que apresenta comportamentos 

autônomos e autodeterminados tem como base motivação intrínseca ou motivação 

extrínseca bem internalizada. Em contrapartida, pressões externas, como punições e 

recompensas, resultam em comportamentos controlados e não autodeterminados. 

Portanto, a interação entre indivíduo e ambiente é determinante da motivação do 

indivíduo e de seu comportamento.   
 
Para resumir, pesquisas sobre internalização da motivação extrínseca 
destacam a prontidão humana para internalizar os valores e regulações do 
ambiente. Ainda que, para integrar completamente tais valores e regulações, 
e, portanto, para se tornar autodeterminado em relação a isso, as pessoas 
devem compreender sua importância e sintetizar seu significado em relação 
aos outros valores e motivações (DECI e RYAN, 2000, p. 239, tradução 
nossa).5 

                                                           
5 “To summarize, research on internalization of extrinsic motivation highlights the human readiness to 
internalize ambient values and regulations. Yet to fully integrate such values and regulations, and thus to 
become self-determined with respect to them, people must grasp their importance and synthesize their 
meaning with respect to other values and motivations.” (DECI e RYAN, 2000, p. 239) 
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Deci e Ryan (2000) destacam que, ainda que uma atividade tenha partido da 

motivação extrínseca e alcançado a motivação extrínseca de regulação integrada, não se 

torna necessariamente motivação intrínseca. Essa ocorrência parte da percepção de que 

é uma motivação instrumental, ao invés de autotélica (CSIKSZENTMIHALYI, 1975). 

A motivação intrínseca é definida pelos autores (DECI e RYAN, 2000) como inata, e, 

assim sendo, não é resultado de internalização. Porém, as pesquisas indicam que os 

resultados obtidos na motivação extrínseca identificada podem se aproximar, e muito, 

daqueles da motivação intrínseca. “Os resultados dos estudos mostram consistentemente 

que a regulação mais completamente internalizada é associada com melhor persistência 

no comportamento, uma performance mais efetiva, e saúde física e mental melhores” 6 

(DECI e RYAN, 2000, p. 241, tradução nossa). 

Posteriormente, Vansteenkiste, Lens e Deci (2006) incorporaram à teoria os 

conceitos de motivação autônoma e controlada. O continuum da Autodeterminação traz 

o conceito de lócus de causalidade, ou seja, a origem das ações do indivíduo pode ser 

externa (o ambiente determina as ações) ou interna (da própria vontade, age por escolha 

própria). Nesse caso, entende-se que nas regulações externa e introjetada o indivíduo 

não é a origem das próprias ações e seus comportamentos são controlados por causas e 

pressões externas à sua vontade, portanto, apresenta motivação controlada. Já na 

regulação identificada e interna, o indivíduo é a própria origem de suas ações, tem alto 

nível de autonomia e poder de escolha, por consequência, as regulações mais 

internalizadas são motivações autônomas. De acordo com os autores, estas concepções 

são mais bem aplicadas no contexto educacional do que os termos motivação extrínseca 

e intrínseca, pois o ambiente em que o aluno está inserido pode dar suporte à sua 

autonomia ou ser controlador. Portanto, o ambiente que apoia a motivação autônoma 

tem como consequência a diminuição nos números de abandono dos estudos, 

aprendizagem mais consistente, melhora na criatividade, processamento de informações 

menos superficial, melhores resultados e maior bem-estar (VANSTEENKISTE, LENS e 

DECI, 2006). 

Araújo (2015, p. 49) aponta que a Teoria da Autodeterminação “sinaliza a 

relevância do papel do professor, pais e pares, bem como os fatores sociais nesse 

processo”. Isso acontece porque o aluno inicia seus estudos a partir de incentivos e 
                                                           
6 “Results of the studies showed consistently that more fully internalized regulation was associated with 
greater behavioral persistence, more effective performance, and better mental and physical health” (DECI 
e RYAN, 2000, p. 241) 
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estímulos externos e pode internalizar estas ações, se comportando a partir de sua 

própria vontade. A partir do momento que se identifica e valoriza o processo de 

aprendizagem musical, sente-se cada vez mais motivado.  
 
Nesse movimento de internalização, muitos fatores podem contribuir, como 
os incentivos e a valorização da ação pelos outros sujeitos (professores, pais, 
colegas); a observação do próprio estudante sobre os resultados do seu 
estudo, o que faz com que este se sinta confiante em relação a duas 
capacidades; o envolvimento com o processo de estudo; e a cada vez maior 
valorização pessoal dos resultados obtidos, o que gera no indivíduo maior 
autonomia para a execução de diferentes atividades musicais (ARAÚJO, 
2015, p. 49). 
 

A autora também salienta, em suas conclusões, que os elementos externos ao 

serem internalizados pelo indivíduo são importantes para que este se sinta confiante e 

capaz na sua prática musical. Portanto, feedback, estímulos e opiniões positivas dos 

professores são bastante válidos para seu envolvimento.  

A importância do ambiente externo também é ressaltada por Figueiredo (2010, 

p. 99) em suas conclusões: 
 
Já o ambiente social pode ser um facilitador ou obstrutor da motivação. O 
apoio familiar dado a um estudante é considerado fator externo e 
incontrolável, pois trata-se de algo que não depende de suas ações. Se a 
família o apóia, haverá maiores chances de um comportamento motivado, 
porém, a motivação pode se esvair caso haja uma reprovação familiar. 

 

Segundo Fagundes (2014), as pesquisas apontam que a participação em 

atividades musicais é motivada pelo sentimento de pertencimento ao grupo e por 

interesse próprio e, portanto, é importante investigar os aspectos internos envolvidos no 

processo, mas também os elementos do ambiente que são determinantes, “pois o 

contexto em que estes [os alunos] estão inseridos possui forte influência sobre a 

motivação para o aprender e o fazer musical” (FAGUNDES, 2014, p. 8). 

O continuum de motivação da Teoria da Autodeterminação pode ser aplicado no 

contexto da educação musical, como apresentado por Figueiredo (2010). A 

desmotivação pode ser evidente em casos em que o indivíduo não quer aprender um 

instrumento musical ou participar de recitais e concursos pois não se vê competente 

para isso. Para o autor, nos casos de regulação externa, a criança pode estudar seu 

instrumento por muitas horas diárias para não ser castigada, aprender uma determinada 

música para ganhar um novo instrumento, ou participar de um concurso por conta da 

premiação. Na regulação introjetada, observa-se o estudo musical decorrente de 

aprovação dos familiares ou mostrar que é competente. A regulação identificada 
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acontece quando um instrumentista gosta de um determinado estilo de composições, 

mas também estuda outros estilos pois entende que é importante na sua formação. Na 

regulação integrada é possível observar casos em que o início dos estudos aconteceu 

por uma regulação externa, introjetada ou identificada, mas o indivíduo age de forma 

autodeterminada, ou seja, por vontade própria. Por fim, a motivação intrínseca acontece 

quando se toca por divertimento, prazer e satisfação, sendo que sua origem não foi 

extrínseca (FIGUEIREDO, 2010). 

Engelmann (2010) investigou a motivação de alunos dos cursos de artes em uma 

Universidade. Em suas conclusões de análise, afirma que os alunos de artes têm 

comportamentos intrinsicamente motivados, em geral, visto que “as atividades 

desenvolvidas estimulam o prazer estético, a sensibilidade, a emoção, o entusiasmo e a 

criatividade, proporcionando um envolvimento e uma concentração natural” 

(ENGELMANN, 2010, p. 94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

2.2. TEORIA DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS 
  

A Teoria da Autodeterminação é considerada uma macroteoria e abarca seis 

miniteorias que consideram diferentes aspectos da motivação e da integração 

psicológica. Ou seja, a TAD é considerada uma teoria guarda-chuva, a qual se subdivide 

em seis teorias que posicionam um olhar mais específico sobre o mesmo fenômeno. 

Portanto, o prefixo “mini” diz respeito à especificidade da teoria, não se referindo ao 

seu grau de importância ou abrangência. Ryan e Deci (2017, p. 19) esclarecem que as 

miniteorias correspondem a “[...] diferentes aspectos da motivação e integração 

psicológica7.” 

 As miniteorias são: Teoria de Avaliação Cognitiva, Teoria de Integração 

Organísmica, Teoria de Orientações de Causalidade, Teoria das Necessidades 

Psicológicas Básicas, Teoria das Metas Motivacionais, e, por fim, Teoria da Motivação 

dos Relacionamentos8 (RYAN e DECI, 2017). Essas diferentes miniteorias têm a 

capacidade de investigar o mesmo fenômeno a partir de diferentes aspectos, e, portanto, 

podem oferecer uma visão mais ampla de análise. O presente estudo traz 

aprofundamento na miniteoria das Necessidades Psicológicas Básicas, descrita com 

maiores detalhes neste capítulo. 

Apesar da Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas estar situada no campo 

da Psicologia, as pesquisas indicam que fatores biológicos estão relacionados a esses 

processos e, por isso, adota uma perspectiva evolutiva. Em seu ponto central, a teoria 

estuda de que forma fatores do contexto social podem satisfazer ou frustrar as 

necessidades de (a) autonomia, (b) competência e (c) pertencimento9 (RYAN e DECI, 

2017). De acordo com Deci e Ryan (2000) as necessidades são elementos psicológicos 

inatos essenciais para o desenvolvimento psicológico, para a integridade e para o bem-

estar10. Portanto, sua relevância abarca, além da eficiência da aprendizagem, o 

envolvimento psicológico e satisfação do indivíduo para que realize as atividades com 

entusiasmo e por vontade intrínseca. Cada uma das três necessidades é associada com 

                                                           
7 “[…] different aspects of motivation and psychological integration” (RYAN e DECI, 2017, p. 19). 
8 Respectivamente, em inglês: Cognitive Evaluation Theory, Organismic Integration Theory, Causality 
Orientations Theory, Basic Psychological Needs Theory, Goal Contents Theory, Relationships 
Motivation Theory. 
9 Citada por Figueiredo (2010) como necessidade de vínculo, e por Araújo e Bzuneck (2019) como 
necessidade de relacionamento. 
10 Para Deci e Ryan (2000), a sensação de bem-estar é estabelecida a partir da presença de vitalidade e 
flexibilidade psicológica, além da própria sensação profunda de bem-estar. Ryan e Deci (2017) apontam 
também consciência plena, verdadeira auto-regulação, espontaneidade, integridade e funcionamento 
pleno. 
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melhores resultados comportamentais e sua interdependência faz com que, se apenas 

uma delas for negligenciada, haverá consequências negativas.  

Para que a motivação extrínseca seja bem interiorizada pelo indivíduo, chegando 

à regulação integrada, é necessário que haja suporte ambiental capaz de satisfazer as três 

necessidades. A teoria compreende que, em um ambiente que satisfaça as necessidades, 

é natural que as pessoas busquem seus objetivos e sejam bem sucedidas, 

experimentando bem-estar psicológico (DECI e RYAN, 2000). Inclusive, este tipo de 

ambiente facilita que o indivíduo desenvolva suas capacidades de gerenciar seus 

impulsos e suas emoções (RYAN e DECI, 2017). Já o oposto, em um ambiente que não 

prioriza a satisfação destas necessidades, as pessoas se sentirão frustradas e as 

consequências serão distantes do ideal, com decréscimos no desenvolvimento, 

integridade e bem-estar. Mesmo os comportamentos intrinsecamente motivados, que 

não dependem de consequências externas, exigem que as necessidades psicológicas 

básicas sejam satisfeitas para que sejam mantidos. 
 
Para que a integração ocorra, deve haver oportunidade de o indivíduo 
processar livremente e aprovar os valores e regulações transmitidos (e 
modificar ou transformá-los quando necessário). Pressões externas 
excessivas, controle e avaliações parecem impedir ao invés de facilitar esse 
processo ativo e construtivo de dar significado pessoal e valor às regulações 
adquiridas (DECI e RYAN, 2000, p. 238, tradução nossa)11. 

 

Deci e Ryan (2000) apontam que, independentemente da cultura, a satisfação das 

necessidades é essencial para o bom desenvolvimento e bem-estar. Conforme a 

variabilidade de valores e objetivos entre as diferentes culturas, as trajetórias para a 

satisfação das necessidades serão igualmente distintas. Da mesma forma, as regulações 

culturais podem auxiliar ou dificultar a satisfação das necessidades dos indivíduos. 

Ainda que cada cultura manifeste diferentes comportamentos em direção à satisfação, as 

necessidades básicas são as mesmas. Os autores afirmam que a universalidade das 

necessidades básicas permite definir uma perspectiva evolucionista para a teoria, que, 

por sua vez, enfatiza a regularidade das necessidades como uma herança evolucionária. 

As necessidades não são verificadas, em essência, em graus distintos entre os 

indivíduos. Porém as experiências vividas podem acarretar em frustrações das 

necessidades, rejeições e inseguranças que geram necessidades compensatórias. Por 

                                                           
11 “For integration to occur there must be na opportunity for the individual to freely process and endorse 
transmitted values and regulations (and to modify or transform them when necessary). Excessive external 
pressures, controls, and evaluations appear to forestall rather than facilitate this active, constructive 
process of giving personal meaning and Valence to acquired regulations” (DECI e RYAN, 2000, p. 238). 
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exemplo, uma forte necessidade de estar com outras pessoas pode ser reflexo de uma 

frustração anterior de pertencimento (DECI e RYAN, 2000). 

A importância da satisfação das necessidades básicas é descrita por Deci e Ryan 

(2000, p. 243, tradução nossa): 
 
Parece que, quando as pessoas são mais capazes de satisfazer todas as três de 
suas necessidades psicológicas básicas, a regulação de seu comportamento 
será caracterizada por escolha, vontade a autonomia ao invés de pressão, 
demanda e controle, e o resultado será de um comportamento de qualidade 
superior e melhor bem-estar psicológico12. 
 

Ryan e Deci (2017) apontam oito proposições para a Teoria das Necessidades 

Psicológicas Básicas, que estão descritas a seguir. 

(Ia) A satisfação das três necessidades básicas (autonomia, competência e 

pertencimento) é essencial para o desenvolvimento, integridade e bem-estar. A 

frustração de alguma dessas necessidades é percebida com decréscimo do 

desenvolvimento, da integridade e do bem-estar. 

(Ib) As variações nos contextos ambientais e sociais também ocasionam 

mudanças nas satisfações ou frustrações das necessidades básicas. Portanto, os 

comportamentos variam de acordo com os momentos e situações que se apresentam. 

(II) Ambiente que dão suporte à autonomia também facilitam a satisfação das 

necessidades de pertencimento e competência. E, no sentido oposto, contextos 

controladores frustram as três necessidades. 

(III) Mesmo que uma necessidade não seja explicitamente percebida, desejada 

ou valorizada, a frustração ou satisfação das necessidades acarretará em efeitos 

positivos ou negativos na motivação. 

(IV) As três necessidades se relacionam positivamente e são interdependentes. 

Por isso, a não satisfação de apenas uma delas provoca decréscimo da motivação. 

(V) Necessidades de segurança e autoestima são vistas como necessidades 

defensivas ou compensatórias, visto que se tornam mais expressivas em situações de 

ameaça e angústia ou em ambientes que frustram as necessidades básicas. A solução 

dessas necessidades não é capaz, por si só, de desenvolver o bem-estar e promover o 

funcionamento pleno. Portanto, devem ser satisfeitas antes de buscar desenvolver a 

motivação. 

                                                           
12 “It seems that when people are more able to satisfy all three of their basic psychological needs the 
regulation of their behavior Will be characterized by choice, volition, and autonomy rather than pressure, 
demand, and control, and the result will be higher quality behavior and greater psychological well-being” 
(DECI e RYAN, 2000, p. 243). 



32 
 

(VI) A vitalidade é entendida além do suprimento das necessidades físicas, mas 

também é resultado da satisfação das necessidades psicológicas básicas. É minimizada 

em ambientes e estados controladores, e é promovida quando há a satisfação das 

necessidades básicas. 

(VII) Um dos diversos fatores que promovem a vitalidade é a exposição à 

natureza, sendo, este, mediado em partes pelas necessidades básicas. A exposição a 

ambientes construídos, sem natureza viva, tem efeitos negativos na vitalidade. 

(VIII) A atenção plena (Mindfulness) e consciência ao que ocorre no presente 

propiciam melhora na autonomia, auto-regulação mais integrada e satisfação das 

necessidades básicas, contribuindo para o bem-estar. 

A utilização de estratégias definidas a partir da motivação extrínseca, como 

recompensas e ameaças, acarreta em decréscimo da motivação intrínseca, menor 

criatividade e menor capacidade de resolução de problemas (DECI e RYAN, 2000). 

Quando deixa de ser a origem de suas ações, o indivíduo perde seu senso de autonomia 

e tem essa necessidade frustrada. Assim sendo, recompensas extrínsecas são capazes de 

alterar o local de causalidade do comportamento, que antes era interno e passa a ser 

externo. A necessidade de autonomia, quando bem satisfeita, é associada com o 

conceito de integração, e, por isso, nas regulações mais autônomas há melhor 

concordância entre personalidade, consciência e comportamento (id). Portanto, a 

necessidade de autonomia faz com que o indivíduo busque regular seu próprio 

comportamento para agir com coerência interior em direção à integração psíquica. No 

estudo das vantagens adaptativas, percebe-se que mudanças nos fatores ambientais 

devem ser absorvidas de acordo com a hierarquia interna de processos, objetivos e 

regulações. 

O termo autonomia pode ser confundido com a ideia de independência ou 

distanciamento, o que iria de encontro à necessidade de pertencimento. Porém, os 

autores descrevem “ser autônomo” como: agir a partir de um lócus de causalidade 

interno, desse modo, ter seus valores e regulações integrados em seu self para, então, 

agir de forma autêntica aos seus interesses. Autonomia pode estar positivamente 

associada com pertencimento, visto que não significa ser independente ou não confiar 

nos outros. 

De acordo com a necessidade de competência, o indivíduo se envolve em 

desafios ideais para experienciar domínio de habilidades físicas ou sociais. Sua 

satisfação ocorre quando há feedback positivo, pois para o indivíduo significa que é 
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responsável pela competência alcançada e que suas ações foram eficazes, portanto, sua 

motivação intrínseca é acentuada. Já o feedback negativo frustra esta necessidade e 

diminui a motivação intrínseca, pois transmite a informação de que o comportamento 

foi ineficaz (DECI e RYAN, 2000). A frustração também pode ocorrer quando os 

desafios são muito difíceis para as habilidades já desenvolvidas do indivíduo, por conta 

de críticas pessoais e/ou comparações com outras pessoas. A adaptação a mudanças a 

partir da aprendizagem de novos interesses é sua principal vantagem adaptativa, visto 

que atividades intrinsecamente motivadas promovem desenvolvimento cognitivo. Além 

disso, a flexibilidade cognitiva promove positivamente a vida em sociedade, 

principalmente em contextos de mudanças ambientais (id.). 
 
[...] o interesse em desafios e em explorar, sem dúvidas, levou a vantagens, 
por exemplo, a ajudar na descoberta de fontes alternativas de comida, mapear 
as complexidades da migração, ou se interessar em habilidades, rituais e 
regras sociais transmitidas por outros membros do grupo (DECI e RYAN, 
2000, p. 252, tradução nossa)13. 
 

O pertencimento ao grupo indica que a busca por relacionamentos pode trazer 

sentimentos de segurança e intimidade. A possibilidade de ser reconhecido e valorizado 

em um grupo permite contribuir com esta organização social ao participar e estar 

integrado (RYAN e DECI, 2017). A análise adaptativa indica que sentir-se conectado ao 

grupo permite internalizar suas as necessidades e motivações, traz sentimentos de ser 

cuidado, e facilita a transmissão de conhecimento do grupo ao indivíduo. Então, um 

grupo coeso pode oferecer maior proteção e cuidado, além da especialização do trabalho 

e sincronização das atividades (DECI e RYAN, 2000).  

Esta necessidade também é capaz de intensificar a motivação intrínseca, ainda 

que seja menos central que as necessidades de autonomia e competência.  
As pessoas frequentemente se envolvem em comportamentos intrinsecamente 
motivados (por exemplo: brincar sozinho, caminhar) em isolamento, 
sugerindo que o suporte de relacionamentos pode não ser necessário como 
um fator central em manter a motivação intrínseca. Ao invés disso, uma base 
segura de relacionamento parece fornecer um cenário necessário – um 
suporte remoto – para a motivação intrínseca, um senso de segurança que faz 
com que a expressão dessa tendência inata seja mais vigorosa e mais 
provável de ser intensificada (DECI e RYAN, 2000, p. 235, tradução 
nossa)14. 

                                                           
13 “[...] interest in challenge and exploration no doubt conveyed advantages, for instance, by aiding in the 
Discovery of alternative food sources, mapping the complexities of game migrations, or taking interest in 
skills, rituals, and social rules transmitted by other group members” (DECI e RYAN, 2000, p. 252). 
14 “People often engage in intrinsically motivated behaviors (e.g., playing solitaire, hiking) in isolation, 
suggesting that relational supports may not be necessary as proximal factors in maintaining intrinsic 
motivation. Instead, a secure relational base appears to provide a needed backdrop – a distal support – for 
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A Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas no contexto da educação pode 

apontar caminhos para que ocorra a satisfação das necessidades básicas dos alunos para 

que estes ambientes possibilitem motivação mais autônoma e melhor engajamento na 

aprendizagem. O desenvolvimento cognitivo é percebido como consequência de maior 

satisfação no ambiente, melhora das habilidades sociais e da saúde psicológica e bem-

estar. O suporte dos professores, dos pais e responsáveis dos alunos permite a 

manutenção da motivação intrínseca e formas mais integradas de motivação extrínseca, 

para qualquer contexto de ensino, idade e/ou cultura (RYAN e DECI, 2017). 

Ao discutir a motivação em ambientes educacionais, Ryan e Deci (2017) 

especificam que pressões externas como prêmios, notas, comparações, punições e 

qualquer forma de controle é prejudicial para a motivação intrínseca dos alunos, pois 

enfatizam elementos extrínsecos. Estratégias de ensino que dão suporte à autonomia do 

aluno nutrem formas mais autônomas de motivação e são associadas com engajamento 

de melhor qualidade, melhor performance e experiências positivas. A qualidade da 

motivação do professor também pode trazer diferentes resultados no envolvimento 

dentro da sala de aula. 
 
Concluímos sugerindo que os objetivos da educação devem ir além das 
conquistas acadêmicas e deve incluir o progresso intelectual e pessoal dos 
estudantes enquanto se encaminham a identidades e papéis adultos. Para ir 
além destas conquistas, é essencial para o ambiente educacional estar atento à 
satisfação das necessidades psicológicas básicas dos alunos, incluindo apoio 
aos seus diversos interesses e capacidades15 (RYAN e DECI, 2017, p. 351, 
tradução nossa). 

 

Entre os comportamentos do professor que promovem a motivação autônoma, 

citados pelos autores (id.), estão: dar espaço para que o aluno possa falar e escutar com 

atenção, reconhecer os sinais de melhoria e domínio, reconhecer e encorajar o esforço, 

reconhecer o olhar do aluno e suas experiências, ser compreensível com as dúvidas e 

comentários. Porém, entre os comportamentos que estimulam a motivação controlada 

estão: monopolizar o material de aprendizagem, não possibilitar tempo necessário para 

que as tarefas sejam cumpridas, não dar espaço para que as respostas sejam formuladas, 

                                                                                                                                                                          
intrinsic motivation, a sense of security that makes the expression of this innate growth tendency more 
likely and more robust” (DECI e RYAN, 2000, p. 235). 
15 “We conclude by suggesting that the aims of education should be broader than academic achievement 
and should include the intellectual and personal flourishing of students as they move toward adult roles 
and identities. To achieve these broader aims, it is essential for educational climates to be attentive to the 
satisfaction of students’ basic psychological needs, including supports for their diverse interests and 
capacities” (RYAN e DECI, 2017, p. 351, tradução nossa). 
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utilização de palavras de ordem e controle (como “deve” e “tem que”), fazer perguntas 

fechadas que controlam o diálogo. 

De acordo com Rufini e Engelmann (2015, p. 249):  
 
A importância de se fomentar, no ambiente de sala de aula, a satisfação das 
necessidades básicas possibilita o envolvimento ativo nas atividades e um 
possível aumento da motivação intrínseca. Ao sentirem-se competentes no 
contexto de sala de aula, os alunos, buscam e persistem em desafios 
adequados ao seu nível de desenvolvimento. 

 

A necessidade de autonomia, no contexto desta pesquisa, dá espaço ao aluno 

para que seja a origem das próprias ações e tenha liberdade para suas decisões. Araújo e 

Bzuneck (2019, p. 44) salientam que o aluno tenha liberdade para algumas escolhas 

como “regulação do tempo e uso de estratégias adequadas para gerenciar seus estudos 

musicais.” O uso da linguagem também é citado como fator que pode gerar impactos 

positivos ou negativos na motivação. Linguagem muito controladora ou o uso de 

recompensas externas e ameaças podem levar à motivação extrínseca, e expressar a 

importância das atividades e da aprendizagem podem mostrar ao aluno o valor dessas 

práticas. O suporte à autonomia considera os interesses, habilidades e preferências dos 

alunos. Porém, ações controladoras não reconhecem os valores e regulações individuais 

dos alunos. 

O respeito à autonomia pode, por exemplo, possibilitar a escolha do repertório 

pelos próprios adolescentes, uma vez que possibilita a participação do indivíduo em sua 

própria aprendizagem a partir de sua expressão individual. De acordo com Rosa (2015), 

quando a autonomia é valorizada, os indivíduos traçam suas próprias metas e buscam 

conhecimento sobre seus interesses e preferências.  
 
A satisfação em tocar as músicas que o próprio aluno escolheu tem como 
maior propulsor a forte motivação intrínseca daquilo que o aluno já gosta, 
quando o aluno estabelece a meta de tocar tal peça e consegue por esforço 
próprio e/ou intermédio do professor, o aluno tende a experimentar satisfação 
(ROSA, 2015, p.25). 
 

Figueiredo (2020) fala sobre a forma com que o professor pode inserir um novo 

repertório para o aluno. Caso seja colocado em tom de ordem, utilizando ameaças ou 

com a ideia de obrigação, o lócus de causalidade da ação será percebido como externo. 

Quando o professor sugere, ressalta os objetivos e metas, e ouve o aluno, permitindo 

que expresse suas ideias e participe do planejamento, o lócus de causalidade será 

percebido como interno. Portanto, o respeito à autonomia do aluno pode ser atingido 
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mesmo quando o professor tem a iniciativa de sugerir um repertório, diferente de deixar 

que o próprio aluno defina sem critérios seus estudos. “O importante é que haja uma 

negociação entre professor e aluno para que a aula não fique com um peso 

extremamente autoritário nem que seja marcada pela liberdade sem limites” 

(FIGUEIREDO, 2020, p. 94). O autor ainda salienta que a promoção da autonomia 

neste contexto pode ocorrer quando se explica ao aluno os objetivos do repertório, ou 

quando ouve e valoriza seus interesses. 

A satisfação da necessidade de competência é resultado do enfrentamento de 

desafios equilibrados em concordância com as habilidades pessoais. Nas aulas de 

música, os desafios devem ser progressivos e de acordo com Araújo e Bzuneck (2019) 

seria, por exemplo, o caso de enfrentar um novo repertório, um pouco mais difícil que o 

anterior. Nesse sentido, pode exigir do aluno esforço, atenção e foco necessários para 

que esteja bem engajado no estudo. A superação do desafio é capaz de trazer satisfação 

e orgulho a partir da constatação de que sua aprendizagem foi desenvolvida e suas 

habilidades adquiriram um novo nível. O feedback positivo é igualmente necessário 

para o senso de competência, nesse caso consiste nas observações sobre o desempenho 

que o professor passa ao aluno, o qual entende que suas ações foram eficazes. A 

comparação com desempenhos anteriores, principalmente na área musical é fator que 

também satisfaz esta necessidade. 

A autonomia ainda pode auxiliar a satisfazer a necessidade de pertencimento, 

visto que o adolescente pode sentir que suas preferências musicais são aceitas e bem-

vindas na sala de aula, sentindo-se incluído e experimentando emoções e sentimentos 

positivos. A sensação de pertencimento pode, ainda, fortalecer o vínculo entre aluno e 

professor (GUIMARÃES, 2010). Para que esse vínculo ocorra, principalmente em aulas 

individuais, são necessárias “manifestações explícitas de afeto acolhimento sem 

discriminação, preocupação e desvelo, especialmente com alunos com alguma 

dificuldade” (ARAÚJO e BZUNECK, 2019, p. 48). 

As aulas de instrumento em grupo são defendidas por Figueiredo (2020) 

principalmente para os alunos iniciantes, visto que a aula fica mais dinâmica e o vínculo 

criado entre os alunos permite a satisfação desta necessidade. Porém, é necessário certo 

cuidado na formação das turmas, para que todos estejam no mesmo nível e que tenham 

idades próximas, do contrário, o sentimento de pertencimento será frustrado. No 

decorrer do processo, quando os alunos se tornam mais avançados, o autor sugere que 
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as aulas sejam individuais para que a atenção do professor seja direcionada aos aspectos 

individuais. 

O ambiente proporcionado pelo professor em sala de aula pode ampliar a 

motivação do aluno, desde que satisfaça as necessidades psicológicas básicas. O 

comportamento do aluno nas aulas, como esforço e engajamento, é indicativo da sua 

satisfação na aprendizagem (ARAÚJO e BZUNECK, 2019). Cabe ao professor perceber 

os sinais que aluno emite e buscar formas de desenvolver sua motivação para aprender 

música. 

Engelmann (2010) realizou sua pesquisa com estudantes de música em uma 

Instituição de Ensino Superior. A partir da Teoria das Necessidades Psicológicas 

Básicas, observou que a satisfação das necessidades básicas destes alunos foi 

fundamental para a motivação autodeterminada e intrínseca. A realização de tarefas do 

contexto de aprendizagem foi considerada espontânea e natural desde que desafiassem 

suas habilidades. 
 
A importância de se fomentar no ambiente de sala de aula a satisfação das 
necessidades básicas possibilita o envolvimento ativo nas atividades e um 
possível aumento da motivação intrínseca. Ao sentir-se competente no 
contexto de sala de aula, os alunos buscam e persistem em desafios 
adequados ao seu nível de desenvolvimento. Ainda de acordo com a 
satisfação das necessidades, sentir-se pertencente propicia relações 
interpessoais seguras e duradouras, ou seja, uma socialização escolar 
necessária para enfrentar os conflitos de modo mais harmonizado 
(ENGELMANN, 2010, p. 102). 

 

Guimarães e Boruchovitch (2004) defendem que “a motivação intrínseca do 

aluno não resulta de treino ou de instrução, mas pode ser influenciada principalmente 

pelas ações do professor” (p.147). A definição do estilo motivacional do professor é 

entendida, neste artigo, como uma série de variáveis, entre elas a personalidade, 

vivências e fatores sócio-contextuais, que determinam o estilo de governar uma sala de 

aula e direcionar a aprendizagem. Dessa forma, o professor pode nutrir, para mais ou 

para menos, as necessidades psicológicas básicas de seus alunos. Como exemplo, 

professores que apoiam a autonomia dos alunos podem incentivá-los na tomada de 

decisões sobre a aprendizagem e na definição de metas. Por outro lado, professores de 

estilo controlador estabelecem motivos extrínsecos para o cumprimento de tarefas e 

determinam padrões de comportamentos que devem ser adotados. As autoras concluem 

que o estilo motivacional do professor é determinante na sua relação com o aluno e 

estabelece os sentimentos, o envolvimento e o desempenho do aluno na aprendizagem. 
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Ao estudar a motivação nos cursos superiores de música, Figueiredo (2010) 

propõe oito sugestões para a promoção da motivação nestes ambientes, e caminham em 

concordância com a Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas. Estes tópicos 

podem ser adaptados e utilizados nas aulas de instrumento para adolescentes: (1) 

priorizar a motivação autônoma e intrínseca; (2) atentar-se a situações desmotivadoras, 

tais como uso de recompensas e conceito de talento como determinante da competência 

do aluno; (3) permitir opções de escolha para o aluno traz lócus de causalidade interno, 

por exemplo, o aluno pode escolher repertório, técnica, a realização de recitais e a forma 

que podem ocorrer; (4) dar possibilidade para a ocorrência do estado de fluxo, que é 

originado a partir da congruência entre desafios e habilidades, em atividades lúdicas e 

em grupo; (5) um contexto educacional informativo pode trazer melhores sentimentos 

de competência; (6) proporcionar um ambiente saudável com vínculos sociais; (7) metas 

e objetivos definidos pelo aluno o tornam mais autônomo; (8) o professor que tem 

preparo correto para sua atuação, com formação sobre didática e pedagogia, tem 

maiores condições de saber motivar seus alunos. 

Figueiredo (2010, p. 105) conclui que  
No caso das atividades musicais, o estudo da motivação pode auxiliar na 
compreensão do prazer inerente à atividade, bem como colaborar para uma 
prática musical que promova satisfação e bem estar. A final, música é algo 
intrinsecamente interessante que está à nossa disposição para apreciar, 
produzir e criar. 
 

Posteriormente, Figueiredo (2020) propôs onze tópicos como forma resumida 

das estratégias para que os professores possam engajar seus alunos de música, 

embasado na Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas. (1) O professor pode usar 

tom de sugestão ao invés de ordem, para respeitar a autonomia do aluno; (2) o aluno 

pode e deve participar do processo de escolha de repertório e de atividades; (3) observar 

o balanço entre autonomia e engajamento é importante para saber quando dar sugestões, 

colocar limites ou deixar que o aluno flua em sua criatividade; (4) recompensas e 

ameaças externas podem gerar efeito imediato, mas comprometem a motivação a longo 

prazo; (5) quando atividades pouco interessantes são necessárias, deve-se explicar ao 

aluno a importância para que o aluno entenda o motivo; (6) o aluno só irá se engajar nas 

atividades quando se sentir competente para fazê-las; (7) o nível do desafio deve ser 

pensado de acordo com as habilidades do aluno; (8) feedbacks podem favorecer a 

necessidade de competência; (9) o aluno deve sentir que os colegas e o professor o 

aceitam como é para sentir-se pertencido ao grupo; (10) turmas formadas por alunos em 
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nível semelhante de habilidade e idades próximas para favorecer os vínculos; (11) o 

vínculo com o professor é igualmente importante, a relação deve ser amigável, sem 

padrões rigorosos, com afeto e humor. 

Percebe-se, a partir da fundamentação aqui apresentada, a relevância do estudo 

da Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas nas aulas de música, e 

particularmente, para o foco da presente investigação: os adolescentes. O entendimento 

da realidade do adolescente, descrito no próximo capítulo, pode auxiliar a trazer 

ligações com esta teoria de motivação.  
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3 ADOLESCÊNCIA 

 

Este capítulo traz uma fundamentação teórica que aborda conceitos e definições 

sobre a adolescência e suas características. Portanto, a seção 3.1 Conceitos e 

Características apresenta a faixa etária a qual o termo se refere, as diversas variáveis e 

vivências que compõem este período da vida, além dos estereótipos e preconceitos que 

cercam o adolescente. Esta seção buscou desconstruir a visão da adolescência como 

puramente biológica e fisiológica, para trazer um olhar mais respeitoso a esses 

indivíduos. 

A seção 3.2 As Transformações e seu Impacto na Motivação aponta diversos 

estudos sobre as transformações biológicas, psíquicas e sociais que ocorrem nesta faixa 

etária, e de que forma estas questões podem interferir na motivação para estudar. 

Por fim, na seção 3.3 Ensino de Instrumento para Adolescentes e Motivação 

apresenta-se pesquisas que se sustentam em três palavras-chave: ensino de instrumento, 

adolescência, motivação.  
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3.1 CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

 
A adolescência, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 2009), é o período entre doze e dezoito anos de idade. A origem etimológica 

de “adolescência” provém do latim ad (para) e olescere (crescer) (BECKER, 2003), 

trazendo a noção de crescimento. Para Torres (2008), a adolescência é marcada não 

somente pelas transformações biológicas, mas também pelas transformações sociais e 

culturais que dependem do contexto em que o indivíduo está inserido. Leal e Facci 

(2014) estabelecem essa faixa etária como fenômeno histórico e social, datado e 

construído a partir do século XX e não dependente da maturação biológica. 

Considerando as diferentes realidades, Pereira (2010) afirma que pode ser um 

equívoco estabelecer uma faixa etária fixa para a adolescência, visto que a cultura, a 

classe social e a individualidade subjetiva são fatores determinantes para considerar o 

início e término da adolescência. Ainda sim, esta pesquisa aborda a faixa etária entre 

doze e dezoito anos, para que seja possível ter um limite claro (e não subjetivo) sobre o 

enfoque estabelecido. 

Becker (2003) conclui que a adolescência pode assumir formas diversas e, 

portanto, não seria “a adolescência”, pois são várias. Torres (2008, p.9), por sua vez, 

emprega o termo “adolescências” já no título de sua Dissertação de Mestrado e explica 

que “[...] cada história de vida é única, e existem várias maneiras de vivenciar esse 

momento de vida cheio de novidades, desafios e enfrentamentos”. A autora reforça que 

as variáveis vividas pelo adolescente desde seu nascimento podem influenciar suas 

atitudes nesta fase, como, por exemplo, os valores colocados pela família, as amizades, 

o desempenho escolar, sua situação socioeconômica e o acesso a diferentes 

oportunidades. Desta forma, para compreender seu comportamento é importante 

lembrar de sua experiência de vida ao invés de limitar às explicações das alterações 

biológicas e sociais. 
 
[...] um bom relacionamento familiar é fundamental para que a adolescência 
seja vivida de uma forma saudável. Procurar compreender o contexto familiar 
do adolescente significa dizer que o adolescente não age de forma 
desconectada de seu contexto; ao contrário, suas atitudes e escolhas estão 
relacionadas à sua história de aprendizagem, à cultura e ao ambiente em que 
vive (TORRES, 2008, p. 36). 
 

Diversos autores (MOURA, 2009; TORRES, 2008; LEAL e FACCI, 2014; 

MASCAGNA e FACCI, 2014) relatam em suas pesquisas que os adolescentes são 
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vítimas dos estereótipos e preconceitos reproduzidos pela sociedade. Muitas vezes são 

qualificados como rebeldes, avessos às regras sociais, perigosos e violentos. Moura 

(2009) também pontua que mesmo informações visuais, como roupas e cabelos, que 

transpareçam o pertencimento a uma tribo ou as preferências musicais podem ser alvo 

de críticas. De acordo com Torres (2008, p. 9), 
 
A adolescência tem sido objeto de preocupação de organizações nacionais e 
internacionais, pais e educadores e há entre eles diversos aspectos não 
consensuais. As diferentes opiniões acabam influenciando as concepções da 
sociedade em relação à adolescência, sendo usual a associação com rebeldia, 
agressividade, comportamentos disfuncionais e atitudes anti-sociais. Este 
estereótipo influencia o comportamento de pais, educadores e do próprio 
adolescente, pois pré-estabelece um padrão de comportamento e cria mitos e 
preconceitos, nem sempre coerentes. 
 

Em seu estudo com a participação de 255 adolescentes entre 14 e 17 anos, de 

diferentes realidades socioeconômicas, a autora concluiu que mais de 70% desses 

participantes estão satisfeitos com diferentes aspectos de sua vida, como escola, família, 

amigos, lugar onde mora e consigo mesmo. Além disso, muitos não gostariam de mudar 

nada em sua vida. Portanto, não corrobora com o senso comum de que adolescentes não 

estão satisfeitos com nada a sua volta. A pesquisa também apontou que suas mães são 

as pessoas mais procuradas quando passam por problemas, então, a crença de que a 

família é deixada de lado na adolescência também não foi corroborada (id.). 

Ao falar sobre a associação estereotipada da adolescência com características 

como rebeldia, insatisfações, onipotência e crises geracionais, Leal e Facci (2014, p. 19-

20) esclarecem que 
 
essas seriam algumas das características presentes nos adolescentes hoje, que 
são universalizadas. Mas, longe de ser resultante de fatores biológicos, da 
produção de hormônios, como muitas vezes se alega, a constituição dessa 
fase se deu dentro de condições históricas determinadas; foi consolidada a 
partir das bases materiais da sociedade. 
 

Da mesma forma que Leal e Facci (2014) clarificam, entende-se que o contexto 

histórico e social da adolescência não exclui as transformações biológicas deste período. 

Porém, busca-se pontuar que a rebeldia, a instabilidade emocional, a tendência a 

oposição, a busca de identidade, e o desenvolvimento do raciocínio lógico não são 

originados das mudanças fisiológicas. Pois se considera que a adolescência ocorre de 

formas diferentes em diferentes sociedades e culturas e através do tempo, e, portanto, é 

considerada fruto da história e cultura. As autoras afirmam que, embora possam existir 

elementos em comum entre os adolescentes, suas transformações são principalmente 
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associadas com o contexto social em que estão inseridos, por isso esse período da vida é 

considerado um processo dinâmico que depende de inúmeras variáveis. 

As autoras concluem que a naturalização dos estereótipos divulgados pela mídia 

estabelece de que forma devem ocorrer as relações entre adolescentes e adultos, e os 

adolescentes incorporam as condutas que são esperadas pela sociedade: 
 
as expectativas em relação ao comportamento do adolescente, à sua forma de 
se inserir no meio social e de se relacionar com os outros se expressa nas 
atitudes, tanto dos adultos como dos adolescentes, o que torna necessária a 
compreensão dessas relações e do lugar que elas assumem no comportamento 
e nos desenvolvimentos dos indivíduos (LEAL e FACCI, 2014, p. 36). 
 

Ao explicar a construção histórica e cultural do comportamento adolescente, as 

autoras Mascagna e Facci (2014) elucidam que, de acordo com a Psicologia Histórico-

Cultural, o ser humano é construtor ativo da sua própria história. Ainda, a apropriação 

de sua cultura acontece por meio de processo educativo desde o nascimento. “Desse 

modo, podemos afirmar que os homens nascem ‘projetos de seres humanos’ e se 

tornam, de fato, humanos por meio do processo de apropriação da cultura criada pelas 

gerações precedentes” (ibdem, p. 47). Em sua pesquisa com 14 adolescentes, as autoras 

percebem que eles têm a concepção de adolescência que foi socialmente construída, na 

qual as definições são majoritariamente negativas e sinônimo de ser estressado, 

bagunçar, estar em grupo, entre outros. As respostas obtidas apontam, inclusive, que os 

adolescentes acreditam que essas dificuldades serão superadas com o amadurecimento 

biológico. Porém, como se entende que esta fase não é estritamente biológica, 

Mascagna e Facci (2014, p. 63) reforçam que “[...] a adolescência foi criada pelo 

próprio homem dentro de um determinado contexto, de acordo com as necessidades que 

foram surgindo ao longo da história”. 

Formalizando este olhar sobre a adolescência como fato histórico e social, é 

necessário superar a universalização e a definição sobre os aspectos biológicos. 

Percebe-se que a Psicologia Histórico-Cultural é capaz de trazer uma perspectiva mais 

ampla sobre o desenvolvimento cognitivo da adolescência e pode apontar melhor as 

razões pelas quais a motivação para a aprendizagem pode sofrer um decréscimo durante 

essa faixa etária.  

Portanto, foram elencadas três transformações principais que permeiam a 

realidade (quase total) desta fase: 1) Transformações físicas/biológicas; 2) 

Transformações psíquicas (novos comportamentos e surgimento da Autoconsciência); e 
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3) Inserção no meio social. Estes três tópicos são fundamentados, na próxima seção, de 

acordo com a Psicologia Histórico-Cultural. 
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3.2 AS TRANSFORMAÇÕES E SEU IMPACTO NA MOTIVAÇÃO 

 

A adolescência é um período em que as mudanças são muitas e ocorrem de 

forma extremamente rápida. Além das novas características corporais há diferenças nas 

relações sociais, e, também, um acréscimo na exigência escolar. Essa fase é marcada 

pela construção da identidade própria, na qual o indivíduo percebe-se como diferente e 

independente de seus familiares. Todas essas questões podem gerar impactos negativos 

no envolvimento e motivação dos adolescentes com os estudos. Cavenaghi e Bzuneck, 

no artigo “A motivação de alunos adolescentes enquanto desafio na formação do 

professor”, apontam que “há um claro declínio na motivação dos alunos [para estudar] 

quando atingem as séries finais do ensino fundamental e/ou quando chegam ao ensino 

médio” (2009, p.1479). 

Os autores ainda ressaltam que os adolescentes se envolvem mais nos estudos 

caso tenham relacionamentos de confiança estabelecidos com seus professores, 

principalmente quando suas experiências pessoais se alinham ao conhecimento 

oferecido em sala de aula. A autonomia na tomada de decisões é de igual importância 

para o adolescente, visto que reforça a exploração da própria identidade e guia à 

valorização de suas reflexões. O artigo também evidencia que os alunos desta faixa 

etária duvidam de sua capacidade para aprender, portanto, acreditam que suas 

habilidades de aprendizagem são fixas e não podem ser desenvolvidas devido à baixa 

autoconfiança à medida que avançam nos anos escolares. Ainda que o decréscimo da 

motivação ocorra por razões variadas, “a natureza das experiências vividas no âmbito 

escolar pode ser um dos fatores mais significativos para a explicação deste fenômeno” 

(CAVENAGHI; BZUNECK, 2009, p. 1479). Por conseguinte, o ambiente de 

aprendizagem saudável reforça que o empenho dedicado às atividades pode trazer 

resultados positivos e valoriza as capacidades e progressos individuais dos alunos. Ou 

seja, a inteligência, quando tratada e entendida como uma competência maleável, pode 

fortalecer, nos indivíduos, a motivação em empenhar-se e em concluir as atividades 

propostas. 

Trazer à consciência o fato de que os estereótipos sobre a adolescência são 

sustentados pela sociedade deixa evidente que este período da vida não deve ser 

cientificamente reduzido às mudanças e aos padrões reproduzidos pelo senso comum. 

Portanto, os referenciais trazidos a esta pesquisa oferecem um olhar diferente destes 

elementos amplamente afirmados. Ao falar sobre as transformações físicas e 
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fisiológicas da adolescência, não se busca trazer um enfoque exclusivamente biológico, 

mas, sim, pontuar a forma como ocorrem as novidades desta fase e traçar as novas 

capacidades mentais que podem ser desenvolvidas.  

 

As próximas seções subdividem as transformações pelas quais passam os 

adolescentes: biológicas, psíquicas e a inserção no meio social. Dessa forma, apresenta-

se algumas pesquisas que abordam estes tópicos e alguns dos impactos identificados. 

Ainda que as transformações possam ocorrer de forma concomitante, verifica-se a 

importância em estudá-las isoladamente para perceber relações de causa e efeito. 
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3.2.1 Transformações biológicas  

 

A maturação biológica que ocorre na puberdade e adolescência exige dos 

indivíduos certa atenção especial para aprender a cuidar e aceitar o novo corpo que se 

apresenta. Ainda, além das transformações visíveis, o sistema nervoso central também 

passa por alterações. A mielinização das áreas cerebrais mais superiores permite que 

formas de pensamento mais elaboradas sejam possíveis e o pensamento abstrato se 

torna cada vez mais presente no cotidiano e nos estudos. Os novos padrões de 

comportamentos são oportunizados pelas novas habilidades desenvolvidas e pelas 

mudanças sociais que permeiam a adolescência, como novos direitos e deveres 

(TORRES, 2008). 

O desenvolvimento intelectual é especialmente potencializado neste período, de 

acordo com Vygotski (1931/1996). Por esse motivo, o autor alerta para não reduzir os 

adolescentes a seres emocionais, impulsivos ou imaginativos, pois essas são 

características da infância. Pelo contrário, pela primeira vez na vida, o pensar está em 

primeiro plano. 

Torres (2008) traça uma discussão entre diversos autores que afirmam de que 

forma as mudanças biológicas causam impactos no comportamento durante a 

adolescência. Primeiramente, a autora cita Tremblay et al (1998), que afirmam que há 

uma importante complexidade entre hormônios e comportamento, e a testosterona, por 

exemplo, estaria associada com agressividade. Já outros autores, como Dorn et al (2003) 

e Herculano-Houzel (2005) afirmam que além dos hormônios, há outros múltiplos 

processos que podem interferir no comportamento. Portanto, as transformações que 

ocorrem na adolescência estão além da influência puramente hormonal, estando ligadas, 

também, à reestruturação normal do cérebro. Herculano-Houzel (apud TORRES, 2008) 

aponta que a reorganização do sistema de recompensa, no cérebro, pode afetar a 

motivação por conta de distúrbios depressivos, obsessivos e compulsivos, que, por sua 

vez, podem ser genéticos ou passageiros. Além disso, há problemas físicos que podem 

surgir com o crescimento acelerado, como miopia, problemas posturais e má oclusão da 

arcada dentária.  

Para pesquisar o perfil dos adolescentes, seu relacionamento com família e 

amigos, envolvimento religioso, concepção sobre trabalho, as expectativas de vida e 

futuro, Torres (2008) elaborou um questionário que foi respondido por 255 

adolescentes, entre 14 e 17 anos. Os participantes foram divididos em três grupos. O 
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Grupo 1 contém 101 alunos de 1º e 2º ano do Ensino Médio de uma escola particular, 

situada em um bairro de classe média. No Grupo 2 participaram 83 alunos de 1º e 2º ano 

do Ensino Médio de uma escola pública, em local de baixa renda em situação de 

vulnerabilidade. Por fim, o Grupo 3 é composto com 71 alunos da antiga 8ª série do 

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio no projeto Adolescente Aprendiz, em 

uma ONG (Organização Não Governamental). Na questão “Você está feliz com seu 

corpo?” houve uma clara diferença nas respostas ao comparar meninas e meninos, 

conforme mostra o Quadro 2. 
 

QUADRO 2 – RESPOSTAS MAIS SELECIONADAS À PERGUNTA  
“VOCÊ ESTÁ FELIZ COM SEU CORPO?” 

 

 Meninas Meninos 

Grupo 1 Poucas vezes – 42,6% Muitas vezes – 35% 

Grupo 2 Poucas vezes – 33,3% Sempre – 52,6% 

Grupo 3 Muitas vezes – 43,3% Muitas vezes – 41,5% 

FONTE: Adaptada de Torres (2008, p. 121). 
 

Outras questões sobre a autoimagem e autoavaliação, como “você se acha 

bonito(a)”, “gosta do seu jeito de ser”, “considera-se uma pessoa esforçada” obteram 

resultados similares. Como a autora pontua, as meninas da escola particular se avaliam 

de forma mais negativa em relação às meninas da escola pública e da ONG, e, em geral, 

as meninas têm uma visão mais negativa sobre seu próprio corpo em relação aos 

meninos (id.). 

Dessa forma, ainda que as mudanças biológicas não possam ser consideradas o 

ponto central da adolescência, podem propiciar efeitos negativos na autoestima, no 

bem-estar e na motivação dos indivíduos nesta fase da vida. Observa-se, de acordo com 

a literatura apresentada, que estes efeitos podem ser originados da reorganização 

cerebral natural, ou da percepção que o adolescente tem sobre o próprio corpo em 

transformação. A baixa autoestima aqui apresentada pode ser resultado da frustração das 

Necessidades Psicológicas Básicas, na qual as noções de competência, autonomia e 

pertencimento foram negligenciadas. 
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3.2.2 Transformações psíquicas 

 

Tolstij (1989) aponta que as variáveis do crescimento não são capazes de 

sustentar a interpretação da adolescência como uma fase difícil. Tal afirmação pode ser 

considerada, portanto, como um pré-juízo de valor determinado pela sociedade. A perda 

momentânea do equilíbrio psicológico pode acontecer, nesta faixa etária, porque o 

indivíduo tem dificuldades em encontrar seu lugar nas novas condições sociais que se 

apresentam.  

Esses episódios são denominados por Vygotski (1996) de crises do 

desenvolvimento, e consistem em um ponto de virada interno que exige um 

redirecionamento do comportamento. O processo interno que ocorre aqui se constitui da 

perda de interesse por atividades antigas e o não aparecimento de novos interesses ou 

atividades. Portanto, muitas relações pessoais, atividades e a própria vida interior 

podem perder o significado que tinham antes, originando conflitos. Como Leal e Facci 

(2014, p. 25) expõem: 
 
assim, desaparecem os velhos interesse e surgem os novos. [...] Um novo 
conteúdo deverá se dominado e, para tal, será preciso internalizar o que antes 
era externo, como as convicções, os interesses, a concepção de mundo, as 
normas éticas, as regras de conduta, os ideais, os esquemas de pensamento. 
Os novos estímulos que surgem nessa etapa impulsionam o desenvolvimento 
e os mecanismos do pensamento. 
 

As autoras Mascagna e Facci (2014) dizem que as crises não são negativas em 

essência, pois são importantes para o salto qualitativo na personalidade do indivíduo. 

Além disso, afirmam que as crises são episódios ocorrentes em mudanças de estágios, e, 

portanto, não são inerentes ou maturacionais do adolescente. 

Vygotski (1996) afirma que os interesses, aspirações e atrações gerenciam as 

funções psicológicas dos indivíduos. Além disso, as mudanças nesses interesses e 

atividades acarretam em transformação da estrutura interna do pensamento e da relação 

entre o indivíduo e o mundo objetivo. Portanto, as forças motrizes (ou motivação) do 

adolescente encontram-se nesses elementos da personalidade que estão em transição. 

Segundo Dragunova (1985), os adolescentes pretendem diminuir a influência 

dos adultos sobre suas decisões a fim de buscar igualdade entre eles. Tal fato pode 

trazer comportamentos que expressam desobediência, resistência e protesto. Dessa 

forma, observa-se a busca pela autonomia, ou seja, o adolescente busca ser a própria 

origem de suas ações. Para que o indivíduo alcance maturidade social, os adultos devem 
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permitir que desenvolva a independência e tenha mais deveres e direitos, pois isso 

possibilita que o adolescente exercite a comunicação, o agir e o pensar por si só. As 

atitudes dos adultos frente ao adolescente devem ser diferentes daquelas que aconteciam 

durante a infância, pois, caso isso não ocorra, sua maturidade social não será bem 

desenvolvida e o indivíduo passa por contradições sobre a forma que sua maturidade é 

vista por si mesmo e pelos outros (id.). 

Portanto, as questões expostas por Dragunova (id.) apontam variáveis que 

podem afetar a satisfação de, no mínimo, duas Necessidades Psicológicas Básicas: 

autonomia e pertencimento. A forma como o adolescente costuma ser tratado por 

adultos em nossa sociedade dificulta a aquisição de sua própria autonomia e pode 

acarretar em decréscimo da necessidade de pertencimento, visto que este indivíduo não 

se sente incluído e respeitado pelos adultos ao seu redor. Percebe-se que a forma como a 

adolescência foi construída histórico e culturalmente não é estimulante para a motivação 

do adolescente nas atividades do cotidiano, seja no ambiente familiar ou nas escolas.  

Essas observações deixam explícito que, para que o adolescente se envolva nas 

atividades de ensino, é papel fundamental do professor conhecer seus interesses, 

aspirações, atrações e forças motrizes (inclusive as musicais). Além disso, reconhecer o 

adolescente como indivíduo pensante, com personalidade em transformação, abre portas 

para propiciar um ambiente de ensino que estimule a autonomia pois reconhece suas 

opiniões e atitudes. Logo, tendo sua autonomia respeitada pelos familiares e 

professores, a necessidade de pertencimento pode ser, em consequência, satisfeita, e a 

motivação é beneficiada. 

O desenvolvimento da autoconsciência também acontece no período da 

adolescência (DRAGUNOVA, 1985). Nesse sentido, o adolescente se reconhece como 

indivíduo que tem direito a ser respeitado e à independência. Reconhece, também, suas 

próprias necessidades, suas particularidades e sua personalidade a fim de avaliar seu 

comportamento nas relações sociais.  
 
O adolescente passa a prestar atenção nas particularidades de sua 
personalidade, esforçando-se por dar conta de suas possibilidades 
individuais; sente a necessidade de eliminar seus defeitos, podendo elevar-se 
o descontentamento consigo mesmo (LEAL e FACCI, 2014, p. 33). 
 

O amadurecimento da autoavaliação sobre as próprias ações reflete diretamente 

na Necessidade Psiclógica Básica de competência, haja vista que o feedback dos 

adultos e de seus pares pode consistir de informações positivas ou negativas sobre as 
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atitudes. Dessa forma, o comportamento do adolescente se transforma gradativamente 

em direção aos padrões colocados socialmente para que este se sinta integrado aos 

grupos onde vive e frequenta. No contexto da sala de aula, diz principalmente sobre as 

relações entre os próprios adolescentes e sobre o respeito mútuo entre eles e o professor. 

Por sua vez, o acolhimento por parte do professor e a ênfase no feedback positivo 

podem direcionar o aluno adolescente a comportamentos de estudo eficazes e à 

autonomia para que as aulas sejam prazerosas e haja progresso na aprendizagem. 

Leal e Facci (2014), em suas considerações finais, afirmam que a sociedade 

moderna estabelece uma educação de longa duração da infância à adolescência, a qual 

deve resultar, na idade adulta, em autocontrole, autonomia e independência. As 

experimentações da adolescência geram transformações profundas nos valores, 

responsabilidades, personalidade e identidade, e isso ocorre para que o indivíduo 

assuma uma posição plenamente integrada na sociedade. As autoras ainda enfatizam a 

importância do pensamento e da socialização da linguagem interna, assim como a 

formação de conceitos e o pensamento sobre eles. Esses elementos são essenciais para 

que os fenômenos, além de percebidos em sua manifestação, sejam pensados através 

dos conceitos e possibilitem a formação da consciência do indivíduo. Em vista disso, a 

adolescência é uma fase de notável desenvolvimento das funções psíquicas e das formas 

de pensamento superiores (id.). 

Reconhecer, através da Psicologia Histórico-Cultural, a busca por novas 

atividades e preferências nesta fase permite visualizar que esse processo também ocorre 

na relação entre indivíduo e música. A formação de uma nova identidade musical está 

associada com a imagem pública que o adolescente quer mostrar e a construção de sua 

identidade e personalidade. Diversas razões sustentam o hábito de ouvir música, entre 

elas, está a função de desenvolvimento da identidade (PALHEIROS, 2006). 

De forma que a escuta musical passa por transformações na adolescência, o 

ensino musical pode transparecer a identidade musical dos indivíduos nesta fase. A 

escuta pode ser refletida no repertório que beneficia a motivação dos alunos, pois 

aprender a tocar as músicas que lhes são familiares, de seu próprio gosto, escolhidas por 

eles mesmos, transparece claramente no empenho exercido para aprender até mesmo 

músicas que requerem maiores habilidades do que as já desenvolvidas. 

O respeito aos adolescentes em seu estágio de transformação psíquica é 

importante no ensino de instrumento musical, pois, dessa forma, entende-se a ampla 

possibilidade do desenvolvimento de suas potencialidades. Torres (2008, p. 23) ressalta 
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que estas transformações são vantagens da adolescência: “é preciso lembrar que há 

transformações que acarretam vantagens aos adolescentes como a rápida compreensão 

do funcionamento de diferentes aparelhos eletrônicos, descobertas literárias, musicais, 

políticas e intelectuais.” Portanto, o professor de música deve possibilitar que as 

descobertas musicais do adolescente sejam trazidas à aula de forma a beneficiar seu 

desenvolvimento cognitivo contínuo. 

Mascagna e Facci (2014, p. 68) afirmam que  
 
Com a formação dos conceitos e das funções psicológicas, durante a 
adolescência, devemos, nós, pais, psicólogos e educadores em geral, investir 
nas capacidades psíquicas desses jovens – investimento que pode ser 
depositado em vários âmbitos da vida em sociedade, como estudos, cursos, 
artes em geral (teatro, cinema, pintura, música, etc.) e trabalho como 
aprendiz. 
 

Portanto, percebe-se que as aulas de música e o professor de instrumento podem 

exercer papel fundamental e transformador na vida dos adolescentes, pois esta pode ser 

uma nova atividade psíquica para estes indivíduos, evitando a ociosidade e reforçando 

seu desenvolvimento cognitivo. 
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3.2.3 Inserção no meio social 

 

De acordo com Leal e Facci (2014), outra transformação que ocorre na 

adolescência é o lugar que este indivíduo ocupa na sociedade, pois suas características 

físicas e capacidades cognitivas o aproximam cada vez mais dos adultos. Portanto, pode 

se envolver em atividades sociais diferentes daquelas da infância. 

O estabelecimento de relações pessoais íntimas é pautado a partir da 

incorporação da linguagem e de normas éticas e morais, conforme colocado por Leal e 

Facci (2014) e Mascagna e Facci (2014). Esses sistemas elaborados pela humanidade 

são transmitidos pelas gerações e apropriadas pelos indivíduos. A aprendizagem dessas 

atividades é essencial na formação da personalidade do adolescente, pois estabiliza as 

relações a partir do respeito e de confiança, além da boa utilização dos objetos sociais 

não materiais. 

Mascagna e Facci (2014) afirmam que a adolescência é marcada por duas 

atividades dominantes (atividades principais que o sujeito tem em relação à realidade): 

primeiro, a comunicação íntima pessoal; e segundo, o estudo, que vem desde a infância. 

Porém, conforme as autoras, 
 
O jovem entra em crise porque, apesar de romper com os vínculos que tinha 
antes, ou seja, família e escola, e de querer adentrar nas novas relações 
sociais, ele ainda não adentrou por completo nessas relações. Ainda 
permanece na escola e suas aspirações não podem ser realizadas, então o 
jovem vive uma vida imaginativa (MASCAGNA e FACCI, 2014, p. 54). 
 

Portanto, as possibilidades de modo vida oferecidas aos adolescentes não estão 

de acordo com suas aspirações e desejos, acarretando em decréscimo da sua 

necessidade de autonomia, visto que não pode tomar as decisões que gostaria. 

Palheiros (2006) e Moura (2009), além da função de desenvolvimento da 

identidade musical, também apontam a função social do ouvir música, que está 

associada à integração na sociedade. De acordo com os autores, esta função relaciona a 

música à linguagem e comunicação, à formação de grupos que ouvem um gênero 

musical específico, e ao fato de os jovens se comportarem de maneira similar. 

Assim, visualiza-se um retrato das transformações sociais que ocorrem na 

adolescência, e percebe-se a busca da satisfação das necessidades de autonomia e 

pertencimento. A busca pela autonomia aponta a construção de uma identidade musical 

própria, não sendo necessariamente aquelas construídas no ambiente familiar. Quanto 

ao pertencimento, ouvir o mesmo repertório dos colegas, estar a par das músicas mais 
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visualizadas e ouvidas em aplicativos e páginas de internet, não estar alheio ao que é 

conhecido pela faixa etária indica a busca pelo vínculo ao grupo e à sociedade. 

O entendimento da realidade do aluno adolescente é fundamental para que ele se 

sinta amparado e reconhecido, além de acolhido em um ambiente em que possa se sentir 

seguro. Os adolescentes em geral apresentam alto nível de insegurança, e, em prol das 

suas relações sociais, têm comportamentos conformistas apenas para não ser diferente 

de seus colegas (ABELES et al, 1995). Dessa forma, definem uma limitação de gêneros 

musicais colocada por seus grupos e podem apresentar resistência à aprendizagem de 

novos repertórios (PALHEIROS, 2006).  

Portanto, o professor de instrumento adquire um papel relevante na 

aprendizagem musical. Afinal, ouvir o adolescente e seus objetivos em aprender música 

traz ao professor um caminho de aprendizagem que será motivador ao próprio aluno. Ao 

pesquisar o comportamento de 255 adolescentes, através de questionários, Torres (2008, 

p. 136) conclui que: 
 
Os dados colhidos revelam a importância de dar voz ao adolescente quando 
ele é o foco de atuação de um projeto ou atividades de prevenção, pois, 
somente a partir do perfil do grupo é possível conhecer suas queixas e 
necessidades reais. Conhecendo o grupo, o educador pode procurar evitar que 
seja trabalhado apenas o que ele acredita ser relevante, desenvolvendo em 
parceria com o adolescente um plano de ação que atenda as demandas do seu 
grupo de trabalho. É na adolescência que muitos passos práticos são 
necessários para que as expectativas dos adolescentes tornem-se realidade, 
por isso é muito importante que a família e educadores se envolvam nesse 
processo. 
 

Seja em projetos sociais, ou nas aulas de música, em grupo ou individualmente, 

permitir que o adolescente comunique suas necessidades e objetivos é fundamental para 

sua integração no ambiente em que está inserido e para sua motivação. Pois esses 

fatores caminham em concordância com a sua autonomia, pertencimento e competência. 
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3.3 ENSINO DE INSTRUMENTO PARA ADOLESCENTES E MOTIVAÇÃO 

 

Ainda são poucas as pesquisas no Brasil que têm como objetivo a investigação 

da motivação dos adolescentes para a aprendizagem e prática de um instrumento 

musical. Sua importância se dá a partir da verificação de diversas variáveis, exclusivas 

ou não a esta faixa etária, que causam impactos positivos e negativos na motivação. 

Portanto, para compor o mapeamento de estudos sobre adolescência, música e 

motivação, foram buscados referenciais que tratassem de três temas: (1) o ensino e 

aprendizagem de um instrumento musical; (2) a motivação, sendo o conceito explícito 

ou o estudo de variáveis que interferem na mesma; e (3) o aluno adolescente. Os 

resultados deste mapeamento são apresentados a seguir, primeiramente em literatura 

internacional, e em seguida, nacional. 
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3.3.1 Pesquisas internacionais 

A pesquisa de artigos internacionais ocorreu a partir da busca simultânea de três 

termos em inglês: “adolescent”, “motivation” e “music” (adolescente, motivação e 

música, em português). Foram selecionados os artigos com data entre 2016 e 2021. O 

Quadro 3 apresenta uma relação dos cinco artigos encontrados e contém as informações 

de (1) data da primeira publicação, (2) o(s) autor(es), e (3) título. A listagem está 

organizada em ordem crescente do ano de publicação, e em seguida é apresentado um 

breve resumo sobre cada trabalho. 
 

QUADRO 3 – RELAÇÃO DOS ARTIGOS INTERNACIONAIS PESQUISADOS 
 

DATA AUTORES TÍTULO 
Set. 2017 TUCKER, O. G. Positive Teacher Influence Strategies to Improve Secondary 

Instrumental Students’ Motivation and Perceptions of Self. 
Out. 2017 FREER, E. 

EVANS, P. 
Psychological needs satisfaction and value in students’ 
intentions to study music in high school. 

Mar. 2018 ZUBELDIA, M. 
DÍAZ, M. 
GOÑI, E. 

Autoconcepto, atribuciones causales y ansiedad-rasgo del 
alumnado de conservatório. Diferencias asociadas a la edad y 
al género. 

Nov. 2018 EVANS, P. 
LIU, M. Y. 

Psychological needs and motivational outcomes in a high 
school orchestra program. 

Mar. 2019 BUCURA, E. Fostering Self-Efficacy Among Adolescents in Secondary 
General Music 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

O artigo de Tucker (2017, p. 5, tradução nossa) tem como título “A influência 

positiva de estratégias do professor para aprimorar a motivação e as percepções do self 

em alunos de instrumento do ensino médio”. A autora aponta que professores de música 

podem encontrar desafios ao motivar os alunos adolescentes, visto que suas percepções 

de self estão em desenvolvimento. Tendo este tema como base, Tucker (2017) faz uma 

revisão de literatura sobre “percepções internas do self” e do modelo de Asmus (1994) 

para desenvolver a motivação. O modelo de Asmus (1994) inclui as seguintes estruturas 

da percepção de self, autoconceito, autoeficácia e autodeterminação. O autoconceito é a 

própria percepção do indivíduo sobre sua habilidade em geral; as crenças de 

autoeficácia são a própria percepção sobre sua habilidade em uma tarefa específica, 

tendo em vista resultados específicos; e autodeterminação é o senso de autonomia ou 

controle na escolha de realizar uma tarefa, e envolve as três necessidades psicológicas 

básicas (autonomia, competência e pertencimento). Ainda que o modelo de Asmus não 

inclua o conceito de “identidade”, foi considerado pela autora, pois sua pesquisa aponta 

que este fator pode afetar a motivação em música e, além disso, os professores podem 
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influenciar na formação da identidade de seus alunos. Outros termos inseridos na 

pesquisa foram “atribuições de habilidade” e “atribuições de esforço”, pois estão 

compreendidos no modelo de Asmus (id.) e são crenças que também podem influenciar 

na motivação. Em conclusão, Tucker (id.) define quatro áreas de influência do professor 

na motivação dos alunos de música e suas percepções do self: escolha de palavras, 

experiências de performances, motivação intrínseca e ambiente. A escolha de palavras 

por parte do professor pode direcionar o aluno a observar que seu sucesso é resultado de 

seu esforço. Portanto, oferecer feedback que pontue o esforço aplicado para atingir os 

objetivos pode resultar em maior motivação para continuar esforçando-se. Mas, caso o 

aluno acredite que não tem a possibilidade de desenvolver suas habilidades, pode 

experienciar sentimentos de vergonha e desmotivação. As experiências de performance 

dos alunos são cruciais na percepção do self, para isso, é necessário que a preparação 

seja bem efetivada a partir de crenças positivas de autoeficácia. Para a manutenção da 

motivação intrínseca, os alunos devem ter as três necessidades psicológicas básicas 

satisfeitas. Caso o professor oriente os alunos para a autonomia, em seu tempo de 

prática e seja cuidadoso ao usar recompensas extrínsecas, os alunos podem 

experimentar sensações de bem-estar e autodeterminação positiva. Um ambiente que 

seja solidário e colaborativo pode influenciar positivamente a motivação dos alunos e as 

percepções do self. Em contrapartida, ambientes competitivos e diferenças 

socioeconômicas são barreiras expressivas na construção de um ambiente motivador 

devido à necessidade dos adolescentes de se encaixarem em um grupo identitário.  

Freer e Evans (2017, p. 881, tradução nossa), em seu artigo “Satisfação das 

necessidades psicológicas e valor nas intenções dos alunos em estudar música no 

Ensino Médio”, apresentam sua pesquisa aplicada no estado de New South Wales, 

Austrália. Neste estudo, buscaram avaliar o desenvolvimento do valor dado às aulas de 

música pelos estudantes dos Anos 7 e 8, e como isto impacta as intenções em estudar 

música no Ano 9 (no qual é uma matéria optativa). Para tanto, utilizaram a Teoria da 

expectativa-valor, que afirma que as escolhas realizadas em uma certa atividade são 

determinadas pelas expectativas em suceder ao realizar esta atividade e, também, pela 

valorização dada à mesma. Então, o valor subjetivo atribuído à tarefa é resultado da 

soma de: (a) compreender o valor e importância da realização da atividade; (b) valor do 

interesse (o quanto a atividade é prazerosa); (c) valor da utilidade; e (d) custo percebido 

das escolhas relacionadas à realização (ECCLES, 2005; ECCLES e WIGFIELD, 2002). 

Segundo Freer e Evans (id.), o valor dado às aulas de música nos Anos 7 e 8 podem 
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predeterminar a escolha ou não em continuar nesta disciplina nos anos seguintes (9 a 

12). O processo de internalização abordado pela teoria da autodeterminação também foi 

levado em consideração pelos autores, visto que a internalização ocorre a partir do 

momento que o indivíduo aceita os valores e regulações do ambiente para si mesmo, e 

os integra à sua identidade (RYAN e DECI, 2017). Para que esta internalização ocorra, 

é necessário que as três necessidades psicológicas básicas sejam satisfeitas (autonomia, 

competência e pertencimento). Os participantes da pesquisa foram 204 alunos dos Anos 

7 e 8, em uma escola de Ensino Médio para meninos, em Sydney (Austrália), tendo sido 

aprovada pelo Comitê de Ética local. A coleta de dados ocorreu por meio de um 

questionário dividido em quatro seções: satisfação das Necessidades Psicológicas; 

valor; experiência de instrumento (tempo prévio tendo aulas formais de música); 

intenções de matérias a estudar. As seções 1, 2 e 4 foram estruturadas com respostas em 

escala Likert de 7 pontos. Cada questão da coleta de dados originou uma pontuação 

específica que foi inserida em um esquema que considera os quatro temas pesquisados, 

e cada qual com suas subdivisões e suas próprias pontuações. Os resultados apontaram 

que os alunos que apresentaram tendência em continuar os estudos de música tiveram 

suas necessidades psicológicas mais satisfeitas e valorizavam mais a atividade musical. 

A experiência prévia com aulas de música, fora da escola, possibilitou melhor satisfação 

das necessidades psicológicas em música e os alunos também apresentaram maior 

tendência a escolher música como matéria optativa. Porém, a experiência prévia não foi 

tão determinante quanto a satisfação das necessidades psicológicas em aula e a 

valorização da música para escolher esta como optativa. Os resultados também mostram 

que a valorização da música foi apoiada pela satisfação das necessidades psicológicas, o 

que sustenta a teoria do processo de internalização de uma atividade. Para concluir, os 

autores apontam algumas sugestões de como os professores podem dar suporte às 

necessidades psicológicas básicas. Para a autonomia, pode-se diminuir a pressão e o 

controle, eliminar penalidades por tarefas não concluídas e colocar em seu lugar 

motivos intrínsecos para esforço e desenvolvimento. Mostrar o propósito da atividade 

abre portas para esclarecer o valor do que está sendo feito; e, também, reconhecer o 

afeto negativo dos alunos pode permitir que os alunos articulem sua voz e se expressem. 

Para dar suporte à competência, as atividades devem ser desafiadoras na medida certa 

para as habilidades de cada aluno, isso possibilita que suas ações sejam efetivas. 

Feedbacks construtivos também permitem que o esforço seja visualizado, que se 

construa comportamentos de prática e estudo, e que o foco esteja no progresso e esforço 
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(não no prêmio final). Quanto ao pertencimento, o professor pode estabelecer escuta 

ativa, interagir de forma acolhedora e não controladora. O respeito mútuo pode 

desenvolver, no aluno, seu valor dentro da sala de aula. Os trabalhos em conjunto 

também podem fortalecer o senso de pertencimento, quando bem administrados. 

O artigo “Autoconceito, atribuições causais e traço de ansiedade dos alunos de 

conservatório. Diferenças associadas à idade e ao gênero”, de Zubeldia, Díaz e Goñi 

(2018, p. 79, tradução nossa), é resultado de uma pesquisa realizada com 1126 alunos 

de conservatórios profissionais e superiores de diferentes comunidades espanholas. O 

autoconceito é definido como “a percepção que uma pessoa tem de si mesma, que se 

forma a partir das experiências e relações com o meio, onde têm um importante papel 

tanto os reforços ambientais como os outros significativos” (SHAVELSON, HUBNER 

e STANTON, 1976, p. 411, tradução nossa). Autoconceito se divide em quatro 

dimensões: autoconceito acadêmico, autoconceito físico, autoconceito pessoal, e 

autoconceito social. Está intimamente vinculado à motivação para aprendizagem, pois 

estudos apontam que maior autoconceito musical é diretamente proporcional ao 

comprometimento nas atividades musicais e alcance de melhores resultados 

(ZUBELDIA, DÍAZ e GOÑI, 2018). A segunda teoria sustentada pelo artigo é o 

modelo de atribuições causais, uma teoria de motivação segundo a qual os indivíduos 

explicam seus êxitos e fracassos como dependentes de diversas causas. Os tipos de 

atribuições causais podem ter consequências emocionais e comportamentais que podem 

determinar a continuidade ou não do envolvimento em determinada tarefa. Caso o 

indivíduo atribua seu êxito à sorte, por exemplo, não terá um comportamento de se 

esforçar para atingir bons resultados futuramente. Da mesma forma, caso acredite que 

seu fracasso é resultado de falta de talento nato, não implicará novos esforços para 

desenvolver suas habilidades. O último conceito abordado pela pesquisa é do traço de 

ansiedade. Também é levado em conta ao analisar os estudos musicais dos alunos nesta 

pesquisa pois este elemento associado a situações de exposição ao público, avaliação ou 

competição pode afetar o conforto ao praticar um instrumento. A coleta de dados foi 

realizada por meio de dois tipos de questionários sobre autoconceito e duas escalas 

sobre atribuições causais e traços de ansiedade. Participaram 1126 alunos de 

conservatórios espanhóis, entre 12 e 65 anos. Foram eliminados 67 participantes por 

padrões inconsistentes nas respostas, restando, assim, 1059 indivíduos. Um dos 

principais resultados apontados é o de que a adolescência é o período mais crítico com 

relação ao autoconceito geral, e diferenças desfavoráveis apareceram no gênero 
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feminino tanto nos traços de ansiedade quanto nas atribuições causais menos 

adaptativas. As diferentes atividades musicais exercidas nos conservatórios obtiveram 

diferenças significativas entre os dois gêneros. Sendo que mulheres obtiveram médias 

maiores nas atividades de cantar, ler partitura, mover-se, autoconceito social e 

acadêmico, e os homens nas atividades de tocar, compor, e autoconceito físico. A partir 

da adolescência, em contraste com a pré-adolescência, os índices de autoconceito geral, 

físico, social e acadêmico obtiveram pontuações cada vez menores com o aumento da 

idade. Os resultados refletem a reprodução dos padrões e estereótipos de gênero, nos 

quais as meninas e mulheres se percebem melhores para cantar, tocar música clássica e 

ler partituras, além de maior persistência, maior abertura para escuta de diferentes 

repertórios, quando os meninos e homens têm mais confiança para improvisar e 

compor. Quanto à percepção física, os homens pontuaram mais em condição física, 

habilidade física, atratividade e força. Porém, nas dimensões sociais e acadêmicas, as 

mulheres pontuaram mais alto. Em sua conclusão, os autores assinalam que os 

professores podem estar cientes que mulheres têm maior propensão à ansiedade, e 

fomentar atribuições causais de esforço e perseverança, ao invés de talento ou 

habilidade. Mesmo que a adolescência apresente um declínio generalizado no 

autoconceito geral, o autoconceito musical pode ascender, ainda que não 

expressivamente, nas atividades de tocar, ler e “música em geral”. Até o período da 

adolescência, a importância dos pais no apoio aos estudos é muito significativa, com o 

passar da idade, ao atingir a juventude, o apoio dos pais passa a ser substituído pelo 

apoio dos professores. 

Evans e Liu (2018, p. 83, tradução nossa) apresentam sua pesquisa no artigo 

“Necessidades psicológicas e resultados motivacionais em um programa de orquestra do 

Ensino Médio”. A fundamentação teórica parte da conceituação da teoria de 

autodeterminação, em seguida, a miniteoria das Necessidades Psicológicas Básicas 

(NPB), e por fim, esta miniteoria aplicada nas pesquisas de Educação Musical. Os 

autores apontam que as pesquisas em motivação para aprender música têm se tornado 

interessantes para os professores pois a prática musical pode ser difícil por conta de 

diversos fatores: muitas horas de estudo feitas de forma solitária; o comprometimento 

necessário em comparação com outras atividades; e as dimensões estética e criativa que 

conectam a música com o senso de self. Evans e Liu (id.) indicam que os impactos da 

satisfação e frustração das NPB podem ser percebidos em três consequências 

importantes para os educadores musicais: tempo de prática, intenções em continuar 
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estudando música, e autoestima global. O tempo dedicado à prática, também chamado 

de prática deliberada, é estimado como correspondente a 21 e 29,9% do resultado da 

performance final (Hambrick et al., 2014). Portanto, o tempo destinado à prática não é 

tão importante quanto a sua qualidade. Quando a prática é consciente e engajada renderá 

melhores resultados do que repetições automáticas por longos períodos de tempo. As 

intenções em continuar praticando música são sempre consideradas pelos professores, 

no contexto em que a pesquisa foi realizada, pois a música é uma disciplina optativa que 

pode ser escolhida entre várias outras atividades ofertadas. A autoestima para praticar 

música pode ser um bom indicativo do quanto as aulas satisfazem as NPB. O objetivo 

da pesquisa é investigar a satisfação e frustração das NPB no programa de orquestra do 

Ensino Médio, e avaliar de que forma isso pode afetar os alunos. Os participantes foram 

704 alunos de três programas de cordas, em escolas de Ensino Médio no centro-oeste 

dos Estados Unidos. A coleta de dados ocorreu a partir de um questionário aplicado 

durante o tempo de ensaios regular dos alunos, e foram avaliados seis tópicos: tempo de 

prática, intenções em continuar, auto-estima, necessidades psicológicas, gênero, 

experiências anteriores. Os resultados apontam que alunos com maior senso de 

pertencimento estavam mais dispostos a enfrentar a prática solitária pois tinham em 

vista que mais tarde poderiam engajar melhor nas atividades em grupo. As intenções em 

continuar praticando obtiveram maior pontuação em alunos que tem as necessidades 

psicológicas mais satisfeitas. Inclusive, os resultados também apontam que a autoestima 

pode ser beneficiada com a satisfação nas NPB. A experiência prévia em música trouxe 

resultados mais altos em tempo de prática, intenções em continuar praticando, e 

satisfação de competência. Quanto ao gênero, não houve diferenças significativas. Em 

suas conclusões, os autores reforçam que os professores podem desenvolver diferentes 

formas criativas para enfrentar a prática musical diária, e isso ajuda a satisfazer as 

necessidades psicológicas. Para a necessidade de pertencimento, os professores podem 

mostrar ao aluno que este faz parte de uma comunidade que compartilha as mesmas 

dificuldades e recompensas em suas práticas. Os professores também podem encorajar a 

prática musical com colegas, pois não precisa ser necessariamente solitária o tempo 

todo, e, além disso, valorizar o papel de cada um no conjunto. Para satisfazer a 

necessidade de autonomia, pode-se ajudar os alunos a desenvolverem uma rotina de 

prática que seja alinhada com as prioridades de cada um, ao invés de estabelecer 

inúmeras tarefas diárias. Quanto à necessidade de competência, os professores podem 

oferecer feedbacks ao mostrar os benefícios da prática e o desenvolvimento das 
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habilidades. As dificuldades não podem ser encaradas como fracasso, mas podem ser 

melhoradas com o esforço.  

O artigo “Promovendo a autoeficácia entre adolescentes no Secondary General 

Music” (BUCURA, 2019, p. 5, tradução nossa) traz uma revisão de literatura sobre este 

tema, focando nos componentes afetivos da aprendizagem musical dos adolescentes de 

Ensino Médio. Autoeficácia é definida como as crenças sobre as próprias capacidades 

para suceder ou cumprir uma tarefa. Um indivíduo que tenha nível de autoeficácia 

elevado pode visualizar cenários de sucesso e esforçar-se para alcançá-los. Em 

contrapartida, alunos com baixa autoeficácia podem criar barreiras artificiais que 

impedem a aprendizagem e a prática para desenvolver as habilidades. A autora cita 

Giebelhausen (2015) no que se refere às particularidades do ensino para adolescentes: as 

mudanças físicas, emocionais e ambientais; o ensino médio; a cultura entre os pares; as 

questões de identidade; preocupações sobre si próprio frente aos relacionamentos 

sociais; formações de grupos. O contexto analisado nesta pesquisa é o de “Secondary 

General Music”, um programa de aulas de música oferecido nas escolas, que é optativa 

em alguns casos. As variáveis que alteram a autoeficácia dos alunos destes cursos são 

definidas como: experiência prévia com aprendizagem musical; outras aulas de música 

(cursos de instrumento, por exemplo); participação em conjuntos. A autora afirma que a 

autoeficácia pode se manifestar nos adolescentes deste curso  
[...] nas formas que abordam os objetivos de aprendizagem, definem seus 
próprios objetivos, e abordam tarefas, projetos e desafios. Boa autoeficácia 
pode resultar em um aluno motivado que participa ativamente, divide ideias, 
faz música livremente, assume riscos e é orientado por objetivos (BUCURA, 
2019, p. 6, tradução nossa)16 
 

De maneira oposta, alunos com baixa autoeficácia podem parecer 

desinteressados, agem de maneira passiva com relação à aprendizagem, hesitam em 

fazer música, e não se aprofundam na aprendizagem. A autora (BUCURA, 2019) 

descreve sobre quatro fontes de experiência de vida que implicam na autoeficácia: 

experiências de domínio, experiências vicárias, persuasão verbal, e estados emocionais 

e psicológicos (BANDURA, 1997). As experiências de domínio (mestria) dizem 

respeito ao sucesso anterior ou à percepção de sucesso obtido. Caso o aluno já tenha 

alcançado sucesso anteriormente, pode olhar com otimismo para as próximas 

experiências; da mesma forma, experiências anteriores negativas podem decrescer a 

                                                           
16 Originalmente, em inglês: “[…] in the ways they approach learning goals, set their own goals, and 
approach tasks, projects, and challenges. High self-efficacy may result in a motivated student who 
actively participates, shares ideas, makes music freely, takes risks, and is goal-oriented.” 
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autoeficácia e trazer expectativas negativas. Portanto, os professores podem buscar 

saber quais são as experiências prévias dos alunos, para identificar as percepções de 

autoestima e autoeficácia, e buscar formas de ajudá-los a alcançar os objetivos. Para que 

o sucesso atingido seja benéfico à autoeficácia, a experiência precisa ter sido genuína e 

os conceitos musicais contextualizados, pois proporciona conhecimento real e 

desenvolvimento das habilidades musicais efetivo. Oportunizar pequenos objetivos a 

curto prazo, com desafios apropriados, faz com que as habilidades se desenvolvam de 

forma progressiva e torna-se possível aos olhos do aluno. As experiências vicárias são 

expressas nas comparações entre os pares. Durante a adolescência isto pode ficar ainda 

mais evidente, pois durante o desenvolvimento de sua identidade, o indivíduo foca sua 

atenção nas dinâmicas sociais, nas relações e neles mesmos como indivíduos dentro 

dessas relações. Ou seja, seus colegas são um ponto de comparação. Para que isto não se 

torne uma barreira dentro da sala de aula, o professor pode cuidar para não gerar 

comparações e nem competições; o foco deve ser trazido à trajetória de aprendizagem 

individual e especial de cada aluno.  A persuasão verbal pode ser representada na forma 

de oferecer feedback aos alunos. A mensagem passada pelo professor é capaz interferir 

no sistema de crenças, pois os alunos podem se comparar aos modelos apresentados 

(através de vídeos, estilos de grupos musicais, celebridades, compositores, grupos e 

bandas, significado político e social, danças, e mídia, por exemplo). A autora também 

traz o cuidado necessário ao trazer elogios que focam somente no resultado final, e não 

no esforço aplicado na trajetória. Os estados emocionais e psicológicos dos alunos 

podem interferir diretamente na qualidade da atividade exercida por eles. Seus 

sentimentos são importantes e devem ser levados em conta durante as aulas. Criar um 

ambiente de comunidade musical pode ajudar com que cada um crie ou entenda seu 

próprio papel musical naquele ambiente. Em sua conclusão, Bucura (2019, p. 11, 

tradução nossa) afirma que  
 
Professores de música que têm conhecimento do papel da autoeficácia no 
sucesso musical dos alunos podem permitir que estes superem tarefas 
difíceis, construam confiança, e construam sua motivação para seguir a 
música em suas vidas, além do tempo nas aulas de Secondary General 
Music.17 
 

                                                           
17 Originalmente, em inglês: “Music teachers who acknowledge the role of self-efficacy toward students’ 
music successes can enable them to overcome difficult tasks, build confidence, and further their 
motivation to pursue music in their lives, beyond their time in the SGM classroom.” 



64 
 

Estes artigos trazem considerações importantes para os professores de música, 

principalmente em se tratando de alunos adolescentes. Ainda que se baseiem em 

diferentes teorias, muitos pontos são convergentes pois tratam dos mesmos aspectos. De 

forma resumida, as teorias mais abordadas são Autoconceito, Autoeficácia, 

Autodeterminação, Atribuições causais, e Autoestima. Os autores trazem as 

particularidades do ensino para adolescentes, como o desenvolvimento da identidade e a 

cultura própria da adolescência, e as particularidades da aprendizagem musical e seus 

desafios próprios. Os fatores que mais podem afetar a motivação dos adolescentes para 

aprender música, relatados nas pesquisas apresentadas, são: estados emocionais e 

psicológicos, experiências prévias com aprendizagem musical, adequação de desafios, o 

ambiente da sala de aula (colaborativo ou competitivo), valorização da disciplina de 

música e sua internalização, satisfação das necessidades psicológicas básicas, as 

palavras usadas pelo professor para oferecer feedback, e consequentemente, foco trazido 

ao esforço e resiliência do aluno versus entendimento de talento e habilidade fixa e nata. 
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3.3.2 Pesquisas nacionais 

 

A pesquisa nacional teve um recorte ainda mais preciso com relação ao ensino e 

aprendizagem de música, o qual contempla somente ensino de instrumento musical, e 

não contempla o ensino de música na educação básica, devido às diferentes exigências e 

objetivos18, além da recente inserção desta disciplina nas escolas. As outras duas 

palavras-chaves (“motivação” e “aluno adolescente”) mantiveram-se as mesmas da 

pesquisa internacional. Em seguida, apresenta-se breves resumos de quatro estudos, 

publicados entre os anos de 2007 e 2016, que abordam esta temática. Sendo que três 

deles são dissertações de Mestrado (MOURA, 2009; ROSA, 2015; CASTRO, 2007), e 

um é artigo publicado na Revista da ABEM (OLIVEIRA e SANTOS, 2016). O Quadro 

4 traz os detalhes de cada artigo: (1) data da primeira publicação, (2) o(s) autor(es), e (3) 

título.  
QUADRO 4 – RELAÇÃO DOS ARTIGOS NACIONAIS PESQUISADOS 

 
DATA AUTORES TÍTULO 
2007 CASTRO, P. Y. Os benefícios psicológicos da aula de música: um estudo 

científico com adolescentes de 5as. e 6as. séries do ensino 
público brasileiro 

2009 MOURA, A. S. Música e construção de identidade na juventude: o jovem, suas 
músicas e relações sociais 

2015 ROSA, A. R. Z. A motivação do adolescente para a aprendizagem e a prática 
do violão na cidade de Curitiba (PR) 

2016 OLIVEIRA, R. R. 
SANTOS, R. A. T. 

As preferências musicais de jovens instrumentistas: relações 
com o repertório estudado. 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

Na dissertação de Mestrado intitulada “Música e construção de identidade na 

juventude: o jovem, suas músicas e relações sociais”, Moura (2009) aponta um desafio 

para os professores que trabalham com alunos jovens: a escassez de material didático 

exclusivo para adolescentes. Em geral, os métodos são direcionados para o público 

infantil ou adulto, e dificilmente algum deles pode suprir as necessidades do adolescente 

que está iniciando a aprendizagem musical. Essa questão pode exigir do professor um 

preparo anterior e exclusivo aos pedidos e objetivos desses alunos. Como o autor 

ressalta, “é evidente que falta um pouco mais de atenção a essa faixa etária importante 

                                                           
18 As aulas de instrumento musical possuem como objetivo primeiro, popularmente, o aperfeiçoamento 
técnico. Além disso, os conteúdos são específicos e próprios deste formato, e exige certa constância de 
prática diária além das aulas. Diferentemente das aulas da educação básica, que visam a musicalização, 
socialização, ampliação de repertório, conhecimento teórico musical, e não costumam exigir grande 
envolvimento do aluno fora da sala de aula. 
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da população [...]” (id., p. 20) para que seja possível oferecer uma educação musical 

adequada à sua realidade e preferências. 

A metodologia tradicional de ensino musical, pautada em repertório 

exclusivamente técnico e erudito, não é capaz de conquistar os alunos adolescentes, de 

acordo com Moura (2009). Por outro lado, em concordância com o conceito de 

autonomia anteriormente apresentado, o autor sugere que o professor pode incluir 

exemplos mais acessíveis ao ouvido do adolescente, sem se prender ao repertório 

tradicional por simples importância histórica. Ainda, a música erudita pode, sim, ser 

utilizada por sua qualidade e quantidade, mas não há necessidade de ser exclusiva nesse 

ambiente. Moura (id.) destaca que é possível que o professor abra espaço para que esses 

alunos tragam seus interesses à aula, para que os aspectos e conceitos musicais sejam 

desenvolvidos a partir deste repertório que está inserido na rotina do adolescente.  

No mesmo sentido, Pereira (2010) discorre sobre a forma que a música do 

cotidiano pode ser inserida na sala de aula, sendo o ideal, associá-la ao conteúdo 

científico para que não seja algo superficial. “Além disso, é necessário que os 

professores não adotem uma postura preconceituosa com relação às músicas dos 

adolescentes, trazendo essas músicas para a sala de aula com atitudes moralistas ou 

apontando-as como sendo de má qualidade” (id., p. 57). Sendo assim, identifica-se que 

há espaço para que a autonomia seja inserida no ambiente de aprendizagem, 

possibilitando troca mútua de conhecimentos entre professor e aluno. 

A motivação do adolescente para a aprendizagem musical foi estudada por Rosa 

(2015) em sua Dissertação de Mestrado “A motivação do adolescente para a 

aprendizagem e a prática do violão na cidade de Curitiba (PR)”. Em um estudo de 

levantamento, os dados foram colhidos através de questionários respondidos por 34 

adolescentes (12 a 18 anos) que estudam violão em escolas de música e conservatórios 

em Curitiba/PR. As questões tinham objetivos de conhecer os motivos que levaram o 

adolescente a iniciar os estudos em violão; avaliar a participação e influência dos pais e 

de artistas; levantar dados sobre organização do estudo, metas, estratégias e 

concentração; reconhecer os elementos de emoção e satisfação na prática; buscar a 

relação entre motivação e diferentes repertórios e métodos; e analisar se experimentam 

o fluxo (CSIKSZENTMIHALYI, 1975) na prática cotidiana. Os resultados apontaram 

que a motivação inicial se dá por diversas funções da música: 85,2% por gostarem de 

música, 38,2% para aprender um instrumento, 44,1% porque gostam do som, 35,2% 

para cultivar como hobby e passatempo, e 32,3% para aprender algo além das 



67 
 

disciplinas escolares. Os índices mostram que os adolescentes buscam as aulas de violão 

para encontrar novas atividades de interesse nesta nova fase, além da fruição e 

satisfação em tocar e ouvir. O principal incentivo para aprender violão, descrito pelos 

participantes, vem dos pais (41,1%), seguido de artistas famosos (32,3%). Percebe-se, 

então, a importância da família na motivação e a busca por novas referências e 

formação de personalidade e identidade. Outras respostas apontaram que falta de 

suporte, de instruções adequadas e de desafios adequados são os principais elementos 

responsáveis pelo decréscimo da motivação. Além disso, a preferência musical e a 

autonomia na escolha do repertório mostram-se determinantes no envolvimento do 

aluno na aprendizagem. O alcance ou superação de metas estabelecidas, como 

desenvolver a habilidade de tocar músicas escolhidas pelo próprio aluno, é capaz de 

proporcionar satisfação e felicidade ao indivíduo, aprimorando ainda mais seu 

envolvimento com o estudo e seu progresso musical e técnico. Porém, em atividades 

mais complexas, 
 
como tocar peças difíceis ou tocar em recitais, as declarações de satisfação e 
felicidade ficaram divididas entre os extremos: sempre ou nunca, o que leva a 
constatação de que, possivelmente, parte dos alunos desenvolveu tais tarefas 
experimentando estresse e ansiedade (ROSA, 2015, p. 87-88). 

 

Portanto, o cuidado na escolha adequada do repertório mostra-se essencial para o 

bom envolvimento do aluno nos estudos, para seu desenvolvimento técnico e cognitivo, 

e também para sua própria satisfação e prazer em aprender um instrumento musical. De 

forma que esta atividade seja exercida pelos alunos em concordância com seus gostos e 

preferências, origina um significado expressivo no aprender e praticar a música. 

Castro (2007), em sua pesquisa de Mestrado “Os benefícios psicológicos da aula 

de música: um estudo científico com adolescentes de 5as. e 6as. séries do ensino 

público brasileiro”, investigou as consequência na autoestima em alunos de 11 e 12 

anos de idade que iniciaram curso de violão. Para isso, avaliou 225 alunos de 5as. e 6as. 

séries do ensino fundamental de uma escola pública da periferia de Campinas-SP e 

separou ou 56 indivíduos com a menor pontuação no aspecto da autoestima. Desses 

alunos, formaram-se dois grupos com 10 participantes, aleatoriamente. Um grupo era de 

controle e o outro recebeu aulas de violão por 3 meses, sendo que os dois grupos 

passaram por avaliação antes e depois da intervenção. Os resultados apontam que o 

grupo que teve aulas de violão obteve melhoria em questões psico-sociais, como nas 

relações familiares, na sociabilidade e na autoestima, e diminuiu sentimentos de 
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inferioridade, dificuldades de interação e a sensação de pressão por parte do meio. O 

autor apontou 4 pontos principais sobre as consequências em sua conclusão: (1) o curso 

proporcionado pela pesquisa apresentou benefícios psicológicos aos adolescentes; (2) a 

autoestima implícita foi beneficiada, porém não houve resultados visíveis na autoestima 

explícita; (3) a autoestima implícita é potencializada com o envolvimento da família no 

processo de aprendizagem; e (4) a autoestima implícita também é potencializada quando 

há aproveitamento das potencialidades específicas de cada aluno. 

Conforme descrito anteriormente, evidencia-se que a autoestima entra em 

decréscimo no período da adolescência e que este fator pode trazer consequências 

negativas à motivação intrínseca para aprendizagem. Esta pesquisa de Castro (2007) 

aponta que a autoestima pode ser beneficiada nos alunos adolescentes de música, e por 

consequência, pode-se assumir que iniciar estudos em música trará impactos na 

motivação intrínseca em geral. Os reflexos da motivação podem se estender aos estudos 

no ensino regular, nas atividades cotidianas e na própria aprendizagem musical. É 

perceptível que a aprendizagem musical pode auxiliar a satisfazer as Necessidades 

Psicológicas Básicas, pois há espaço para que haja valorização e respeito à autonomia 

do aluno, pode reforçar o senso de competência frente às novas habilidades 

desenvolvidas, e possibilita a satisfação da necessidade de pertencimento, ao fazer parte 

de um novo meio social. Caso a atividade de ensino aprendizagem musical seja bem 

estabelecida, e o ambiente proporcionado satisfaça as Necessidades Psicológicas 

Básicas, a motivação será de boa qualidade e os alunos sentirão maior satisfação ao 

realizar a atividade. 

Uma pesquisa desenvolvida por Oliveira e Santos (2016), retratada no artigo “As 

preferências musicais de jovens instrumentistas: relações com o repertório estudado”, 

investigou 14 alunos de instrumento musical, entre 13 e 20 anos, em uma escola de 

música em Formosa-GO. Com objetivo de avaliar as relações entre as preferências 

musicais e as preferências do repertório de estudo, contou com um questionário com 

questões abertas e fechadas e entrevistas estruturadas. De acordo com os autores,  
 
Tentar mapear suas preferências musicais, assim como relacioná-las à sua 
aprendizagem musical, poderá trazer aportes para professores de escolas de 
música sobre a importância e a relevância de se ampliar a gama de 
conhecimentos sobre gêneros e estilos musicais (OLIVEIRA e SANTOS, 
2016, p. 85). 
 

A análise dos questionários indicou que a maior parte dos participantes tem 

como música preferida do repertório uma música de gênero diferente daquela preferida 
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para escuta. Portanto, cada atividade musical diferente pode possibilitar preferências 

diferentes, ou, inclusive, o senso de pertencimento à escola de música pode fazer com 

que o repertório favorito para aprendizagem esteja em consonância com este grupo 

social. Quanto à ampliação do leque de preferências musicais após o início dos estudos 

musicais, 8 participantes mostraram-se mais abertos às novas descobertas e 5  afirmam 

não terem ampliado o número de preferências. Inclusive, estes 5 escolheram aprender a 

tocar somente músicas de sua preferência e, portanto, demonstram falta de interesse 

para repertórios diferentes. Os autores afirmam que o professor de instrumento musical 

precisa se aproximar das preferências dos alunos mas também possibilitar que estes 

alunos tenham acesso e contato com repertórios diferentes para ampliar seu 

conhecimento e, possivelmente, despertar novos interesses. 

Este estudo de Oliveira e Santos (2016) aponta, principalmente, para a 

aproximação entre professor e aluno a partir das preferências musicais, a inserção ao 

meio social da escola de música trazendo novas descobertas e experiências, e possibilita 

o senso de pertencimento; mostra a necessidade de afirmar a autonomia do aluno, em 

respeito às suas preferências e vivências; e a possibilidade de satisfazer seu senso de 

competência, ao promover o ensino-aprendizagem do que faça sentido verdadeiro para o 

indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

4 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi realizada por meio de um Estudo de Levantamento 

(survey), que, de acordo com Gil (2008), é um tipo de pesquisa que utiliza a 

interrogação direta para tomar conhecimento do comportamento do público pesquisado: 

“basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, 

obter as conclusões correspondentes dos dados coletados” (GIL, 2008, p.55). O autor 

ainda aponta que as principais vantagens dos levantamentos são (a) o conhecimento 

direto da realidade, já que as pessoas informam sobre seus comportamentos; (b) 

economia e rapidez, pois através dos questionários entregues aos participantes o tempo 

despendido é pequeno; e (c) quantificação, pois os dados obtidos podem ser aplicados 

em gráficos e tabelas. 

O estudo de levantamento utilizado é de caráter quali-quanti, pois a coleta de 

dados ocorreu a partir de um questionário com questões fechadas, que podem gerar 

gráficos quantitativos para análise, e questões abertas, possibilitando uma reflexão mais 

aproximada do discurso de cada professor participante. 
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4.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados da pesquisa foram coletados através de questionário, pois, segundo 

Figueiredo (2015, p.98). Entre suas vantagens, estão: (a) o anonimato das respostas; (b) 

as pessoas podem responder no momento em que desejarem; e (c) as opiniões do 

pesquisador não influenciam os indivíduos em suas respostas (GIL, 2008). 

O questionário (disponível no Apêndice I) foi elaborado a partir da vivência da 

pesquisadora como professora de instrumento musical, além de conversas e diálogos 

informais com outros professores de música que também tinham alguma experiência 

com alunos adolescentes. Lembranças de eventos e situações específicas da rotina de 

sala de aula trouxeram diversos temas que foram transformados nas indagações deste 

questionário. O instrumento de coleta de dados buscou responder as questões propostas 

pela pesquisa, subdivididos em 5 categorias: (1) o perfil dos professores, nas questões 1 

a 7 (idade, instrumento que leciona, há quanto tempo leciona, cidade(s) e estado(s) em 

que (nos quais) atua, formação); (2) quais são as demandas que o adolescente leva para 

a aula de música e que interfiram no processo motivacional, nas questões 8 a 11; (3) as 

estratégias de motivação encontradas pelo professor, questões 12 a 17; (4) a percepção 

do professor frente às Necessidades Psicológicas Básicas (DECI e RYAN, 2000) dos 

alunos, questões 18 a 28; (5) as dificuldades em manter o aluno motivado, na questão 

29. Os dados obtidos através dos questionários serão dispostos em gráficos e tabelas 

para facilitar a análise dos resultados. 

A maior parte das perguntas deste questionário possibilitou resposta de escolhas 

múltiplas, pois nesses casos, as alternativas não são necessariamente contraditórias. 

Ainda, as opiniões dos professores participantes puderam ser expressas por meio da 

resposta “Outros. Especifique:”, pois se considerou que as possibilidades de 

comportamento dentro da sala de aula podem ser múltiplas. 

Uma carta foi anexada ao questionário a fim de aproximar o participante do tema 

da pesquisa, apresentar uma média do tempo necessário de preenchimento, e definir o 

público ao qual o questionário é direcionado. O Apêndice II contém a Carta enviada por 

e-mail acompanhando o link de acesso ao questionário digital. O Apêndice III apresenta 

a Carta anexada ao questionário físico, que foi entregue em mãos.  
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A pesquisa e o questionário foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética 

da Universidade Federal do Paraná, através da Plataforma Brasil19. Dessa forma, a 

participação dos respondentes é efetivada com a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, disponível no Apêndice IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 CAAE: 33622820.1.0000.0102       Número do Parecer: 4.240.912                                                     
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4.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O público ao qual o questionário foi destinado foi formado por professores de 

instrumento musical, que tivessem alguma experiência com alunos adolescentes, 

definido entre 12 e 18 anos. A seleção dos participantes se deu por meio de uma 

amostragem não probabilística, cujo modelo foi a amostragem por acessibilidade ou 

conveniência (GIL, 2008). Segundo Gil (2008, p. 94) a amostragem por acessibilidade 

ou conveniência é um modelo sem rigor estatístico, na qual “o pesquisador seleciona os 

elementos a que tem acesso”. Dessa forma, foram convidados a participar da pesquisa 

professores de instrumento que tivessem algum nível de proximidade com a 

pesquisadora, como colegas de graduação e pós-graduação, e escolas de música em 

bairros de fácil acesso. 

O contato com os participantes foi realizado através do meio digital e também 

presencialmente. O questionário digital e sua Carta (Apêndice II) foram encaminhados 

por mensagem de e-mail e por meio de mensagens em redes sociais. Para a entrega do 

questionário físico e sua Carta (Apêndice III), foi feito contato com três Escolas de 

Música, da cidade de Curitiba, para confirmar a disponibilidade na participação. Em 

seguida, os questionários foram entregues em suas respectivas secretarias para que 

fossem distribuídos entre os professores. Posteriormente, foram recolhidos pela 

pesquisadora para serem analisados. A forma de participação com o questionário físico 

não trouxe muitos participantes, e, por isso, a coleta ocorreu principalmente por meio 

digital. Ao total, a coleta de dados teve abrangência de 25 professores participantes. 

Todos os participantes participaram voluntariamente e os questionários foram 

analisados de forma anônima, da mesma forma como é determinado pelo Comitê de 

Ética.  
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4.3 O PRÉ-TESTE (OU TESTE PILOTO) 

 

Anteriormente ao início da coleta de dados definitiva, o questionário passou por 

um pré-teste, pois, de acordo com Markoni e Lakatos (2003) esta ferramenta é capaz de 

apontar possíveis falhas, inconsistências e ambiguidades neste instrumento de coleta de 

dados. De acordo com as autoras, o pré-teste pode trazer reformulações nas questões e 

melhorias que reforçam três elementos importantes para a pesquisa: fidedignidade (os 

resultados serão os mesmos independente de quem o aplique), validade (as questões 

estão em concordância com os objetivos da pesquisa), e operatividade (utilização clara 

da linguagem, com vocabulário acessível). 

Portanto, em outubro de 2020 o questionário foi enviado a 5 professores de 

instrumento musical, como pré-teste. Destes, 4 participaram e 2 ofereceram observações 

e sugestões de pequenas alterações. Os comentários oferecidos foram imprescindíveis 

para que algumas alterações fossem incluídas na versão final do questionário, a fim de 

trazer mais clareza e direcionamento para os objetivos das perguntas e da pesquisa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo traz as informações obtidas a partir da coleta de dados e, 

simultaneamente, traça diálogo com a fundamentação teórica. A apresentação dos dados 

segue de igual maneira ao instrumento de coleta de dados, o questionário, e aos 

objetivos específicos desta pesquisa.  

A seção 5.1 Perfil dos professores participantes traz dados como idades, 

sexo/gênero, instrumento que leciona, tempo como professor, cidade(s) na(s) 

qual(quais) atua, e formação. 

A seção 5.2 Demandas dos alunos adolescentes traz informações sobre as 

demandas específicas que os professores recebem em suas aulas dos alunos 

adolescentes.  

A seção 5.3 Estratégias de motivação utilizadas pelos professores traz dados 

relativos às atitudes dos professores frente às demandas cotidianas na sala de aula. 

A seção 5.4 Percepção dos professores sobre as Necessidades Psicológicas 

Básicas dos alunos é centrada na promoção da motivação a partir das necessidades 

psicológicas, sendo cada uma analisada separadamente em sub-seções: 5.4.1 

Autonomia, 5.4.2 Competência, e 5.4.3 Pertencimento. 

Em seguida apresenta-se a seção 5.5 Dificuldades dos professores em promover 

a motivação, que aponta as principais razões para desmotivação encontradas pelos 

professores. 

Os dados quantitativos serão trazidos de forma numérica e, eventualmente, 

gráfica através de Figuras. A coleta de dados também possibilitou o registro de material 

qualitativo, nas perguntas abertas. Nesses casos, para reservar o direito ao anonimato, 

cada questionário recebeu um número aleatório, entre 01 e 25. Então, o/a professor/a 

participante será identificado por uma abreviatura que contém a letra P (professor ou 

professora) mais o número equivalente (exemplo: P01 significa professor ou professora 

do questionário 01).  
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5.1 PERFIL DOS PROFESSORES PARTICIPANTES 
 

As perguntas do questionário referentes ao perfil do professor são aquelas de 

numeração 1 a 7. Estas perguntas buscam trazer mais informações sobre os participantes 

a fim de compreender a realidade e o contexto do qual os dados dizem respeito. Devido 

às limitações geográficas e de redes de contatos, os resultados não podem ser 

generalizados e refletem somente o contexto sócio-cultural e população em que a 

pesquisa ocorreu. 

Ao todo, participaram 25 professores, com idades entre 22 e 54 anos (de acordo 

com a Figura 01 e Figura 02). Destes, 13 são do gênero masculino (52%), e 12 do 

gênero feminino (48%). Quanto ao gênero, observa-se que a população pesquisada ficou 

bem dividida. 
 

FIGURA 01 – PERFIL DE IDADE DOS PARTICIPANTES 
 

FAIXA DE IDADE (ANOS) QUANTIDADE 
22-24 03 
25-29 08 
30-34 08 
35-39 02 

A partir de 40 04 
 

FONTE: A autora (2022). 
 
 

FIGURA 02 – PORCENTAGENS DAS FAIXAS DE IDADE 
 

FONTE: A autora (2022). 
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FIGURA 04 – CIDADES DE ATUAÇÃO 
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Quanto à formação, 3 professores (12%) têm graduação incompleta; 9 

professores (36%) têm graduação completa; 6 professores (24%) têm especialização; e 7 

professores (28%) têm Mestrado. Nenhum participante tem Doutorado. 

Para a questão 7, “Caso sua Graduação tenha sido (ou está ocorrendo), na área 

de Música, marque se:”, 11 professores (44%) marcaram a opção Licenciatura, 14 

professores (56%) marcaram Bacharelado. Destas porcentagens, 1 professor (4%) 

marcou as duas alternativas, e 1 professor (4%) deixou sem resposta. 

Em síntese, a partir dos dados sobre caracterização geral dos participantes da 

pesquisa, observa-se que: a maioria dos docentes possui faixa etária entre 25 e 34 anos; 

lecionam 17 instrumentos/cursos musicais diferentes; e a maior parte (40%) tem tempo 

de atuação entre 6 e 10 anos. Os participantes da pesquisa lecionam em 10 cidades 

diferentes, a maior parte (36%) tem como maior nível de estudo em música a graduação 

completa, e 52% tem algum nível de especialização em música. 

. 
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5.2 DEMANDAS DOS ALUNOS ADOLESCENTES 
 

As questões de 8 a 11 eram relativas às demandas que os alunos adolescentes 

levavam às aulas de instrumento que podiam interferir no processo motivacional. Essas 

demandas poderiam trazer consequências no que diz respeito às ações e atitudes dos 

professores no que diz respeito ao planejamento das aulas e do repertório. 

A questão 8 perguntava se o professor costumava conversar com o adolescente 

sobre o motivo que o levou a estudar música. A resposta “sim” foi escolhida por 23 

professores (92%), a resposta “não” foi escolhida por 1 professor (4%), e a resposta “às 

vezes”, 1 professor (4%). 

Os motivos identificados pelos professores, apontados na questão 9, estão 

expressos na Figura 05. A Figura apresenta os dados de forma decrescente em relação à 

quantidade de vezes que o motivo foi escolhido. Nesta questão os professores poderiam 

marcar mais de uma alternativa, portanto a coluna “quantidade” apresenta o número de 

vezes que aquela resposta foi escolhida, e a coluna “porcentagem” leva em consideração 

a soma total de respostas escolhidas pelos professores (107 escolhas). A alternativa 

“outros” foi escolhida somente uma vez, na qual P19 (professor ou professora do 

questionário 19) respondeu: “algum parente achou que tinha ‘talento’.” 
 

FIGURA 05 – MOTIVOS QUE LEVAM O ADOLESCENTE A ESTUDAR MÚSICA 
 

MOTIVO QUANTIDADE PORCENTAGEM 
Por conta de artistas e bandas que costuma ouvir 15 14,02% 
Apreciação do timbre do instrumento 14 13,08% 
Tocar no grupo religioso que frequenta 12 11,22% 
Algum parente propôs/pediu 09 08,41% 
Ouviu alguém próximo tocar 09 08,41% 
Vários membros da família tocam um instrumento 
(familiaridade com a música) 09 08,41% 

Gosta de ouvir música 08 07,48% 
Fez aulas de música quando era mais novo e o interesse 
retornou 07 06,54% 

Tocar em banda com amigos 07 06,54% 
Para tocar e cantar ao mesmo tempo 06 05,61% 
Aprender uma música específica 05 04,67% 
Para vestibular de música 05 04,67% 
Outros 01 0,94% 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
A apreciação sonora aparece em “apreciação do timbre do instrumento”, “ouviu 

alguém próximo tocar”, “por conta de artistas e bandas que costuma ouvir”. A 
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sonoridade parece ser fator bastante relevante na escolha do instrumento, e pode dizer 

respeito à identidade social. De acordo com Moura (2009, p. 29), 
 
é provavelmente nesse nível de identidade que a música tenha um papel mais 
relevante, principalmente em fases como a juventude, em que as descobertas 
são muitas e muito intensas, quando há uma propensão maior à influência dos 
outros, já que a identidade pessoal ainda não está totalmente formada (e 
talvez nunca venha a estar, por se tratar de algo em constante transformação e 
construção). 
 

O autor ainda complementa que a identidade social é formada a partir de 

características obtidas em relações sociais, que se tornam mais significativas na faixa 

etária em questão. Leal e Facci (2014) também afirmam que o estabelecimento de 

relações pessoais mais íntimas acontece, pela primeira vez, no período da adolescência, 

e a partir da comunicação absorvem conteúdo social e cultural.  

Outras respostas amplamente escolhidas, como “tocar no grupo religioso que 

frequenta”, “tocar em banda”, “ouviu alguém próximo tocar”, “vários membros da 

família tocam um instrumento”, também vêm ao encontro da formação da identidade 

social a mostram a importância, na vida dos adolescentes, da prática musical atrelada à 

cultura do grupo em que convivem, além da experimentação dos atributos das diferentes 

“tribos” (MOURA, 2009). Portanto, os alunos podem buscar nas aulas de música a 

formação de sua identidade social, através da experimentação da comunicação musical e 

dos significados que cada estilo/gênero carrega. 

A alternativa “fez aulas de música quando era mais novo e o interesse retornou” 

aponta que a experiência prévia com ensino formal pode ter certa relevância na 

motivação para praticar. De acordo com a pesquisa de Freer e Evans (2017), ainda que a 

experiência prévia possa ser um fator levemente significativo, é menos importante que a 

satisfação das necessidades psicológicas básicas e a valorização da atividade musical 

para continuar os estudos em música. Portanto, mesmo que a motivação do aluno seja 

atribuída às experiências passadas, a satisfação das necessidades psicológicas é que 

possibilitará a manutenção da motivação. 

A resposta apresentada na alternativa “outros” apontou a necessidade de cautela 

sobre as afirmações sobre “talento”, pois desta forma o aluno não desenvolve o senso de 

competência e resiliência frente às dificuldades que podem surgir com o avançar do 

desenvolvimento musical e técnico. Atribuir o desenvolvimento musical ao esforço 

pode motivar os alunos a se esforçarem para alcançar seus objetivos. E ao contrário, 

caso acreditem que seu sucesso dependa de suas habilidades inatas e venham a 
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Como mostram as Figuras 05 e 06, o hábito de escuta é um fator extremamente 

relevante, tanto para iniciar os estudos em música, quanto no decorrer da aprendizagem. 

Isto mostra o quanto este hábito está presente na vida destes adolescentes e é importante 

para eles. Pereira (2010, p. 50) afirma que “os adolescentes se preocupam com sua 

imagem pública e desejam se identificar com ídolos musicais e com outros 

adolescentes”, portanto, seu hábito de escuta tem importância além da fruição pessoal, e 

passa a imagem que o indivíduo quer manter pública perante seus colegas. O apreço do 

adolescente por um determinado repertório tem como consequência, então, a construção 

de sua identidade. Aprender músicas para apresentações também reforça a identidade 

social atrelada à música, pois envolve a participação da comunidade, de colegas e da 

família, seja para prestigiar ou para tocar em conjunto (MOURA, 2009). A facilidade de 

acesso a tutoriais na internet também é bastante evidente nas respostas e pode tornar-se 

um desafio para o professor, pois não há filtros com relação à habilidade exigida e 

envolve outras técnicas de aprendizagem que não são comumente utilizadas em sala de 

aula. Estes três primeiros motivos fazem parte da motivação intrínseca, ou ainda, 

motivação extrínseca de regulação autônoma (DECI e RYAN, 2000). Já a opção 

“aprender música que um parente ou amigo pediu” pode ser percebida como uma 

regulação controlada, visto que não partiu da intenção do próprio aluno, e pode estar 

vinculada a elementos controladores, como a aprovação de quem fez o pedido, pressão 

ou fuga de alguma punição. O comportamento controlado é definido como aquele 

exercido por motivos extrínsecos ao indivíduo e não favorece a integração entre a 

personalidade, consciência e comportamento do mesmo (id.), portanto, o indivíduo não 

se sente a origem de suas próprias ações. De acordo com Deci e Ryan (1985), quando a 

pessoa age a partir de lócus de causalidade externo, suas atitudes acontecem em busca 

de recompensas e desenvolve a atividade por conta de um fim específico, ao invés de 

fazer simplesmente por fruição. Nestes casos, a internalização e valorização da 

atividade musical podem ser desenvolvidas pelo professor através da satisfação das 

necessidades psicológicas, possibilitando autonomia, pertencimento e senso de 

competência, na escolha de repertório, na definição de objetivos, no entendimento da 

função de cada atividade, na fruição do estudo criativo e consciente (RYAN e DECI, 

2000; TUCKER, 2017). 
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5.3 ESTRATÉGIAS DE MOTIVAÇÃO UTILIZADAS PELOS PROFESSORES 
 

Para conhecer as atitudes dos professores frente às demandas motivacionais, as 

questões 12 a 17 foram referentes às estratégias utilizadas em sala de aula com os 

adolescentes.  

A questão 12 teve a seguinte pergunta: “caso você perceba, eventualmente, que 

o aluno não demonstra interesse pelo repertório que está sendo aprendido, qual(is) 

seria(m) a(s) sua(s) estratégia(s)”. Esta pergunta leva em consideração um possível 

cenário no qual os objetivos definidos previamente entre professor e aluno podem não 

refletir mais os desejos do aluno, e portanto, exigir mudança de planos, com novos 

objetivos e estratégias para alcançá-los. Como foi possível marcar mais de uma 

alternativa, obteve-se 67 respostas ao total. A relação das respostas encontra-se na 

Figura 07. A alternativa “outros” obteve somente uma resposta, de P06: “às vezes 

adapto técnicas mais tradicionais a um repertório que o aluno quer.” 

 
FIGURA 07 – ESTRATÉGIAS PARA OS ALUNOS SEM INTERESSE 

 
RESPOSTAS QUANTIDADE 

Estabeleço conversa para descobrir o que ele não está gostando ou está faltando 23 
Pensamos juntos num repertório diferente, que mescle músicas escolhidas pelo 
próprio aluno e outras por mim 22 

Busco outras alternativas de repertório, se for preciso, mudo de método 19 
Desisto desta música e passo para a próxima do mesmo método 01 
Não insisto no meu planejamento 01 
Outros 01 
Continuo com o planejamento inicial tendo em vista o desenvolvimento técnico 
e musical do aluno 00 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
As respostas desta questão apontam que os professores prezam pela diversidade 

de abordagens e adaptação ao contexto individual de cada aluno. Portanto, colaboram 

com a satisfação das necessidades psicológicas de autonomia e pertencimento. Evans e 

Liu (2018) esclarecem que ajudar os alunos a desenvolver uma rotina de prática que 

esteja alinhada com suas prioridades pode auxiliar a satisfazer a necessidade de 

autonomia. Os autores também afirmam que valorizar o papel do aluno no ambiente de 

aprendizagem auxilia na satisfação da necessidade de pertencimento. 

 Por sua vez, a alternativa “continuo com o planejamento inicial tendo em vista o 

desenvolvimento técnico e musical do aluno” não obteve nenhuma escolha, portanto, a 

população pesquisada tem perfil de reconhecer as necessidades dos alunos e permitir 
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que os alunos tomem as decisões que lhes convém. Leal e Facci (2014) reforçam que o 

adolescente precisa de espaço para exercer sua autonomia, pois a maturidade social e a 

conquista de novos direitos são diretamente proporcionais. Neste sentido, o adulto pode 

estabelecer com o adolescente uma relação que contemple estes direitos, com o objetivo 

de auxiliá-lo a desenvolver a independência, a comunicação, a responsabilidade, por 

exemplo. Caso o professor possa estabelecer um vínculo com o aluno que dê espaço 

para a autoexpressão, pode satisfazer as necessidades de pertencimento e autonomia. 

A questão 13, “supondo que você tenha um aluno resistente para aprender o 

repertório necessário para o seu desenvolvimento técnico-musical, como você atuaria”, 

obteve 52 respostas, visto que era possível escolher mais de uma alternativa. A relação 

das respostas e quantidade de vezes que cada uma foi escolhida está representada na 

Figura 08. 
FIGURA 08 – ALTERNATIVAS PARA ALUNOS QUE NÃO SE INTERESSAM PELO 

REPERTÓRIO “NECESSÁRIO” 
 

RESPOSTAS QUANTIDADE 
Proporia várias alternativas que trabalhem as mesmas habilidades 19 
Redefiniria em conjunto os objetivos e estratégias de aprendizagem 12 
Conversaria sobre a necessidade de aprender mesmo que a princípio não goste 
muito 10 

Permitiria que o aluno traga uma música de seu interesse se ele aprender uma 
música que seja escolhida por mim 08 

Outros 02 
Trabalharia somente músicas trazidas pelo aluno 01 

 

FONTE: A autora (2022). 

 

A opção “outros” obteve duas respostas:  

P06: “nesse caso também é possível trabalhar técnicas tradicionais necessárias 

dentro de um novo repertório, no caso colocando escalas e técnicas em determinados 

trechos.” 

P24: “começaria trabalhando com uma música que ele quer aprender e com o 

tempo tento inserir o meu planejamento sem ele perceber e observar com o tempo 

necessidade de aprender [aquele repertório].” 

O repertório “necessário” para aprendizagem do instrumento pode ser muito 

subjetivo aos olhos de cada professor. Ainda que alguns instrumentos tenham um 

repertório mais tradicionalmente estabelecido, cabe ao professor interpretar a 

necessidade daquele método para cada aluno. Porém, a quantidade de respostas 

escolhidas pelos professores nesta questão mostram um abismo entre os métodos por 
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eles trabalhados e aquele que o aluno quer aprender. As hipóteses levantadas são duas: 

os alunos adolescentes querem aprender, muitas vezes, repertório mais difícil do que 

suas habilidades musicais estão desenvolvidas e fica a cargo do professor saber conduzir 

a situação; e/ou os métodos existentes trabalham o ensino-aprendizagem sobre 

repertório não atrativo aos ouvidos dos adolescentes. Moura (2009) afirma que os 

professores de música podem ter dificuldades em encontrar materiais didáticos 

direcionados ao público jovem, visto que os métodos são comumente direcionados a 

crianças ou adultos. O autor complementa que o material tradicionalmente utilizado 

para ensino de música segue um modelo conservatorial, o qual utiliza músicas clássicas 

e eruditas distantes do repertório ouvido pelos jovens. Segundo o autor, o professor não 

precisa utilizar determinados materiais somente por sua importância histórica, mas 

aproveitar exemplos mais acessíveis aos ouvidos adolescentes para desenvolver o 

conhecimento teórico-musical. Evans (2015) também aponta que as aulas individuais de 

instrumento, comumente, não favorecem a autonomia dos alunos, pois os professores 

decidem dentro do repertório tradicional o que deve ser desenvolvido nas aulas, 

apoiados, com frequência, em exercícios técnicos. 

Intercalar repertório trazido pelo aluno e repertório proposto pelo próprio 

professor pode ser benéfico à motivação dos alunos, pois auxilia na satisfação das 

necessidades psicológicas básicas e, de acordo com Ryan e Deci (2017), a satisfação das 

necessidades permite a internalização dos valores da atividade e a promoção da 

motivação para realizar a mesma. Levando em consideração o contexto educacional, 

Pereira (2010) afirma que é importante quando o professor está atento ao conhecimento 

cotidiano que o adolescente leva para as aulas, e reconhece, ainda, que este 

conhecimento prévio pode ser alinhado ao conteúdo científico a fim de proporcionar 

aprendizado real. Oliveira e Santos (2016, p. 95) confirma que “precisamos querer 

conhecer e nos aproximar das preferências de nossos alunos, mas também temos que 

promover a inclusão de repertórios variados que possam abrir o escopo do seu 

conhecimento.” 

A alternativa de trabalhar somente músicas trazidas pelo próprio aluno foi 

marcada por um(a) professor(a) de bateria. Ou seja, o instrumento lecionado pode 

facilitar ou dificultar as opções do professor sobre repertório, visto que a bateria pode 

permitir mais facilmente improvisos e arranjos do que outros instrumentos.  

De todo modo, os professores pesquisados marcaram, em geral, mais de uma 

alternativa, o que complementa a questão anterior no sentido de utilizar mais de uma 
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tática/estratégia para abordar qualquer resistência dos alunos. Alternativas criativas para 

vencer os desafios podem oportunizar a satisfação das necessidades psicológicas e a 

promoção da motivação (EVANS e LIU, 2018).  

A questão 14 perguntava quais eram as atitudes do professor caso o aluno 

quisesse aprender uma música de nível técnico muito acima do nível já desenvolvido. 

Como a questão permitia múltiplas escolhas, obteve-se ao total 61 respostas, conforme 

representado na Figura 09. 
 

FIGURA 09 – ATITUDES FRENTE AO DESEJO DO ALUNO DE APRENDER MÚSICAS 
MAIS DIFÍCEIS QUE SEU NÍVEL TÉCNICO 

 
RESPOSTAS QUANTIDADE 

Converso que ainda não é o momento 16 
Faço por conta própria uma versão mais simplificada 15 
Procuro versões simplificadas 12 
Procuro alternativas de músicas e estilos parecidos 09 
Encaro o desafio de ensiná-lo a tocar 06 
Outros 03 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
A opção “outros” obteve as seguintes respostas: 

P06: “Se for uma música popular escolho simplificada, se for erudita explico que 

ainda não tem a maturidade musical, aí incentivo a estudar mais para atingir o objetivo.” 

P11: “Se o aluno se dedica, me proponho a usar essa música, e aos poucos 

vamos identificando juntos onde acontecem os problemas e em que ele pode se dedicar 

mais (por exemplo, divisões rítmicas mais complexas do que ele já entende/toca).” 

P25: “Depende do caso. Se não restar saída ensino mesmo que seja simplificada. 

Mas sempre haverá muitas músicas que podem ser trabalhadas.” 

Aqui os dados também apontaram para a variedade de estratégias que a 

população pesquisada consegue adotar para satisfazer as necessidades dos alunos e 

mantê-los motivados. Estes momentos em que os alunos querem aprender um repertório 

mais difícil pode ser uma boa oportunidade para fortalecer, nos alunos, os sensos de: 

autonomia, ao dar espaço para que o aluno traga suas próprias escolhas para a aula 

(TORRES, 2008; LEAL e FACCI, 2014, PEREIRA, 2010; ARAÚJO e BZUNECK, 

2019); pertencimento, ao ser ouvido pelo professor e este procurar arranjos mais 

apropriados (LEAL e FACCI, 2014; PEREIRA, 2010; OLIVEIRA e SANTOS, 2016, 

ARAÚJO e BZUNECK, 2019; RYAN e DECI, 2017); e competência, ao praticar e 

desenvolver suas habilidades com desafios de nível técnico adequado (BUCURA, 2019; 

ARAÚJO, 2015; ARAÚJO E BZUNECK, 2019; RYAN e DECI, 2017). Por sua vez, a 
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opção “encaro o desafio de ensiná-lo a tocar” pode ameaçar a satisfação da necessidade 

de competência caso exija do aluno uma dedicação para a prática além do habitual. 

Ryan e Deci (2017) apontam que desafios muito difíceis podem frustrar o senso de 

competência e aumentar os níveis de ansiedade. 

A pergunta 15 questionava como o professor agiria quando o aluno acreditasse 

que uma música era muito difícil antes mesmo de começar a estudá-la. Como sendo de 

múltiplas escolhas, esta questão obteve 63 respostas conforme mostra a Figura 10. 
 

FIGURA 10 – ESTRATÉGIAS UTILIZADAS QUANDO O ALUNO NÃO SE SENTE CAPAZ 
 

RESPOSTAS QUANTIDADE 
Traçamos um plano de estudo, separando por trechos e analisando juntos 23 
Encorajo lembrando que com estudo e dedicação ele pode superar 18 
Encorajo com convicção de que ele apresenta nível técnico para superar 18 
Procuro uma alternativa mais fácil 02 
Outros 02 
Procuro uma alternativa de igual dificuldade 00 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
A alternativa “outros” obteve as seguintes respostas:  

P06: “depende se foi o aluno que escolheu ou o professor, quando o aluno 

escolhe às vezes não se atinge o objetivo, quando o professor escolhe já sabe o nível do 

aluno facilitando a execução.” 

P24: “Estudamos juntos no começo da música, mostrando que consegue.” 

Esta questão diz respeito ao senso de competência, das necessidades 

psicológicas básicas, mas também às crenças de autoeficácia (BANDURA, 1997). 

Definir objetivos pequenos, como na alternativa que obteve mais respostas (“traçamos 

um plano de estudo, separando por trechos e analisando juntos”), pode ser benéfico à 

motivação, visto que pequenos desafios são mais fáceis de superar do que um grande 

objetivo final (BUCURA, 2019). Simultaneamente, reforçar ao aluno que dedicação e 

prática são suficientes, neste caso, para vencer o desafio pode auxiliar a motivação 

intrínseca. Ao contrário, reforçar estereótipos de talento e habilidade nata pode 

desestimular a prática no decorrer do tempo (TUCKER, 2017; EVANS e LIU, 2018; 

BUCURA, 2019). 

A população pesquisada não escolheu a resposta “procuro uma alternativa de 

igual dificuldade”, o que pode ser benéfico pois percebem que a hesitação do aluno 

pode ter outros motivos que não são necessariamente a falta de habilidade propriamente 

dita. Nestes casos que o professor sabe que o aluno tem condições de cumprir a tarefa, 
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mas hesita em fazê-lo, deve-se buscar descobrir os motivos - que pode ser baixa crença 

de autoeficácia e medo de correr riscos, por exemplo - já que na prática musical as 

possíveis falhas podem ser facilmente percebidas por outras pessoas (BUCURA, 2019). 

A pergunta 16 foi a seguinte: “Se eventualmente você observa que o aluno 

resiste ou se sente muito desconfortável em relação às apresentações organizadas pela 

escola/instituição, como você costuma resolver tal situação?”. Sendo uma questão de 

múltipla escolha, obteve-se 70 respostas, como descritas na Figura 11. 
 

FIGURA 11 – ESTRATÉGIAS UTILIZADAS QUANDO O ALUNO RESISTE A 
APRESENTAÇÕES 

 
RESPOSTAS QUANTIDADE 

Procuro alternativas de pequenas apresentações para que possa adquirir confiança 16 
Fazemos ensaios 14 
Não insisto 11 
Fazemos uma preparação psicológica consistente antes da apresentação 10 
Trabalhamos relaxamentos e respirações antes e no dia da apresentação 10 
Outros 06 
Confio que o aluno aprendeu e não me envolvo com suas questões emocionais 
particulares 01 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
A opção outros obteve as seguintes respostas:  

P01: “mas quando vejo que a pessoa realmente não se sente confortável, eu não 

insisto mais.” 

P04: “não insisto, porém passo a trabalhar em aula para que o aluno esteja mais 

confortável e preparado para próximas apresentações.” 

P05: “a princípio tento aos poucos convencer o aluno durante os ensaios, mas se 

ele realmente não quiser, não insisto mais.” 

P09: “incentivo o aluno tocar para seus amigos e parentes para se preparar para a 

apresentação.” 

P13: “para treinar para apresentações, sempre gravo vídeos com os alunos, para 

se acostumarem à exposição, mesmo que os vídeos sejam vistos somente por mim e 

pelo próprio aluno.” 

P14: “procuro dialogar para entender os motivos que deixam o aluno nessa 

situação de desconforto. Se sinto que posso ajudá-lo, busco alternativas para que ele 

adquira essa confiança. Se percebo resistência até mesmo em dialogar eu não insisto e 

confio em seu objetivo de no momento atual ele estar aprendendo apenas pelo prazer 

individual sem a necessidade de exposição.” 

P20: “pergunto mais de uma vez mas não forço nada.” 
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P24: “tocamos juntos.” 

Nesta questão os professores sentiram-se mais à vontade para expressar na 

resposta aberta suas estratégias. Os números obtidos nas respostas fechadas e os 

discursos da opção “outros” mostram que os professores utilizam uma série de 

estratégias para deixar o aluno mais confortável nas situações de apresentações. 

Percebe-se a preocupação em usar alternativas de motivação, estudo e relaxamento para 

a preparação, mas também o cuidado em não insistir além da resposta definitiva do 

aluno em respeito à sua autonomia. O controle da ansiedade de palco está diretamente 

ligado à motivação para praticar e apresentar. Bucura (2019) aponta três estratégias para 

auxiliar a controlar a ansiedade de palco: gravar os alunos em sua prática para que 

possam começar a se visualizar no papel de performance; apresentar para pequenos 

grupos de colegas ou familiares; e praticar técnicas de relaxamento. 

A questão 17, “que outras estratégias você utiliza para motivar os alunos 

adolescentes”, teve como objetivo abrir um espaço, sem respostas prontas, para que os 

professores dissertassem mais sobre suas experiências. Dessa forma possibilitou 

informações qualitativas, com participação de 72% dos professores pesquisados (18 

respostas). As respostas estão apresentadas na sequência deste texto, com eventuais 

interposições teóricas. 

P01: “apreciar música junto com a pessoa para ampliar repertório e mostrar as 

possibilidades; ouvir suas indicações; propor pequenos desafios como: gravar vídeos 

tocando, tocar e cantar junto com a pessoa; propor que ela toque e cante com outras 

pessoas que gosta.” 

Bucura (2019) aponta sobre o cuidado necessário às formas de oferecer feedback 

aos alunos, mostrar somente vídeos bem elaborados que mostram exclusivamente o 

resultado final não favorece a auto-eficácia do aluno. Para que o aluno reconheça o 

caminho que deve ser percorrido para a performance, é preciso que observe o processo e 

dedicação necessários para chegar ao objetivo. A autora, inclusive, sugere que os 

professores apresentem aos alunos os músicos amadores da comunidade, a fim de 

conhecer um ponto de vista real.  

P03: “abordar e conversar sobre o repertório do aluno.” 

P05: “uso bastante da motivação pelo repertório, busco conhecer bem os gostos 

do aluno para propor algo que seja interessante para o gosto dele e também para os 

trabalhos técnicos.” 
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P06: “motivando a estudar para seu benefício intelectual, para seu benefício 

corporal visando a saúde do corpo e mente. Também trazendo as possibilidades de 

execução de repertório de ser interesse.” 

Estas respostas, de P03, P05 e P06, vêm ao encontro da internalização do valor 

da atividade musical a partir da motivação extrínseca, que pode ser bastante eficaz para 

os alunos que ainda não estão intrinsecamente motivados (RYAN e DECI, 2000; 

TUCKER, 2017). É uma alternativa muito válida e eficaz, desde que também haja 

preocupação em satisfazer as necessidades psicológicas básicas dos alunos. 

P07: “procuro trazer um repertório que faça parte do gosto dele, incentivo a 

tocar em grupo com outras crianças e adolescentes... Geralmente tocar em grupo traz 

uma motivação a mais.” 

P08: “toco músicas para motivá-los com a sonoridade desejada, mostro vídeos 

de apresentações/execução de outros instrumentistas, peço para eles escreverem uma 

música ou no meio de uma improvisar. Também não insisto somente a repetição em 

tocar, busco atividades variadas que envolvam o corpo/voz e resolvem as questões 

técnicas da flauta, como solfejar a música, ou bater ritmo nas palmas e andar marcando 

o tempo, fazer treinamento mental se imaginando tocar, dançar a música, treinar 

somente a digitação com a atenção visual em outra coisa (filme, desenho...), como 

também olhando no espelho com atenção visual nos dedos imaginando o som, variar 

ritmicamente uma melodia (trocar a ordem dos acentos e colcheias), estourar o sopro ou 

soprar menos na música para chegar no timbre e afinação agradável, soprar outras 

coisas (garrafa, papel...), desmontar a postura e tentar tocar/ comparar com a postura 

correta.” 

P09: “sempre procuro trazer estilos musicais que agradem o aluno, procurando 

músicas que estejam de acordo com a dificuldade técnica que estamos trabalhando; 

sempre mostro o resultado final que buscamos ao fazer algum exercício técnico 

específico, deixando claro aonde ele pode chegar vencendo esse exercício com um 

exemplo prático.” 

A partir das respostas de P07, P08 e P09, é possível relacionar suas opiniões 

com a ideia que, para satisfazer a necessidade de competência, é importante mostrar os 

objetivos finais, mas também os meios para alcançá-los (BANDURA, 1997; EVANS e 

LIU, 2018; TUCKER, 2017; BUCURA, 2019). Então, o professor pode mostrar o 

objetivo final, como por exemplo, a sonoridade desejada. E em seguida, mostrar as 

formas de estudo que podem levar àquele objetivo, praticando junto em aula e traçando 
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a estratégia de estudos para a semana de forma a amadurecer o que foi trabalhado em 

aula. Outros exemplos de estratégias foram abordadas nas respostas de P11, P12, P13, 

P14, P16, P18, P19, 021, P23, P24 e P25: 

P11: “utilizo o improviso baseado em algum conteúdo que estamos 

trabalhando.” 

P12: “tocar para amigos e familiares, estudar com outras pessoas perto.” 

P13: “sempre gosto de trabalhar com o repertório do aluno e estilos que ouve 

diariamente, assim sinto que eles se sentem mais motivados. Juntos, aprendemos 

métodos e exercícios técnicos. Algo que os motiva bastante é manter um vínculo de 

amizade, então eles não vem somente para a aula de piano, mas para conversar e contar 

sobre a semana também.” 

P14: “busco compreender como cada aluno está lidando psicologicamente e 

emocionalmente com a adolescência, e de que forma a aula de música entrou nesse 

momento na vida de cada um. A partir desse conhecimento consigo ter segurança em 

motivá-lo de acordo com seu real interesse com a música. Alguns alunos eu incentivo a 

praticar mais o instrumento, outros eu apresento diferentes repertórios e convido para 

assistir algumas apresentações, e em alguns casos partimos para uma prática que encara 

o estudo musical mais como um momento terapêutico do que de desenvolvimento 

técnico.” 

P16: “acredito que as conversas são sempre essenciais no contato 

professor/aluno, facilitando assim a proximidade e auxiliando na motivação e preparo 

não somente da parte técnica instrumental, mas também psicológica e humana.” 

P18: “creio que seja importante permitir que eles escolham parte do repertório 

mesmo que isso implique em ter que fazer uma versão simplificada das músicas. 

Adolescentes nem sempre conseguem estudar, estabelecer uma abertura para que ele 

exponha quando não conseguiu estudar é importante para que a aula ocorra de maneira a 

diminuir a cobrança, aproveitando o tempo para desenvolver conhecimento teórico e 

também ajudá-los nos estudos mostrando que são capazes de ir adiante. Jogos que 

expõem o conteúdo de forma lúdica são excelentes para revisão dos conteúdos de forma 

menos monótona. Alunos que gostam de cantar podem ser incentivados a praticar 

solfejo. Ensinar a tocar uma peça simples de ouvido geralmente é bem empolgante para 

os alunos também.” 

P19: “procuro trabalhar também as músicas que ele gosta, mas além disso tocar 

em grupo, um repertório comum, é um incentivo bem grande. Como trabalho o método 
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Suzuki, entendo a importância de trabalhar aos poucos, passo a passo, as habilidades 

musicais, de forma que o aluno tenha segurança em caminhar para frente e enfrentar 

novos obstáculos. Não é tanto o repertório que interessa na aprendizagem, mas a forma 

como é possível conduzir a aprendizagem, com os recursos que forem possíveis, 

entendo que cada aluno é único e o que serve para um pode não dar certo para outro.” 

P21: “sempre começar qualquer plano de estudo a partir da escolha do aluno.” 

P23: “faço vídeos de quando o aluno estava bem no início e outro depois de 

alguns meses, mostrando para o aluno como ele melhorou.” 

P24: “traçamos um objetivo para cada mês em que possamos alcançar juntos.” 

P25: “busco tocar, mostrar minha experiência, diferentes tipos de música e como 

é o caminho do aprendizado musical.” 

Finalmente, as respostas dos professores foram agrupadas em três categorias, 

correspondentes às necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência, e 

pertencimento.  

A necessidade de autonomia teve 3 menções, de P14, P18 e p19, nas quais os 

professores escreveram, respectivamente, sobre: ouvir os objetivos e interesses do aluno 

em aprender música, planejar de acordo com esses objetivos; dar espaço para o aluno 

expressar suas dificuldades com o estudo; e respeitar a individualidade de cada um. 

Salienta-se o que foi retratado por P14: dependendo do aluno, a motivação pode estar 

em praticar mais o instrumento, em conhecer diferentes repertórios e apreciar 

apresentações, ou em aproveitar as aulas como um momento terapêutico. Evans e Liu 

(2018) corroboram com estas afirmações ao apontarem que a satisfação da necessidade 

de autonomia pode ocorrer quando os professores ajudam os alunos a desenvolverem 

uma rotina de prática que esteja alinhada com suas prioridades, ao invés de inúmeras 

tarefas diárias. Torres (2008) afirma que é importante para o adolescente que seja dada a 

ele a oportunidade de expressar-se, principalmente quando ele é o foco da atividade que 

está sendo executada. “Conhecendo o grupo, o educador pode procurar evitar que seja 

trabalhado apenas o que ele acredita ser relevante, desenvolvendo parceria com o 

adolescente um plano de ação que atenda as demandas do seu grupo de trabalho” (id., p. 

136). Sendo o contexto um grupo de adolescentes, ou aulas individuais, o enfoque está 

naquele(s) que busca(m) aprender música. Araújo e Bzuneck (2019) confirmam o que 

foi trazido pelos professores sobre formas de dar espaço ao aluno que favoreçam sua 

autonomia: liberdade para certas escolhas, como regulação do tempo e uso de 

estratégias adequadas nos estudos. 
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Alguns professores, nove ao todo (P01, P05, P06, P07, P09, P13, P18, P19 e 

P21), trouxeram a estratégia de ouvir do aluno qual seu repertório de interesse, 

pesquisar e trazer para a aprendizagem instrumental. Quando o professor dá a devida 

atenção ao repertório do hábito de escuta do aluno, pode estar satisfazendo as 

necessidades de autonomia e pertencimento. Pois, dessa forma, dá espaço para que o 

aluno tome as iniciativas de sua aprendizagem, além deste se sentir ouvido e validado 

dentro da sala de aula (EVANS e LIU, 2018; LEAL e FACCI, 2014; ARAÚJO e 

BZUNECK, 2019). 

Quanto à satisfação da necessidade de pertencimento, 2 professores indicaram 

estimular os alunos a tocar em grupo (P07 e P19), e 2 professores pontuaram o valor de 

manter um vínculo de amizade com os alunos, trazendo destaque ao preparo psicológico 

e humano além da técnica instrumental (P13 e P16). Evans e Liu (2018) apontam que, 

quando o aluno participa de grupos e pratica em conjunto, percebe que faz parte de uma 

comunidade que compartilha as mesmas dificuldades e recompensas, e, também, cada 

um tem seu papel valorizado no ambiente musical em que se encontra. Ryan e Deci 

(2017) confirmam que o relacionamento afetivo auxilia na internalização dos valores da 

atividade praticada, ainda que haja dificuldades técnicas. Quando o aluno se sente 

cuidado pelos outros, significante e pertencente ao meio em que se encontra tem sua 

necessidade de pertencimento satisfeita e, consequentemente, sente-se mais motivado na 

prática da atividade. 

A necessidade de competência foi aquela mais abordada nos textos dos 

professores, sendo mencionada 13 vezes ao total. As estratégias citadas foram somadas 

de acordo com a Figura 12.  
 

FIGURA 12 – OUTRAS ESTRATÉGIAS MENCIONADAS SOBRE A NECESSIDADE 
PSICOLÓGICA BÁSICA DE COMPETÊNCIA 

 
RESPOSTAS QUANTIDADE PROFESSORES 

Definir pequenos objetivos para serem alcançados 05 P01, P08, P09, 
P19, P24 

Alternativas criativas para superar dificuldades técnicas 04 P01, P08, P11, P18 
Mostrar a evolução através dos meses 01 P23 
Trazer repertório de dificuldade técnica adequada 01 P09 
Contextualizar a aprendizagem (trazer informações sobre o 
que está sendo aprendido) 01 P03 

Pontuar os benefícios da aprendizagem musical 01 P06 
Tocar para outras pessoas (pequenas apresentações) 01 P12 

 
FONTE: A autora (2022). 
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Ter pequenos objetivos facilita em muito a tarefa de aprendizagem. De acordo 

com Araújo (2015, p. 54) o estabelecimento de metas progressivas garante o 

direcionamento da atividade e propicia que seja realizada com atenção e concentração, 

resultando em “empenho, energia, ânimo e resultado”, pois favorece a autorregulação da 

aprendizagem. Bucura (2019) salienta que objetivos a curto e longo prazos trazem 

direcionamento para a prática. Inclusive, os desafios não podem ser nem muito fáceis 

nem muito difíceis, mas quando são apropriados ao aluno favorecem a autoeficácia e 

motivação.  

A utilização da criatividade nas aulas deixa as atividades mais lúdicas e mais 

dinâmicas, envolvendo os alunos de forma diferenciada e mais atrativa, mais consciente 

e menos automática. Trazendo qualidade ao tempo de estudo, exigindo menos esforços 

nas semanas seguintes. A prática deliberada e automática, com muitas repetições 

desfavorece a concentração e não é tão colaborativa para a aprendizagem (HAMBRICK 

et al., 2014). O tempo de estudo de qualidade favorece a necessidade de competência ao 

não exigir do aluno grandes esforços e tempo, além de mostrar que a prática pode ser 

divertida, auxiliando a internalizar os valores da atividade. Além disso, Evans e Liu 

(2018) apontam que as formas criativas de prática podem auxiliar os alunos a vencer os 

desafios, ao mesmo tempo em que satisfaz as necessidades psicológicas. 

Trazer aos alunos formas de mostrar a evolução através dos meses e dos anos 

pode ser muito benéfica para as crenças de autoeficácia, e favorecer a necessidade de 

competência. Desta forma o aluno desenvolve o senso de que a prática aprimora as 

habilidades, e as dificuldades encontradas no decorrer dos estudos deixam de ser 

encaradas como fracasso (EVANS e LIU, 2018). 

O desafio adequado, que leva em consideração as habilidades já desenvolvidas 

do aluno, fortalece o senso de autoeficácia e pode auxiliar no processo de internalização 

da atividade (BUCURA, 2019). Araújo (2015) também aponta que desafios que exigem 

habilidades compatíveis com aquelas já desenvolvidas pelo aluno possibilitam que o 

aluno se considere capaz para realizar a atividade, experiencia emoções positivas e 

fortalece sua autoestima e as crenças de autoeficácia. Uma tarefa que seja muito fácil 

passa a ser entediante ao aluno, e ao contrário, muito difícil, pode trazer ansiedade 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1975). 

Contextualizar o conteúdo é excelente para a aprendizagem completa, desta 

forma, o repertório deixa de ser uma música a mais aprendida e passa a ser vivenciado, 

imaginado e fortalecido. Quando o repertório que está sendo aprendido é aquele trazido 
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pelo aluno, é ideal associar ao conteúdo científico (PEREIRA, 2010). Do contrário, 

quando o professor aborda o que foi pedido pelo aluno mas não se aprofunda em 

questões teóricas, técnicas, históricas e/ou culturais, a aprendizagem se torna superficial 

e desconectada de outras informações já adquiridas (id.). 

Pontuar as vantagens da aprendizagem musical pode ser benéfico para a 

internalização e compreensão os valores da atividade (TUCKER, 2017; DECI e RYAN, 

2000). Esta estratégia pode ser muito bem utilizada quando a aprendizagem parte da 

motivação extrínseca, de regulação controlada, e o professor quer auxiliar a modificar 

para a regulação autônoma. Ou seja, o aluno desejar aprender pois sabe que é 

importante para seu cognitivo e pode se beneficiar de diversas formas, reconhece sua 

importância, o quanto é prazerosa, sua utilidade e seu custo. Deci e Ryan (2000), 

entretanto, afirmam que para que a internalização occorra, o indivíduo deve estar livre 

para processar e avaliar os valores transmitidos. Caso o professor utilize pressões 

excessivas e formas de controlar, pode acontecer de impedir o processo ao invés de 

facilitar. 

Tocar para outras pessoas pode trazer momentos muito positivos e fortalecer as 

crenças de autoeficácia dos alunos, auxiliando a satisfazer a necessidade de competência 

(sei que quando estudo e me dedico, posso apresentar aos outros e ser valorizado por 

esta atividade). Araújo (2015) aponta que quando o aluno supera desafios da 

aprendizagem tem o senso de autoeficácia fortalecido, se sente mais competente e 

motivado, e experimenta emoções positivas. O desenvolvimento da valorização da 

atividade também pode estar ligada à satisfação da necessidade de pertencimento e 

favorece sua identidade, pois o adolescente entende seu papel neste cenário (EVANS e 

LIU, 2018). 

Em resumo, a necessidade de autonomia foi mencionada, através das estratégias, 

3 vezes. As necessidades de autonomia em conjunto com pertencimento, 9 vezes. A 

necessidade de pertencimento, unicamente, 4 vezes. E a necessidade de competência, 13 

vezes. Estes dados apontam que o foco dos professores em motivar os alunos 

adolescentes está em satisfazer, principalmente, a necessidade de competência. Os 

professores buscam mostrar aos alunos que são capazes e propõem alternativas criativas 

para a prática diária. Porém, os professores mostraram pouco repertório para motivar 

através da satisfação da autonomia (ou não souberam descrever no momento), que não 

seja a partir da escolha de músicas do hábito de escuta. A satisfação de pertencimento, 

através do vínculo de amizade entre professor e aluno, ou entre alunos, também obteve 
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poucas citações. A questão 17 mostrou, então, que a satisfação das necessidades de 

autonomia e pertencimento podem ser mais exploradas pelos professores de 

instrumento, pois a atenção das aulas aparenta estar mais direcionada para a superação 

técnica e desenvolvimento de habilidades, na população pesquisada. 
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5.4 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE AS NECESSIDADES 

PSICOLÓGICAS BÁSICAS DOS ALUNOS 
 

As questões 18 a 28 buscam conhecer quais são as crenças e opiniões dos 

professores sobre as necessidades psicológicas dentro da sala de aula, atentando-se aos 

alunos adolescentes. A apresentação dos dados e discussão está dividida em seções, 

conforme cada necessidade:  

5.4.1 Autonomia: questões 18 a 20. 

5.4.2 Competência: questões 21 a 25. 

5.4.3 Pertencimento: questões 26 a 28. 

Ainda que cada pergunta tenha sido elaborada levando em consideração uma 

necessidade específica, muitas das situações cotidianas da sala de aula podem frustrar 

ou satisfazer mais de uma necessidade. Por exemplo, a questão 25 engloba as 

necessidades de competência e pertencimento, e para análise está inserida na seção 5.4.2 

Competência. Portanto, a distribuição das questões foi elaborada de acordo com a 

necessidade principal pensada no momento de elaboração do questionário. 
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5.4.1 Autonomia 

 

As questões relativas à necessidade de autonomia foram os números 18 a 20 e 

buscaram saber quais são as crenças e opiniões dos professores sobre a liberdade do 

aluno na definição de objetivos, tempo e formas de estudo. Recorda-se que autonomia é 

diferente de deixar que o aluno faça o que bem entender (laissez faire), deixá-lo 

independente ou distante, ou ceder ampla permissibilidade, mas, sim, guiá-lo rumo aos 

seus objetivos escolhidos de acordo com sua bagagem de vida (DECI e RYAN, 2000; 

ENGELMANN, 2010). Com a maturidade, o próprio adolescente busca tomar suas 

decisões e reestruturar suas relações para níveis de igualdade com os adultos. Quando o 

adulto age de forma autoritária, dentro da família ou no contexto educacional, gera 

conflitos pois não permite que os adolescentes expressem sua própria personalidade 

(LEAL e FACCI, 2014). Autonomia significa ter lócus de causalidade interno, ser a 

origem das próprias ações, ter iniciativa, o que não exclui estabelecer vínculos com 

outras pessoas (DECI e RYAN, 2000). 

A questão 18 buscou verificar como o professor planejava as aulas, avaliando 

metas e objetivos de aprendizagem. Esta questão obteve 26 respostas, portanto, somente 

um professor assinalou duas opções. A opção “definimos em conjunto” foi escolhida 

por 23 professores. A opção “sigo um planejamento padrão” teve 1 escolha. As opções 

“o aluno determina” e “sigo o meu planejamento” não foram escolhidas nenhuma vez. 

A opção “outros” obteve 2 respostas: 

P08: “tenho meu planejamento, mas dependendo das dificuldades e interesses do 

aluno durante a aula, faço as adaptações/mudo o repertório buscando atingir o objetivo 

geral (muitas vezes sem o aluno perceber que houve mudança por causa das atitudes 

dele).” 

P09: “sigo um planejamento padrão, porém sempre de acordo com o que o aluno 

busca aprender, o que pode mudar com o conhecimento que ele adquire. Tenho vários 

planejamentos que seguem objetivos diferentes que o aluno pode querer aprender.” 

Esta questão mostrou que os professores pesquisados estão preocupados em 

ouvir os objetivos dos alunos e traçar planejamentos para que este objetivo seja 

alcançado, o que vem ao encontro da satisfação da necessidade de autonomia (EVANS 

e LIU, 2018; LEAL e FACCI, 2014; DECI e RYAN, 2000; RYAN e DECI, 2017). 

A pergunta 19 dizia o seguinte: “os alunos têm autonomia para escolha do tempo 

dedicado à cada música ou exercício na aula?”. Todos os professores marcaram uma 
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alternativa. A opção “o tempo dedicado é flexível de acordo com o desempenho do 

aluno” foi escolhida 22 vezes. A alternativa “com certa frequência” foi escolhida 2 

vezes. A alternativa “sempre” foi escolhida 1 vez. E a opção “não. Sigo um 

planejamento fechado com o tempo para cada tarefa” não obteve nenhuma resposta. 

Os dados obtidos apontam que os níveis de regulação são constantes entre os 

professores, tendendo mais para a regulação autônoma. Isso significa que os professores 

conseguem criar um ambiente sem controle exacerbado e pressões, e permitem uma 

certa flexibilidade de acordo com as necessidades de cada aluno. Dessa forma, a 

aprendizagem pode ocorrer com qualidade muito superior, com mais motivação e 

engajamento (DECI e RYAN, 2000; RYAN e DECI, 2017). 

A questão 20 tinha como foco a compreensão sobre como os professores 

interferiam ou não nas formas de estudar dos alunos. As respostas marcadas estão 

descritas na Figura 13. Como a questão permitia múltiplas alternativas, obteve-se 41 

respostas. 
 

FIGURA 13 – INTERFERÊNCIA DOS PROFESSORES SOBRE AS FORMAS DE ESTUDO 
 

RESPOSTAS QUANTIDADE 
Com base nas dificuldades encontradas planejamos formas de estudo 
diferenciadas 20 

Montamos um roteiro de estudo que seja eficiente para o repertório aprendido 18 
Outros 02 
Não interfiro na forma como o aluno vai estudar 01 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
A alternativa “outros” obteve as seguintes respostas:  

P06: “cada aluno tem suas dificuldades e características próprias, sendo assim 

formulamos para cada aluno uma estratégia e metodologia apropriada.” 

P10: “depende do nível técnico do aluno e suas dificuldades, portanto, todas as 

alternativas são válidas.” 

As respostas apontam que os professores parecem estar cientes de que dar 

autonomia não significa deixar o aluno à sua própria sorte, mas guiá-lo conforme seus 

objetivos e suas dificuldades. A importância do planejamento e roteiro de estudo ficou 

muito evidente nestes dados coletados, e pode contribuir para o alcance dos objetivos e 

favorecer a autoeficácia e motivação (BUCURA, 2019; ARAÚJO e BZUNECK, 2019). 

A prática da real autonomia dentro da sala de aula pode facilitar, inclusive, a satisfação 

de competência. Principalmente no início dos estudos musicais os alunos não têm 

repertório de técnicas de estudo suficiente para sanar suas dificuldades ou corrigir os 
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erros. Portanto, necessitam do auxílio do professor para a definição de estratégias de 

estudo. Por outro lado, se a autonomia não for aplicada de forma correta, e declinar para 

o laissez faire, os alunos terão suas necessidades de competência e pertencimento 

também frustradas, por se sentirem solitários em suas dificuldades e por não 

conseguirem desenvolver suas habilidades da forma esperada. 
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5.4.2 Competência 
 

As questões 21 a 24 foram relativas à necessidade de competência e buscaram 

trazer em relevo quais eram as crenças e opiniões dos professores sobre a confiança do 

aluno para cumprir os desafios, a satisfação com os resultados alcançados, e os desafios 

colocados a partir do desenvolvimento das habilidades musicais. A questão 25 levava 

em conta as necessidades de competência e de pertencimento, mas para fins de análise 

está posicionada nesta mesma seção. A necessidade de competência bem satisfeita faz 

com que o aluno sinta-se confiante para vencer os desafios, além de compreender que os 

resultados alcançados são resultado do esforço e dedicação empregados para a 

realização da tarefa (TUCKER, 2017; EVANS e LIU, 2018; BUCURA, 2019; 

BANDURA, 1997). O desafio adequado também pode ser determinante para a 

satisfação da necessidade de competência e fortalecimento da autoestima e autoeficácia 

(ARAÚJO, 2015), pois atividades muito fáceis trazem tédio, e muito difíceis, abrem 

espaço para a ansiedade (CSIKSZENTMIHALYI, 1997). 

A questão 21 dizia o seguinte: “você costuma perceber se os alunos se sentem 

confiantes para cumprir as tarefas propostas?”. A alternativa “sempre” foi selecionada 

por 14 professores; a alternativa “às vezes”, por 11 professores; e a alternativa “nunca”, 

nenhuma vez. As proporções percentuais estão apresentadas na Figura 14. 
 

FIGURA 14 – PERCENTUAIS DA PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A 
CONFIANÇA DOS ALUNOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
A questão 22 perguntava ao professor se ele costuma perceber se os alunos se 

sentiam satisfeitos com o resultado alcançado. A alternativa “sempre” obteve 13 
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respostas; a alternativa “às vezes” obteve 12 respostas; e a alternativa “nunca” não 

obteve respostas. As porcentagens estão dispostas na Figura 15. 
 

FIGURA 15 – PERCENTUAIS DA PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A 
SATISFAÇÃO DOS ALUNOS COM OS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
Os dados coletados pelas questões 21 e 22 apontaram que os professores 

pesquisados têm certa preocupação em perceber como o aluno se sentiu diante do 

desafio colocado e do desafio vencido. A satisfação com os resultados abre portas para 

que o professor possa apresentar um feedback positivo aos alunos. Para Evans e Liu 

(2018), o feedback que mostra ao aluno os benefícios da prática e a consequente 

melhora da performance pode satisfazer a necessidade de competência. Por conseguinte, 

a satisfação dos alunos com os próprios resultados alcançados possibilita que autoavalie 

seu empenho e desenvolvimento. De acordo com Leal e Facci (2014), a própria 

percepção do adolescente frente aos resultados alcançados fortalece o senso de 

autoconsciência e avaliação dos próprios comportamentos, dando bases para a 

construção da identidade – de grande importância para esta faixa etária. 
 
O adolescente anseia saber quem é e do que é capaz e uma forma de conhecer 
isso é comparar suas pretensões com o resultado de suas ações ou, ainda, 
confrontar as opiniões que os outros têm sobre ele, aspecto sobre o qual o 
adolescente é bastante sensível (LEAL e FACCI, 2014, p. 33). 
 

A questão 23 foi elaborada para conhecer as atitudes dos professores quando o 

aluno não pode se empenhar nos estudos durante a semana. Sendo esta uma pergunta de 

múltipa escolha, obteve-se 64 respostas que estão elencadas na Figura 16. 
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FIGURA 16 – ATITUDES DOS PROFESSORES QUANDO O ALUNO NÃO SE DEDICA 
AOS ESTUDOS DURANTE A SEMANA 

 
RESPOSTAS QUANTIDADE 

Estudo junto no tempo da aula 20 
Converso para descobrir os motivos 19 
Saliento a importância do estudo diário 18 
Outros 04 
Permito que use um tempo da aula para estudar sozinho 02 
Não trabalhamos e considero que estude em casa para a próxima aula 01 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
A alternativa “outros” obteve as seguintes respostas:  

P01: “além de revisar as tarefas anteriores, proponho jogos e atividades para 

fazer na aula.” 

P06: “muitas vezes estudam errado em casa, aí uso um tempo da aula para 

motivar e mostrar que o estudo correto economiza tempo e promove resultados mais 

eficazes.” 

P09: “dependendo do que estamos trabalhando podemos estudar um pouco 

juntos na aula, porém se o aluno souber exatamente o que fazer com a música, exercício 

em questão, precisando somente estudar para resolver os problemas, passo algo 

diferente para complementar os estudos.” 

P19: “procuro fazer tarefas diferentes além de repassar o que deveria ter sido 

feito em casa.” 

Reforçar a importância do estudo diário pode auxiliar os alunos na internalização 

dos valores da atividade musical, visto que explicar os valores da atividade proposta 

pode construir apreciação pela mesma (TUCKER, 2017). Além disso, os professores 

mostraram, através dos dados, apoio aos alunos em aula através de diálogos e estudo em 

conjunto. Os motivos pela hesitação em estudar durante a semana podem variar desde 

comprometimento com outras demandas pessoais, até crenças de autoeficácia não 

benéficas à motivação (BUCURA, 2019). Por isso, ressalta-se a importância do diálogo 

e confiança entre professor e aluno para que estas questões possam ser investigadas. As 

respostas da alternativa “outros” trazem a estratégia de utilizar jogos e atividades 

diferentes durante as aulas caso o estudo semanal não tenha produzido os resultados 

esperados. Esta possibilidade pode auxiliar na aproximação entre o aluno e as atividades 

musicais, além de deixar a aula com regulação mais autônoma e com menos pressão 

sobre os resultados e expectativas. Evans e Liu (2018, p. 100, tradução nossa) 

comentam que: “para aumentar o comportamento de prática enquanto apoia a satisfação 
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das necessidades, um professor pode desejar desenvolver quantas formas criativas for 

possível para que os alunos enfrentem as situações difíceis20.” 

A questão 24, “como você define a próxima música ou tarefa a ser feita?”, 

trouxe 50 respostas, conforme a Figura 17. 
 

FIGURA 17 – ATITUDES DOS PROFESSORES PARA DEFINIR A PRÓXIMA 
MÚSICA/ATIVIDADE 

 
RESPOSTAS QUANTIDADE 

Escolho um desafio adequado, nem fácil, nem difícil 20 
Sigo um método ou livro 10 
Opto pela escolha do aluno 09 
Tenho meu próprio método separado em níveis de dificuldade 08 
Outros 03 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
A alternativa “outros” teve as seguintes respostas:  

P06: “sempre busco algo que traga benefício na técnica e crescimento de 

aprendizagem.” 

P21: “música parecida/mesma banda ou mesmo estilo/gênero.” 

P25: “uso métodos diferentes conforme o aluno. Conforme for, o aluno pode 

escolher a música ou podemos até seguir algum livro/método”. 

A escolha da próxima atividade também pode estar bastante atrelada à 

autonomia, pois cabe ao professor ceder este espaço para que o aluno possa auxiliar a 

definir o próximo objetivo. O equilíbrio entre autonomia e a prática musical é trazido 

por Oliveira e Santos (2016) quando sugere que o professor pode conhecer e utilizar em 

aula as preferências dos alunos, mas também pode incluir repertório variado nas aulas 

para ampliar o conhecimento e repertório. A escolha do desafio adequado também ajuda 

na satisfação da necessidade de competência, pois um exercício muito fácil pode ser 

entediante, e um exercício muito difícil pode exigir do aluno além do rotineiro. Com o 

desafio adequado pode experimentar o estado de fluxo, onde o indivíduo se identifica 

com a atividade que está sendo realizada, perde a noção de tempo e experimenta 

sensações de bem-estar e prazer (CSIKSZENTMIHALYI, 1997).  

A questão 25 teve como foco saber como o professor percebe o engajamento dos 

alunos adolescentes em apresentações e recitais. Como era uma pergunta de múltipla 

escolha, ao total foram somadas 33 respostas, conforme a Figura 18. 
 

                                                           
20 Originalmente, em inglês: “To increase practice behavior while supporting needs fulfillment, a teacher 
may wish to develop as many creative ways as possible for students to tackle difficult situations.” 
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FIGURA 18 – PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE ENGAJAMENTO DOS ALUNOS 
EM APRESENTAÇÕES E RECITAIS 

 
RESPOSTAS QUANTIDADE 

Ficam mais motivados a estudar e se dedicam mais 22 
Têm uma resistência moderada a participar e exigem uma preparação exaustiva 
antes da apresentação 06 

Participam com a mesma dedicação que vinha acontecendo normalmente 03 
Não se sentem motivados a participar 02 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
Esta questão pôde abordar a necessidade de competência, afinal a exposição 

requer autoconfiança e autoeficácia sobre as próprias habilidades (BUCURA, 2019); e a 

necessidade de pertencimento, pois o aluno precisa se sentir acolhido e bem aceito por 

uma comunidade que compartilha as mesmas dificuldades e recompensas em sua 

prática, para, então, enfrentar situações de risco que podem expô-lo ao julgamento 

alheio (EVANS e LIU, 2018). Os dados coletados mostram que, em geral, os alunos 

adolescentes se dedicam mais para enfrentar a exposição, mas por outro lado, uma 

quantia significativa de professores aponta que os adolescentes: participam com 

resistência; não participam; ou se dedicam com a mesma intensidade da rotina de 

estudos para as apresentações. Bucura (2019) aponta que o aluno que tem boa 

autoeficácia, e consequentemente a necessidade de competência satisfeita, é motivado, 

participa ativamente, divide suas ideias, faz música livremente, assume riscos e orienta-

se pelos seus objetivos. Já a hesitação para participar de apresentações pode ser fruto de 

baixa autoeficácia, o que faz com que o aluno sinta-se ansioso para enfrentar a 

exposição, sente-se em situação de vulnerabilidade e não quer correr riscos (id.). A 

resposta “ficam mais motivados a estudar e se dedicam mais” pode indicar que as 

necessidades psicológicas básicas estão bem satisfeitas, pois os alunos encaram o 

desafio com atitudes mais positivas. As outras alternativas podem apontar que alguma 

necessidade do aluno pode estar sendo frustrada – como a falta de senso de 

competência. Isto pode decorrer não somente do ambiente de ensino musical, mas de 

outros ambientes, como família, escola e amigos. De acordo com Zubeldia, Díaz e Goñi 

(2018), o envolvimento com os estudos até o período da adolescência é resultado, 

principalmente, do apoio dos pais. Somente no início da fase adulta, os professores 

passam a ter papel mais importante. Torres (2008, p. 131) também conclui que  
[...] a estrutura familiar e os estilos educativos parentais influenciam 
significativamente o comportamento do adolescente. Além disso, verificou-se 
que a qualidade do relacionamento entre pais e filhos é relevante para 
compreender o posicionamento dos adolescentes. 
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5.4.3 Pertencimento 
 

As questões relativas à necessidade de pertencimento foram os números 26 a 28 

e buscaram verificar quais são as crenças e opiniões dos professores sobre a colocação 

de feedbacks para os alunos, de que forma ocorrem os diálogos em sala, e como 

abordam a desmotivação dos alunos. De acordo com Evans e Liu (2018), para que a 

necessidade de pertencimento seja bem satisfeita, o aluno precisa criar um vínculo com 

as pessoas do ambiente de estudo, com o professor e os colegas, se houver. Um 

ambiente acolhedor permite que o aluno sinta-se confortável para expressar seus 

objetivos, para correr riscos, e mostrar sua vulnerabilidade. A aprendizagem musical 

muitas vezes decorre de erros e acertos, e o desenvolvimento das habilidades musicais é 

um caminho longo que exige muita prática e dedicação.  

A questão 26 questionava como o professor age quando percebe que o aluno 

teve um excelente progresso. Ao todo, obteve-se 42 respostas. A alternativa “elogio o 

empenho e progresso” foi escolhida 25 vezes, ou seja, por 100% dos professores 

participantes. A resposta “destaco os pontos positivos” foi escolhida 17 vezes (68% dos 

participantes). E a alternativa “não costumo elogiar” não recebeu nenhuma resposta 

(0%). 

O feedback oferecido ao aluno pode ajudar ou não a satisfazer as necessidades 

de pertencimento e competência. Quando o aluno percebe que seus esforços são 

reconhecidos pelo professor pode experimentar sensação de pertencimento ao ambiente 

de aprendizagem, fortalecendo seu vínculo com o professor (ARAÚJO e BZUNECK, 

2019). Da mesma forma, quando o professor salienta os aspectos positivos de sua 

prática, reforçando o quanto os esforços trouxeram resultados positivos, fortalece o 

senso de competência (EVANS e LIU, 2018; TUCKER, 2017). Bucura (2019, p. 10, 

tradução nossa) especifica que “professores de música que notaram trabalho árduo, 

perseverança, motivação e crescimento do conhecimento e das habilidades deveriam dar 

este posicionamento aos alunos21.” 

A questão 27 foi elaborada para saber quais os assuntos mais recorrentes eram 

trazidos nos diálogos estabelecidos em aula. Sendo uma pergunta de alternativa única, 

obteve-se 25 respostas, como dispostas da Figura 19. 

 

                                                           
21 Originalmente, em inglês: “Music teachers who comment that they have noticed hard work, 
perseverance, motivation, and growing understandings and skills should make that known to students.” 
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FIGURA 19 – ASSUNTOS ABORDADOS NOS DIÁLOGOS EM SALA DE AULA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
A alternativa “outros” obteve as seguintes respostas: 

P05: “procuro saber como estão as coisas; evito cobrar coisas relacionadas às 

aulas, a não ser que o assunto parta do aluno.” 

P09: “conversamos sobre o que aconteceu na semana do aluno sem entrar em 

muitos detalhes, demonstrando atenção e cuidado, porém sem me intrometer nos 

assuntos privados dos alunos.” 

P19: “conversamos um pouco de tudo no início da aula, depois busco manter o 

foco na aula e na música e sempre ‘voltar’ para a aula, caso contrário a aula vai ficando 

dispersa.” 

P20: “raramente entramos em outros assuntos.” 

P22: “depende da personalidade de cada aluno.” 

P24: “não nos vemos” (*esta resposta indicou que o participante não soube 

responder ou não prestou atenção à pergunta). 

O diálogo aberto entre professor e aluno pode ajudar a satisfazer a necessidade 

de pertencimento, visto que permite criar um vínculo além dos papéis principais 

exercidos neste contexto. Ou seja, o professor não está ali somente para ensinar técnica, 

corrigir problemas e auxiliar nas dificuldades, mas também cria uma relação de respeito 

72%

24%

4%

0%

Conversamos sobre tudo - 18 professores

Outros - 6 professores

Conversamos somente sobre música - 1 professor

Não entramos em assuntos que não sejam da aula - nenhum professor
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e carinho com o aluno, preocupa-se com sua disposição e motivação para vencer os 

desafios, e observa a integridade do aluno que está a sua frente. O aluno não está ali 

somente para aprender técnica e praticar, mas também para se expressar, ser ouvido e 

acolhido, criar laços de amizade com outros colegas, e estabelecer uma relação 

respeitosa com o professor (RYAN e DECI, 2017; ENGELMANN, 2010; ARAÚJO e 

BZUNECK, 2019). Porém, há um ponto de atenção quando às conversas, como retrata 

P19: o professor deve estar preocupado em manter o foco na aula, após os diálogos. 

Pois, caso o aluno esteja utilizando as conversas como forma de hesitação para tocar, é 

possível investigar outros problemas relacionados à motivação para aprender, como 

sentimentos de vulnerabilidade, baixa auto-eficácia, medo de correr riscos (BUCURA, 

2019). 

A questão 28 buscou o reconhecimento das atitudes dos professores quando o 

aluno demonstrava estar mais reservado ou desanimado com os estudos. Ao todo, foram 

registradas 58 escolhas, conforme mostra a Figura 20. 
 

FIGURA 20 – ATITUDES DO PROFESSOR QUANDO O ALUNO ESTÁ RESERVADO OU 
DESANIMADO 

 
RESPOSTAS QUANTIDADE 

Conversamos sobre o que pode ter acontecido 21 
Procuro alternativas para motivar 18 
Se for preciso, reavaliamos metas e objetivos 17 
Outros 02 
Não interfiro 00 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
A alternativa “outros” obteve as seguintes respostas:  

P06: “procuro saber melhor sobre a família, se possível falando com os pais.” 

P19: “depende do aluno, se ele não quer conversar procuro não invadir sua 

privacidade. Mas sempre que possível conversamos e reavaliamos o que fazer.”  

Para que o professor tome uma atitude frente ao desânimo do aluno, é preciso 

que ele perceba quando as aulas não estão fluindo, ou o aluno apresenta limites sutis 

com a linguagem corporal. A partir de então, pode tomar uma atitude caso seja 

conveniente. Como P19 trouxe em seu discurso, alguns alunos são mais reservados e 

não se sentem à vontade para dialogar sobre seus processos e demandas internas. 

Porém, outras demandas, como objetivos da aprendizagem musical, escolha de 

repertório e de métodos, podem ser definidas em diálogo com o aluno adolescente a fim 
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de satisfazer suas necessidades psicológicas e auxiliar na busca da motivação pelos 

estudos. 
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5.5 DIFICULDADES DOS PROFESSORES EM PROMOVER A MOTIVAÇÃO 
 

Possíveis dificuldades que os professores podem encontrar em motivar os alunos 

adolescentes foram mencionada exclusivamente na questão 29. Assim a pergunta 

colocada foi: “sinto dificuldades em motivar o aluno quando ele:”, em seguida foram 

colocadas várias alternativas que poderiam ser escolhidas na quantidade desejada pelo 

professor. A Figura 21 mostra as alternativas e a quantidade de vezes que cada uma foi 

escolhida pelos professores, somando-se 57 respostas ao total. 
 

FIGURA 21 – SITUAÇÕES NAS QUAIS OS PROFESSORES TÊM DIFICULDADE EM 
MOTIVAR 

 
RESPOSTAS QUANTIDADE 

Demonstra desinteresse 14 
Não conversa sobre o que gostaria de aprender 13 
É resistente às minhas alternativas de ensino 11 
Não estudou o suficiente 06 
Não se concentra na atividade proposta  04 
Não se sente capaz  04 
Quer aprender um repertório muito difícil 03 
Outro 02 
Quer aprender um repertório diferente do meu planejamento 00 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
A alternativa “outros” obteve as seguintes respostas:  

P19: “diz que só está indo para as aulas porque os pais ‘mandaram’... Aí eu 

converso com os pais.” 

P21: “quando sente forçado a aprender o instrumento por vontade da família.” 

As situações mais pontuadas pelos professores foram de motivos extrínsecos 

pelos quais os alunos estão nas aulas: “demonstra desinteresse” e está nas aulas por 

pressão dos pais ou da família. Nesses casos, as diversas ações colocadas pelos 

professores podem não ser eficazes, pois a regulação autônoma está comprometida por 

conta de pressões externas à sala de aula. De acordo com Ryan e Deci (2017), a 

desmotivação pode estar associada ao lócus externo de causalidade, ou seja, quando o 

indivíduo é controlado por intervenção de outras pessoas. Porém, em certas ocasiões, 

iniciar o processo de aprendizagem a partir da motivação extrínseca pode ser possível, 

por exemplo, quando o professor explica ao aluno os benefícios e razões de determinada 

tarefa. Isto possibilita ao aluno a internalização dos valores da atividade musical 

(RYAN e DECI, 2000; TUCKER, 2017). 
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A alternativa “não conversa sobre o que gostaria de aprender” pode dificultar na 

definição dos objetivos e metas. Este fator também pode interferir na necessidade de 

autonomia, pois o aluno não demonstra o que interessa e o que não interessa, ou quais 

são suas expectativas com a aprendizagem musical. A definição de metas é 

imprescindível para que sejam colocadas atitudes e estratégias de estudo, possibilitando 

comportamentos mais direcionados e motivados (ARAÚJO, 2015).  

A falta de estudos semanais pode comprometer a necessidade de competência, 

pois o desenvolvimento de suas habilidades fica comprometido, o que pode gerar 

frustração durante as aulas. Para tanto, definir pequenos objetivos que podem ser 

alcançados durante a semana pode ser benéfico aos alunos que hesitam em enfrentar os 

estudos (ARAÚJO, 2015; DECI e RYAN, 2000).  

Ryan e Deci (2017) apontam 3 razões para a desmotivação: (1) o indivíduo deixa 

de agir por não se sente capaz de atingir os resultados, ou seja, a necessidade de 

competência está frustrada;  (2) falta de interesse, relevância ou valor pela atividade, 

ocorre principalmente em razão da frustração de uma ou mais necessidades psicológicas 

e pode ocorrer mesmo que o indivíduo se perceba capaz de cumprir a atividade; e (3) 

desafio ou resistência à influência, na qual a não-ação é proposital e aparenta ser um 

comportamento opositivo, esta razão comumente é consequência da frustração de 

necessidade de autonomia ou pertencimento no próprio ambiente de ensino ou em casa. 

Em resumo, quando uma dificuldade é encontrada pelo professor, cabe fazer uma breve 

avaliação da satisfação das necessidades psicológicas básicas destes alunos. Caso o 

aluno expresse razões e causas das quais o professor pode ter controle, fica a seu critério 

buscar alternativas e formas de auxiliar a satisfazer a necessidade detectada. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O foco desta pesquisa foi entender um pouco mais sobre as formas que os 

professores de instrumento percebem a motivação dos alunos adolescentes. Neste 

sentido, o objetivo geral foi “conhecer as crenças, opiniões e atitudes dos professores de 

instrumento sobre as Necessidades Psicológicas Básicas, no contexto da promoção da 

motivação dos alunos adolescentes para aprender música”. O estudo foi elaborado a 

partir de uma busca por entendimento das particularidades desta faixa etária e como isto 

pode ser levado em consideração pelo professor na rotina de sala de aula de forma a 

favorecer a motivação.  

Esta pesquisa, portanto, envolveu questões específicas sobre educação musical, 

adolescência e motivação e a fundamentação teórica buscou autores e pesquisas que 

contemplassem estes temas. Uma das teorias de motivação já estudadas no contexto de 

sala de aula é a macroteoria da Autodeterminação (DECI e RYAN, 2000) que parte do 

princípio de que as pessoas são influenciadas por fatores externos e internos na busca 

por objetivos. Estes fatores determinam o lócus de causalidade das escolhas, ou seja, o 

indivíduo pode se envolver em uma atividade por pressões externas, medos de punições 

e recompensas extrínsecas, ou por escolhas internas, prazer e simples fruição. O lócus 

de causalidade pode determinar a qualidade do envolvimento do indivíduo com a 

atividade, a qualidade da aprendizagem e o nível de satisfação e bem-estar 

experimentado (id.). A Teoria da Autodeterminação abarca seis miniteorias, e aquela 

utilizada nesta pesquisa foi a Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas, a qual 

entende que os fatores do contexto social podem frustrar ou satisfazer as necessidades 

de autonomia, competência e pertencimento (DECI e RYAN, 2000; RYAN e DECI, 

2017). A satisfação destas necessidades na aprendizagem musical é determinante para o 

desenvolvimento, integridade e bem-estar dos alunos; em contraposição, a frustração 

pode ser uma das causas de desmotivação. Atitudes que o professor pode ter em sala 

para satisfazer as necessidades dos alunos são apresentadas como: suporte à autonomia; 

definição de metas e objetivos adequados à dificuldade técnica do aluno; feedback 

positivo; ser compreensível; encorajar; dar liberdade para decisões; cuidado com a 

linguagem; e escolha de repertório são defendidas por diversos autores da motivação em 

música (RUFINI e ENGELMANN, 2015; ARAÚJO e BZUNECK, 2019; ROSA, 2015; 

FIGUEIREDO, 2010; id., 2020; BZUNECK, 2019; GUIMARÃES, 2010; 

ENGELMANN, 2010; GUIMARÃES e BORUCHOVITCH, 2004). 
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A adolescência foi entendida nesta pesquisa como construção histórico-social, e, 

portanto, não permite generalizações, visto que a vivência da adolescência será única e 

diferente para cada indivíduo frente ao contexto e ambiente aos quais se relaciona 

(PEREIRA, 2010; BECKER, 2003; TORRES, 2008). A reprodução de estereótipos 

sobre a adolescência costumam ser pejorativos e podem influenciar o comportamento 

nesta faixa etária, visto que são mitos que acabam sendo incorporados pelos indivíduos 

(MOURA, 2009; TORRES, 2008; LEAL e FACCI, 2014; MASCAGNA e FACCI, 

2014). Portanto, o professor pode estar atento a evitar definir seus alunos com estes 

estereótipos e buscar formas de compreender os comportamentos e sentimentos que o 

aluno está vivenciando. As transformações que ocorrem neste período da vida foram 

divididas nesta pesquisa em: físicas/biológicas; psíquicas (novos comportamentos e 

surgimento da autoconsciência); e inserção no meio social. As mudanças biológicas 

podem não serem consideradas o ponto central do decréscimo da motivação na 

adolescência, porém podem afetar negativamente a autoestima e bem-estar decorrentes 

da autopercepção do adolescente sobre o próprio corpo (TORRES, 2008). Por sua vez, 

as transformações nos processos psíquicos ocorrem a partir da mudança de interesses, 

onde o brincar deixa de fazer parte da rotina e o adolescente busca novas atividades para 

seu desenvolvimento (LEAL e FACCI, 2014; MASCAGNA e FACCI, 2014). Portanto, 

a motivação do adolescente encontra-se nestes elementos que estão em transição e pode 

se apresentar instável por conta disso (VYGOTSKI, 1996). Ainda, a busca pela 

autonomia e maturidade social faz com que os adolescentes não aceitem mais se 

submeter às escolhas dos adultos. Para que isto ocorra sem crises entre seu 

relacionamento com os adultos, sua busca pela independência pode ocorrer a partir do 

estabelecimento de mais direitos e deveres (DRAGUNOVA, 1985). Quando o 

adolescente tem sua necessidade de autonomia satisfeita, pode experimentar também a 

satisfação de pertencimento e criação de vínculos mais seguros com os adultos. O 

amadurecimento de sua autoconsciência e autoavaliação pode influenciar sua 

necessidade de competência, visto que estes fatores permitem que o adolescente 

reconheça seus padrões e particularidades de sua personalidade e comportamentos e 

esforça-se para dar conta de suas possibilidades individuais (LEAL e FACCI, 2014; 

DRAGUNOVA, 1985). A formação de sua identidade social é consequência da busca 

pelo pertencimento em sua comunidade (LEAL e FACCI, 2014), e a música pode 

colaborar nesta integração. Os diferentes estilos e gêneros musicais carregam 

significados e são, portanto, passíveis de serem utilizados pelos adolescentes para 



114 
 

transmitir uma identidade aos pares (PALHEIROS, 2006; MOURA, 2009). Portanto, ao 

considerar que a aula de instrumento musical é um ambiente em que o aluno é o ponto 

central, observa-se a importância de que suas escolhas, objetivos, metas, desejos e 

demandas sejam consideradas pelo professor a fim de satisfazer suas necessidades 

psicológicas. 

Para finalizar a revisão de literatura, houve uma busca sobre pesquisas que 

abordassem os três temas concomitantemente: motivação, adolescência e aprendizagem 

de instrumento musical. Os artigos internacionais relatam sobre diversas formas de 

apoiar e desenvolver a motivação dos alunos desta faixa etária: atribuir o sucesso ao 

esforço empregado para realizar a tarefa, e não reforçar estereótipos de talento; 

experiências de performances (preparação e autoeficácia); motivação intrínseca e 

satisfação das necessidades psicológicas; ambiente solidário e colaborativo; 

internalização e integração dos valores da atividade musical; utilização de formas de 

estudo criativas; contextualização da aprendizagem; pequenos objetivos a curto prazo; 

desafios apropriados; atenção ao mostrar somente modelos musicais prontos (apresentar 

vídeos que mostram o processo de estudo, por exemplo); prestar atenção aos 

sentimentos e demandas do aluno (TUCKER, 2017; FREER e EVANS, 2017; 

ZUBELDIA, DÍAZ e GOÑI, 2018; EVANS e LIU, 2018; BUCURA, 2019). Autores 

nacionais apontam como elementos desmotivantes: escassez de material didático para 

adolescentes; metodologia tradicional de ensino musical; falta de suporte e de instruções 

adequadas; desafios desproporcionais às habilidades do aluno. E elementos que podem 

auxiliar a motivação: repertório mais acessível ao ouvido do aluno; satisfação das 

necessidades psicológicas básicas; participação da família; respeito às preferências 

musicais; aproveitamento das potencialidades específicas individuais; aproximar-se do 

repertório trazido pelo adolescente, mas também apresentar repertório diferente 

(MOURA, 2009; ROSA, 2015; CASTRO, 2007; OLIVEIRA e SANTOS, 2016). 

A fim de conhecer a percepção dos professores de instrumento musical sobre as 

necessidades psicológicas básicas dos alunos, usou-se como procedimento 

metodológico um estudo de levantamento (survey), cuja coleta de dados ocorreu na 

forma de um questionário com 29 questões. As perguntas possibilitavam respostas 

fechadas e, em alguns casos, respostas abertas e discursivas, nas quais os participantes 

poderiam expressar com mais detalhes suas crenças e atitudes frente à motivação dos 

alunos adolescentes. Participaram 25 professores, sendo 13 do gênero masculino e 12, 

feminino. A maior parte dos participantes tinha idade entre 25 e 34 anos no momento do 
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preenchimento do questionário. Uma considerável parcela destes professores (32%) 

lecionam mais de um instrumento, fato que aponta que a população pesquisada domina 

certa flexibilidade e experiência musical. Quanto aos locais de atuação, 7 professores 

(28%) atuam em mais de uma cidade, o que pode mostrar que o campo exige que o 

professor precise se dedicar a vários trabalhos concomitantemente, e isso inclui grande 

deslocamento, e/ou também que cidades menores do interior do estado não possuem 

profissionais qualificados e se tornam campo para professores de outras cidades - 

principalmente no Paraná, de acordo com a população pesquisada. 

Os resultados obtidos mostraram que os professores participantes deste estudo 

percebem que os principais motivos do adolescente para estudar música são fatores 

relacionados à identidade social e função social da música. Portanto, aprender música, 

para o adolescente, está intimamente relacionado ao integrar-se na comunidade da qual 

faz parte e ser reconhecido por ela (como família, escola, grupo religioso, em 

cerimônias). Percebe-se que as transformações na adolescência podem incluir inserir-se 

em um grupo cultural e musical e absorver suas identidades (MOURA, 2009; LEAL e 

FACCI, 2014; PEREIRA, 2010). Dado este contexto, os professores de instrumento 

podem oferecer oportunidades para que o adolescente seja respeitado e reconhecido, e 

tenha suas preferências validadas. Para o adolescente, o repertório abordado em aula é 

de grande importância pois é carregado de significado e contexto cultural, e passível de 

tornar-se uma imagem pública da identidade do próprio indivíduo. 

As estratégias utilizadas pelos professores participantes da pesquisa, para 

favorecer a motivação, mostraram-se auxiliadoras da satisfação das necessidades 

psicológicas e indicaram certa flexibilidade e diversidade de atitudes frente às situações 

que se apresentam. Os professores participantes conseguem oferecer suporte para que os 

alunos exerçam sua autonomia e se expressem, buscam diferentes alternativas e não 

insistem em planejamentos fechados, mas buscam adaptar-se aos objetivos e metas 

individuais dos alunos (LEAL e FACCI, 2014; EVANS e LIU, 2018; TUCKER, 2017).  

Por meio da coleta de dados, que buscou conhecer as crenças e opiniões dos 

professores sobre as necessidades psicológicas (questões 18 a 28), foi possível verificar 

que os professores priorizam traçar o planejamento em conjunto com os alunos, dando 

voz às suas metas e aos seus objetivos. A rotina de sala de aula pesquisada também 

prioriza a flexibilidade de tempo dedicado aos exercícios e tarefas de acordo com o 

desempenho do aluno, além de traçar estratégias de estudo apropriadas e eficientes 

frente à realidade individual. Ao mesmo tempo, os professores não monopolizam o 
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planejamento, os objetivos, as metas e a regulação do tempo, mas conduzem o aluno 

rumo aos seus propósitos. Em geral, os professores pesquisados utilizam mais a 

regulação autônoma em suas aulas, e percebem que um ambiente demasiadamente 

controlado não é benéfico para o envolvimento do aluno com os estudos e tampouco 

com seu desenvolvimento musical. Portanto, não interferem de forma excessiva no 

tempo dedicado às tarefas, no planejamento e condução da aula, e em contrapartida, não 

deixam o aluno a própria sorte e sem rumo em seus estudos. 

Os professores demonstraram preocupação com a confiança dos alunos em 

perseguirem seus objetivos e satisfação com os resultados alcançados. Na fase da 

adolescência, a autoconsciência e autoavaliação são novidades em seus traços 

cognitivos e estão diretamente ligadas à construção da identidade (EVANS e LIU, 2018; 

LEAL e FACCI, 2014). O professor pode ajudar a fortalecer a estima e confiança de 

seus alunos ao dar feedbacks positivos e construtivos com relação ao esforço e 

dedicação empregados, atribuindo seu sucesso ou fracasso ao comportamento que foi 

estabelecido nos estudos. A escolha dos desafios, pelos professores, mostrou-se 

alinhada com as habilidades dos alunos, a partir de escolha de atividades com 

dificuldade técnica adequada ou a sequência de um método ou livro (que comumente 

são organizados com dificuldade progressiva). Para ampliar o repertório do aluno, ao 

mesmo tempo em que respeita sua autonomia, os professores podem intercalar 

repertório escolhido por ele próprio e pelo aluno (OLIVEIRA e SANTOS, 2016). Além 

disso, boa parte dos professores pesquisados demostrou preocupação em estabelecer um 

vínculo de amizade e dar abertura aos alunos, por meio de diálogos, acolhimento e 

diminuição da pressão sobre os estudos.  

Alguns elementos que podem desfavorecer a motivação foram encontrados nos 

motivos que o adolescente iniciou e/ou mantém os estudos musicais: algum parente 

pediu, alguém disse que tem “talento”. Estes são fatores controladores que não dão 

espaço à autonomia do indivíduo, ou também, não reconhecem a necessidade do esforço 

para a prática musical, atribuindo o sucesso ou fracasso a elementos fixos que não são 

possíveis de serem desenvolvidos (DECI e RYAN, 2000).  

Outro elemento desmotivador encontrado foi o abismo entre métodos 

tradicionais de ensino musical e o repertório que o aluno quer aprender. A ausência de 

métodos apropriados exige que o professor esteja em constante busca de material a parte 

que seja atrativo ao ouvido do adolescente, sempre preocupando-se com o nível técnico 

exigido para que haja equilíbrio entre o desafio e as habilidades já desenvolvidas pelo 
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aluno. Caso o professor traga esta forma de trabalho para suas aulas, estará auxiliando a 

satisfazer a necessidade de autonomia dos seus alunos (MOURA, 2009; EVANS, 2015). 

Ensinar ao aluno uma música que ele queira aprender, mas que está em um nível técnico 

muito superior às habilidades já desenvolvidas, pode ser uma estratégia arriscada, visto 

que desafios muito difíceis aumentam a ansiedade e diminuem o senso de competência 

(RYAN e DECI, 2017). 

As estratégias relatadas pelos professores para atender as necessidades 

psicológicas básicas foram resumidas no Quadro 5, de acordo com a necessidade 

indicada: autonomia, competência e pertencimento. 
 

QUADRO 5 – RESUMO DAS ESTRATÉGIAS DE MOTIVAÇÃO 
UTILIZADAS PELOS PROFESSORES QUE FAVORECEM AS NPB 

 
AUTONOMIA 

Não insistir em planejamentos fechados, mas adaptar-se à realidade e objetivos individuais. 
Utilizar repertório próximo ao ouvido do adolescente. 
Não se prender a métodos tradicionais e repertório “clássico”. 
Intercalar repertório do aluno com repertório do professor. 
Definir objetivos: praticar mais, ou conhecer mais repertório, ou ter a aula como momento terapêutico. 
Estabelecer abertura para que o aluno exponha quando não conseguiu estudar. 
Traçar estratégias de estudo apropriadas a cada um. 
Permitir que o tempo para cada atividade seja flexível de acordo com o desempenho individual. 

COMPETÊNCIA 
Traçar um plano de estudo que auxilie a alcançar o objetivo. 
Analisar o repertório e praticar por trechos. 
Encorajar os alunos. 
Definir pequenos desafios, de habilidade técnica compatível com a do aluno. 
Definir a sonoridade desejada, ter o objetivo final claro. 
Utilizar formas criativas de praticar. 
Tocar para outras pessoas. 
Mostrar a evolução através do tempo, por vídeos. 
Contextualizar histórico-culturalmente o que está sendo aprendido. 
Pontuar os benefícios da prática musical. 
Perceber a confiança e satisfação nos desafios colocados e vencidos. 
Estudar junto com o aluno. 
Conversar sobre os estudos semanais e salientar sua importância. 
Incentivar a participar de apresentações. 

PERTENCIMENTO 
Apreciar música em conjunto com o aluno. 
Ouvir seus objetivos e escolhas, e buscá-los em aula. 
Incentivar a tocar em grupo. 
Criar vínculo de amizade com o aluno, traçar diálogos significativos. 
Dar espaço para que o aluno se expresse e exerça sua autonomia. 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

A Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas (DECI e RYAN, 2000; RYAN 

e DECI, 2017) pode apontar caminhos para desenvolver a motivação na aprendizagem 

de um instrumento musical, e seus benefícios vão além do desenvolvimento técnico e 
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teórico, mas abrangem as emoções, bem-estar e autoestima dos alunos e professores 

frente à superação de desafios. Encontrar formas e estratégias de satisfazer as 

necessidades de Autonomia, Competência e Pertencimento permite que o aluno sinta-se 

bem integrado ao ambiente e comunidade, e possa exercer a atividade musical de forma 

integrada aos seus próprios valores pessoais. Quando os professores respeitam a 

regulação autônoma, o aluno sente-se confiante e confortável em traçar seus próprios 

objetivos e alcançá-los, atribuindo esforço e dedicação para o desenvolvimento de suas 

habilidades. As aulas de música são uma excelente oportunidade para que os 

adolescentes possam exercer sua autonomia e a construção de sua identidade, além de 

propiciar o desenvolvimento de sua autoconsciência e autoavaliação, a partir do 

conhecimento de seu comportamento e atitudes nos estudos. Estes benefícios, conforme 

verificado por meio desta pesquisa, podem ser alcançados quando o professor está 

atento para a satisfação das necessidades psicológicas e oportuniza a internalização dos 

valores musicais. 

Para ampliação deste trabalho, sugerimos ampliar o público pesquisado, como, 

por exemplo, com maior número de participantes para trazer maiores dados 

quantitativos; diversificando as escolas participantes; buscar no sistema público de 

ensino musical; ou até mesmo na disciplina de música em escolas de ensino básico. 

Pode-se, ainda, investigar a percepção dos professores sobre as necessidades 

psicológicas básicas dos alunos de nível superior. Por fim, para a continuidade deste 

estudo sugerimos uma pesquisa que possa trazer mais dados qualitativos, como uma 

pesquisa-ação e/ou realização de entrevistas como forma de coleta de dados. 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES DE INSTRUMENTO 
As questões desse questionário são relacionadas aos alunos adolescentes. Entenda-se 
aquele que tem entre 12 e 18 anos.  
PERFIL DO PROFESSOR 
1. Idade:___________ 
2. Sexo: (    ) masc.    (    ) fem.    (    ) outro 
3. Instrumento(s) que leciona: ____________________________________________ 
4. Há quanto tempo leciona: 
(    ) entre 0 e 2 anos  
(    ) entre 3 e 5 anos 
(    ) entre 6 e 10 anos 
(    ) entre 11 e 15 anos 
(    ) entre 16 e 20 anos 
(    ) outro. Especifique:___________________________________________________ 
5. Cidade(s) e Estado(s) no(s) qual(quais) atua:______________________________ 
6. Formação:  
(    ) Graduação incompleta  
(    ) Graduação completa 
(    ) Especialização 
(    ) Mestrado 
(    ) Doutorado 
(    ) Outra: ____________________________________________________________ 
7. Caso sua Graduação tenha sido (ou está ocorrendo) na área da Música, marque 
se: 
(    ) Licenciatura 
(    ) Bacharelado 
(    ) Minha Graduação não é na área da Música 
(    ) Outros 
DEMANDAS DO ALUNO ADOLESCENTE QUE INTERFIRAM NO PROCESSO 
MOTIVACIONAL 
8. Nas primeiras aulas, você costuma conversar com o adolescente sobre o motivo 
que o levou a estudar música? 
(     ) sim    (    ) não    (    ) às vezes 
9. Se sim ou às vezes, quais os motivos que você costuma identificar no relato dos 
adolescentes? (Marque uma ou mais opções) 
(    ) Apreciação do timbre do instrumento 
(    ) Algum parente propôs/pediu 
(    ) Ouviu alguém próximo tocar 
(    ) Por conta de artistas e bandas que costuma ouvir 
(  ) Vários membros da família tocam um instrumento (tem familiaridade com a 
música) 
(    ) Tocar no grupo religioso que frequenta 
(    ) Tocar em banda com amigos 
(    ) Para tocar e cantar ao mesmo tempo 
(    ) Aprender uma música específica 
(    ) Para vestibular de música 
(    ) Fez aulas de música quando era mais novo e o interesse retornou 
(    ) Gosta de ouvir música 
(    ) Outros. Especifique: _________________________________________________ 
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10. Você já teve a oportunidade de se deparar com demandas específicas de 
aprendizagem dos adolescentes, como por exemplo, aprender uma determinada 
música? 
(     ) sim    (     ) não    
11. Se sim ou às vezes, indique qual(is) demanda(s) você já identificou (marque 
uma ou mais alternativas): 
(    ) Aprender música que um parente ou amigo pediu 
(    ) Aprender música que faz parte do próprio hábito de escuta 
(    ) Aprender música de tutoriais na internet 
(    ) Aprender música para uma apresentação na escola/grupo religioso/cerimônias 
(    ) Outros. Especifique:_________________________________________________ 
ESTRATÉGIAS DE MOTIVAÇÃO ENCONTRADAS PELO PROFESSOR 
12. Caso você perceba, eventualmente, que o aluno não demonstra interesse pelo 
repertório que está sendo aprendido, qual(is) seria a(s) sua(s) estratégia(s) 
(marque uma ou mais alternativas): 
(    ) estabeleço conversa para descobrir o que ele não está gostando ou está faltando 
(   ) continuo com o planejamento inicial tendo em vista o desenvolvimento técnico e 
musical do aluno 
(    ) busco outras alternativas de repertório, se for preciso, mudo de método 
(    ) desisto desta música e passo para a próxima do mesmo método 
(    ) não insisto no meu planejamento 
(  ) pensamos junto num repertório diferente, que mescle músicas escolhidas pelo 
próprio aluno e outras por mim 
(    ) Outros. Especifique:_________________________________________________ 
13. Supondo que você tenha um aluno resistente para aprender o repertório 
necessário para o seu desenvolvimento técnico-musical, como você atuaria? 
(marque uma ou mais alternativas): 
(    ) proporia várias alternativas que trabalhem as mesmas habilidades 
(    ) trabalharia somente músicas trazidas pelo próprio aluno 
(  ) conversaria sobre a necessidade de aprender mesmo que a princípio não goste 
muito 
(    ) redefiniria em conjunto os objetivos e estratégias de aprendizagem 
(  ) permitiria que o aluno traga uma música de seu interesse se ele aprender uma 
música que seja escolhida por mim. 
(    ) Outros. Especifique: _________________________________________________ 
14. Quando o aluno quer aprender música de nível técnico muito acima do atual, o 
que você costuma fazer? (Marque uma ou mais alternativas) 
(    ) converso que ainda não é o momento 
(    ) procuro versões simplificadas 
(    ) faço por conta própria uma versão mais simplificada 
(    ) procuro alternativas de músicas e estilos parecidos 
(    ) encaro o desafio de ensiná-lo a tocar 
(    ) Outros. Especifique: _________________________________________________ 
15. Quando o aluno acredita que a música escolhida é muito difícil mesmo antes 
de começar a estudá-la, como você resolveria esta situação? (Marque uma ou mais 
alternativas) 
(    ) procuro uma alternativa mais fácil 
(    ) procuro uma alternativa de igual dificuldade 
(    ) encorajo com convicção de que ele apresenta nível técnico para superar 
(    ) encorajo lembrando que com estudo e dedicação ele pode superar 
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(    ) traçamos um plano de estudo, separando por trechos e analisando juntos 
(    ) Outros. Especifique:_________________________________________________ 
16. Se eventualmente você observa que o aluno resiste ou se sente muito 
desconfortável em relação às apresentações organizadas pela escola/instituição, 
como você costuma resolver tal situação? (Marque uma ou mais alternativas) 
(    ) não insisto 
(    ) procuro alternativas de pequenas apresentações para que possa adquirir confiança 
(    ) fazemos uma preparação psicológica consistente antes da apresentação 
(  ) confio que o aluno aprendeu e não me envolvo com suas questões emocionais 
particulares 
(    ) trabalhamos relaxamentos e respirações antes e no dia da apresentação 
(    ) fazemos ensaios  
(    ) Outros. Especifique: _________________________________________________ 
17. Que outras estratégias você utiliza para motivar os alunos adolescentes? 
______________________________________________________________________ 
PERCEPÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS 
AUTONOMIA 
18. Sobre as metas e objetivos da aprendizagem (repertório, tempo de estudo), 
qual sua perspectiva? 
(    ) o aluno determina 
(    ) definimos em conjunto 
(    ) sigo um planejamento padrão 
(    ) sigo o meu planejamento 
(    ) Outro. Especifique:__________________________________________________ 
19. Os alunos têm autonomia para escolha do tempo dedicado à cada música ou 
exercício na aula? 
(    ) Sempre 
(    ) Com certa freqüência 
(    ) O tempo dedicado é flexível de acordo com o desempenho do aluno. 
(    ) Não. Sigo um planejamento fechado com o tempo para cada tarefa. 
20. Sobre a forma de estudar (marque uma ou mais alternativas): 
(    ) não interfiro na forma como o aluno vai estudar  
(    ) montamos um roteiro de estudo que seja eficiente para o repertório aprendido 
(    ) com base nas dificuldades encontradas planejamos formas de estudo diferenciadas 
(    ) Outro. Especifique:__________________________________________________ 
COMPETÊNCIA 
21. Você costuma perceber se os alunos se sentem confiantes para cumprir as 
tarefas propostas? 
(    ) Sempre. 
(    ) Às vezes. 
(    ) Nunca. 
22. Você costuma perceber se alunos se sentem satisfeitos com o resultado 
alcançado? 
(    ) Sempre. 
(    ) Às vezes. 
(    ) Nunca. 
23. Quando o aluno não se empenhou nos estudos durante a semana (marque uma 
ou mais alternativas): 
(    ) permito que use um tempo da aula para estudar sozinho 
(    ) estudo junto no tempo da aula 
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(    ) não trabalhamos e considero que estude em casa para a próxima aula. 
(    ) saliento a importância do estudo diário 
(    ) converso para descobrir os motivos 
(    ) Outro. Especifique:__________________________________________________ 
24. Como você define a próxima música ou tarefa a ser feita? (Marque uma ou 
mais alternativas) 
(    ) Escolho um desafio adequado, nem fácil, nem difícil 
(    ) Opto pela escolha do aluno 
(    ) Sigo um método ou livro 
(    ) Tenho meu próprio método separado em níveis de dificuldade 
(    ) Outro. Especifique:__________________________________________________ 
COMPETÊNCIA E PERTENCIMENTO 
25. No geral, como você percebe o engajamento dos alunos adolescentes em 
apresentações e recitais de instituições de ensino? (Marque uma ou mais 
alternativas) 
(    ) Ficam mais motivados a estudar e se dedicam mais; 
(    ) Participam mas com a mesma dedicação que vinha acontecendo normalmente; 
(    ) Não se sentem motivados a participar; 
(  ) Têm uma resistência moderada a participar e exigem uma preparação exaustiva 
antes da apresentação.  
 
PERTENCIMENTO 
26. Quando o aluno teve um excelente progresso: 
(    ) elogio o empenho e progresso 
(    ) destaco os pontos positivos 
(    ) não costumo elogiar 
27. Quando encontro os alunos: 
(    ) conversamos sobre tudo 
(    ) conversamos somente sobre música 
(    ) não entramos em assuntos que não sejam da aula 
(    ) Outros. Especifique:_________________________________________________ 
28. Quando o aluno está muito reservado ou desanimado com os estudos de 
música (marque uma ou mais alternativas): 
(    ) não interfiro 
(    ) conversamos sobre o que pode ter acontecido 
(    ) se for preciso, reavaliamos metas e objetivos 
(    ) procuro alternativas para motivar 
(    ) Outros. Especifique:_________________________________________________ 
DIFICULDADES DE MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS 
29. Sinto dificuldades em motivar o aluno quando ele: 
(    ) quer aprender um repertório diferente do meu planejamento 
(    ) demonstra desinteresse 
(    ) é resistente às minhas alternativas de ensino 
(    ) quer aprender um repertório muito difícil 
(    ) não se concentra na atividade proposta 
(    ) não estudou o suficiente 
(    ) não se sente capaz 
(    ) não conversa sobre o que gostaria de aprender 
(    ) Outros. Especifique:_________________________________________________ 
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APÊNDICE II – CARTA DO QUESTIONÁRIO DIGITAL 
 

Questionário para professores de instrumento 

CAAE: 33622820.1.0000.0102 

Número do Parecer: 4.240.912                                                     

 Nós, Rosane Cardoso de Araújo, pesquisadora responsável, e Gabriela Silva Safraider, 
aluna do programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, estamos 
convidando você, professor de instrumento musical a participar de um estudo intitulado 
“A motivação do adolescente na aprendizagem musical sob a ótica do professor de 
instrumento”. A pesquisa busca reconhecer as estratégias motivacionais utilizadas pelos 
professores de instrumento com os alunos adolescentes. A análise será feita através da 
Teoria das Necessidades Básicas, elaborada por E. L. Deci e R. M. Ryan. 

a) O objetivo desta pesquisa é investigar, sob a perspectiva da Teoria das Necessidades 
Básicas, possibilidades de promoção da motivação dos adolescentes para aprender 
música, pela ótica de professores de instrumento.  

b) Caso você participe da pesquisa, será necessário que tenha alguma experiência com 
alunos adolescentes, e que responda um questionário com questões sobre seu perfil 
como professor e sobre a motivação dos seus alunos adolescentes.  

c) Para tanto você deverá realizar o preenchimento de questionário, o que levará 
aproximadamente 10 minutos. 

d) Os pesquisadores Rosane Cardoso de Araújo e Gabriela Silva Safraider, responsáveis 
por este estudo poderão ser localizados através dos e-mails 
rosane_caraujo@yahoo.com.br ou gabriela.safraider@gmail.com para esclarecer 
eventuais dúvidas que você possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, antes, 
durante ou depois de encerrado o estudo.  

e) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da 
pesquisa poderá desistir a qualquer momento 

Seu nome não aparecerá nos resultados e divulgações do estudo, seu questionário 
receberá uma numeração e será tratado a partir deste número de identificação. 

Para finalizar sua participação temos um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
que foi encaminhado juntamente com este formulário para seu e-mail e pedimos a 
gentileza de que seja assinado e devolvido por e-mail. 

Endereço de e-mail: _____________________________________________ 
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APÊNDICE III – CARTA DO QUESTIONÁRIO FÍSICO 
 
 
 

 
Às professoras e aos professores de Instrumento Musical 
 
 
Convidamos você a participar deste estudo, realizado pela Mestranda Gabriela 
Silva Safraider, sob orientação da Profª Drª Rosane Cardoso de Araújo, na 
Universidade Federal do Paraná. O estudo é intitulado “A motivação do 
adolescente na aprendizagem musical sob a ótica do professor de 
instrumento”. A pesquisa  tem como foco aspectos motivacionais envolvidos 
nas aulas de instrumento musical. 
 
Se você tem alguma experiência de ensino instrumental com alunos 
adolescentes, sua participação nesta pesquisa é muito importante para 
nosso estudo. Nesse caso solicitamos, gentilmente, que responda o 
questionário que se encontra nas próximas páginas. O tempo de 
preenchimento é de aproximadamente 10 minutos. 
 
Para que sua participação seja validada, temos um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, contido no verso desta página, e pedimos a gentileza de 
que seja assinado. 
 
Após respondido, pedimos a gentileza de devolver este questionário 
na secretaria da sua Escola de Música até dia __ de _______ de 20__ 
 
 
Agradecemos desde já 
 
Gabriela Silva Safraider 
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APÊNDICE IV – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CAAE: 33622820.1.0000.0102 
Número do Parecer: 4.240.912    

 Nós, Rosane Cardoso de Araújo, pesquisadora responsável, e Gabriela Silva Safraider, aluna do programa de Pós-
Graduação da Universidade Federal do Paraná, estamos convidando você, professor de instrumento musical a 
participar de um estudo intitulado “A motivação do adolescente na aprendizagem musical sob a ótica do professor de 
instrumento”. A pesquisa busca reconhecer as estratégias motivacionais utilizadas pelos professores de instrumento 
com os alunos adolescentes. A análise será feita através da Teoria das Necessidades Básicas, elaborada por E. L. Deci 
e R. M. Ryan. 
a) O objetivo desta pesquisa é investigar, sob a perspectiva da Teoria das Necessidades Básicas, possibilidades de 
promoção da motivação dos adolescentes para aprender música, pela ótica de professores de instrumento.  
b) Caso você participe da pesquisa, será necessário que tenha alguma experiência com alunos adolescentes, e que 
responda um questionário com questões sobre seu perfil como professor e sobre a motivação dos seus alunos 
adolescentes.  
c) Para tanto você deverá realizar o preenchimento de questionário, o que levará aproximadamente 10 minutos. 
d) É possível que você experimente algum desconforto, principalmente relacionado ao aborrecimento de ter que 
responder o questionário. 
e) Alguns riscos relacionados ao estudo podem ser algum aborrecimento em responder ao questionário. 
f)  Os benefícios diretos esperados com essa pesquisa são: trazer aos professores de instrumento a importância de 
pensar sobre a motivação dos alunos adolescentes nas aulas de música e aprender a reconhecer necessidades básicas 
para aprendizagem musical de seus estudantes; benefícios indiretos serão possibilitar ao professor de música 
estratégias de motivação estruturadas a partir das Necessidades Básicas dos alunos. 
g) Os pesquisadores Rosane Cardoso de Araújo e Gabriela Silva Safraider, responsáveis por este estudo poderão ser 
localizados no Departamento de Artes, R. Cel. Dulcídio, 638 – Batel, Curitiba/PR; através dos e-mails 
rosane_caraujo@yahoo.com.br ou gabriela.safraider@gmail.com, ou através do telefone (41) 3307-7301, no horário 
das 13:30 até 17:30 para esclarecer eventuais dúvidas que você possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, 
antes, durante ou depois de encerrado o estudo.  
h)   A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da pesquisa poderá desistir a 
qualquer momento e solicitar que lhe devolvam este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado.  
i) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas autorizadas. [mencionar quem são - 
orientador, médico, autoridade sanitária etc.]. No entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório ou 
publicação, isto será feito sob forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e mantida sua 
confidencialidade.  
j) Os questionários obtidos serão utilizados unicamente para essa pesquisa e serão deletados/descartado ao término do 
estudo, dentro de 05 anos.  
k) As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua responsabilidade e você não receberá 
qualquer valor em dinheiro pela sua participação. 
l)  Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código.  
m) Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode contatar também o Comitê de 
Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP/SD) do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, 
pelo telefone 3360-7259. O Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão colegiado multi e transdisciplinar, 
independente, que existe nas instituições nas quais se realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil e foi 
criado com o objetivo de proteger os participantes de pesquisa, em sua integridade e dignidade, e assegurar que as 
pesquisas sejam desenvolvidas dentro de padrões éticos (Resolução nº 466/12 Conselho Nacional de Saúde). 
 
Eu,_________________________________________________ li esse Termo de 
Consentimento e compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. A 
explicação que recebi menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para 
interromper minha participação a qualquer momento sem justificar minha decisão e sem 
qualquer prejuízo para mim.  
Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo.  

Curitiba, ___ de ___________ de _____ 
 
 
 

_________________________________________________________  
Assinatura do Participante da Pesquisa  

 
 _________________________________________________________  

Assinatura do Pesquisador Responsável ou quem aplicou o TCLE 


