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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo geral investigar os processos motivacionais dos 

participantes de um grupo de Teatro Musical sob a perspectiva da Teoria da 

Autodeterminação – TAD (RYAN; DECI, 2004; REEVE, 2006). Os pesquisadores 

Edward Deci e Richard Ryan (1985, 2000, 2008a, 2008b) afirmam que todos os 

indivíduos possuem uma propensão inclinada à autorregulação. Por esse motivo, a 

TAD analisa as razões pelas quais os indivíduos podem se envolver ou evitar 

participar de determinadas atividades e adota um conceito de internalização, que é 

representada por um continuum de autodeterminação, evidenciando os diferentes 

tipos de motivação previstos na miniteoria da integração organísmica. Os tipos de 

motivação podem ser identificados de acordo com o nível de autodeterminação dos 

indivíduos, por meio da satisfação de três necessidades psicológicas básicas: a 

necessidade de autonomia, a necessidade de competência e a necessidade de 

pertencimento. Essa pesquisa tem uma abordagem qualitativa e escolheu-se o estudo 

de entrevistas como estratégia de investigação, utilizando a entrevista 

semiestruturada como principal técnica de coleta de dados. A pesquisa foi realizada 

com 12 participantes de um grupo de Teatro Musical de uma universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, referida na pesquisa com o pseudônimo de Companhia 

Musicale. Os resultados apontam que a principal motivação dos integrantes não era a 

intrínseca. Portanto, a motivação foi considerada complexa e multifacetada, pois os 

participantes passaram pela internalização do comportamento, dependendo das 

condições situacionais. As complexidades nas interações puderam promover a 

satisfação das necessidades psicológicas básicas dos integrantes que apresentaram 

maior internalização dos comportamentos autodeterminados. Assim, os integrantes 

com maior desempenho nas tarefas foram os que internalizaram a importância e o 

valor das atividades. O estudo busca contribuir para futuras pesquisas e colaborar no 

sentido de perceber a importância de investigar e promover a motivação de alunos, 

professores, diretores, regentes, coordenadores e participantes de grupos artísticos 

em geral, trazendo esclarecimentos que ressaltam as contribuições e a importância 

que a motivação tem sobre o ensino, a aprendizagem musical e o envolvimento de 

participantes de grupos artísticos em diferentes atividades. 

 

Palavras-chave: Motivação. Teoria da Autodeterminação. Teatro Musical. 



 
 

ABSTRACT 

 

 This study investigates the general motivational processes of participants 

in a Musical Theater group from the perspective of the Theory of Self-Determination - 

TAD (RYAN; DECI, 2004; REEVE, 2006). Researchers Edward Deci and Richard 

Ryan (1985, 2000, 2008a, 2008b), state that all individuals have a propensity inclined 

to self-regulation. For this reason, the TAD analyzes the reasons why individuals may 

engage or avoid participating in certain activities, and adopts a concept of 

internalization which is represented by a continuum of self-determination, showing the 

different types of predicted motivation in mini integration theory organismic. The types 

of motivation can be identified according to the level of self-determination of 

individuals, by the satisfaction of three basic psychological needs: the need for 

autonomy, and the need for competence and the need to belong. This research has a 

qualitative approach and chose the study interviews as research strategy, using a 

semi-structured interview as the main data collection technique. The survey was 

conducted with 12 participants in a Musical Theater group at a university in Rio Grande 

do Norte, said the research under the pseudonym Company Musicale. The results 

show that the main motivation of students was not intrinsic. So the motivation was 

considered complex and multifaceted because the participants underwent 

internalization of behavior depending on the situational conditions. The complexities of 

the interactions could promote the satisfaction of basic psychological needs of 

members who had greater internalization of self-determined behavior. Thus, members 

with higher task performance were those who have internalized the importance and 

value of activities. The study seeks to contribute to future research and work together 

to realize the importance of investigating and promoting the motivation of students, 

teachers, directors, conductors, coordinators and participants of artistic groups in 

general, bringing clarification to highlight the contributions and the importance of 

motivation has about teaching, learning music and the involvement of participants from 

artistic groups in different activities. 

 

Key words: Motivation. Self-determination Theory. Musical Theater. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa trata sobre a motivação dos participantes de um grupo de Teatro 

Musical nas construções de espetáculos com a Companhia Musicale – CM de uma 

universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A pesquisa está fundamentada numa 

perspectiva da tradição humanista/organísmica (REEVE, 2006). 

A Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas é uma miniteoria apresentada 

pela Teoria da Autodeterminação- TAD (RYAN; DECI, 2004; REEVE, 2006) e sustenta 

o argumento de que todas as pessoas são movidas por três necessidades 

psicológicas básicas: a necessidade de autonomia, a de competência e a de 

pertencimento. Para a Teoria da Autodeterminação, a satisfação ou não dessas 

necessidades influencia no relacionamento do indivíduo com o meio em que ele está 

inserido. Portanto, os acontecimentos ambientais podem apoiar ou comprometer a 

motivação autônoma dos sujeitos (REEVE, 2011). 

O interesse em investigar a motivação dos participantes nas atividades de 

construção de espetáculos de Teatro Musical com a Companhia Musicale surgiu a 

partir de uma experiência anterior envolvendo a motivação de alunos participantes de 

grupos musicais da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e 

Região – AAPCMR, como Trabalho de Conclusão de Curso, na Licenciatura em 

Música pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. O interesse 

por compreender a motivação autônoma de alunos e participantes de grupos 

musicais, assim como refletir sobre estratégias de ensino, processos de montagens 

para apresentações e relacionamento entre os envolvidos, me impulsionou a continuar 

estudando a temática. 

Sou graduada em música e participo de uma companhia de teatro, intitulada, 

Companhia Pão Doce de Teatro, há alguns anos, grupo existente na cidade de 

Mossoró, no estado Rio Grande do Norte - RN. O referido grupo tem trabalhado com 

espetáculos musicais, em que tenho atuado como atriz e preparadora vocal ao longo 

dos anos, além de contribuir musicalmente, conforme as necessidades encontradas 

para as montagens dos últimos espetáculos musicais, que têm sido produzidos pela 

companhia.  

Visando contribuir com os estudos sobre Educação Musical e Motivação no 

contexto do Teatro Musical, este trabalho buscou resposta para a seguinte questão: 

Quais as percepções dos participantes de uma companhia de Teatro Musical sobre a 
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satisfação de suas necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e 

pertencimento para participar das atividades? 

Com base nesse questionamento, este estudo teve por objetivo geral investigar 

os processos motivacionais dos participantes de um grupo de Teatro Musical sob a 

perspectiva da Teoria da Autodeterminação. Os objetivos específicos foram: a) 

analisar a satisfação das necessidades de autonomia, competência e pertencimento 

perceptíveis pelos integrantes da Companhia Musicale – CM; b) identificar quais os 

tipos de motivação resultantes das percepções dos participantes nas atividades; c) 

verificar quais os tipos de motivação influenciam no desenvolvimento das atividades 

dos participantes da CM;  

Esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa, com base no estudo de 

entrevistas como estratégia de investigação, tendo a entrevista semiestruturada como 

principal técnica de coleta de dados. O roteiro das entrevistas foi elaborado com base 

na Teoria da Autodeterminação (RYAN; DECI, 2004; REEVE, 2006), buscando 

investigar a satisfação das necessidades psicológicas básicas dos participantes nas 

atividades de montagem de espetáculos musicais e identificar quais os tipos de 

motivação que os levaram a ingressar e a permanecer no grupo durante as montagens 

dos espetáculos. 

Nesse sentido, o estudo investigou os processos motivacionais dos envolvidos 

para participarem de um grupo de Teatro Musical, como também, suas percepções 

em relação à satisfação das necessidades psicológicas básicas de autonomia, 

competência e pertencimento. Espero que os dados deste estudo possam 

proporcionar uma reflexão, para que os professores, regentes, coordenadores de 

grupos artísticos e de grupos de Teatro Musical busquem compreender os processos 

motivacionais dos participantes em seus respectivos grupos e montagens de 

espetáculos, refletindo sobre as estratégias de ensino, processo de montagem, 

escolha de repertório e relacionamento entre os participantes das atividades musicais. 

 Com a presente pesquisa, foi possível refletir a respeito das discussões sobre 

a motivação de alunos e participantes em atividades diversas, grupos e montagens 

de espetáculos de Teatro Musical. Os resultados obtidos nas pesquisas sobre 

Educação Musical e Motivação em diversos contextos (cf. CERNEV, 2013; RIBEIRO, 

2013; FIGUEIREDO, 2014) proporcionam reflexões que buscam contribuir para o 

aprimoramento dos ambientes promotores de flexibilidade, melhorando, assim, a 

motivação de alunos e participantes para aprender música.  
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A dissertação está organizada em seis capítulos, nos quais buscarei expor para 

os leitores a perspectiva de todas as fases da pesquisa por meio das abordagens 

teóricas, metodológicas e analíticas, de forma coerente e sucessiva. O primeiro 

capítulo é a introdução da dissertação. O segundo capítulo apresenta o referencial 

teórico adotado neste estudo, contextualizando a motivação e a macroteoria da 

Autodeterminação e o desdobramento de suas miniteorias (Teoria das Necessidades 

Psicológicas Básicas; Teoria da Avaliação Cognitiva; Teoria da Orientação de 

Causalidade; Teoria das Metas Motivacionais; Teoria de Relacionamentos e Teoria 

da Integração Organísmica).  

O capítulo três apresenta contribuições teóricas sobre a Educação Musical e a 

Motivação em resultados de pesquisas que foram desenvolvidas no Brasil e em outros 

países com essa temática; e o Teatro Musical em uma breve apresentação de sua 

trajetória histórica no Brasil e de trabalhos desenvolvidos dentro dessa temática, como 

também a sua perspectiva educacional e a carência de pesquisas no campo e, ainda, 

a motivação nesse contexto. 

No quarto capítulo apresento a metodologia da pesquisa, desde a definição do 

tema até a escolha e utilização das ferramentas para a realização do estudo. Abordo 

as características das necessidades psicológicas básicas, o contexto da pesquisa, 

como também os participantes envolvidos e a interpretação e análise dos dados. 

Tratando-se de um trabalho com abordagem qualitativa, com base na Teoria da 

Autodeterminação, apresento muitos termos técnicos, que têm origem na área da 

psicologia, no intuito de trazer reflexões que possam ser significativas à área da 

Educação Musical. 

No quinto capítulo, composto pela análise dos dados, exponho as percepções 

dos participantes em relação à satisfação das necessidades psicológicas básicas de 

autonomia, competência e pertencimento, buscando identificar quais os tipos de 

motivações encontradas e reflito acerca desses resultados. No sexto e último capítulo, 

apresento as considerações finais, quando sintetizo os resultados alcançados nas 

análises e em cada um dos capítulos. Nele, pontuo as discussões desse estudo para 

a área da Educação Musical, buscando, assim, proporcionar uma reflexão sobre 

práticas de ensino e a motivação de participantes em grupos de Teatro Musical, como 

também em diferentes contextos. 
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2 MOTIVAÇÃO: PERSPECTIVAS DA TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO 

 

Neste capítulo, abordo a motivação, a Teoria da Autodeterminação – TAD 

(RYAN; DECI, 2004; DECI; RYAN, 2008a), como também suas miniteorias, que são: 

a Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas, a Teoria da Avaliação Cognitiva, a 

Teoria da Integração Organísmica, a Teoria da Orientação de Causalidade, a Teoria 

das Metas Motivacionais e a Teoria de relacionamentos, que fornecem 

embasamentos teóricos relevantes para a análise dos dados coletados nessa 

pesquisa qualitativa. 

A Teoria da Autodeterminação (TAD), conhecida internacionalmente por Self-

Determination Theory, foi elaborada e tem sido estudada principalmente pelos 

pesquisadores, Richard Ryan e Edward Deci (DECI; RYAN, 1985, 2000, 2008a; 

RYAN; DECI, 2000b). A TAD sustenta o argumento de que todo ser humano é formado 

por natureza ativa, inclinada à autorregulação e ao desenvolvimento saudável para 

satisfazer necessidades psicológicas. É por meio de uma perspectiva da tradição 

humanista/organísmica da motivação (REEVE, 2006) que os indivíduos possuem uma 

inclinação natural para aprender e se desenvolver de maneira saudável, desde que o 

ambiente em que estão inseridos apoiem suas necessidades psicológicas. Essa 

perspectiva teórica busca compreender os componentes da motivação intrínseca e 

extrínseca e os fatores que resultam de sua realização (REEVE, 2011). 

Tendo a obra de Deci e Ryan, de 1985, como um marco importante em seu 

delineamento, a TAD teve início no começo dos anos 1970, sendo amplamente 

estudada por eles entre 1975 e 1991 (VALLERAND, 2001).  Hoje, ela é considerada 

uma macroteoria da motivação, composta por seis miniteorias (DECI; RYAN, 2014). 

As seis miniteorias são: 1) Necessidades Psicológicas Básicas (Basic Psychological 

Needs); 2) Avaliação Cognitiva (Cognitive Avaluation); 3) Integração Organísmica 

(Organismic Integration); 4) Orientações de Causalidade (Causality Orientations), 5) 

Metas Motivacionais (Goal Contents) e 6) Teoria Motivacional de Relacionamentos 

(Relationships Motivational Theory). 

Neste estudo, adoto as miniteorias das Necessidades Psicológicas Básicas e 

da Integração Organísmica como principais colaboradoras na análise dos dados, pois 

acredito que essas são capazes de melhor esclarecer a questão principal desta 

pesquisa. No entanto, as demais subteorias também são consideradas, pois todas 

elas inter-relacionam-se e complementam-se entre si. 
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Para Reeve (2011, p. 84), “a experiência nos ensina que existem duas 

maneiras de apreciar uma atividade: de maneira intrínseca ou de maneira extrínseca”. 

Tentando entender a motivação intrínseca e extrínseca, posso considerar diversas 

atividades como participar de um grupo de Teatro Musical, tocar um instrumento ou 

ler um livro. O que levou uma pessoa a participar de um grupo de Teatro Musical foi 

que isso significou para ela uma oportunidade de envolver e satisfazer suas 

necessidades psicológicas. Ela pode fazer Teatro Musical para se divertir, porque 

gosta, para se exercitar, para cantar, dançar e atuar ao mesmo tempo, para 

desenvolver habilidades e se sentir livre e autônoma. Porém, ela pode participar do 

grupo de Teatro Musical por achar que é uma oportunidade de impressionar outras 

pessoas, de participar de apresentações, de viajar com espetáculos, de ganhar 

dinheiro e receber prêmios. Assim, “qualquer atividade pode ser abordada tanto 

segundo uma orientação motivacional intrínseca quanto uma orientação motivacional 

extrínseca” (REEVE, 2011, p. 84). 

Na motivação intrínseca, as pessoas realizam uma atividade ou uma tarefa por 

considerá-la prazerosa; é o prazer que alguém obtém ao realizar uma tarefa que 

gosta, como, por exemplo, com atividades musicais, como cantar, tocar instrumentos, 

ouvir música ou qualquer outro tipo de atividade que seja realizada com satisfação. 

Segundo Eccles e Wigfield (2002), esse componente é similar, em certos aspectos, 

às noções de motivação intrínseca, interesse e fluxo, que são tratadas por outros 

teóricos (CSIKSZENTMIHALYI; ABUHAMEDH; NAKAMURA, 2005; HIDI; 

RENNINGER, 2006; DECI; RYAN, 2000).  

Um indivíduo intrinsecamente motivado é movido internamente a realizar uma 

tarefa por curiosidade, pelo prazer de fazer e satisfação pessoal. Assim, a motivação 

intrínseca é a propensão inata de um comprometimento pessoal em interesses 

próprios, além da busca e domínio de desafios em nível ótimo ao exercitar suas 

próprias capacidades (REEVE, 2011, p. 84). 

Na motivação extrínseca, o indivíduo não irá se envolver pela satisfação ou 

prazer de realizar a tarefa por si só, mas, sim, com o intuito de extrair benefícios, 

recompensas, ou por sentimento de dever e/ou obrigação e, até mesmo, por uma 

valorização pessoal e consciente das consequências externas. Um indivíduo 

extrinsecamente motivado é movido por fatores externos, como avaliações, sistemas 

de recompensas ou até mesmo opiniões de pessoas, e este pode, por exemplo, estar 

realizando a tarefa para evitar sentimentos de culpa ou até mesmo punições. Assim, 



18 
 

a motivação extrínseca existe como uma motivação voltada para “agir para obter 

algo”, tornando-se, dessa maneira, um motivo criado pelo ambiente para fazer com 

que o indivíduo comece ou persista em uma determinada tarefa ou ação (REEVE, 

2011, p. 85). 

Saber se uma pessoa está sendo intrínseca ou extrinsecamente motivada 

apenas por uma observação ocasional torna-se uma tarefa difícil, pois, às vezes, os 

comportamentos parecem ser os mesmos. Por exemplo, uma pessoa pode estar 

intrinsecamente motivada a ler um livro, a tocar um instrumento musical, a assistir um 

filme, a ir ao trabalho ou a escola. Porém, uma pessoa extrinsecamente motivada 

pode realizar todas essas tarefas da mesma maneira. No entanto, a fonte que 

direciona o comportamento é o que nos fornece as principais diferenças entre os dois 

tipos. Na motivação intrínseca, o comportamento provém da satisfação espontânea 

que a atividade oferece, já na motivação extrínseca, o comportamento provém dos 

incentivos e das consequências que dependem do comportamento observado 

(REEVE, 2011, p. 85). 

As diferenças de orientações motivacionais para a TAD resultam da interação 

entre os ambientes sociais que apoiam ou impedem a propensão inata dos indivíduos 

ao desenvolvimento saudável, à autorregulação e a própria natureza ativa das 

pessoas (DECI; RYAN, 2008a; 2008b). A TAD afirma que o ambiente pode satisfazer 

os recursos internos dos indivíduos, mas, também, pode frustrar e ignorar os mesmos 

(DECI; RYAN, 2008b). 

Para sustentar a argumentação de que os seres humanos possuem 

necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e pertencimento, 

cada vez mais as pesquisas contemporâneas sobre a TAD têm utilizado raciocínio 

indutivo e métodos empíricos em diversas culturas. Em todas as pesquisas, sejam 

essas em diferentes culturas, a satisfação das necessidades psicológicas básicas 

promoveu bem-estar psicológico (DECI; RYAN, 2008a, 2008b). 

 

2.1 Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas 

 

A Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas parte do pressuposto de que 

todas as pessoas são movidas por necessidades psicológicas de autonomia, 

competência e pertencimento. Para a TAD, essas necessidades influenciam no 

relacionamento saudável e afetivo do indivíduo com o meio ambiente, formando a 
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base para os fatores psicológicos que dão origem à motivação (DECI; RYAN, 2000; 

RYAN; DECI, 2004).  Sendo assim, os acontecimentos ambientais podem promover 

a motivação autônoma das pessoas, desde que suas necessidades psicológicas 

sejam apoiadas pelo ambiente. 

 

2.1.1 Autonomia 

 

O comportamento autônomo é o processo de tomada de decisões sobre 

participar ou não de atividades guiadas pelas próprias preferências, vontades e 

interesses. Quando o indivíduo decide o que fazer, ele quer que haja flexibilidade e 

opções para suas tomadas de decisões. Para Reeve (2011), todos os indivíduos 

desejam ser pessoas que irão escolher se algo será feito ou não, que decidem o que 

fazer, onde fazer, como fazer e, até mesmo, quando parar de fazer. Assim, as pessoas 

desejam que seu comportamento seja conectado com seus desejos, vontades e 

preferências. Isso é ter necessidade de autonomia (REEVE, 2011, p. 67). 

A autonomia é percebida pelo indivíduo quando ele sente em si a origem das 

próprias ações, ou seja, quando não é comandado externamente. Seu comportamento 

é autônomo, ou autodeterminado, quando suas preferências guiam sua tomada de 

decisões sobre participar ou não de uma determinada atividade. Essa necessidade 

possui três qualidades subjetivas: o Lócus da Causalidade Percebido, a Volição e a 

Percepção de Haver Escolhido Suas Próprias Ações (REEVE, 2011). 

O Lócus de Causalidade Percebido – LCP é quando o indivíduo compreende a 

fonte de suas ações. Isso diz respeito à qualidade essencial para satisfazer a 

necessidade de autonomia. O indivíduo pode perceber que seu comportamento é 

iniciado a partir de uma fonte pessoal (LCP interno) ou ambiental (LCP externo). 

Reeve (2011) cita um bom exemplo: se uma pessoa lê um livro por interesse e vontade 

própria, então o motivo vem do LCP interno, porém, se uma pessoa lê um livro porque 

fará um teste sobre seus conteúdos, então o agente motivacional é o ambiente, logo 

o LCP é externo. 

 A Volição é a vontade que a pessoa tem de se engajar em alguma atividade. 

Essa vontade de participar de uma determinada atividade deve ter sentimento de 

liberdade, fazer algo que ela quer fazer sem ser pressionada (liberdade psicológica). 

A volição é quando um indivíduo se engaja na atividade sentindo-se livre para fazê-la, 

por sua própria vontade. Quando a Volição não acontece, não há sensação de 
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liberdade, e o indivíduo sente-se pressionado a praticar determinada ação. Essa 

pressão pode ser criada/causada pelo ambiente, ou ser construída dentro do próprio 

indivíduo, capaz de forçá-lo a fazer uma determinada atividade por sentimentos de 

dever ou obrigação. 

A Percepção de Haver Escolhido Suas Próprias Ações, a escolha percebida, é 

característica do comportamento autônomo, e acontece quando os indivíduos estão 

em ambientes que lhes fornecem livre escolha nas tomadas de decisão. A escolha 

percebida é evidente em ambientes que apresentam diferentes oportunidades de 

escolhas, estes são ambientes promotores de flexibilidade. Quando os ambientes são 

rígidos e inflexíveis, não há a escolha percebida, assim o indivíduo age com sensação 

de obrigação por ter que agir sobre ações determinadas. No entanto, nem todas as 

escolhas são capazes de promover autonomia. As escolhas que são limitadas às 

opções, oferecidas por outras pessoas, não conseguem satisfazer a necessidade de 

autonomia (REEVE, 2006, 2011).  

 

2.1.2 Competência 

A necessidade de competência está relacionada à capacidade que o indivíduo 

tem de interagir com o contexto, com o meio. Segundo Reeve (2011), todas as 

pessoas desejam interagir de maneira eficiente com o ambiente, seja na escola, no 

trabalho, em esportes, em relações pessoais etc. Junto a essa interação, há também 

a vontade de aumentar suas capacidades e de desenvolver suas habilidades. Para o 

desenvolvimento de suas potencialidades, um encontro com um desafio torna-se um 

momento bastante relevante, pois desperta atenção para superá-lo. Logo, todas as 

pessoas possuem uma necessidade de competência. 

Essa necessidade relaciona o desejo que as pessoas têm de colocar à prova 

suas habilidades e qualidades, atuando de forma competente com o ambiente. A 

competência é uma necessidade psicológica que fornece uma fonte de motivação 

capaz de gerar esforços e proporcionar ao indivíduo o domínio de tarefas com desafios 

“ótimos” (REEVE, 2011). Esses desafios, denominados “ótimos” são apropriados ao 

desenvolvimento de uma determinada pessoa, ou seja, que não estejam além das 

capacidades dos indivíduos, nem muito facilitados.  

Segundo Reeve (2011), quando uma pessoa participa de uma atividade que 

possui um alto nível de complexidade para si, em que encontra desafios superiores à 
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sua habilidade, ela se preocupa e pode achar que suas habilidades não lhes permitirão 

vencê-la. Então, ser desafiado acima de suas próprias capacidades pode causar 

preocupação e ansiedade, ameaçando assim a sensação de competência. Quando 

uma pessoa participa de uma atividade em que seu nível de habilidade ultrapassa o 

nível de desafio, haverá um envolvimento mínimo entre o indivíduo e a tarefa, o que 

pode resultar em uma redução de concentração e tédio emocional, logo, a 

necessidade de competência estará sendo frustrada. Portanto, quando o nível do 

desafio e o nível da habilidade estão moderadamente elevados, há um maior 

envolvimento do indivíduo, proporcionando, assim, prazer e uma maior concentração 

ao realizar a tarefa, consequentemente, a satisfação da necessidade de competência.  

Para além dos desafios, a TAD explica que a competência pode ser aferida 

pelo feedback que os indivíduos recebem do meio ambiente e de si mesmo. O 

feedback representa uma das mais importantes formas de interação professor-aluno, 

pois segue imediatamente uma avaliação (BROPHY; GOOD, 1986; STIPEK, 1996).  

O feedback que o aluno recebe afeta a motivação e a aprendizagem, e suas 

funções para a motivação estão ligadas às suas duas formas: feedback positivo (que 

o objetivo foi atendido e o aluno está no caminho certo, a tarefa foi e está sendo 

cumprida), e o feedback negativo (negativo no seu conteúdo e expressão, pois pode 

ter características de correção do erro). A perspectiva teórica da TAD afirma que o 

feedback provém de quatro fontes: da tarefa em si, da comparação que o indivíduo 

faz de seu próprio desempenho atual em relação aos desempenhos anteriores, na 

comparação feita de seu desempenho em relação ao desempenho das outras 

pessoas (comparação social) e nas avaliações feitas por outras pessoas em relação 

ao seu desempenho.  

O feedback positivo e os desafios em nível ótimo são tidos como fatores 

essenciais para a satisfação da necessidade de competência (REEVE, 2006). Pode 

haver situações em que o uso do feedback corretivo seja necessário para que os erros 

sejam apontados, assim, os indivíduos não incorporam os erros como se fossem 

verdades.  A motivação será favorecida quando a crítica ao aluno indicar que seu 

fracasso foi causado por falta de estratégia adequada ou aplicação, porque assim, ele 

se percebe capaz, chegando a alimentar expectativas positivas futuras (STIPEK, 

1996). 
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2.1.3 Pertencimento 

 

Acreditando no pressuposto de que todas as pessoas têm a necessidade de 

pertencer a algo e que desejam interagir socialmente, é que a TAD afirma que os 

indivíduos procuram iniciar e conservar relações afetuosas com os outros. Isso é ter 

a necessidade de pertencimento, o relacionamento com os outros (REEVE, 2011). O 

pertencimento relaciona o desejo e a necessidade de criar vínculos afetivos e 

duradouros, de pertencer a algo, mantendo assim relações próximas com outras 

pessoas. Para Reeve (2011, p. 77), quando as relações interpessoais apoiam os 

indivíduos, o relacionamento torna-se um constructo motivacional bastante 

importante, proporcionando um maior desempenho e resistência ao estresse. 

No entanto, embora a interação com os outros possa envolver a necessidade 

de pertencimento, nem todos os tipos de interação são capazes de satisfazer essa 

necessidade. A satisfação da mesma requer a criação de um vínculo entre o Self 1 e 

uma outra pessoa ou grupo social. Assim, as interações precisam estar carregadas 

de aproximação, afeto, valorização e aceitação, em que haja preocupação com o bem-

estar do outro. Para Reeve (2006), a interação com outras pessoas envolve a 

necessidade de relacionamento, prometendo, assim, o engajamento e a possibilidade 

de ter relações calorosas de preocupação mútua e afeto. Relações que não envolvam 

tais qualidades, não promovem à satisfação da necessidade de pertencimento (2006, 

p. 77).  

O contexto social é muito importante na satisfação da necessidade de 

pertencimento, pois fornece auxílio necessário no apoio da internalização do self 

(REEVE, 2006).  Percebe-se a importância do professor, dos diretores e 

coordenadores de grupos, regentes e profissionais que estejam à frente de diferentes 

trabalhos, como uma das principais fontes de influências sobre suas formas de 

interação com os alunos e participantes. Acredito, assim, que suas crenças e ações 

podem refletir diretamente nas orientações motivacionais autodeterminadas, podendo 

ser conhecidas e buscadas para maior promoção da motivação autônoma de todos 

os participantes envolvidos (REEVE, 2011). 

 

                                            
1 Self é um autoconceito que energiza e direciona o comportamento dos indivíduos (REEVE, 2006). 
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2.2 Teoria da Avaliação Cognitiva 

 

 Segundo Ribeiro (2013), a Teoria da Avaliação Cognitiva foi o principal ponto 

de partida para o surgimento da TAD. A teoria foi criada pelos pesquisadores, Deci, 

Ryan e Conell, na década de 1980, na busca por entender os impactos de eventos 

externos, como, por exemplo, as recompensas, sobre as atividades supostamente 

prazerosas e interessantes para as pessoas (BORUCHOVITCH, 2008). Devo 

entender o significado de prazer e de interesse para a Avaliação Cognitiva, o primeiro 

está diretamente ligado ao engajamento com a atividade, e o segundo, remete-se à 

atração pela atividade (VANSTEENKISTE et al., 2010). 

A Teoria da Avaliação Cognitiva afirma que todos os eventos externos possuem 

tanto um aspecto controlador quanto um aspecto informativo. Supondo que as 

pessoas possuem necessidades psicológicas de autonomia e de competência, Reeve 

(2011, p. 94) afirma que um evento externo com aspecto controlador pode afetar a 

necessidade de autonomia, e que a necessidade de competência pode ser afetada 

pelo aspecto informativo. A exemplo do aspecto informativo, os autores citam o 

feedback que pode informar um indivíduo sobre sua competência em determinada 

tarefa.  

Assim os eventos externos podem ter um aspecto controlador como também 

um aspecto informacional. Entendo, então, que os eventos externos, que fornecem o 

feedback informativo, podem satisfazer a necessidade de competência, enquanto os 

eventos controladores enfraquecem a motivação intrínseca, pois desfavorecem a 

necessidade de autonomia dos indivíduos. Com tudo isso, o importante é buscar 

entender o propósito dos eventos externos, que pode ser o de controlar ou o de 

informar a competência dos indivíduos.  

Para a TAD, as pessoas possuem uma propensão inata que direciona à 

motivação intrínseca, porém, os eventos externos podem influenciar o Lócus de 

Causalidade Percebido (LCP) interno. Os acontecimentos que promovem o LCP 

interno fazem com que individuo perceba que seu comportamento parte de si mesmo 

(de dentro), promovendo a motivação intrínseca, pois satisfazem a necessidade de 

autonomia. Já os acontecimentos externos, que promovem o LCP externo, 

desconsideram a autonomia, reforçando, assim, as orientações extrínsecas. Dessa 

forma, os acontecimentos externos, que diminuem a competência percebida dos 

indivíduos, enfraquecem a motivação autônoma, enquanto os que aumentam a 
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competência promovem a motivação autônoma (REEVE, 2006). Entendo, assim, que 

a motivação intrínseca aumenta, ao passo que a motivação extrínseca diminuiu 

(DECI; RYAN, 1985). 

Portanto, a Teoria da Avaliação Cognitiva busca entender a influência sobre as 

necessidades de autonomia e de competência dos indivíduos, como também 

compreender os impactos que acontecimentos externos e eventos extrínsecos podem 

exercer sobre o comportamento humano. 

 

2.3 Teoria da Integração Organísmica 

 

Considerando a existência dos impactos que acontecimentos externos podem 

exercer sobre o comportamento humano, a Teoria da Integração Organísmica nos 

esclarece a forma como os comportamentos extrínsecos podem ser internalizados ou 

integrados às metas pessoais. 

A perspectiva organísmica da motivação pressupõe que o organismo é inerente 

e ativo e que as necessidades psicológicas básicas, os interesses e os valores 

integrados formam a fonte dessa natureza inerente (DECI; RYAN, 1985). A Teoria da 

Integração Organísmica supõe que os indivíduos podem ser influenciados por eventos 

ambientais, e que estes podem oferecer feedbacks, desafios, vínculos sociais e 

oportunidades de escolhas, que podem satisfazer ou frustrar as necessidades 

psicológicas básicas. Assim, a teoria discute a qualidade (o grau) motivacional dos 

indivíduos, nos mostrando que fatores externos não controladores podem promover 

uma motivação extrínseca associada a um bom desempenho dos indivíduos (RYAN; 

DECI, 2000b; DECI; RYAN, 2008a; REEVE, 2006). 

A TAD aborda, desde os comportamentos com ausência de regulação 

(amotivação), os regulados por motivação extrínseca, até os totalmente regulados 

intrinsecamente. Para melhor explicar os diferentes tipos de motivação, a miniteoria 

da Integração Organísmica apresenta um continuum do comportamento 

autodeterminado, que vai desde a falta de motivação, passando pelos tipos de 

motivação extrínseca, até chegar à motivação intrínseca, como mostra o Quadro 

abaixo: 
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Quadro 1: O continuum de autodeterminação mostrando os tipos de motivação com seus 
lócus de causalidade e processos correspondentes. 

Motivação Falta de 
Motivação 

Motivação Extrínseca Motivação 
Intrínseca 

Estilos 
Regulatórios 

Não  
Regulação 

Regulação 
Externa 

Regulação 
Introjetada 

Regulação 
Identificada 

Regulação 
Integrada 

Regulação 
Intrínseca 

Lócus de 
Causalidade 
Percebido 

 
Impessoal 

 
Externo 

Pouco 
Externa 

Pouco 
Externa 

 
Interno 

Interno 

Processos 
Reguladores 

Desvalorização, 
ausência de 

intenção, falta 
de controle 

Recompensa, 
obediência, 

punições 
externas 

Envolvimento 
do ego, 

autocontrole, 
recompensas 

e punições 
internas 

Importância 
pessoal, 

valorização 
consciente 

Consciência, 
concordância
, síntese com 

o eu (self) 

Interesse, 
prazer, 

satisfação 
inerente 

Fonte: Deci e Ryan (2000). 

As teorias clássicas da motivação quase sempre trataram a Motivação 

Extrínseca e Intrínseca de maneira dicotômica, no entanto, a TAD reconhece que 

existem tipos de motivação extrínseca, que possuem vantagens semelhantes às da 

Motivação Intrínseca para a aprendizagem e o bem-estar psicológico (RYAN; DECI, 

2000a, 2000b).  

Para a TAD, a motivação dos indivíduos pode ser explicada por meio dos 

diferentes tipos de regulação: a falta de motivação significa que o indivíduo se 

encontra amotivado, ou seja, a pessoa não está nem intrínseca e nem 

extrinsecamente motivada; Na regulação Externa (não autodeterminada), o 

comportamento é controlado por eventos externos como recompensas, ameaças e 

punições; Na Introjetada (pouco autodeterminada), apesar dos indivíduos já terem o 

controle interno do seu comportamento, este é determinado por sentimento de dever, 

culpa ou obrigação; Na regulação Identificada (geralmente autodeterminada), o 

indivíduo se identifica e atribui importância à tarefa a ser realizada; Na regulação 

Integrada (autodeterminada),  o comportamento apresenta caráter autônomo, no qual 

os fatores externos são percebidos e integrados enquanto ações importantes e  

aceitas como próprias dos indivíduos.  

A miniteoria da Integração Organísmica prevê que as regulações externas 

podem passar por um processo de internalização. Portanto, a motivação extrínseca 

não regulada pode sofrer mudanças e passar à internalização do comportamento 

autodeterminado. As pesquisas sobre a temática revelam que comportamentos 

regulados, por consequências externas identificadas e integradas, resultam em 
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aprendizagem, persistência, desempenho de qualidade e outros fatores que 

promovem a motivação autônoma (DECY; RYAN, 2000). Segundo Reeve, Deci e 

Ryan (2004), os alunos tendem a internalizar os aspectos sociais e ambientais e, 

normalmente, integram os modos de comportamentos ao seu próprio sistema. 

Para Reeve, “a internalização refere-se ao processo pelo qual um indivíduo 

transforma uma regulação ou valor externamente prescrito em algo endossado 

internamente” (REEVE, 2006, p. 78). Portanto, mesmo que o processo de integração 

seja uma propensão inata para a TAD, a internalização e a integração poderão ser 

eficazes, dependendo do grau em que os organismos vivenciem a satisfação das 

necessidades psicológicas básicas no ambiente. 

A motivação se torna um fator importante para o desenvolvimento dos 

indivíduos nas atividades que estes realizam, pois fornece um entendimento sobre as 

condições que promovem motivação intrínseca e as formas autodeterminadas da 

motivação extrínseca. 

 

2.4 Teoria da Orientação de Causalidade 

 

Sumariamente, a TAD assume que o comportamento motivado de uma pessoa 

e experiências em determinadas situações se justificam tanto pelos recursos 

intrapessoais e interpessoais como em função das interações com contextos sociais. 

Por meio da miniteoria da Orientação de Causalidade, a TAD descreve as orientações 

de personalidade e de sua influência sobre a qualidade de motivação dos indivíduos. 

Para Ribeiro (2013, p. 62), 

 

A Teoria das Orientações de Causalidade descreve as diferenças 
individuais nas orientações do indivíduo em que forças motivacionais 
causam seu comportamento. A abordagem das orientações de 
causalidade adiciona os aspectos da personalidade que são 
integrados na regulação do comportamento.  

 

No conceito de estilo motivacional do professor, tratado por Deci e seus 

colaboradores (1981), os pesquisadores investigam a atuação dos professores 

enquanto importante fonte de influência na motivação do aluno. Em seus estudos, 

apresentam a qualidade do ambiente em que os professores procuram motivar seus 

alunos, conceituando um continuum bipolar representado entre dois estilos, o 

controlador e o promotor da autonomia. 
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Para Reeve, Bolt e Yi Cai (1999), o estilo motivacional está relacionado à 

crença e à confiança do professor em determinadas estratégias de motivação e de 

ensino. Há indivíduos que possuem personalidades em que sua atuação está mais 

voltada para o autoritarismo e o controle, enquanto outros prezam pela autonomia em 

suas relações e interações com outras pessoas. Então, para os autores, o estilo 

motivacional do professor é uma característica diretamente vinculada à personalidade, 

no entanto, pode tornar-se vulnerável, pois fatores sociocontextuais, como o 

ambiente, o tempo de atuação na educação, o número de alunos presentes em sala 

de aula, a idade e interações no geral, podem influenciar de diversas formas no 

comportamento.  

Os professores que atuam com o estilo controlador em sala proporcionam 

incentivos extrínsecos e um ambiente muito controlado, assim, o não cumprimento de 

tarefas, entre outros fatores, podem acarretar consequências não muito agradáveis, 

como levar o aluno à recuperação, ou à reprovação, nas tarefas que estão sendo 

realizadas. No ambiente de sala de aula, o controle é a principal característica 

encontrada (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004), pois é comum a existência de 

avaliações e cumprimento de tarefas. 

Na definição de Reeve (2009, p. 129), o estilo controlador é “sentimento 

interpessoal e comportamento adotado por professores durante uma instrução para 

pressionar os estudantes a pensarem, sentirem ou comportarem-se de uma forma 

específica”. O estilo controlador se caracteriza por incentivos extrínsecos, nos quais o 

professor controla o comportamento dos alunos fazendo com que eles cumpram 

tarefas e alcancem metas predeterminadas (REEVE, 1998). 

Em contrapartida, o estilo promotor de autonomia tem sua definição como 

“sentimento interpessoal e comportamento adotado por professores para identificar, 

nutrir e desenvolver os recursos motivacionais internos dos alunos” (REEVE, 2009, p. 

159). Assim, o ideal é que exista o incentivo pela busca de autonomia nas atividades 

em sala, e que o professor possa ter como meta o fortalecimento da autorregulação 

do aluno (REEVE, 1998). 

Portanto, o estilo motivacional do professor pode ser considerado de grande 

importância para a educação musical, contribuindo para a formação em música, pois, 

segundo a TAD, vários autores já citados e muitas pesquisas da área, os participantes 

reagem de forma mais positiva quando estão inseridos em ambientes mais 

promotores de autonomia do que em ambientes mais controlados. Professores, 



28 
 

regentes, coordenadores de grupos musicais, alunos e participantes promotores de 

autonomia demonstram-se com excelentes níveis de motivação, melhor 

desenvolvimento acadêmico, sentindo-se mais competentes, desenvolvem maior 

engajamento nas atividades, melhor aprendizagem, menos evasão nas atividades e 

bem-estar psicológico. 

Portanto, a orientação de causalidade vai refletir diretamente na 

autodeterminação e na personalidade do indivíduo, destacando, assim, dois tipos de 

orientações: a controladora e a autônoma (REEVE; DECI; RYAN, 2004). Em sala de 

aula, em grupos de Teatro Musical ou em grupos musicais no geral, quanto mais os 

participantes se regulam conforme suas necessidades e têm liberdade de escolha, 

mais sua orientação será autônoma. No entanto, quando os participantes envolvidos 

apresentarem comportamentos mantidos por incentivos ambientais ou, até mesmo, 

controles internos e que contenham forças controladoras, mais adotarão uma 

orientação de causalidade controladora (REEVE; DECI; RYAN, 2004). 

 

2.5 Teoria das Metas Motivacionais  

  

 A Teoria das Metas Motivacionais, uma das mais recentes teorias engajadas à 

TAD, busca entender não o “porquê”, mas o “para que” das motivações, investigando, 

assim, a correlação dos tipos (intrínsecos e extrínsecos) de metas, incluindo os 

objetivos de vida que as pessoas buscam. Entendendo a meta como aquilo que um 

indivíduo quer realizar, posso relacionar ao momento em que as pessoas se esforçam 

para atingir um objetivo, ganhar determinado valor em dinheiro, atingir uma média nos 

estudos, ler tantos livros ou vender uma certa quantidade de produtos, assim, estarão 

engajados em comportamentos direcionados para uma meta (REEVE, 2011). 

Ao tratar-se das metas intrínsecas (saúde física, sentimento de comunidade, 

afiliação, crescimento pessoal), e das metas extrínsecas (imagem, fama, dinheiro), 

Kasser e Ryan (1996) afirmam que as aspirações intrínsecas podem satisfazer as 

necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e pertencimento, e 

que as aspirações extrínsecas são inclinadas a não satisfação das mesmas, mas a 

uma orientação externa com o intuito de atrair a autoestima por meio da realização e 

da validação externa, o que pode prejudicar a satisfação das necessidades 

psicológicas básicas (VANSTEENKISTE; NIEMIE; SOENENS, 2010).  
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A distinção entre as metas intrínsecas e extrínsecas foram incorporadas à 

Teoria das Necessidades Básicas porque as aspirações extrínsecas são consideradas 

metas compensatórias para os indivíduos que atribuem valor a elas, estes as buscam 

quando sentem-se privados da satisfação das suas necessidades 

(VANSTEENKISTE; NIEMIE; SOENENS, 2010). Quando as pessoas são privadas de 

satisfazer suas necessidades estão mais inclinadas a terem metas extrínsecas, pois 

esperam que elas sejam uma fonte de significado, identidade e autoestima (LA 

GUARDIA, 2009). No entanto, a TAD afirma que as metas extrínsecas não são 

capazes de satisfazer genuinamente as necessidades básicas, que são essenciais 

para o bem-estar e o desenvolvimento saudável da personalidade. 

 Assim, a Teoria de Metas Motivacionais surgiu da necessidade de diferenciar 

as metas intrínsecas e extrínsecas e o seu impacto sobre a motivação e o bem-estar 

psicológico (DECI; RYAN, 2008b). Dessa forma, a Teoria de Metas Motivacionais 

complementa a Teoria da Integração Organísmica e a Teoria da Avaliação Cognitiva, 

pois analisa como os eventos internos e externos podem influenciar nos objetivos de 

uma pessoa ao engajar-se em uma atividade. 

 

2.6 Teoria Motivacional de Relacionamentos  

 

 A sexta e mais recente miniteoria da Autodeterminação diz respeito às formas 

de envolvimento e às relações pessoais que acontecem entre os indivíduos. A Teoria 

Motivacional de Relacionamentos foi incorporada à Teoria da Autodeterminação 

recentemente, e busca entender como os relacionamentos interpessoais podem 

influenciar na satisfação da necessidade psicológica básica de pertencimento. 

Segundo a TAD, os relacionamentos interpessoais podem acontecer entre familiares, 

parceiros românticos e/ou em grupos, e são de boa qualidade aqueles que promovem 

a satisfação das necessidades psicológicas básicas (autonomia, competência e 

pertencimento). 

 

Pertencimento, o que tem a ver com o desenvolvimento e manutenção 
de relações estreitas pessoais, tais como melhores amigos e parceiros 
românticos, como também pertencentes a grupos, é uma das três 
necessidades psicológicas básicas. A Relationships Motivation Theory 
(RMT), sexta miniteoria, está ligada à estas e outras relações, e 
postula que uma certa quantidade de tais interações não é só 
desejável para a maioria das pessoas, mas é de fato, essencial para 
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a sua adaptação e bem-estar, porque as relações proporcionam a 
satisfação da necessidade de pertencimento. No entanto, a pesquisa 
mostra que para haver relacionamentos de alta qualidade, é preciso 
que além da satisfação do pertencimento, a necessidade de 
autonomia, mesmo que em menor grau, e a necessidade 
competência, também possam ser satisfeitas. De fato, as relações 
pessoais de alta qualidade são aquelas em que os parceiros apoiam 
a autonomia, a competência e a necessidade de pertencimento do 
outro (Tradução nossa, SELF-DETERMINATION THEORY2).  

 

A Teoria Motivacional de Relacionamentos está relacionada ao 

desenvolvimento e manutenção de relações entre namorados, amigos e grupos em 

geral. Entendo que, segundo essa teoria, manter diversas relações pessoais tanto é 

desejável como essencial para o bem-estar dos indivíduos, pois podem proporcionar 

a satisfação da necessidade de pertencimento. No entanto, para que relacionamentos 

tenham boa qualidade, as necessidades de autonomia e de competência também 

precisam ser satisfeitas. 

 Há investigações que tratam a dimensionalidade das necessidades 

psicológicas básicas que buscam explorar o domínio das relações, e entender que o 

conceito dessas necessidades nos possibilita uma explicação sobre seu mecanismo 

(COSTA, NTOUMANIS; BARTHOLOMEW, 2015). Assim, buscam compreender como 

as experiências de relacionamento e vínculo estão diretamente ligadas ao bem-estar 

pessoal e ao funcionamento das relações. 

  Outra pesquisa trouxe uma mostra de casais de namorados e afirmou que um 

maior processamento das emoções internas, revelação emocional ao parceiro e uma 

maior consciência emocional resultam em uma maior satisfação da necessidade de 

pertencimento (LA GUARDIA, 2009). Para Leak e Cooney (2001), que também 

apoiam os resultados de La Guardia (2009), dentro dos relacionamentos, a satisfação 

da necessidade de autonomia resulta em uma maior satisfação com o compromisso 

e com o relacionamento.  

                                            
2 Relatedness, which has to do with the development and maintenance of close personal relationships 
such as best friends and romantic partners as well as belonging to groups, is one of the three basic 
psychological needs. Relationships Motivation Theory (RMT), the sixth mini-theory, is concerned with 
these and other relationships, and posits that some amount of such interactions is not only desirable 
for most people but is in fact essential for their adjustment and well-being because the relationships 
provide satisfaction of the need for relatedness. However, research shows that not only is the 
relatedness need satisfied in high-quality relationships, but the autonomy need and to a lesser degree 
the competence need are also satisfied. Indeed, the highest quality personal relationships are ones in 
which each partner supports the autonomy, competence, and relatedness needs of the other. 
http://www.selfdeterminationtheory.org/theory/ 
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 Portanto, é importante percebermos o quanto as relações pessoais e a 

satisfação da necessidade psicológica básica de pertencimento são indispensáveis 

para o desenvolvimento saudável das relações de vínculo e para o bem-estar de todos 

os indivíduos. A motivação se torna um fator importante a partir do momento que 

esclarece as condições que promovem motivação intrínseca e as formas 

autodeterminadas da motivação extrínseca. Visualizo, também, a importância das 

formas de interação do professor, regente ou líderes de grupos musicais e de Teatro 

Musical como uma das principais fontes de influências sobre os alunos e participantes, 

pois suas crenças podem refletir diretamente nas orientações motivacionais 

autodeterminadas, podendo ser conhecidas e buscadas para maior promoção da 

motivação autônoma. 

A literatura sobre a TAD tem aumento relevantemente nos últimos anos. A 

Teoria da Autodeterminação tem despertado um crescente interesse em 

pesquisadores, o que resultou em estudos nacionais e internacionais (CERESER; 

HENTSCHKE, 2009). Essa fundamentação teórica fornece uma base de dados capaz 

de gerar novas possibilidades que representem fenômenos observados na avaliação 

da motivação em diferentes tarefas de diversos contextos.  

No próximo capítulo, abordo os seguintes pontos: as contribuições de 

pesquisas que foram desenvolvidas no Brasil e em outros países com a temática de 

Educação Musical e Motivação; uma breve apresentação da trajetória histórica do 

Teatro Musical no Brasil e de trabalhos desenvolvidos dentro dessa temática, como 

também a sua perspectiva educacional e a carência de pesquisas no campo do Teatro 

Musical e, ainda, a motivação nesse contexto. 
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3 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS: EDUCAÇÃO MUSICAL, TEATRO MUSICAL E 

MOTIVAÇÃO 

  

Neste terceiro capítulo, apresento as principais contribuições teóricas que 

fundamentam esta pesquisa, buscando abordar e esclarecer conceitos que permeiam 

o estudo, assim como apontar os autores e ideias que nos possibilitam uma reflexão 

teórica acerca do objeto escolhido. Portanto, este capítulo tem por objetivo explicitar 

as ideias que introduzem e envolvem a pesquisa, como também mostrar a inter-

relação entre Educação Musical, Teatro Musical e Motivação. 

 

3.1 Educação Musical e Motivação  

 

Para a fundamentação teórica deste estudo, busquei contribuições da 

perspectiva da tradição humanista/organísmica da motivação (REEVE, 2006). 

Segundo Blasi (1976, apud REEVE, 2006, p. 65), o termo vem da palavra organismo, 

e se refere a uma entidade viva em estado de incessante troca ativa com o ambiente. 

Assim, as teorias organísmicas da motivação reconhecem que, como os ambientes 

mudam continuadamente, logo, os organismos precisam de flexibilização para 

ajustar-se a tais mudanças. 

A natureza humana possui diferentes necessidades fundamentais para a 

vida: as necessidades fisiológicas, as necessidades psicológicas e as necessidades 

sociais (REEVE, 2006, p. 65). Neste estudo, trago discussões sobre as necessidades 

psicológicas enquanto questão primária do referencial teórico fundamentado na 

Teoria da Autodeterminação.  

A Teoria da Autodeterminação (TAD) pressupõe que todos os indivíduos 

apresentam uma orientação geral, propensões inatas para o crescimento saudável e 

autorregulação para o envolvimento pessoal na busca de satisfazer três 

necessidades psicológicas básicas: a de autonomia, a de competência e a de 

pertencimento. Para a TAD essas necessidades refletem diretamente no bom 

desenvolvimento pessoal e no bem-estar dos indivíduos e estão relacionadas com 

condições ambientais que favorecem a satisfação das necessidades, pois, estas, 

quando satisfeitas, promovem o bem-estar psicológico (DECI; RYAN, 2008a, 2008b). 

Para alguns autores, há várias situações em que o indivíduo pode estar 

motivado. Uma pessoa pode estar motivada pelo simples fato de valorizar uma 
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determinada tarefa e/ou atividade, por uma meta de autossuperação no desempenho, 

por seus próprios interesses, por forças externas e, até mesmo, por receio de estar 

sendo avaliada externamente (RYAN; DECI, 2000a). 

Por ser considerada como um fator importante na regulação do comportamento 

humano, a motivação tem sido tema de muitas discussões (DECI; RYAN, 2000). Na 

área da educação musical, a motivação é imprescindível ao ensino e à aprendizagem. 

Alguns autores afirmam que muitos aspectos cotidianos são de interesses 

extrínsecos, podendo ser relacionados a aspectos de prática musical, tais como 

aquecimentos e exercícios técnicos (cf. RIBEIRO; CERNEV, 2013). Outros autores 

apontam que explicações justificadas podem fornecer uma base racional satisfatória 

para que os alunos sintam realmente que vale a pena se esforçar para cumprir tais 

atividades musicais (RENWICK; REEVE, 2012).  

Sobre a motivação do aluno, Guimarães e Boruchovitch (2004) afirmam que 

um aluno motivado se mostra envolvido e ativo no processo de aprendizagem, e 

Zenorini e Santos (2010) falam que um aluno desmotivado passa a se desinteressar 

pelas tarefas propostas, o que pode proporcionar uma queda de qualidade em sua 

aprendizagem.  

As pesquisas que tratam sobre a Educação Musical e Motivação mostram que, 

em diferentes contextos, participar de atividades por interesse e por se sentir parte 

de um grupo, são fatores comuns entre os participantes de atividades musicais. 

Portanto, é de grande importância investigar a relação entre as atividades e os 

aspectos internos dos alunos, assim como também investigar as características do 

ambiente que possam motivar os estudantes, pois o contexto em que estes estão 

inseridos possui forte influência sobre a motivação para o aprender e o fazer musical.  

Assim como em qualquer área do conhecimento, a motivação na educação 

musical também é fortemente influenciada por fatores internos e externos dos 

indivíduos. Portanto, percebe-se a importância de se aprofundar nessa temática pelo 

fato dela fornecer possíveis contribuições para os processos de ensino e 

aprendizagem em música. Como as pesquisas internacionais foram iniciadas há 

aproximadamente três décadas, os estudos sobre motivação na educação musical 

são hodiernos, porém, efetivos. Embora o desenvolvimento do campo de estudo da 

motivação musical tenha se iniciado na segunda metade dos anos 90, alguns 

pesquisadores revelaram que ainda não existe um grande número de trabalhos na 

área da Educação Musical no âmbito da Motivação (AUSTIN; RENWICK; 
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MCPHERSON, 2006; HENTSCHKE et al., 2009; 2010). Porém, há um crescente 

interesse pela temática da motivação nos últimos anos, o que resultou na realização 

de pesquisas nacionais e internacionais, que abordam a aprendizagem musical e a 

motivação (CERESER; HENTSCHKE, 2009). 

No cenário internacional, posso citar algumas pesquisas no âmbito da 

motivação e educação musical (cf. AUSTIN, 1991; YOON, 1997; AUSTIN; VIPOEL, 

1998; MCPHERSON; THOMPSON, 1998; O’NEILL, 1999a; MCPHERSON, 

MCCORMICK, 2000; MCPHERSON, 2009; AUSTIN; RENWICK; MCPHERSON, 

2006). Estudos como esses buscam compreender quais motivos levam os alunos a 

se envolver, como também a persistir no estudo de música, além de discutir as 

influências em sua aprendizagem musical que estão diretamente ligadas aos fatores 

do contexto social dos envolvidos. 

No Brasil, também é crescente o interesse em pesquisar a temática.  Encontrei 

alguns pesquisadores que têm realizado estudos sobre educação musical e 

motivação nos últimos anos (cf. KOHLRAUSCH, 2015; ARAÚJO, 2015; GRINGS; 

2015; FIGUEIREDO, 2014; RIBEIRO, 2013; CERNEV, 2013; CERESER; 

HENTSCHKE, 2013, CERNEV, 2011). Destaco ainda, a relevância de pesquisas que 

tanto estudam sobre a motivação do professor para ensinar (GUIMARÃES, 2003; 

CERNEV, 2011; CERESER, 2011), como também a motivação do aluno para 

aprender (BZUNECK, 2001; PINTRICH, 2003; GUIMARÃES; BZUNECK, 2007). 

Tendo a motivação como um processo que se aplica à atividade humana por 

meios de fatores extrínsecos e intrínsecos, os estudos sobre processos motivacionais 

buscam compreender os princípios que se associam às práticas de ensino, assim 

como também à aprendizagem. Para as pesquisas sobre música, o estudo da 

motivação tem sido significativo, pois, para O’Neill & McPherson (2002), a motivação 

permite a compreensão de fatores que podem entender variações dos indivíduos 

sobre persistência ou não no estudo em atividades musicais, ou até mesmo tentar 

explicar o desenvolvimento de vontades em seguir ou não com esse estudo, 

explicitando o contexto de aprendizagem e repensando estratégias que podem ser 

utilizadas na tentativa de intervir nesse processo e nas práticas docentes. 

No Brasil, as discussões sobre a temática ampliaram-se na segunda metade 

deste século. Destaca-se, nesse contexto, o Grupo de Pesquisa Formação e Atuação 



35 
 

de Profissionais em Música (FAPROM)3, o qual funciona na cidade de Porto Alegre, 

no Rio Grande do Sul – RS e têm produzido pesquisas, principalmente, no campo da 

motivação para ensinar e aprender música. Fundado em 2006, o FAPROM é um dos 

grupos de pesquisa em educação musical do Programa de Pós-Graduação em Música 

da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Atualmente, possui muitos 

projetos concluídos e/ou em andamento com a temática da motivação no ensino e 

aprendizagem musical. 

Considerando algumas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil, que 

têm como linha de estudo a motivação para aprender e ensinar música em diversos 

contextos, seja em ambientes presenciais e/ou virtuais, cito alguns trabalhos que 

foram desenvolvidos nessa temática a fim de exemplificar esses diferentes contextos 

de estudos e atuação com a temática. 

Cernev (2011) investigou a motivação dos professores de música que atuam 

na escola de educação básica na região Sul do Brasil. A pesquisa buscou construir e 

testar um instrumento para medir a motivação dos professores de música no ambiente 

educacional, verificar o tipo de motivação (autônoma ou controlada) percebido pelos 

professores, analisar estatisticamente a motivação do professor em relação às 

variáveis do contexto e comparar as motivações dos professores em relação ao seu 

tempo de docência. Com uma abordagem quantitativa, a pesquisa utilizou o método 

survey interseccional, em que foi elaborado um instrumento próprio de medida, a 

Escala de Motivação do Professor de Música (EMPM).  

O instrumento foi aplicado com 162 professores de música da escola básica, 

públicas e privadas, via internet, e todos questionários foram analisados por meio da 

estatística descritiva e inferencial com os testes de: coeficiente alpha de Cronbach, 

análise fatorial, coeficiente de correlação de Pearson, teste t, teste qui-quadrado e 

teste exato de Fischer. Os dados revelaram que: os professores apresentam 

percepção para a motivação autônoma para o ensino; em relação às variáveis do 

contexto, o tipo de instituição não incide sobre a percepção da motivação dos 

professores; e, ao longo dos anos, os professores de música apresentam um aumento 

da motivação. A pesquisa contribuiu para uma melhor compreensão e 

desenvolvimento de estratégias motivacionais que promovem um ambiente 

                                            
3 As informações citadas sobre o grupo FAPROM tiveram por fonte principal a página eletrônica 
disponível em: <http://www.ufrgs.br/faprom/>. 
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educacional propício para estimular a motivação dos professores de música 

(CERNEV, 2011). 

Cernev (2013), em uma outra investigação, discute a pesquisa-ação também 

no contexto da educação básica, dessa vez, investigando a motivação dos alunos na 

aprendizagem musical colaborativa, mediada pelo ciberespaço. Em suas discussões 

sobre a pesquisa-ação, destaca as potencialidades desse método para a 

aprendizagem musical colaborativa usando de tecnologias digitais em sala de aula e 

afirma que as aulas foram elaboradas por ela, pela professora de artes e pelos alunos, 

visando proporcionar a aprendizagem colaborativa nas aulas de música. A 

pesquisadora afirma que, independentemente de utilizar ferramentas tecnológicas, é 

essencial que um professor mediador promova a motivação dos alunos, a fim de 

proporcionar aos participantes um ambiente escolar colaborativo, pois os resultados 

virão em consequência das decisões tomadas pelos envolvidos durante a prática 

musical educativa. Assim, conclui afirmando que o envolvimento em atividades 

musicais, que visam colaboração, pode proporcionar resultados motivacionais, além 

de promover trocas de informações por meio de debates em sala de aula. O objetivo 

de seu estudo enseja desenvolver um ensino colaborativo e motivador para que os 

alunos engajem intrinsecamente nas aulas, visando entender, junto aos alunos, como 

se dão as estratégias de aprendizagem adotadas para o uso das tecnologias digitais 

e a motivação dos mesmos (CERNEV, 2013). 

Ribeiro (2013) investigou os processos motivacionais de estudantes de 

licenciatura em música da UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

em interações online nas aulas de violão a distância. Ao realizar uma pesquisa-ação, 

o pesquisador também utilizou entrevistas semiestruturadas, observação participante 

e filmagens de videoconferências como ferramentas de coleta de dados, além de 

considerar os registros dos diálogos em fórum virtuais. O estudo teve por objetivo 

investigar os processos motivacionais dos alunos, analisar as percepções de 

satisfação das necessidades psicológicas básicas (autonomia, competência e 

pertencimento), verificar as manifestações dessas necessidades em interações 

síncronas e assíncronas, destacar ferramentas de interações online que auxiliem no 

processo educacional a distância, discutir as influências socioambientais sobre a 

motivação dos alunos participantes e identificar a qualidade motivacional dos 

estudantes para aprender violão em interações online.  
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O pesquisador conclui que os resultados de seu estudo apontaram que a 

principal motivação dos alunos não era a intrínseca e que a motivação foi considerada 

complexa e multifacetada, sendo sensível a determinadas situações. Ainda afirma 

que, em seus resultados, as interações síncronas e assíncronas, propostas no 

estudo, supriram as necessidades psicológicas básicas dos estudantes e 

possibilitaram uma alternativa viável e efetiva para aprendizagem e a formação dos 

alunos envolvidos (RIBEIRO, 2013). 

Figueiredo (2015) pesquisou as escolas de música e o estilo motivacional de 

professores de instrumento. Em seu estudo, demonstrou os procedimentos adotados 

para conferir evidência de validade baseada no conteúdo de uma escala adaptada 

para o estudo do estilo motivacional do professor. Para a construção dessa 

ferramenta foram aplicados questionários online com 18 professores, que dão aula 

individual de instrumento aos alunos de uma escola livre e uma escola técnica, com 

diferentes tipos de formação, variando desde autodidatas a pós-graduados. 

Juntamente ao questionário online, foi enviado um email com explicações sobre o 

mesmo. Os professores responderam a escala em uma plataforma na internet, e, 

assim, foi possível testar a qualidade dessa plataforma online, aprimorar os 

questionários sobre dados pessoais, averiguar os processos de envio e respostas, 

além de testar a compreensão das vinhetas e escalas propostas no estudo. Como 

resultados das propriedades psicométricas da escala, o pesquisador constatou que 

não houve adequação ao modelo teórico, no entanto, foi possível sugerir uma nova 

interpretação dos constructos, que pudessem considerar a promoção da autonomia 

e o controle como fatores ortogonais. A pesquisa constatou que homens possuem 

maior tendência para o controle e que as questões trabalhistas também possuem 

relação com o estilo motivacional do professor de instrumento, pois os professores 

de escola pública tendem a ser mais controladores dos que os de escola privada 

(FIGUEIREDO, 2015). 

Araújo (2015) realizou uma pesquisa de natureza descritiva, exploratória e 

correlacional, na qual estudou a qualidade motivacional dos licenciandos em música 

em quatro universidades públicas do Nordeste do Brasil. Para realizar a coleta de 

dados, aplicou um questionário de autorrelato, com base na Escala de Motivação 

Acadêmica (EMA), traduzida e validada por Guimarães e Bzuneck (2008), com 380 

licenciandos em música. Essa escala permite verificar os tipos de motivação 

encontrados no continuum de autodeterminação. O pesquisador afirmou que o 
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instrumento apresentou evidências de validade satisfatórias, correlações fracas a 

moderadas e boa consistência interna. 

Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e inferencial, por 

intermédio de alguns procedimentos: frequências, médias, desvio padrão, análise 

fatorial, análise de consistência interna por meio do alpha de Cronbach, análise de 

correlação de Pearson e análise de variância. Os dados da análise apontaram as 

maiores médias na avaliação das formas de motivação mais autodeterminadas e as 

médias mais baixas na avaliação da desmotivação e das formas menos autônomas 

de motivação. Assim, o estudo revelou que grande parte dos alunos tem forte 

intenção em terminar o curso, porém, os alunos que já passaram pelo estágio em que 

estão no curso porque não tiveram outra opção, os que têm a intenção de atuar em 

outra área, apresentaram menor motivação autônoma e maior desmotivação.  

O pesquisador afirma que o licenciando em música, representado neste 

estudo, apresenta boa qualidade motivacional, no entanto, há uma tendência em 

diminuir a motivação autônoma com o passar do tempo, devido às pressões inerentes 

ao curso superior. A pesquisa promove uma reflexão sobre os cursos de licenciatura 

em música, defendendo que estes devem criar estratégias para manter o 

comportamento autodeterminado nos alunos e fortalecer a motivação autônoma dos 

mesmos, buscando fazer com que eles percebessem a importância, o valor e o 

significado no curso no qual estão inseridos (ARAÚJO, 2015). 

Kohlrausch (2015) pesquisou a motivação de coristas para participar da 

atividade coral de extensão universitária na UFRGS (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul). Como metodologia, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa e a 

coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas com 4 

coristas ativos e 5 ex-coristas de um dos grupos corais de extensão universitária. Os 

dados da pesquisa, analisados sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação, 

revelaram que os coristas nem sempre buscam a atividade por motivos intrínsecos, e 

que o contexto coral, algumas vezes, pode frustrar alguma das necessidades 

psicológicas básicas, o que pode influenciar a motivação para continuar na atividade. 

O estudo impulsiona uma reflexão sobre questões motivacionais entre regentes e 

educadores musicais que trabalham com coro em qualquer contexto 

(KOHLRAUSCH, 2015). 

Grings (2015), em sua tese, pesquisou os valores pessoais e as aspirações 

futuras, entendidas como metas de atuação profissional de licenciados em música no 
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Brasil, para atuar na área da Educação Musical. A pesquisa teve uma abordagem 

quantitativa com a utilização do método survey, baseado na internet. O design 

metodológico da pesquisa foi testado com um estudo piloto, para validação do 

instrumento de coleta de dados, desenvolvido para essa investigação. Segundo a 

pesquisadora, a coleta se deu por meio de uma amostra com 339 licenciados em 

música e os dados foram submetidos a análises estatísticas, descritivas e 

inferenciais, as quais mostraram que os constructos avaliados possuem um alto valor 

de confiabilidade, sendo Alpha de Cronbach total igual a 0,88. Os resultados do 

estudo apontaram que os valores atuais para atuar na área de educação musical são 

intrínsecos e representados pelo constructo comunidade, e que as aspirações futuras 

são representadas por cinco constructos, intrínsecos e extrínsecos, que são: 

comunidade, afiliação, autoaceitação, sucesso financeiro e popularidade (GRINGS, 

2015). 

Guimarães e Boruchovitch (2004) afirmam que um aluno motivado demonstra 

envolvimento no processo de aprendizagem, e Zenorini e Santos (2010) falam que 

um aluno desmotivado passa a se desinteressar pelas tarefas propostas, o que pode 

proporcionar uma queda de qualidade em sua aprendizagem. Portanto, em qualquer 

ambiente educacional que envolva aprendizagem musical, compreender o processo 

motivacional é de grande importância, principalmente quando se trata de diferentes 

contextos, pois, conhecer os fatores que podem motivar os alunos, poderá 

proporcionar altos níveis de aprendizagem. Os resultados obtidos nas pesquisas 

apresentadas nesse estudo, que tratam sobre motivação na Educação Musical em 

diversos contextos, colaboram para o aprimoramento pedagógico dos professores de 

música, além de proporcionar reflexões que possam melhorar a motivação dos alunos 

para aprender música. 

É importante ressaltar que as pesquisas, que tratam sobre motivação e música, 

mostram que participar de atividades por interesse e por sentir-se parte de um grupo, 

são fatores comuns entre os participantes de atividades musicais. Mesmo sendo 

realizadas em diferentes contextos, foi possível perceber a importância de investigar 

a relação entre as atividades e os aspectos internos de alunos, professores e 

participantes de grupos musicais, assim como também investigar as características 

do ambiente que possam motivar os mesmos, pois o contexto em que estão inseridos 

possui forte influência sobre a motivação para o ensinar, o aprender e o fazer musical.  
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3.2 Teatro Musical, Educação Musical e Motivação  

 

Para poder pensar e buscar entender o surgimento do Teatro Musical no Brasil, 

começo considerando importantes afirmações feitas por Veneziano (2010, 2013). 

Segundo a pesquisadora, o primeiro tipo de Teatro Musical surgido no Brasil foi trazido 

por um empresário, chamado Monsieur Arnaud, em 1859, e tratava-se de um 

espetáculo com números de dança, ginastas, canto e um corpo de baile formado por 

belas francesas que levantavam as saias e mostravam as pernas. Em um pequeno 

teatro, recém-inaugurado, que se chamava Alcazar Lyrique, conhecido como o café 

cantante, com formato de cabaré, no centro do Rio de Janeiro, o espetáculo foi 

apresentado diversas vezes. Veneziano (2010) afirma que o Alcazar oferecia seus 

espetáculos ao público masculino. Naquele teatro, se apresentavam espetáculos 

musicais populares, alegres e divertidos, e que não dessem trabalho ao cérebro da 

clientela. Além de estar na moda, o Alcazar estava repleto de apresentações que 

traziam alegria e descontração ao público.  

Sem muito distanciamento entre os anos, em 1958, havia estreado em Paris, o 

“Orfeu no Inferno”, de Jacques Offenbach4, que, com o cancã (dança francesa) 

inaugurado, se apresentou integralmente aqui no Brasil, no Alcazar Lyrique, em 1965. 

Claro que houve reclamação dos jornais, das senhoras católicas e dos intelectuais, 

ao se darem conta da divertida dança de pernas de fora que as francesas faziam com 

tanto apreço, pois a exigência era de um teatro sério e com o padrão dos europeus 

inteligentes (VENEZIANO, 2012). 

O tempo passou e um inusitado ator escreveu uma espécie de paródia 

brasileira baseada na opereta francesa, o “Orfeu no Inferno”, estreado em 1868, no 

Teatro Fênix Dramática. Esta teve por título, “Orfeu da Roça”, e seu autor, Francisco 

Correa Vasques, pôde prestigiar um sucesso estrepitoso de mais de cem 

apresentações. Foi desse ponto de partida que se deu a felicidade do casamento de 

texto e música na comédia brasileira, preparando, assim, a terra para plantar a 

semente do teatro de revista e o jeito brasileiro de se fazer Teatro Musical. 

                                            
4 Jacques Offenbach: nasceu em Colónia, na Prússia (atual Alemanha) em 1819, alguns anos depois 
nacionalizou-se francês. Foi compositor e violoncelista na Era Romântica, um paladino da opereta e 
um precursor do teatro musical moderno. Fonte: <http://www.biography.com/people/jacques-
offenbach-9427247>. (Tradução nossa). 

http://www.biography.com/people/jacques-offenbach-9427247
http://www.biography.com/people/jacques-offenbach-9427247
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Entendendo a revista como um gênero fragmentado, com características do 

país de adoção, cheguei à conclusão que esta possui espaços de descrição de 

acontecimentos do cotidiano local, com inclusão de músicas nacionais e típicas de 

cada país. Assim como a opereta nasceu francesa, o teatro de revista nasceu no 

Brasil, iniciando como revista de ano, que se caracterizava como um tipo de Teatro 

musical, que descrevia os principais acontecimentos do ano anterior. Apesar de as 

primeiras tentativas não terem alcançado o sucesso desejado, em 1884, a revista O 

mandarim, de Arthur Azevedo e Moreira Sampaio, foi o grande sucesso. Segundo 

Veneziano (2013), a força dessa revista estava nas construções que possuíam efeito 

de paródias, na sátira política e no desempenho do cômico brasileiro.  

 Assim, o Teatro Musical foi um dos responsáveis pela divulgação da música 

popular brasileira, pois, ao final do século XIX, mesmo não deixando de existir as 

críticas que insistiam em rejeitá-lo, as revistas já haviam se tornado um grande 

sucesso, possuindo gênero alegre que, ao mesmo tempo, não deixavam de conter 

críticas sociais implícitas. 

No grupo de compositores do teatro de revista brasileiro participavam artistas 

bastante reconhecidos até hoje, tais como Chiquinha Gonzaga, Carlos Gomes e Artur 

Azevedo.  Ao passar por diferentes alterações performáticas que geraram alto custo 

às suas montagens, na década de 1950, o Teatro Musical passou por uma decadência 

(VENEZIANO, 2010b; FREITAS FILHO, 2006). No entanto, segundo Veneziano 

(2012), na segunda metade do século XX, surge uma nova dramaturgia que unia 

teatro e música, com textos comprometidos com o estado atual, que continham 

personagens mais elaborados e conteúdo mais complexos. Marques (2014) cita 

também peças e textos teatrais com as mesmas características que ganharam 

notoriedade no país no período de 1964 a 1979, entre elas estão a “Opinião”, de 

Vianinha, Armando Costa e Paulo Pontes, “Liberdade, liberdade”, de Millôr Fernandes 

e Flávio Rangel, “Arena conta Zumbi” e “Arena conta Tiradentes”, textos de Augusto 

Boal e Guarnieri, além de “Calabar”, de Chico Buarque e Ruy Guerra, e tantos outros 

(MARQUES, 2014, p. 64). Segundo Santa Rosa (2012), no mesmo período, foram 

criadas obras como, “Os Saltimbancos” e “A Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, 

e os espetáculos dos “Dzi Croquettes” que, assim como tantas outras, também fizeram 

críticas ao regime militar, mesmo que não fossem compreendidos pela censura, pelo 

fato de terem sido produzidos de modo indireto. 
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Para Veneziano (2012), um marco importante introduziu o Brasil na rota 

milionária do Teatro Musical. A montagem de “Rent”, em 1999, seria o início da 

Broadway brasileira, que surgia das traduções dos musicais norte-americanos, 

mudando novamente o perfil e a história do Teatro Musical no Brasil. Juntamente com 

isso, começaram a surgir leis de incentivo que contribuíram para a realização de 

musicais com superproduções, como também o surgimento de escolas que ofereciam 

profissionalização aos atores e estágios na própria Broadway. Com tudo isso, esse 

período retrata a busca pela profissionalização que impulsiona uma evolução no fazer 

musical teatral brasileiro. 

Segundo Steves (2015), em seu livro A Broadway não é aqui: Panorama do 

Teatro Musical no Brasil, no Brasil, nunca se deixou de fazer Teatro Musical, mas, 

com as recentes produções, ao estilo Broadway, faz-se necessário uma reflexão a 

respeito de como esse fenômeno vem sendo realizado no país de forma que possa 

ser representado enquanto algo genuinamente brasileiro, e não apenas reproduzido 

em formatos, repertórios e musicais importados, com limitações e adaptações. 

Conforme o autor, por mais de 20 anos, os espetáculos musicais fizeram sucesso com 

a ajuda das leis de incentivo à cultura e as Leis de Fomento, que bancavam suas 

produções. No entanto, com o tempo, o sucesso passou a ser mais associado à 

visibilidade e à mídia, pois alguns espetáculos permaneceram, e ainda hoje, 

permanecem pouco tempo em cartaz. Para ele, muitos desses espetáculos são 

biográficos, o que confirma ainda mais uma tendência para o mercado, sendo capazes 

de competir diretamente com os espetáculos da Broadway, possuindo um público 

bastante específico. 

Steves (2015) traz uma discussão a partir de um texto de Ruy Castro, colunista 

da Folha de S. Paulo, que retrata o esquecimento ou o abandono de duas categorias 

importantes do ramo do Teatro Musical: os compositores e os letristas. A intenção de 

Castro pode ter sido levantar uma polêmica ao falar da falta de ousadia de produtores 

e investidores em espetáculos originais que apontem para um novo cancioneiro. Para 

ele, 

 

O teatro musical brasileiro só existirá de verdade quando começar a 
produzir espetáculos originais, com músicas e letras inéditas. Para 
isso, temos grandes compositores e letristas – todos inativos. Só 
faltam produtores com confiança no taco (CASTRO, Folha de S. 
Paulo, 2014). 
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Em seu livro, Steves (2015) também apresenta depoimentos de diversos 

artistas que deixaram suas marcas nos cenários dos musicais nacionais e 

internacionais. A exemplo disso, o autor cita a artista, Cláudia Raia, que em uma 

entrevista cedida em agosto de 2014, afirma ser uma das primeiras pessoas a fazer 

conteúdo brasileiro nos musicais do país. Como não tinha quem escrevesse, optou 

por fazer teatro de revista, na tentativa de uma maior aproximação do público 

brasileiro. Mesmo que se vestisse de Broadway e contivesse músicas americanas 

versadas, os espetáculos resultavam em um teatro de revista que tinha a cara de 

musical americano. A atriz e produtora de espetáculos musicais ainda fala da 

escassez de compositores que escrevam conteúdo brasileiro, assim, afirma não 

copiar os espetáculos americanos, ressaltando um maior interesse por espetáculos 

que tenham uma boa história, uma boa música e um bom conteúdo, para que possa 

fazer o espetáculo na versão brasileira. A artista também afirma usar do inglês e do 

conteúdo americano para produzir as versões brasileiras, e, no intuito de proporcionar 

a aproximação com os espectadores, convida diretores nacionais para fazer 

espetáculos em que o público entenda e esteja mais próximo de sua realidade 

(STEVES, 2015).  

Assim, sumariamente, o autor conceitua o Teatro Musical no Brasil, estabelece 

relações artísticas e mercadológicas que ditam rumos em sua produção, apresenta 

depoimentos de diferentes profissionais da área, e oferece aos leitores sua visão 

sobre a necessidade de não deixar que o Teatro Musical no Brasil se deixe dominar 

pelo espírito “nova-iorquino” (STEVES, 2015). 

Considerando o Musical como uma prática interdisciplinar, que envolve a 

música, a dança e o teatro, acredito nas contribuições que este pode proporcionar ao 

processo de ensino-aprendizagem. Em relação às questões artísticas, psicossociais, 

cognitivas e musicais, considero que a prática do musical também pode trazer 

contribuições para o desenvolvimento pessoal dos indivíduos (SANTA ROSA, 2006).  

Existem autores que exercem influências importantes para a prática 

pedagógica do Teatro Musical. O diretor Mattew White (1999) descreve, em seu livro 

Staging a Musical, várias etapas do processo de construção de um espetáculo 

musical, explicitando momentos como seleção de elenco, escolha de obras a serem 

estudadas e trabalhadas, questões de produção, procedimentos de ensaios e tudo 

que se fizer necessário até o grande dia da sua estreia. Mesmo o livro tendo como 

objetivo principal tratar a produção de grandes musicais profissionais, não deixou de 
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proporcionar fundamentação e compreensão nas várias etapas existentes em uma 

montagem de um Musical e sua prática de criação com propósito educativo. 

Para Pierce (2013), o Teatro Musical é considerado um conjunto de todas as 

artes, como um gênero dentro do teatro, composto por cenas, números musicais e 

números coreográficos. Considerando que cada um que forma e faz parte desse leque 

de sensibilidades, precisa de atenção e cuidados, a autora mexicana publicou um 

livro, Guia Prático de Stage Management. A obra aborda todos os aspectos que fazem 

parte do processo de um espetáculo, desde a definição de Stage Manager, a aspectos 

como: departamentos dentro de uma companhia palco e etiqueta, funções, perfis, 

regras, pré-produção, direção musical, coreografia, preparação para o começo dos 

ensaios, entrada do elenco no palco, ensaios no palco, apresentação para imprensa, 

estreia e temporada e tantas outras questões. O guia tem o objetivo de auxiliar os 

profissionais a reforçar a importância da organização e estruturação de um espetáculo 

musical (PIERCE, 2013).  

Na área acadêmica, não se encontram muitos trabalhos que tratem do Teatro 

Musical. Dentre os já citados neste estudo, acrescento, além de Freitas Filho (2006), 

as pesquisas de Mencarelli (2003) e de Lourenço (2010), que também abordam o 

Teatro Musical como um marco na história das artes no Brasil. Na educação musical, 

posso citar alguns trabalhos que abordam música e teatro (cf. OLIVEIRA, 1999; 

SANTOS, 2000; AZEVEDO, 2003; COSTA, 2009 e PEREIRA, XAVIER, 2009), e 

Teatro Musical (cf. SOUSA, 2015; FREITAS, 2015), que são duas perspectivas 

diferentes de trabalho. Já os estudos, realizados por Santa Rosa (2006, 2012), 

relacionaram o Teatro Musical com a Educação Musical como uma importante 

ferramenta que contribui não só com o desenvolvimento de aspectos cognitivos, 

psicossociais e artísticos, como também para a aprendizagem musical de jovens e 

adultos. 

Santa Rosa (2006), em sua pesquisa de mestrado, apresenta o Musical como 

um potente parceiro na busca pela educação libertadora e abrangente. Em seu 

estudo, busca identificar diferentes tipos de contribuição trazidos pelo Teatro Musical 

à vida dos seus participantes, concluindo que essa prática pode auxiliar no 

desenvolvimento do intelecto e aspectos psicossociais, cognitivos, musicais e 

artísticos de seus alunos.  Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, articulada 

com as áreas de Arte-educação, Psicologia, Sociologia e Filosofia. Com a observação 

participante do processo de construção, a pesquisadora desenvolveu e analisou os 
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resultados da prática educacional por meio do Musical, “Lamento Sertanejo”, no 

contexto do Coral Juvenil da Escola de Música da UFBA. Os participantes foram 14 

alunos, na faixa etária de 14 a 20 anos. Segundo a pesquisadora, o processo 

avaliativo considerou as visões dos alunos, da professora e de três especialistas 

independentes, confrontando todas elas para constatar os resultados. Em seus 

resultados, Santa Rosa (2006) afirma que a prática interdisciplinar da construção do 

espetáculo Musical teve propósitos pedagógicos e que contribuiu para o 

desenvolvimento dos educandos. A análise dos dados considerou aspectos musicais 

e artísticos, tais como percepção melódica, rítmica e harmônica, interpretação teatral, 

expressão corporal, desenvoltura de palco e coordenação motora, os aspectos 

psicossociais de entrosamento no grupo, superação de bloqueios emocionais e de 

timidez e elevação da autoestima e os aspectos cognitivos relacionados com a 

criatividade e memorização, além da aquisição de conteúdos culturais (SANTA ROSA, 

2006). 

Em seus estudos de doutorado, deu continuidade à sua pesquisa usando a 

prática artística do Teatro Musical como meio educativo musical. Em sua tese, trata o 

Teatro Musical enquanto prática pedagógica voltada para a educação de jovens e 

recorre à prática coletiva de criação, chamada de processo colaborativo para 

desenvolver o diálogo com o universo juvenil, buscando promover o desenvolvimento 

da autonomia nos alunos. O objetivo principal da pesquisa foi identificar e analisar as 

articulações pedagógicas no desenvolvimento do processo colaborativo de criação de 

um musical, chamado “Com a perna no mundo”, com vistas à conquista da autonomia 

dos jovens participantes do Coral Juvenil da Universidade Federal da Bahia-UFBA.  

A pesquisa teve como metodologia a pesquisa-ação; criou-se um musical por 

meio de um processo colaborativo em que os envolvidos interagiram ativamente com 

o professor pesquisador em busca da transformação do contexto estudado. Em seus 

resultados, a pesquisadora identifica sete tipos de articulações pedagógicas 

essenciais para tornar possível o processo colaborativo com jovens. São elas: a 

abertura para a expressão dos alunos, a mediação, o acolhimento, a objetividade, a 

naturalidade, a possibilidade e a atitude desafiadora. Ela ainda afirma que os 

envolvidos foram encorajados a se superar para alcançar metas e que o processo 

proporcionou aprendizagem em diversos aspectos na conquista de sua autonomia, 

tendo sido, ao mesmo tempo, estimulador da aprendizagem docente (SANTA ROSA, 

2012). 
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Freitas (2015) pesquisou o Teatro Musical enquanto prática pedagógica no 

fazer artístico na Igreja Batista na cidade de Natal – RN. O pesquisador afirma que as 

igrejas no Brasil têm demonstrado ser um espaço importante na formação musical de 

muitos indivíduos. No entanto, aponta que esse fazer musical tem praticado uma 

postura exclusivista e performática, e que a cultura do talento e do dom tem se 

mostrado determinante na seleção de pessoas para as práticas musicais 

eclesiásticas. Então, por meio dos estudos de Santa Rosa (2006, 2012), o 

pesquisador passa a entender que a prática musical deve estar acessível a todos, e 

vê o Teatro Musical como importante ferramenta com inúmeras possibilidades para o 

ensino de música nesse contexto. Tendo por metodologia a pesquisa-ação, Freitas 

(2015) teve como objetivo principal a construção de um musical com participantes que 

possuíssem, ou não, experiências musicais prévias. Em seus resultados, o estudo 

aponta o quanto o Teatro Musical pode ser usado como ferramenta pedagógico-

musical de modo eficaz nesse contexto, proporcionando a inserção de novos 

partícipes nas práticas musicais e contribuindo para futuras pesquisas que tratem da 

presença do Teatro Musical e da música nesses espaços (FREITAS, 2015). 

Para alguns autores, a música pode promover integração entre os aspectos 

cognitivos, afetivos e estéticos, como também exprimir sentimentos, sensações e 

pensamentos em forma sonora, proporcionando, assim, a comunicação e a interação 

social. Portanto, defendo que a educação musical deve considerar todos os elementos 

que a constituem em suas inúmeras possibilidades, tais como ritmo, melodia, 

harmonia, apreciação, execução vocal, execução instrumental, afinação, criação, 

expressividade, expressão corporal (WILLEMS, 1970; LANDIS; CARDER, 1972; 

SCHAFER, 1991; SWANWICK, 2003).  

 
O trabalho com música deve considerar que ela é um meio de 
expressão e forma de conhecimento. A linguagem musical é um 
excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, 
da autoestima e autoconhecimento, além do poderoso meio de 
integração social (BRASIL, 1998, p. 49). 

 

Assim, acredito no desenvolvimento da prática do Teatro Musical, no contexto 

educacional, como uma potente e importante fonte da Educação Musical que pode 

fornecer interdisciplinaridade e, até mesmo, promover motivação autônoma a todos 

os envolvidos. Tal prática pode proporcionar aos educadores musicais um olhar mais 

direcionado aos alunos e participantes de grupos musicais, no intuito de observar 
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seus interesses, capacidades, limitações, competências, escolhas, desafios, 

autonomia, vínculos e interações sociais. Nesse sentido, devo considerar também 

que fatores internos e externos podem estar diretamente ligados ao seu crescimento, 

desenvolvimento pessoal e à promoção da sua motivação.  

Julgo ser de grande importância acompanhar e discutir a influência do Teatro 

Musical na Educação Musical, pois o Teatro Musical é considerado uma manifestação 

artística que envolve música, dança e teatro em um mesmo acontecimento. Na área 

da Educação Musical, alguns estudos realizados veem o Teatro Musical como uma 

importante ferramenta educacional para a formação, tanto artística como na conquista 

de autonomia e construção educacional (cf. SANTA ROSA, 2006), além da formação 

docente quando realizada no contexto de cursos superiores de licenciatura. 

Considerando também a escassez de bibliografia que trata do fazer musical na 

prática interdisciplinar de espetáculos Musicais, este estudo visa contribuir para a 

área da Educação Musical, na busca de fornecer referenciais que possam aprimorar 

a percepção dos educadores musicais em relação à importância de se investigar e 

promover a motivação de participantes em seus respectivos contextos de atuação. 

Conhecer os fatores que podem motivar alunos e participantes de grupos musicais 

poderá proporcionar excelentes níveis de aprendizagem, autonomia, competência e 

envolvimento nas atividades.  

Mesmo não sendo o objetivo desta pesquisa, considero de grande importância 

as discussões a respeito da formação docente em Educação Musical, portanto, seria 

de grande relevância que outros pesquisadores discutissem a formação do docente 

em música para a sua atuação no contexto do Teatro Musical, considerando que, 

além da música, este envolve também especificidades das Artes Cênicas (Teatro e 

Dança), e pode ser utilizado como recurso educativo e pedagógico na área da 

Educação Musical (SOUZA, 2015). 

No próximo capítulo, é apresentado o processo metodológico desta pesquisa. 

Mostro o contexto da realização deste estudo, como também seus participantes, que 

foram protegidos por sigilo ético, os critérios para seleção dos mesmos, o instrumento 

utilizado para a coleta de dados e o procedimento de análise dos dados coletados. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para investigar os processos motivacionais dos integrantes a participarem de 

um grupo de Teatro Musical, escolhi realizar uma pesquisa qualitativa, baseada no 

estudo de entrevistas, a partir de dados coletados por meio da técnica de entrevistas 

semiestruturadas. Alguns pesquisadores apresentam essa técnica de pesquisa como 

uma das possíveis técnicas de coleta de dados nas pesquisas sobre motivação 

(BORUCHOVITCH, 2008; REEVE, 2006). O estudo está fundamentado na 

macroteoria da Autodeterminação (TAD), e possui, como categoria de análise, a 

Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas, tendo por base os tipos de motivação 

apresentado pela Teoria da Integração Organísmica (RYAN; DECI, 2004; DECI; 

RYAN, 2008a). 

Com uma abordagem metodológica qualitativa e sob a perspectiva da TAD, 

este estudo de entrevistas investigou os processos motivacionais dos participantes da 

Companhia Musicale, sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação, nas 

atividades de montagem de espetáculos de Teatro Musical. Assim, os objetivos 

específicos deste estudo foram: a) analisar a satisfação das necessidades de 

autonomia, competência e pertencimento perceptíveis dos integrantes da Companhia 

Musicale – CM; b) identificar quais os tipos de motivação resultantes das percepções 

dos participantes nas atividades; c) verificar quais os tipos de motivação influenciam 

no desenvolvimento das atividades dos participantes da CM. 

A Companhia Musicale – CM é uma companhia de Teatro Musical existente em 

uma universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e, neste trabalho, recebeu esse 

título, como sugestão de pseudônimo, por preocupações éticas em não expor a 

identidade do grupo. O pseudônimo foi sugerido pela coordenadora da companhia, 

que, no decorrer das análises também será mencionada por pseudônimo. O intuito é 

garantir que este estudo não oferecerá danos ou prejuízos ao grupo, e não 

questionará a qualidade, a metodologia, nem a prática pedagógica utilizada nas 

atividades da companhia, estando, assim protegida por sigilo ético. 

Nesse sentido, o estudo fornece um mapeamento das percepções dos 

envolvidos sobre suas interações com as atividades do grupo de Teatro Musical em 

relação a sua autonomia, competência e pertencimento. As questões da entrevista 

semiestruturada foram adaptadas (Anexo A) das questões da pesquisa de Ribeiro 
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(2013), e foram organizadas de acordo com necessidades psicológicas básicas de 

autonomia, competência e pertencimento. 

 

4.1 Estudo de entrevistas  

 

A entrevista é uma conversa entre o pesquisador e o respondente, em que o 

primeiro faz perguntas semiestruturadas, estruturadas ou não, e escuta as respostas, 

com o intuito de colher dados para a pesquisa que está sendo realizada, podendo 

também observar a linguagem verbal e corporal dos participantes. O uso da entrevista 

numa pesquisa exploratória pode proporcionar um melhor aprofundamento para o 

pesquisador, resultando em respostas mais detalhadas e esclarecidas sobre o que 

está pesquisando, considerando também que o respondente pode preferir falar, 

chegando até a esclarecer sentimentos, a escrever as repostas e responder 

questionários (GRAY, 2012). 

 Para Cohen e Manion (2000), a entrevista é uma forma de coletar informações 

sobre valores, preferências, atitudes e conhecimentos que uma pessoa tem. Segundo 

Laville e Dionne, (1999), em uma entrevista semiestruturada o entrevistador tem a 

possibilidade de acrescentar algumas perguntas de esclarecimento (Anexo B), sendo 

estas abertas, e podendo ocorrer sem que seja preciso obedecer, obrigatoriamente, a 

uma ordem. Em uma entrevista, “o pesquisador visa apreender o que os sujeitos 

pensam, sabem, representam, fazem e argumentam” (SEVERINO, 2007, p. 124). 

 Grande parte dos estudos na área da música baseados da TAD explicaram os 

níveis de desempenho por meio de medidas de crenças de competência, ou 

realizaram descrições de prevalência de estilos motivacionais. Assim, muitas vezes, 

as pesquisas sobre motivação e educação musical são perpetuadas pelos próprios 

instrumentos de mediação, pois seus resultados têm dependido apenas de teorias 

dicotômicas ou medidas unitárias (RENWICK, 2008). Para Ribeiro (2013), o uso de 

instrumentos de autorrelato, nos últimos anos, tem sido considerado uma das 

maneiras de coletar dados para investigar a intensidade e a qualidade da motivação, 

pois conferem destaque ao levantamento de informações em pesquisas sobre 

motivação. Assim, alguns pesquisadores em psicologia educacional afirmam que, 

para que os estudos motivacionais avancem, faz-se necessário o uso de metodologias 

mais qualitativas (BORUCHOVITCH, 2008; MACHADO, 2009). Essas discussões 

impulsionaram a escolha da metodologia utilizada neste trabalho.  
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Portanto, como metodologia qualitativa, o estudo de entrevistas apresenta-se 

como uma possível técnica de pesquisa e uma importante fonte de coleta de dados 

nos estudos sobre motivação (BORUCHOVITCH, 2008; REEVE, 2006). Como o 

objetivo era investigar a percepção dos participantes, escolhi o estudo de entrevistas 

como estratégia de investigação, tendo a entrevista semiestruturada como principal 

ferramenta de coleta de dados para a realização desta pesquisa, pois os entrevistados 

desempenharam o papel de pessoas-fonte de informação (CHIZZOTTI, 2006), 

levando em consideração também a liberdade que a entrevista pode proporcionar ao 

entrevistado e ao entrevistador. Não encontrei uma literatura específica para enraizar 

a metodologia escolhida, no entanto, busquei justificar a adequação do método por 

meio das afirmações de Flick (2008, p. 9), que diz que, “se os métodos não se ajustam 

a uma determinada questão ou a um campo concreto, eles serão adaptados ou os 

novos métodos e novas abordagens serão desenvolvidos”. 

 Com a utilização das entrevistas, o objetivo foi buscar entender como os 

entrevistados expressaram suas vivências e experiências no decorrer das atividades 

realizadas, refletir sobre os diferentes tipos de motivações para a realização das 

mesmas, bem como suas percepções sobre a satisfação das necessidades 

psicológicas básicas de autonomia, competência e pertencimento. Entre as 

características das pesquisas qualitativas, destaco a ênfase que é dada ao processo 

da investigação e não ao produto ou resultado (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Essas 

características, segundo Cohen, Manion e Morrison (2005), são as representações 

sociais feitas por cada indivíduo por meio da interpretação dos dados coletados. 

A entrevista semiestruturada é uma das principais fontes de informação para 

alguns tipos de pesquisa qualitativa, pois é uma ferramenta que o investigador possui 

para realizar a coleta de dados, valorizando, assim, o seu papel e, ao mesmo instante, 

oportunizando a espontaneidade e a autonomia necessárias ao informante 

(TRIVIÑOS, 1987). O estudo de entrevista tem sido uma estratégia metodológica 

utilizada por diversos pesquisadores, como em alguns trabalhos desenvolvidos na 

área da Educação Musical (ALMEIDA, 2009; DEL BEN, 2012; PFÜTZENREUTER, 

2013; MONTENEGRO, 2013; KOHLRAUSCH, 2015), que têm utilizado-o como 

recurso investigativo em pesquisas qualitativas. Assim, acredito que tenha sido a 

forma mais adequada para a realização do estudo, pois as percepções dos indivíduos 

foram utilizadas como principal fonte de investigação. 
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4.2 O contexto da pesquisa: a Companhia Musicale 

 

A Companhia Musicale é um projeto de extensão de uma universidade, no 

Estado do Rio Grande do Norte. Criada no ano de 2012, o projeto teve como objetivo 

principal a criação de um grupo artístico de Teatro Musical, que contasse com a 

participação de alunos de diversos cursos de graduação da mesma universidade e 

demais interessados da comunidade. Em geral, os participantes são pessoas da 

comunidade em geral, jovens e adultos de diferentes idades, e discentes ou não, de 

diversos cursos de graduação, tais como música, dança, teatro, comunicação, 

línguas, etc. 

  Durante o ano de 2014, tive a oportunidade de participar como integrante da 

CM e, assim, pude observar que ao início de cada ensaio eram propostos jogos 

musicais de integração, jogos de auto apresentação e que trabalhassem a 

memorização dos nomes dos integrantes. Outros jogos e brincadeiras, que 

envolvessem ritmos, percussão corporal, sequencias de movimentos, vocalizes e 

músicas de diferentes tipos, também eram parte desse fazer teatral-musical, proposto 

pelo trabalho da Companhia. 

Com isso, geralmente em roda, as atividades realizadas trabalhavam na 

perspectiva de estimular o contato físico e visual dos participantes, na tentativa de 

promover a confiança mútua e diminuição da timidez entre os envolvidos (SANTA 

ROSA, 2006). Durante as atividades são trabalhados também a voz, com exercícios 

de respiração e aquecimento vocal e o corpo, com exercícios de alongamento e 

aquecimento, proporcionando interação e preparação inicial para os ensaios. 

A proposta do grupo é proporcionar um cunho colaborativo quanto à criação, a 

construção e as montagens dos espetáculos (ABREU, 2003), nos quais conta-se com 

o auxílio de todos os integrantes nas tomadas de decisões sobre escolha de tema, de 

músicas, de textos, de roteiros, repertório, coreografias, confecção de figurinos, 

cenários, adereços, apresentações e divulgação dos musicais (WHITE, 1999). 

Como participante da Companhia, senti bastante dificuldade em me adaptar 

aos horários, como também em estar presente na realização de todas as atividades 

oferecidas ao grupo no decorrer de todo o ano de 2014, em virtude das demandas de 

trabalho e estudo existentes durante esse período. Por se tratar de um grupo de Teatro 

Musical, dentro da Companhia Musicale são realizadas atividades que envolvem 

conhecimentos específicos tanto da área da música, como de teatro e de dança.  
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Para fazer Teatro Musical, o ser humano precisa desenvolver habilidades 

técnicas em duas capacidades: a música, e as artes presenciais (FERRACINI; 

TROTTA; BRAGA, 2013). Os autores falam sobre as artes presenciais referindo-se às 

artes cênicas (teatro e dança). Portanto, tratando-se de áreas diferenciadas, com 

técnicas e características específicas, havia a possibilidade de trabalhar, mesmo que 

coletivamente, capacidades distintas dos indivíduos para que o encontro dessas 

capacidades resultasse na realização de um espetáculo de Teatro Musical.  

Assim como Ferracini e seus colaboradores (2013) definem as artes 

presenciais, os espetáculos musicais também possuem a presença, sendo esta aliada 

à música. Partindo do ponto de vista técnico, entendo que a música está baseada em 

uma série de outros princípios que, se comparada com as artes presenciais, mesmo 

que depois de aliadas, podem gerar uma terceira manifestação artística: o Teatro 

Musical. No entanto, nos ensaios, essas capacidades eram trabalhadas 

separadamente para que, depois, pudessem, assim, ser unidas e, consequentemente, 

gerar montagens de cenas que contivessem a música, o canto, a interpretação e a 

dança em uma mesma cena, por exemplo. Nesse sentido, as atividades na 

Companhia Musicale também envolviam oficinas de dança, leituras com interpretação 

de textos, expressão corporal e teatro, além das atividades musicais como: técnica 

vocal para canto, atividades com ritmos, montagens de arranjos vocais e tantas 

outras. 

Os integrantes da companhia também participavam de atividades como 

encontros para ensaios, confraternizações, além das montagens e remontagens de 

cenas e apresentações. No entanto, mesmo com certa dificuldade, consegui participar 

ativamente e acompanhar boa parte do processo de montagem realizado no ano de 

2014, que foi dirigido não pela professora coordenadora do grupo, mas sim por um 

professor convidado, externo à Companhia, mencionado neste estudo pelo 

pseudônimo de João. Assim, acompanhei o processo de aprendizagem do novo texto, 

das novas músicas, passagem das vozes, ensaios, oficinas de técnica vocal, 

preparação corporal, montagens de cenas e confecção de figurinos e adereços, que 

se constituíram partes importantes para o produto final: a culminância e a 

apresentação do espetáculo musical. 

Participar como integrante da CM durante o ano de 2014 foi importante para 

que eu pudesse tanto observar, como acompanhar e também entender a proposta 

pedagógica do grupo, assim como, participar das interações durante os encontros, 
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ensaios e a apresentação ao final do ano, que marcou a finalização e culminância de 

todo o processo. Portanto, a participação no grupo me auxiliou a melhor compreender 

as interações e os depoimentos dos participantes nas entrevistas, esclarecendo 

questões e contribuindo, assim, para a análise dos dados deste estudo.  

 

4.3 Instrumento de coleta de dados e seleção dos participantes 

 

O procedimento de coleta de dados iniciou-se com o contato feito com a 

coordenação da Companhia Musicale, por meio de uma carta de permissão (Apêndice 

A) e, posteriormente, com seus participantes, para que pudesse tomar conhecimento 

da disponibilidade e da autorização para realização da pesquisa. 

Ao entrar em contato com a coordenação da Companhia para falar sobre a 

possível realização desta pesquisa, como já mencionado, dispus-me também a fazer 

parte do corpo de participantes ativos nas atividades do grupo. Assim, pedi 

autorização não só para realizar o estudo, mas também para ser integrante do grupo, 

durante todo o ano de 2014, considerando que me auxiliaria no sentido de melhor 

compreender as interações e os depoimentos dos participantes envolvidos. 

As entrevistas deram-se com o auxílio de um roteiro pré-estabelecido. Esse 

roteiro teve como função principal me ajudar a conduzir a entrevista na tentativa de 

alcançar os objetivos pretendidos (MANZINI, 2003, p. 13).  Para isso, os participantes 

foram convidados a contribuir com esta investigação. Dos 24 integrantes, que faziam 

parte da CM, no ano de 2014, foram entrevistados 12, por meio de entrevistas 

semiestruturadas. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas individualmente 

com participantes com idade entre 19 e 29 anos, que se dispuseram a contribuir 

voluntariamente para o estudo. Tais participantes atenderam aos critérios que estão 

melhor explicitados a seguir. 

A entrevista iniciou-se após uma breve explicação sobre o que consistia a 

pesquisa, buscando fazer com que os entrevistados estivessem informados e se 

sentissem bem, tranquilizados e conscientes daquele momento relevante para o 

estudo. Assim, pude estar em sintonia com os respondentes para que tudo ocorresse 

da forma mais natural possível, na tentativa de que a entrevista fluísse 

espontaneamente, mesmo que eu estivesse como guia e mantendo o controle do 

roteiro. Posteriormente, os participantes assinaram um Termo Livre de Consentimento 
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Informado (Apêndice B), autorizando a utilização do material informado nesta 

pesquisa. As entrevistas foram transcritas, catalogadas em quadros e analisadas. 

A seleção dos participantes entrevistados foi feita a partir dos critérios básicos:  

1) pertencer à Companhia Musicale;  

2) estarem dispostos a contribuir com a pesquisa voluntariamente; 

3) participar ativamente das atividades realizadas na companhia no ano da realização 

deste estudo. 

 No decorrer de todas as atividades citadas anteriormente, pude acompanhar e 

melhor compreender as interações no grupo, participar dos encontros, dos ensaios e 

da apresentação final. Foi feito o registro dos diálogos das entrevistas 

semiestruturadas em áudio durante a coleta do processo investigativo. As entrevistas 

foram realizadas no mês de dezembro de 2014, logo após a última apresentação da 

Companhia daquele ano.  

 

4.4 Procedimento de análise 

  

Os procedimentos de análise foram descritivos e fundamentados na Teoria da 

Autodeterminação, tendo como principais fontes de análise a Teoria das 

Necessidades Psicológicas Básicas, baseando-se nos tipos de motivações 

apresentados pela Teoria da Integração Organísmica (RYAN; DECI, 2004; DECI; 

RYAN, 2008a). Depois de transcritos e organizados em um Caderno de Entrevistas 

(CE), os dados coletados, por meio das doze entrevistas semiestruturadas, foram 

distribuídos e reduzidos por intermédio da categorização em um quadro, de acordo 

com as questões da pesquisa e as categorias de análise (autonomia, competência e 

pertencimento), baseado no referencial teórico adotado neste estudo. Algumas 

informações não se encaixam em nenhuma categoria, pois são percepções ou 

aspectos externos à atividade pesquisada, todavia, podem fornecer dados 

importantes relacionadas à participação nas atividades. 

Os nomes dos entrevistados foram substituídos por pseudônimos, os quais 

foram sugeridos pelos respondentes. Tal escolha nos permitiu garantir que a 

participação nesta pesquisa não oferecerá danos ou prejuízos ao grupo e aos 

participantes do estudo em questão. Devo esclarecer, também, que o estudo não 

objetiva questionar a qualidade do grupo e lembrar que os integrantes tiveram 
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participação voluntária. Portanto, os dados apresentados neste estudo estão 

protegidos por sigilo ético, não sendo mencionados os nomes dos participantes em 

nenhuma apresentação oral ou trabalho escrito que venha a ser publicado.  

As categorias de análise dos dados, que tomam por base as necessidades 

psicológicas básicas de autonomia, competência e pertencimento, estão melhor 

explicadas no Quadro 2 a seguir. 

Quadro 2: Categorias da Satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas 

CATEGORIAS SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS 
BÁSICAS 

Autonomia 
- Lócus de Causalidade 
- Volição 
- Escolha Percebida 

Interesse, preferência, realização em tarefas por sentir prazer e 
vontade, e tomar decisão se participa ou não de determinadas 
atividades e apresentações. É sentir origem das próprias ações 
e não ser externamente comandado. 

Competência 
- Feedback Positivo 
- Desafio em nível 
ótimo 

Desejo de colocar à prova suas capacidades e habilidades, 
dominar desafios que não sejam além de suas capacidades nem 
facilitados, e capacidade de interagir com o contexto. 

Pertencimento 
- Vínculo Social 
- Interação com os 
outros 

Relações de afeto, apreciação, aceitação, valorização e de 
preocupação mútua entre os professores, coordenadores, e 
participantes entre si. Necessidade de criar vínculos e pertencer 
a algo. 

 

Por fim, os dados foram analisados com base na Teoria da Autodeterminação, 

com o intuito de identificar e esclarecer questões a respeito da percepção da 

motivação dos participantes. Vale salientar que, como dito anteriormente, não são 

muitos os estudos realizados no Brasil, no contexto do Teatro Musical e, até o 

momento, nenhuma pesquisa foi encontrada no Brasil sobre este tema. 

No próximo capítulo, apresento a análise dos dados coletados por meio das 

entrevistas semiestruturadas e as percepções dos participantes em relação à 

satisfação das necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e 

pertencimento, buscando identificar quais os tipos de motivação encontrados, quais 

os tipos de motivação que influenciam no desenvolvimento dos participantes das 

atividades e refletir acerca desses resultados. 
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5 A MOTIVAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA COMPANHIA MUSICALE 

 

Neste capítulo, apresento as percepções dos participantes, da Companhia 

Musicale – CM, em relação à satisfação das necessidades psicológicas básicas de 

autonomia, de competência e de pertencimento. Devo lembrar que nenhum dos 

participantes mencionados foi identificado, para isso, foram utilizados pseudônimos 

como forma de preservar a identidade dos mesmos.  

São analisados, ainda, os fatores que prejudicaram ou promoveram a 

motivação autônoma dos participantes. Nesse sentido, serão consideradas as 

escolhas, o interesse, o prazer, o desejo, a flexibilidade do ambiente, a liberdade em 

participar das escolhas das atividades, a possibilidade de não realização das mesmas, 

as influências do ambiente e a pressão interna dos participantes. Assim, debruçada 

sobre a análise das percepções relacionadas às necessidades psicológicas básicas 

dos participantes, busco identificar quais os tipos de motivação existentes na CM e 

proporcionar reflexões a cerda dos resultados encontrados.  

  

5.1 Percepção da Autonomia 

 

Segundo a literatura, o comportamento dos indivíduos é considerado autônomo 

quando a escolha e a tomada de decisões sobre participar ou não de uma atividade 

são carregadas de vontades, interesses e preferências. O comportamento autônomo 

destaca-se por três qualidades: o Lócus de Causalidade Percebido (LCP), qualidade 

que satisfaz a necessidade de autonomia, porque é com ele que o indivíduo revela 

sentir a origem das próprias ações e não o comandando externo; a volição, que é 

liberdade psicológica de se engajar em uma atividade sem ser pressionado por fatores 

externos; e a percepção de haver escolhido suas próprias ações quando os ambientes 

promovem flexibilidade (REEVE, 2011).  

 

5.1.1 Lócus de Causalidade 

 

Quando as pessoas são autônomas, elas atribuem suas ações a um Lócus de 

Causalidade Percebido interno, experimentando uma sensação de escolha sobre 

suas ações (REEVE et al., 2008). 
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No que diz respeito à tomada de decisões em participar da Companhia 

Musicale, apresento o Lócus de Causalidade Percebido (LCP) dos participantes, pois, 

é com a satisfação ou não dessa qualidade que, os indivíduos irão revelar se sentem 

a origem das próprias ações ou se, de alguma forma, foram comandados 

externamente. 

Na CM, dois dos participantes perceberam o Lócus de Causalidade interno à 

medida que sentiram em si a origem do desejo em participar das atividades, como 

mostra o depoimento5 a seguir:  

 

Porque eu gosto de música e gosto de teatro, aí eu fiquei sabendo que 
existia essa companhia. Paguei uma matéria com Davi, ele comentou 
que participava, aí eu perguntei para ele se eu poderia participar e 
como era [...] Foi por isso, porque eu me interesso mesmo por música. 
Eu disse que achava legal e que gostaria de participar (MARIA6, CE7, 
p. 7). 
  
 

Maria não é aluna da Escola de Música da universidade à qual pertence a CM, 

porém, declara gostar muito de música e de teatro. Então, ao ouvir sobre a existência 

de um grupo de Teatro Musical e ao descobrir, por meio de uma conversa, que seu 

colega participava, buscou maiores esclarecimentos e mostrou-se interessada em 

participar. Logo, seu Lócus de Causalidade Percebido foi interno, pois ela não 

declarou ter sido convidada, mas, sim, ter mostrado interesse depois que a informação 

sobre a existência do grupo chegou até seu conhecimento.  

Outro entrevistado, Teobaldo, afirma que já gostava de cantar e dançar antes 

de entrar no grupo:  

 
Porque são coisas que eu já gostava de fazer antes. Eu não tinha 
trabalhado tanto ainda com a parte de teatro, mas cantar e dançar, eu 
já participei de um grupo assim. Fazia muito tempo que eu não fazia 
essas coisas. Fiquei sabendo do grupo na primeira apresentação que 
teve, vi pelo facebook, e era a minha turma de 2011, que estava 
afastado. Quando voltei a ter contato com o pessoal, perguntei como 
era para participar e se eu poderia entrar. Falaram que era só ir para 
o ensaio, então falei com Marta8 e, desde então, estou desde o início 
deste ano (TEOBALDO, CE, p. 11). 

                                            
5 Esse depoimento foi gerado a partir da seguinte questão: Por que você participa do grupo de Teatro 
Musical da Escola de Música? 
6 Maria e todos os nomes pessoais citados nesta pesquisa são pseudônimos. 
7 CE significa Caderno de Entrevistas, o caderno criado para a transcrição dos dados. 
8 Marta é a coordenadora do grupo, que dirigiu o espetáculo, “Toda Forma de Amor”, em um período 
anterior ao ano deste estudo. 
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Teobaldo ficou sabendo da existência do grupo pelas redes sociais e percebeu 

que a maioria dos participantes era da turma da licenciatura em música da qual ele 

fazia parte e estava afastado. Afirmando já ter participado de um grupo que envolvia 

atividades semelhantes às da CM, mostrou-se interessado em ingressar no grupo. Por 

meio de contato com antigos colegas, informou-se como poderia participar, procurou 

a professora coordenadora para pedir permissão e entrou na companhia. Mesmo que 

a informação sobre a existência do grupo tivesse chegado ao participante por meio 

das redes sociais e de informações dadas pelos antigos colegas, fica em evidência 

que o mesmo sentiu em si a origem do desejo em participar das atividades, porque o 

fez por vontade própria. Houve também importância pessoal ao reencontrar os amigos 

e valorização consciente na realização das atividades, pois ele afirmou já gostar de 

fazer atividades que envolvessem o cantar e dançar antes mesmo de entrar no grupo. 

Outros cinco participantes afirmaram ter entrado na companhia porque, além 

de gostar, possuíam interesses em adquirir experiência profissional (LCP externo). 

Essas características podem ser representadas pelos depoimentos a seguir: 

 

Participo porque é um lugar onde me sinto bem, consigo cultivar 
amizades e ao mesmo tempo aprender coisas sobre música, teatro, 
dança e interpretação e, querendo ou não, também melhorei, como 
professora e como cantora. No Teatro Musical, eu aprendo a melhorar 
minha presença de palco e minhas expressões, acaba servindo não 
só para o entretenimento e diversão, como também para o meu lado 
profissional. Fiquei sabendo do grupo através da professora Marta, 
quando terminei a licenciatura, ela sempre falava que tinha uma ideia 
de montar um grupo de teatro musical (GRAÇA, CE, p. 40).  
 
Primeiro, para adquirir experiência de palco. Fiquei sabendo do grupo 
porque tenho uma amiga que é daqui da escola e ela que me indicou, 
falou que eu poderia participar. Estou no grupo porque gosto e porque 
quero adquirir experiência de palco (SANTIAGO, CE, p. 1). 
 

 Graça apresenta três justificativas que a fazem participar da companhia, e estas 

representam significativamente os depoimentos de outros participantes. Primeiro, a 

respondente afirma que gosta de participar do grupo porque se sente bem e por 

possuir vínculos afetivos, o que nos permite relacionar a necessidade de autonomia 

com a necessidade de pertencimento, que está melhor explicitada mais à frente. 

Afirma, também, que, além de ter amizades dentro do grupo, aprende música e teatro 

e, depois, reconhece que sua participação na companhia a ajuda melhorar sua 

experiência profissional, tanto na prática pedagógica como também enquanto cantora.  
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Santiago deixa claro que seu interesse em participar veio primeiro por querer 

adquirir experiência de palco, porém, apesar desses e outros participantes terem 

tomado a iniciativa de entrar no grupo, suas ações são movidas por interesses 

externos (LCP externo). 

Cinco dos doze participantes declararam participar da CM porque gostam, 

todavia, a vontade de participar não se resumia apenas ao prazer em realizar as 

atividades do grupo em si, uma vez que mostraram interesse em adquirir experiência 

para, a partir dalí, atuar em outras atividades profissionais. Alguns ficaram sabendo 

da existência do grupo por intermédio de amigos e da professora coordenadora do 

grupo, e Santiago foi indicado por uma amiga. Esses participantes decidiram ingressar 

no grupo de Teatro Musical por vontade própria. Entretanto, o que pude perceber, ao 

longo de seus depoimentos, é que, apesar de, inicialmente, reafirmarem o interesse 

em participar do grupo, há uma percepção dos participantes de que suas escolhas por 

fazer parte da companhia sofreram influências de uma fonte ambiental (LCP externo).  

O interesse principal desses participantes caracterizou-se pela busca da 

melhoria para a sua prática de ensino, na contribuição que o grupo poderia trazer para 

a sua formação profissional e pela possibilidade de adquirir experiência de palco.  

Percebo que a ação é movida por interesses externos. Para Reeve (2006), nem todas 

as atividades humanas são motivadas intrinsecamente, pelo contrário, grande parte 

das atividades é influenciada por fatores externos. Os depoimentos revelam que esses 

participantes perceberam uma valorização pessoal relacionada à realização das 

atividades, como também um certo grau de internalização, mesmo que o interesse 

dos envolvidos em ingressar na companhia tenha se originado a partir de fontes 

externas (LCP externo).  

Os participantes atribuíram importância e valor ao reconhecer contribuições 

profissionais e desenvolvimento de habilidades, proporcionando, assim, um desejo de 

querer aprofundar-se e adquirir, cada vez mais, novas experiências. Isso demonstra 

que houve um processo de internalização, em que ocorreu uma adoção de uma 

determinada importância ou valor. Portanto, a percepção dos comportamentos deu-

se por motivação extrínseca identificada, uma vez que os participantes articulam 

importância, utilização pessoal e mostram razões pelas quais valia a pena realizar as 

atividades, reconhecendo, assim, um esforço por adquirir novas habilidades, novos 

conhecimentos e crescimento profissional (REEVE, 2011). 
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As pesquisas empíricas com foco na Teoria da Integração Organísmica 

afirmam que, quanto mais autodeterminada for a motivação extrínseca de um 

indivíduo, melhor será seu bem-estar psicológico e seu desempenho em determinada 

atividade. Outros participantes declararam participar do grupo por sentirem-se bem e 

por possuírem vínculos afetivos. Essas características podem ser representadas pela 

fala a seguir: 

 
Porque me sinto muito bem lá, é um lugar que eu não sou a professora 
de música, não preciso, necessariamente, estar pensando em 
formação profissional, ao mesmo tempo, estou na universidade, com 
pessoas que gosto e admiro. Então, estou desde a primeira reunião 
da fundação do grupo (MARINA, CE, p. 29). 
 

Enquanto alguns dos participantes percebem que os trabalhos da Companhia 

representam uma forte contribuição para a aquisição de novos conhecimentos e para 

o desenvolvimento profissional, e assumem essa participação com importância e 

valoração, Marina parece sentir-se aliviada ao afirmar que, ao fazer parte das 

atividades da companhia, não precisa estar, necessariamente, pensando em sua 

formação profissional. Mesmo estando em um projeto de extensão da universidade, a 

participante afirma sentir-se muito bem consigo mesma por não ser a professora de 

música naquele ambiente. Percebendo seu bem-estar psicológico e a satisfação em 

estar em um ambiente, onde possui fortes vínculos afetivos e duradouros, a 

participante mostrou interesse em participar da companhia desde o início da sua 

formação.  

Outros participantes não tiveram, inicialmente, a origem em si de se engajar 

nas atividades do grupo porque foram convidados por outros colegas. No entanto, 

percebo que, em alguns depoimentos, assim como na fala de Marina, a necessidade 

de autonomia está diretamente ligada à necessidade de se relacionar com outras 

pessoas. Essa característica pode ser representada pelos depoimentos abaixo: 

 

Primeiramente, eu vim convidada por Marina e vim em um momento 
para me tirar o estresse, me distrair, me divertir, porque eu entrei bem 
no início do grupo, só que gostei do processo e do teatro musical em 
si e estou no grupo para fazer teatro musical (LOURDES9, CE, p. 26). 
 
No começo, eu entrei mais por questão de amizade, afinidades, aí 
depois eu comecei a pegar gosto pela coisa, a cantar e tudo, me 
ajudou muito com afinação e estar desenvolvendo meu ouvido no 

                                            
9 Lourdes é aluna de Comunicação Social: Publicidade. 
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geral. Na primeira semana de aula, quem me chamou foi Marina e 
Amelie. Eu sabia que existia o grupo antes de me chamarem [...] 
(JHON, CE, p. 4). 
 

A partir dos depoimentos dos participantes, percebo que a iniciativa de algumas 

pessoas em participar do grupo não foi originada das suas próprias ações. No entanto, 

mesmo, inicialmente, suas ações possuindo características de Lócus de Causalidade 

externo (LCP externo), seus depoimentos revelam que essas pessoas passaram a 

frequentar os ensaios porque gostaram, se identificaram com as amizades, com as 

atividades e que houve um interesse em continuar realizando as tarefas. O Lócus de 

Causalidade Percebido foi, inicialmente, externo, pois foram influenciados pelo 

ambiente, por intermédio dos amigos, porém, esses participantes identificaram-se e 

internalizaram por terem gostado das atividades e, consequentemente, passaram a 

fazer parte da companhia, mostrando interesse e dando continuidade às atividades 

realizadas. Logo, o Lócus de Causalidade Percebido passou por um processo de 

internalização, uma vez que os participantes não sentiram, inicialmente, em si a 

origem das suas próprias ações ao entrar na companhia, mas, sim, em permanecer 

engajados nas atividades realizadas no grupo. 

Na regulação identificada, há uma valorização pessoal e consciente das 

consequências externas. Algumas pessoas aceitaram, voluntariamente, o convite 

para participar das atividades da companhia. Na fala de Lourdes, percebo também um 

interesse próprio na procura de proporcionar a si mesma um bem-estar psicológico, 

quando ela afirma o interesse por momentos de diversão, distração e alívio do 

estresse. No entanto, a crença na importância de criar e manter vínculos afetivos 

revelou que a motivação para entrar no grupo foi influenciada por fatores extrínsecos, 

porém, carregados de valor e importância. Essa regulação também representa muitas 

das vantagens da motivação intrínseca.  

A Teoria da Autodeterminação deixa em evidência que as formas de 

autorregulação autônoma são resultados de interações sociais que apoiem as três 

necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e pertencimento (RYAN; 

DECI, 2000b). Portanto, se o ambiente social deixar de atender a qualquer uma das 

três necessidades, a motivação autônoma poderá estar comprometida. 

Neste estudo, foi possível perceber que outros cinco, dos doze participantes, 

internalizaram a importância e o valor das amizades e das atividades, demonstrando, 

assim, características de uma motivação extrínseca por regulação identificada 
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(autodeterminada). Saliento que os indivíduos não podem entender a 

autodeterminação e a autonomia no sentido restrito de independência. A autonomia, 

com certa dependência, pode ser uma combinação feliz na medida em que o indivíduo 

satisfaz também sua necessidade de pertencimento. É importante a satisfação de 

relacionar-se com outras pessoas para que haja a percepção da satisfação do 

comportamento autônomo, pois este não equivale a individualismo, nem à 

independência, ao egoísmo ou isolamento (BZUNECK; GUIMARÃES, 2010, p. 62). 

 

5.1.2 Volição e escolha percebida 

 

Para a TAD a motivação autônoma de um indivíduo se constitui por reunir os 

três componentes da autodeterminação: liberdade psicológica, lócus de causalidade 

interno e possibilidade de escolha (DECI; RYAN, 1985; REEVE, 2011). O sentimento 

de liberdade experimentado pelo comportamento autônomo é evidenciado quando um 

indivíduo sente vontade de se engajar em atividades, sem que seja pressionado por 

fatores externos. A liberdade versus impedimento será a ponte de ligação entre essa 

sensação e o que a pessoa sente enquanto está realizando determinada tarefa que 

deseja fazer (REEVE, 2006). Os ambientes que favorecem a flexibilidade geralmente 

nos fornecem mais percepções de características desse comportamento. 

Quando os participantes foram questionados quanto à liberdade em direcionar 

algumas atividades nos encontros e ensaios do grupo, houve percepções bastante 

diversificadas. Alguns perceberam ter liberdade em direcionar atividades diversas. 

Teobaldo (CE, p. 110) afirma: “Sim, sim.  Fiz alguns exercícios de respiração, 

aquecimento e algumas partes de técnica vocal [...]”. Outros três participantes também 

afirmaram sentir a liberdade tanto em direcionar algumas atividades como também 

em dar sugestões de escolha de repertório e criação de coreografias: 

 

Sim. Marta [a professora coordenadora] sempre deu oportunidade, 
desde o começo. Pelo fato do processo ser colaborativo, a gente 
sempre teve a liberdade de escolha de repertório, de coreografia, de 
figurino, mesmo que o “Toda Forma de Amor”10 seja o primeiro 
musical, todo mundo contribuiu um pouco. Ela direcionava muito e 
ficou à frente de muita coisa, mas a questão de escolha de música, 
coreografia, cena, teve influência de todos. Já tive oportunidade de 

                                            
10 Espetáculo de Teatro Musical montado coletivamente, por meio de um processo colaborativo na 
CM, anteriormente ao ano da coleta de dados desta pesquisa. O musical foi dirigido pela professora 
Marta, coordenadora da companhia. 
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fazer aquecimento vocal, alongamento, de dar ideias e acho que sou 
um dos que mais falam, mesmo não querendo, eu falo (DAVI, CE, p. 
36- 37). 
 
Sim, com certeza. O trabalho é colaborativo, então, a gente dava ideia 
na parte de criação e, apesar de dessa vez ter sido diferente, eu 
também senti. Eu falava: João11, assim fica legal? Quando foi para 
mudar a letra da música que eu cantava só, pedi para mudar a frase e 
ele aceitou, eu mudei. Muitas coisas durante o ensaio, falavam: faça 
exercícios para o aquecimento vocal, ou, faça o alongamento, então 
eu senti liberdade, não só eu, como os outros também faziam 
(GRAÇA, CE, p. 40). 
 

 A partir dos últimos depoimentos, posso perceber que quatro dos participantes 

sentiram ter liberdade em direcionar algumas atividades na companhia. Mesmo que a 

professora/coordenadora, Marta, e o professor, João, autor/compositor do musical que 

estava sendo construído, fossem os primeiros responsáveis pelo direcionamento no 

decorrer das atividades, esses participantes sentiram-se com liberdade para realizar 

as tarefas, direcionar algumas atividades e dar sugestões que pudessem contribuir 

para as montagens dos espetáculos, deixando, assim, livre a criatividade e a 

participação ativa dos envolvidos.  

Porém, outros participantes tiveram percepções diferentes, houve 

comparações quanto aos processos das montagens dos dois espetáculos.  Dois dos 

doze participantes compararam a montagem atual com a anterior ao ano desta 

pesquisa, declarando, assim, terem passado pelas montagens dos dois diferentes 

espetáculos, sentindo bastante diferença entre os processos, um processo 

direcionado por Marta, no ano anterior ao período deste estudo, e o outro dirigido por 

João, no período deste estudo. No primeiro, em que Marta dirigiu e direcionou a maior 

parte das atividades, declara ter sentido mais liberdade em dar sugestões, realizar e 

direcionar as tarefas, afirmando, assim, ter vivenciado dois momentos completamente 

diferentes. Essas comparações tornam-se mais evidentes na fala de Marina: 

 

Sim. Porque a forma como Marta leva os ensaios, principalmente no 
ano passado, a gente não censurava e dizia que ela que tinha que 
fazer. Se a gente chegasse e dissesse: Marta, a gente viu uma 
atividade numa disciplina e queria testar e fazer aqui na companhia, 
para ela era ótimo, era uma forma de outra pessoa estar à frente. E as 
próprias atividades dela faziam sempre que a gente fizesse alguma 
coisa, aquela coisa de criar. No outro ensaio, se você tivesse uma 

                                            
11 Pseudônimo criado para mencionar o autor do espetáculo, intitulado “Bye, Bye Natal”, que ensaiou 
e dirigiu a montagem do espetáculo Musical na CM, no ano de 2014, período da realização da coleta 
de dados deste estudo. 
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atividade para mostrar, você tinha espaço. Nesse processo não tanto, 
porque a gente não estava tendo esse momento. A gente chegava e 
começava a passar o espetáculo, então eu não levei quase nenhum. 
Teve, mas foi menos. A gente levou mais quando estávamos 
ensaiando o “Toda Forma de Amor”, quando a gente passou a ensaiar 
só o “Bye, Bye Natal” não teve mais. No “Toda Forma”, as sugestões 
de músicas foram todas nossas. A forma como Marta cria musicais é 
uma forma que todos deem sugestões, desde o tema, música, 
arranjos. Nesse não, João trouxe todas as músicas, o musical era dele, 
então, as músicas eram dele e ele só fez ensinar (MARINA, CE, p. 29). 
 

 Marina deixa claro suas percepções quanto ao seu sentimento de liberdade. 

Mesmo a respondente declarando ter oportunidade de mostrar ideias e atividades que 

contribuíssem para o espetáculo produzido anteriormente, na montagem do primeiro 

processo da companhia dirigido por Marta, afirma ter sentido falta de momentos de 

colaboração no processo atual. Como o musical, “Bye, Bye Natal”, estava sendo 

dirigido e ensaiado por João, autor do espetáculo, no período deste estudo, ela 

percebe ter tido menos oportunidade de dar sugestões sobre repertório, pois as 

músicas já estavam prontas e os participantes só precisavam aprendê-las. Assim, 

para esses participantes, o ambiente não possuiu flexibilidade, nem favoreceu à 

possibilidade de escolha para repertório, resultando, assim, em um ambiente mais 

controlador do que autônomo. Os ambientes controladores podem comprometer a 

satisfação da necessidade de autonomia dos participantes. Um ambiente controlador 

apoia não a autonomia das pessoas, mas, sim, uma agenda externa a esses 

indivíduos, isso ocorre quando um diretor determina o que os integrantes da 

companhia devem fazer. Assim, “além de serem pressionados pelo ambiente, as 

pessoas às vezes criam dentro de si uma motivação derivada da pressão, capaz de 

forçá-las a executar determinada ação” (REEVE, 2011, p. 68). 

Alguns participantes declaram não ter sentido muita liberdade inicialmente, por 

diferentes motivos:  

 
No começo, não, mas, já finalizando, antes de entrarmos de férias, tive 
um pouco, mas não total. Acho que porque já tinha pessoas que 
exercessem essa função, então eu não tinha tanta liberdade para 
poder liderar, ficava mais nas escondidas. Mas direcionei algumas 
atividades (LETÍCIA, CE, p. 33). 
 
No começo, não, porque eu sou muito tímido, mas, com o tempo, eu 
consegui expressar minha opinião porque eu demoro a chegar, assim, 
e me abrir e falar.... É uma dificuldade minha, sou meio fechado 
mesmo. O grupo tem essa abertura para a gente levar uma atividade, 
mas é porque eu sou tímido (JHON, CE, p. 5). 
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Não. Não é que eu não me sentia à vontade, na verdade, eu acho que 
eu poderia colaborar mais, contribuir mais, tentar fazer dinâmicas com 
as pessoas. Só que, por algum motivo, eu não consigo tomar essa 
atitude, diferente de como eu faço em outras faixas etárias ou com 
outras pessoas. Eu não sei se é o grupo em si, ou se eu me sinto 
inibida por serem pessoas de mesma faixa etária que eu, adultos... 
Não sei, tenho algum bloqueio, não entendo [...] Em relação à 
montagem do espetáculo, eu cheguei a sugerir algumas coisas, como, 
por exemplo, coreografia... De certa forma, eu tentei contribuir e deu 
certo, mas não vou dizer que me sinto à vontade, a liberdade para 
fazer essas coisas... Não que não exista no grupo, existe sim, é algo 
mesmo de mim, não sei explicar (FLOR, CE, p. 14).  
 

Em seus depoimentos, os participantes demonstram diferentes situações que 

se tornam impedimentos quanto à liberdade em realizar as tarefas e dar sugestões 

para as atividades. Letícia afirmou ter se sentindo impedida, inicialmente, porque 

havia pessoas que já realizavam funções com as quais ela poderia contribuir. Jhon 

confessou que sua timidez o impedia de levar atividades que pudessem ser 

compartilhadas com os colegas. Flor, por sua vez, reconheceu que poderia ter 

contribuído muito mais, porém se sentiu inibida ao realizar atividades com pessoas de 

sua faixa etária.  

 Os respondentes expuseram suas dificuldades e, a partir delas, percebo 

expressões de inibição, timidez e insegurança, que podem ser entendidas como 

formas de pressão interna. Devo considerar, então, que estas são características de 

comportamentos que podem prejudicar a motivação autônoma dos participantes, pois, 

para que a motivação autônoma ocorra, deverá existir baixa pressão, além da 

concordância pessoal e da alta flexibilidade em sua execução (REEVE; DECI; RYAN, 

2004; BZUNECK; GUIMARÃES, 2010, p. 47-48). 

No entanto, mesmo os respondentes afirmando a existência dessas 

dificuldades, com o passar do tempo, conseguiram superar alguns obstáculos, mesmo 

que parcialmente. Letícia afirma ter direcionado atividades, mesmo não sentindo a 

total liberdade. Jhon sentiu liberdade por parte do grupo e conseguiu expressar 

opiniões, apesar de sua timidez. E Flor colaborou com as atividades do grupo com a 

sensação de que poderia ter feito mais, demonstrando, assim, uma dificuldade em 

tomar iniciativas, por se sentir bloqueada internamente.  

 Na companhia, há participantes que não são e nem foram alunos do curso de 

música da universidade à qual pertence a CM. Esse fato gerou percepções 

diversificadas quanto aos sentimentos de liberdade, volição e escolha. No entanto, 
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nas falas, encontro características que puderam comprometer não só a necessidade 

de autonomia, como também a necessidade de competência: 

 

Não.... Não sei se é a própria característica do grupo, na verdade, eu 
nunca pensei nisso, mas, acredito que o grupo não tem essa cultura 
de dizer: ah! Você traga “isso” para o próximo ensaio. Eu nunca senti 
liberdade para isso não, mas, eu acho que é porque tem gente mais 
qualificada para isso; como sou de outro curso, eu acho que tem mais 
gente preparada para fazer isso aqui no grupo, se tivesse preparado 
alguma coisa para trazer para passar no grupo, eu acho que não teria 
liberdade para fazer. Eu tenho liberdade para falar, para dar opinião, 
mas sou minoria e, como o trabalho do grupo é colaborativo, então, 
aquilo que a maioria vai falar é o que vai ser decidido, mas, eu prefiro 
optar por não falar. Mas, se decidisse falar, eu não teria essa abertura 
(SANTIAGO, CE, p. 1). 

 

Três dos participantes reconhecem que, no grupo, existe a abertura para dar 

sugestões e, em seus discursos, percebo uma timidez, uma pressão interna e um 

sentimento de incompetência na comparação social com os colegas musicistas. A 

justificativa desse possível sentimento de incompetência está relacionada ao fato de 

não serem alunos dos cursos de graduação em música, teatro ou dança.  

Como esses participantes pertencem ou pertenceram a outros cursos de 

graduação que não são da área artística, eles não sentiram a liberdade interna em 

participar, direcionando atividades ou contribuindo com mais sugestões para as 

montagens da companhia. A timidez e a pressão interna, pelo sentimento de 

incapacidade, são características que podem comprometer a necessidade de 

competência, além de prejudicar a satisfação da necessidade de autonomia, pois os 

participantes não se sentem capazes de direcionar algumas das atividades no grupo. 

A necessidade de competência pode ser aferida pelos seguintes fatores: desafio das 

tarefas, a percepção do desempenho por meio da comparação pessoal e social e 

feedback positivo (REEVE, 2011). Nesses depoimentos, posso perceber que, diante 

das tarefas, o sentimento de incapacidade deu-se por intermédio da comparação 

social das competências dos próprios indivíduos, percebida por eles mesmos, em 

relação à competência dos outros colegas, que são da área artística. 

Além disso, percebo, ainda, no depoimento de Santiago, que ele, além de não 

sentir a liberdade de levar atividades para serem compartilhadas no grupo, prefere 

não dar sugestões porque declara também não sentir abertura para isso. 
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Quando os participantes foram questionados se sentiam pressão ao realizar as 

atividades no grupo, houve diferentes percepções. Dois dos participantes declaram 

não haver sentido a liberdade psicológica para realizar as atividades durante os 

encontros, ensaios e/ou apresentações no período desta pesquisa, sobretudo na 

montagem do espetáculo, “Bye, Bye Natal”, 

 

É... No caso, assumi um compromisso com o grupo, eu não acho legal 
assumir e chegar na hora e não fazer. Se eu assumi, então vamos 
fazer, mesmo que não esteja do meu agrado, como não estava, mas 
vou fazer até o final, vou reclamar às vezes, mas vou fazer até o final. 
E, aí, tinha que fazer, tinha que cantar, tinha que estar lá [...] (MARINA, 
CE, p. 29). 
 
Tem dois lados. Eu me senti pressionada nesse ano. Esse ano sim, 
sinceramente. Com Marta não, eu sentia muito mais livre e tinha 
realmente vontade. Se você perguntar a quem é mais velho e passou 
pelo processo do “Toda Forma de Amor”, quando chegava a terça e a 
quinta: Caramba! Hoje tem ensaio [com empolgação] e esse ano não: 
caramba, hoje tem ensaio [com voz desanimada], às quatro horas vou 
ter que ir para aquele ensaio. Era maçante demais porque a gente se 
sentiu mais obrigado, tinha assumido o compromisso e a gente não ia 
deixar João na mão, mas, ao mesmo tempo, a gente não queria ir, eu 
não queria ir. Vários dias eu cheguei atrasada porque fiquei: eu vou ou 
não vou? Diferente do outro ano que eu chegava às três horas da tarde 
para fazer, esperar a hora, ficava ansiosa. Senti muito nervosismo, 
principalmente no primeiro. Esse agora eu senti por ser uma coisa 
nova e mais profissional, questão de luz, de som, para um palco com 
muito mais gente e não era “em casa”, aqui. Deu um nervosismo, mas 
eu sabia o que teria que fazer e já tinha uma experiência um pouco 
maior com palco, então, era um nervosismo mais controlado [...] Todas 
as apresentações eu quis fazer. Até a última que, mesmo sem estar 
motivada, eu quis apresentar (AMELIE, CE, p. 22). 
 

 Um dos participantes confessou ter se sentido pressionado não em um 

específico processo de montagem, mas em um determinado momento que passou 

pela companhia: 

 
Teve um momento no Musical (referindo-se à CM) que Marta ficou de 
licença [...] Foram seis meses que não tiveram muita produtividade, 
ficamos só ensaiando o “Toda Forma de Amor”. No momento em que 
a professora12 estava ausente, ela delegou a liderança para uma 
pessoa, consequentemente, outra pessoa tomou para si e foi 
entediante, muito chato, porque foram duas pessoas que não têm 
experiência, que acredito que não sabem lidar com grupo e, 
principalmente, adulto [...] Então, nesse momento, em específico, eu 
me senti pressionado e nem tanto pressionado porque eu me omiti, 
mas me senti incomodado porque acredito que tenho a voz, porque 

                                            
12 Referindo-se à professora Marta, coordenadora da CM. 
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Marta me escuta, pois sou um tipo de pessoa que gosto de fazer as 
coisas funcionarem, então, às vezes, eu tomo a frente. Esse momento 
foi crítico, inclusive para Marta, que não aproveitou sua licença por 
completo. Ela teve que vir, senão a companhia ia se desmanchar, 
chegou a esse ponto. Muita gente saiu, alguns ficaram. Sinceramente, 
eu só fiquei porque era bolsista, não iria largar a professora, tendo me 
confiado a bolsa, mas estava vindo só de corpo presente [...] (DAVI, 
CE, p. 37). 
 

As falas desses participantes são marcadas pelo sentimento de dever e 

obrigação. Fica evidente que participaram de algumas atividades para evitar o 

sentimento de culpa, caso decidissem abandonar o grupo. Essas são fortes 

características da regulação introjetada, que implica mais em obedecer do que em 

aceitar por si próprio as demandas feitas por outros sobre uma determinada maneira 

de sentir, pensar e se comportar (REEVE, 2011). A afirmação, “eu tinha que fazer, 

tinha que cantar, tinha que estar lá”, é o primeiro sinal de que ocorreu uma 

internalização parcial do comportamento, pois a participante sentiu elevada tensão ou 

pressão enquanto manifestou o comportamento motivado por regulação introjetada. 

Nessa regulação, ocorre um processo de internalização do comportamento 

intencional, no entanto, essa internalização é mantida a certa distância, não sendo 

totalmente integrada ao self, nem aceita de maneira autêntica como sendo da própria 

pessoa, mas, sim, por um sentimento de dever ou de obrigação (REEVE, 2011, p. 99).  

Já a repetição, ao ensaiar o espetáculo, “Toda Forma de Amor”, citado por Davi, 

tornou-se uma tarefa desinteressante por não trazer qualquer desafio. Para Figueiredo 

(1990), alguns aspectos podem provocar monotonia com o passar do tempo e, por 

fazerem parte de rotina de ensaios, deveriam ser interpretados como circunstanciais. 

Porém, o entrevistado não percebeu essa situação como algo que atendesse seus 

objetivos, não contribuindo para o desenvolvimento de suas habilidades musicais e 

cênicas (teatro e dança). A repetição, em sua percepção, comprometeu sua 

competência (REEVE, 2011).  

Houve outro momento em que uma participante percebeu um alto nível de 

tensão em meio a um conflito: 

 

Na minha primeira apresentação do “Toda Forma de Amor”, sim. Não 
vem ao caso o que aconteceu, eu tive alguns problemas pessoais que 
me fizeram me ausentar um pouco na reta final dos ensaios do 
espetáculo. Mas, foram poucas faltas, não era uma coisa constante, 
poucas mesmo. Foi uma época difícil também para Marta e a gente 
acabou se desentendendo, eu quase perdi o papel do personagem 
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que eu faço no espetáculo. Foram poucos ensaios e, para mim, aquilo 
foi um absurdo, mas, também, era um momento difícil que ela estava 
vivendo. Ela quis me tirar, quis me substituir. Falou: “não posso contar 
com você porque você não está aqui”. Mas, na verdade, eu sempre 
estava, nunca faltava, acho que por causa de um episódio pequeno 
não justificava o que aconteceu. Aí, foi um momento assim... A gente 
estava no ensaio e foi justamente a cena que eu não estava fazendo 
direito, não estava rolando. Aí eu me comprometi em tentar mudar e 
fazer com que a cena ficasse mais verdadeira. Me senti pressionada 
a fazer isso. Num certo momento do ensaio geral, quando eu fui fazer, 
ela me gritou, me tratou de forma ruim. Aí, eu fui e falei: “eu não vou 
conseguir fazer nada com você falando desse jeito, me sentindo 
pressionada”. Aí, chorei. Foi um “auê”... Nas apresentações, sempre 
me sinto nervosa. Em nenhuma apresentação, eu me senti não 
nervosa. Deve ser de mim. Não por pressão do grupo, nada disso, pelo 
contrário, nessas prévias de apresentações a gente tenta se unir, dar 
as mãos, falar coisas boas, perguntar o que cada um está sentindo. É 
uma forma de acalmar o nervosismo, que é normal. Não por pressão, 
não, e sim por nervosismo. Tudo tem fase, eu tenho fase, a companhia 
tem fase, e já chegou uma fase de ir para o ensaio meio sem vontade, 
antes de chegar lá, mas, depois que chegava lá, voltava ao normal 
(FLOR, CE, p. 14). 

 

Nesse depoimento, a participante demonstra uma elevada tensão, mesmo, 

apesar do esforço para realizar a atividade. A respondente afirma não conseguir 

realizar a tarefa por se sentir pressionada enquanto tentava ensaiar uma determinada 

cena, manifestando, assim, um comportamento carregado de sensações ruins, que 

resultou em choro. Para Durkin (1995), a importância da influência recíproca na vida 

social envolve a harmonia entre as pessoas. No entanto, devo considerar que, em se 

tratando de um ambiente coletivo, poderá haver momentos de conflitos e que a 

discordância pode também fazer parte das interações. Para Ribeiro (2013), momentos 

de divergência e conflitos podem ocorrer, e podem levar à mudança no 

desenvolvimento das atividades. Não posso desconsiderar essa segunda forma de 

reciprocidade, mas, sim, levar em conta a vivência de momentos de harmonia e de 

conflitos, pois pode ser considerado um momento importante para o crescimento 

individual e/ou coletivo (RIBEIRO, 2013). Estas são características que, também, 

demarcam as características da regulação introjetada. 

Apesar de alguns declararem, inicialmente, a sensação de liberdade 

psicológica para realizar determinadas atividades alinhadas com seus interesses, 

demonstraram, em outras situações, de certa forma, sentimentos de obrigação, medo, 

ansiedade, nervosismo ou alguma forma de pressão: 
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Não. Senti nervosismo, mas pressionado não. Pressão talvez só a 
minha de fazer o que é para fazer. Me acho na responsabilidade de 
fazer aquilo que eu me propus a fazer. Se tem determinada coisa para 
fazer, falo: “eu faço”. Então, eu tento fazer. E, nas apresentações, sinto 
só o nervosismo [...] (TEOBALDO, CE, p. 11). 
 
Não. Não estou aqui para isso? Pressão, não. E nem sem vontade, 
estou aqui para isso. Mas, fico meio retraída na parte da integração e 
em alguns momentos porque mexe com ritmo, essas coisas. Aí fico: 
“opa! E agora?” Mas, faço. Nas apresentações, sinto nervosismo. Na 
primeira, senti muito mais. No primeiro espetáculo que participei, fiquei 
muito nervosa, mas, agora, já está melhor, já consigo me concentrar 
melhor. Tiveram muitos ensaios que fui sem estar com vontade. 
Agora, nessa montagem, do “Bye, Bye Natal”, chegava assim: “ai, meu 
Deus, tenho que ir para o ensaio” [meio entediada]. Mas, eu ia porque 
quero participar do grupo e do processo de teatro musical, participar 
do espetáculo e, para isso, a gente tem que passar pelos ensaios. 
Então, mesmo sem vontade, tinha que vir. É... Para chegar ao final a 
gente tem que passar o meio. Me senti na responsabilidade, não vou 
faltar e deixar o grupo “na mão”. E tenho que aprender e passar pelo 
passo a passo (LOURDES, CE, p. 26). 

 

A cobrança pessoal foi um dos fatores notórios em três dos participantes deste 

estudo. A sensação de responsabilidade em ter assumido um compromisso e de ter 

que passar pelos ensaios, mesmo sem vontade, para poder participar do grupo e se 

apresentar, acabaram gerando, de certa forma, um tipo de pressão interna capaz de 

prejudicar a motivação autônoma desses estudantes. Esse tipo de pressão também 

pode ser relacionado com a regulação extrínseca introjetada. Apesar de esses 

participantes expressarem, inicialmente, um senso de liberdade, percebo o sentimento 

de dever e de obrigação no sentido de não abandonar o grupo e o processo de 

montagem do espetáculo. 

 Na fala anterior, Lourdes ainda declara sentir-se retraída ao realizar as 

atividades de integração. Outra participante também declarou o mesmo sentimento 

quanto às atividades de interação que envolviam improviso:  

 

Pressionada não, mas, as atividades exigiam que todos falassem, 
todos fizessem, aí, às vezes, eu ficava meio retraída justamente 
porque não me sentia muito à vontade no começo porque todos já 
estavam muito...[à frente nas atividades]. Nas atividades, eu 
participava não dando o meu melhor, tipo, não era testando o que eu 
podia realmente fazer, é tipo aquilo que você vai no nível fácil, mas, 
você sabe que consegue um nível difícil, mas, você não faz porque 
você não se sente ainda à vontade e faz só para fazer, só para não 
dizerem: “Ah, por que você não fez? ” E, na apresentação, eu não 
fiquei nervosa, eu não fiquei tímida, foi muito diferente para mim 
porque, ultimamente, eu tenho sofrido de ansiedade e, aí, eu tenho 
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umas crises e fico me tremendo, fico muito nervosa e, na 
apresentação, eu nem tremi [...] Nos ensaios, tinham atividades em 
grupo que cada pessoa precisava falar uma palavra, por exemplo, aí, 
eu ficava nervosa, mas, na hora da apresentação, não, porque eu 
sabia o que era que tinha que fazer, eu tinha coisas específicas, na 
hora das atividades, não, eu tinha que pensar na hora, era improviso 
e, como eu não fico muito à vontade ainda, aí, eu fico muito nervosa 
de ser interrogada porque eu não sou do setor musical, aí, às vezes, 
eu fico pensando: “eles vão achar “isso”, o que é que estou fazendo 
aqui? Eles sabem muito mais do que eu...”. Eu me pressionava, e não 
as outras pessoas. Mas, eu sempre falei, eu fico nervosa, mas, eu 
consigo passar o meu medo, trabalho isso faz tempo (MARIA, CE, p. 
7). 

 

Para Reeve (2011, p. 79), o apoio à autonomia refere-se à quantidade de 

liberdade dada ao outro, de modo que a pessoa tenha condições de conectar seu 

comportamento aos seus valores e interesses. Alimentado por recursos motivacionais 

internos, o apoio à autonomia deve ser baseado numa linguagem informativa, 

promovendo a valorização, reconhecendo e aceitando as expressões negativas 

(REEVE, 2011, p. 79). A autonomia e a liberdade de falar não devem ser confundidas 

com obrigação de falar. Como algumas das atividades, realizadas nos ensaios, 

exigiam que todos os participassem, mais ativamente, com ritmos, palavras, 

improvisos, movimentos e outros elementos musicais, essas duas participantes, que 

não possuem formação musical e/ou artística, sentiram-se incapazes, com medo e/ou, 

até mesmo, constrangidas por precisarem se expor na frente dos outros colegas. 

Talvez, se as participantes tivessem sido informadas que poderiam ou não 

participar da atividade, e, se sentissem aceitas, caso suas expressões fossem 

negativas (não participar da atividade), poderia ter-se evitado, ou diminuído, o 

sentimento de rejeição, constrangimento e incapacidade. Esses acontecimentos 

podem comprometer não só a necessidade de autonomia, como também a 

necessidade de competência, pois podem elevar a timidez e minar a necessidade de 

pertencimento, proporcionando inibição ao invés de interação com as outras pessoas 

do grupo, o que parecia ser o objetivo dessas atividades. Devo considerar, também, 

que, quando Maria afirma, “eu me pressionava, não as outras pessoas”, ela tem sua 

necessidade de competência frustrada, pois acaba minando sua própria competência 

por meio de pressão interna. 

Percebo, nas falas desses integrantes, que as atividades em grupo, em que 

cada pessoa precisava falar, acabaram gerando momentos de nervosismo. Esses 

momentos, em que os participantes sentiam medo e nervosismo ao realizar 
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atividades, se expondo aos outros colegas, também constituíram situações 

apresentadas no estudo de Ribeiro (2013). O pesquisador afirma que os momentos 

de Master Class, em que os alunos tocavam, individualmente, uns para os outros nas 

aulas, foram suficientes para que eles se sentissem pressionados. “Aliada a essas 

questões, o formato Master Class, utilizado em algumas aulas, intensificou sua 

ansiedade” (RIBEIRO, 2013, p. 111).  

Assim como nesses momentos de exposição, na frente dos outros colegas, as 

atividades de ensaio geral e de apresentações já são propícias a causar nervosismo, 

ansiedade, insegurança e medo aos participantes, pois são momentos em que há 

exposição ao público externo. Ainda que, em ensaios e em montagens de cenas, o 

cantar, o dançar e o interpretar ao mesmo tempo fossem realizados coletivamente, os 

sentimentos de nervosismo, ansiedade, insegurança e medo foram mais 

intensificados nos momentos das apresentações: 

 

Não, em momento nenhum. Quando começou, que surgiu a primeira 
apresentação da gente eu estava inseguro, não vou dizer que não, 
mas, é aquela coisa, a gente foi, ensaiou, fez ensaio extra, eu passava 
a tarde toda ensaiando junto com as meninas e, depois disso, eu me 
senti mais seguro. Quando chegou na hora do “passadão” [referindo-
se ao ensaio geral], todo mundo errou tudo, todo mundo ficou nervoso, 
ficou aquela coisa horrível, bizarro, mas quando chegou na hora deu 
certo, todo mundo acertou tudo e foi melhor que o esperado e, desde 
então, parece que o nível só fez subir de novo, não foi mais decaindo 
não (JHON, CE, p. 5). 
 
Não, em nenhum momento. No dia do espetáculo, fiquei nervosa, três 
ou quatro horas antes, eu fiquei muito na minha, calada, porque é o 
meu jeito de expressar, não gosto de ficar conversando, fico 
pensando. Ansiosa.... Porque eu queria que já apresentasse, que 
ficasse bonito, não pelo meu nome, mas pelo nome da companhia 
mesmo, no geral, então, fiquei muito ansiosa [...] (LETÍCIA, CE, p. 33). 

 

Os doze participantes desta pesquisa, de certa forma, demonstraram, em 

outras situações, sentimentos de ansiedade, medo, insegurança e nervosismo, que 

podem ser considerados como formas de pressão interna. Estes sentimentos podem 

prejudicar a necessidade de competência se forem interpretados como falta de 

habilidade ou incapacidade (HARTNETT, 2010). Os depoimentos demonstram 

diferentes aspectos que podem ser considerados como pressão interna, ansiedade, 

insegurança, medo e nervosismo dos envolvidos. O fator de apresentar em público 

forneceu motivos suficientes para que os participantes se sentissem pressionados. 
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 O ambiente que promove autonomia deve incentivar as pessoas na busca de 

seus próprios objetivos, na escolha de um jeito próprio de resolver seus problemas, 

de buscar seus interesses e na direção de seus próprios comportamentos (REEVE, 

2011).  

 

5.1.3 Síntese da percepção de autonomia 

 

A análise dos dados da necessidade de autonomia dos participantes, que 

colaboraram com este estudo, indica que ocorreram múltiplos fatores que fortaleceram 

a motivação autônoma para os indivíduos participarem da Companhia Musicale. 

Mesmo que a motivação intrínseca seja um tipo importante de motivação, ela não é 

encontrada em todos os contextos que envolvem atividades diversas.  

Alguns integrantes perceberam que o comportamento intencional teve origem e 

regulação pessoal (CHARMS, 1984) e que não foram controlados externamente. Nem 

todos os entrevistados demonstram motivos somente intrínsecos para participar da 

companhia, alguns dos comportamentos são orientados pela regulação identificada, 

tendo crenças e valores como forças causadoras do comportamento que contém 

interesses pessoais. Alguns participantes desenvolveram comportamentos, sentindo 

volição e lócus interno de causalidade, satisfazendo a necessidade psicológica básica 

de autonomia, no que diz respeito a iniciar e participar da companhia (REEVE, 2011). 

Dos entrevistados que, inicialmente, mostraram LCP externo, pude perceber 

que, ao se engajarem nas atividades por livre escolha, sentiram vontade de continuar 

nas atividades do grupo. Esses participantes foram, inicialmente, influenciados pelo 

ambiente e, só após terem iniciado as atividades, se identificaram e perceberam o 

interesse em continuar. 

Nem todos os participantes estavam intrinsecamente motivados, no entanto, 

percebo que houve uma internalização das regulações do comportamento autônomo 

dos envolvidos que, inicialmente, apresentaram LPC externo (mais controlado) e uma 

maior internalização nos alunos que já apresentavam LCP interno (autônomo).  

Os envolvidos que perceberam o LPC interno e os que passaram a internalizar 

por gostar de estar participando das atividades da CM, no geral, mostraram-se 

interessados e satisfeitos na sua necessidade psicológica básica de autonomia. 

Assim, pude perceber um processo multifacetado, pois os participantes foram 

orientados por diferentes tipos de motivação (regulação introjetada e identificada), que 
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passaram por internalização do comportamento, dependendo das condições 

situacionais. Os fatores que prejudicaram a percepção da autonomia foram: a 

cobrança pessoal, a sensação de responsabilidade e o sentimento de dever e 

obrigação, que são características da motivação extrínseca por regulação introjetada. 

Em geral, o ambiente e o relacionamento afetivo nas interações, nas atividades 

desenvolvidas, promoveram a satisfação da necessidade de autonomia entre os 

integrantes. Portanto, houveram momentos marcados por relações contrárias à 

satisfação dessa necessidade: a promoção do senso de competência reduzida 

perceptível por alguns dos participantes, momento de alta tensão em meio a conflito 

e aos sentimentos de insegurança, nervosismo, medo e ansiedade, que foram 

sensações causadas por exposição e pelas apresentações do grupo. Os participantes 

perceberam que tanto as atividades individuais, em que precisavam se expor na frente 

dos outros colegas, quanto a exposição ao público, nas apresentações dos 

espetáculos, fazem com que eles sintam-se pressionados internamente, o que pode 

proporcionar mal-estar psicológico. No entanto, pude perceber que os integrantes com 

maior desempenho nas atividades do grupo foram os que internalizaram a importância 

e o valor das atividades. Estes foram motivados extrinsecamente por regulação 

identificada (autodeterminada). 

Dou continuidade à análise das percepções sobre a necessidade de 

competência e de pertencimento percebidas pelos participantes, proporcionando 

reflexões a cerda dos resultados encontrados. 

 

5.2 Percepção da Competência 

  

 Para a TAD, a necessidade de competência envolve o desejo de desenvolver 

habilidades e aumentar suas capacidades na busca de desafios. Para Reeve (2010), 

todos os indivíduos desejam interagir de maneira eficiente com o ambiente em que 

estão inseridos, e o encontro com um desafio é um momento que desperta sua 

atenção, pois torna-se uma chance para desenvolver habilidades e experimentar o 

desejo de progredir. Alguns fatores podem facilitar a percepção da competência, 

enquanto outros podem prejudicar a satisfação dessa necessidade. Essas 

características estão ligadas ao nível das tarefas desenvolvidas entre os participantes, 

à percepção do desempenho ao realizar as atividades, como, também, ao feedback 

dos envolvidos em relação ao desempenho nas tarefas. 
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5.2.1 Desafio nas tarefas e percepção do desempenho 

 

 A necessidade de competência fornece uma fonte de motivação que é capaz 

de gerar esforços a ponto de fazer com que o indivíduo domine tarefas de nível 

“ótimo”. Os desafios “ótimos” são aqueles que não estão além das capacidades do 

indivíduo, possuindo alto nível de complexidade, nem muito facilitado, sendo inferiores 

à sua capacidade. Portanto, os envolvidos apresentarão maior envolvimento e 

interesse nas tarefas se o nível do desafio e o nível da habilidade estiverem 

moderados (REEVE, 2011).  

 Neste estudo, a maioria dos participantes classificou as atividades, realizadas 

nos ensaios, como moderadas, no entanto, houve diferentes percepções a respeito 

do desafio e do nível das tarefas. Cinco dos participantes afirmaram que as atividades 

foram apenas moderadas13, classificando-as como, “nem difíceis e nem fáceis”. Essa 

percepção pode ser representada pela fala de Letícia (CE, p. 34): “moderadas. Nem 

fácil demais e nem difíceis. São meio termo, é para quem realmente estava querendo 

crescer. Não é para quem não sabe de nada, é para quem já tem um conhecimento, 

então, fica assim: nem fácil e nem difícil”.  

Outros cinco participantes também consideraram as tarefas moderadas, no 

entanto, fizeram observações relacionadas à dificuldades e desafios. Por exemplo, 

pude perceber que nos depoimentos de Lourdes e de Maria, a timidez não favoreceu 

no desenvolvimento de algumas atividades: 

 

Para mim, as atividades de músicas são fáceis... são moderadas... não 
tem nada de absurdo de se fazer, já as de teatro, eu tive muita 
dificuldade justamente por causa da timidez, mas, as outras não, as 
de música, para mim, não. Eu sempre tentava fazer, não teve 
nenhuma que foi muito difícil. Os exercícios que vão subindo o tom, eu 
até tento chegar no soprano e canto bem agudo, aí eu forço e vou. 
Não, não é difícil, as de teatro são. Uma coisa que eu sentia dificuldade 
eram os exercícios de percussão corporal que a professora trazia. Às 
vezes, na hora do exercício, eu me sentava e ficava olhando eles 
fazendo. Eu tentei fazer alguns, mas, às vezes, sentia que estava 
atrapalhando e parava porque eu não conseguia pegar. Tinham cinco 
exercícios e eu peguei um. Eu tentava fazer, só que era muita coisa 
para minha cabeça (MARIA, CE, p. 9). 
 

                                            
13 As respostas foram a partir da seguinte questão: Como você classificaria as atividades realizadas 
nos ensaios? São fáceis? Moderadas? Difíceis? Por quê? 
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Depende do ensaio, tem dia que é fácil. Quando uma atividade tem 
que ser realizada individualmente, aí, talvez, a minha dificuldade maior 
seja realmente me expor. A timidez. Acho que travo justamente porque 
fico no centro das atenções, aí, penso: “meu Deus, o que faço agora?” 
E, como me sinto assim... Não é pressionada, mas, como a maioria já 
tem um contato com a música muito maior que eu, e já está sendo 
capacitado para ensinar aos outros, estou ali só aprendendo, então, 
acho que isso me trava mais. Nesses momentos, elas são mais difíceis 
para mim, mas quando não tem que realizar nada individualmente, só 
em grupo, então, para mim, é beleza. As atividades musicais, os 
exercícios são moderados, até mesmo porque faz a gente crescer. 
Então, não vou ficar: “ah, é difícil, não vou fazer.... Não! Vamos fazer, 
vamos melhorar, vamos crescer (LOURDES, CE, p. 26- 27). 
 

 As participantes iniciam os depoimentos afirmando que as tarefas são fáceis, 

no entanto, no decorrer das falas, dizem que as atividades são moderadas e percebem 

que há situações em que sentem dificuldades em realizar alguns exercícios, 

relacionando algumas dessas dificuldades ao fato de serem tímidas. Maria sente 

dificuldade nas atividades de teatro porque é tímida, como, também, em alguns 

exercícios de percussão corporal, trazidos pela professora coordenadora da CM, 

Lourdes sente dificuldade em realizar atividades em que precisa se expor na frente 

dos outros participantes, demonstrando um sentimento de incapacidade ao 

reconhecer que seus colegas já possuem um maior contato com a música do que ela, 

pois alguns integrantes são alunos dos cursos de música da universidade. No entanto, 

pude perceber, por meio do seu depoimento, que Maria não demonstra tanto esforço 

em realizar as tarefas nas quais tinha dificuldades, pois, mesmo afirmando que tentou 

fazê-las, em alguns momentos, preferiu observar as atividades a realizá-las. Já 

Lourdes demonstrou esforço para superar suas dificuldades, reconhecendo, assim, 

seu crescimento e desempenho. Porém, mais uma vez, relaciono a timidez como uma 

forma de pressão interna, que resultou em um sentimento de incapacidade. Essas 

características podem comprometer a satisfação da necessidade de competência, 

prejudicando, assim, a motivação autônoma das participantes, pois, para que a 

motivação autônoma ocorra, deverá existir baixa pressão (BZUNECK; GUIMARÃES, 

2010, p. 47-48). 

 Outras duas participantes perceberam que houve desafio em algumas 

atividades durante os ensaios:  

 
No início era mais complicado, mas, a partir do momento que a gente 
foi se acostumando, foi ficando natural, como se fosse uma coisa como 
falar, como andar [...] Foi difícil até a gente acostumar e, depois, foi 
ficando fácil, não fácil por ser besta, por ser uma coisa simples de 
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fazer. Ficou fácil porque a gente se acostumou, se habituou e 
aprendeu [...] Foi difícil porque eu não tinha contato nenhum com 
Teatro Musical, com o coro, com dançar, cantar e atuar é complicado, 
não vou dizer que é uma coisa “super fácil”, não está fácil ainda, mas, 
a gente consegue levar, conseguimos crescer e, no patamar que já 
estamos, estamos conseguindo suprir as necessidades... Nessa 
montagem, quando entrou Marcela14, aí foi um pouco mais 
complicado, porque nós não tínhamos muita ligação com o teatro 
profissional, então, quando ela propôs as atividades, tanto ficamos 
cansados, porque eram intensas, como a gente sentia dificuldade de 
realizar, por não ser de nossa prática. Somos músicos. Quando ela 
veio, foram os dias mais desafiantes para nós, para mim, inclusive 
(MARINA, DE, p. 30). 
 
Algumas fáceis e bobinhas, outras mais moderadas, só que em menor 
quantidade, muitas vezes, coisas repetidas. Eu gostava das novidades 
e músicas novas para aquecimento. Mas, não acho exaustivo. Achei 
exaustivo quando veio a professora do DEART, foi uma realidade que 
eu não conhecia. Fiquei fascinada, aquilo me ajudou, foi difícil, mas 
gosto do desafio, amei. Não gosto de chegar em um lugar e tudo seja 
o que já sei fazer. Quando mexe com você e você se sente realmente 
parte daquele ensaio, que você sai diferente de quando chegou no 
ensaio, com a cabeça fervilhando de ideias, é isso que gosto e, com 
ela, foi muito bom. São fáceis e moderadas, mas, meu desejo era que 
fossem difíceis, usando, dando jeito no pé, machucando braço, se 
arranhando, bolando no chão e sair sujo, eu gosto disso (GRAÇA, CE, 
p. 41). 

  

No início dos depoimentos, as participantes mostram percepções diferentes. 

Marina afirma que quando iniciou sua participação no grupo, as atividades eram 

difíceis e foram tornando-se mais fáceis à medida que se acostumava com elas, pois 

achava complicado cantar, dançar e atuar, pelo fato de não ter tido contato com o 

Teatro Musical anteriormente. No entanto, mesmo não achando fácil realizar essas 

atividades, a participante reconhece que consegue desenvolvê-las. Já Graça, inicia o 

discurso classificando algumas atividades como fáceis e outras como moderadas, se 

mostrando insatisfeita com algumas tarefas repetidas. Porém, o que há em comum 

nessas duas falas, refere-se às atividades de teatro trazidas por uma professora do 

Departamento de Artes, aqui referida como Marcela. As duas participantes 

classificaram as atividades de teatro como desafiadoras, pois não haviam vivenciado 

atividades semelhantes anteriormente. Mesmo as participantes usando expressões 

                                            
14 Marcela foi o pseudônimo usado para referir-se a uma professora do Departamento de Artes, da 
universidade à qual Companhia Musicale pertence. A professora foi convidada para ministrar oficinas 
de teatro e realizar um trabalho corporal com os integrantes da companhia durante o processo de 
montagem do espetáculo, “Bye, Bye Natal”, que estava sendo dirigido pelo professor João, também 
compositor do Musical. 
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como “foi difícil”, ou “foi um pouco mais complicado”, percebo que houve esforço para 

superar os desafios proporcionados pelas tarefas. A necessidade de competência 

fornece uma fonte de motivação capaz de gerar esforços para superar desafios em 

nível ótimo (REEVE, 2006). Quando o nível da tarefa e de suas habilidades estão 

equiparados, há envolvimento, concentração e prazer ao realizar as atividades 

(REEVE, 2011, p. 73). Essas características favorecem a satisfação da necessidade 

de competência, pois as participantes sentiram-se capazes de realizar as atividades.  

 Diferente da percepção de Marina, que classificou as atividades como 

inicialmente difíceis, e ao se acostumar com elas, tornaram-se mais fáceis de realizá-

las, a percepção de Davi foi exatamente o inverso, classificando as atividades como 

gradativas:  

 
Foram gradativas. Não sei se foi por que a professora usou certos tipos 
de atividades nas disciplinas com algumas pessoas do grupo, como 
por exemplo, os exercícios de percussão corporal, como não participei 
das aulas, então eu me perdia, mas acho que absorvi muito do método 
dela em relação à parte de musicalização, e o que apliquei baseado 
no que aprendi nos ensaios, fizeram com que eu realmente visse o 
que é gradativo. As atividades começaram com coisas bem simples e 
ia ampliando a dificuldade. Começava com atividades mais simples 
para que depois conseguíssemos realizar a percussão corporal, ou 
cantássemos certos tipos de músicas (DAVI, CE, p. 37- 38). 

 
 Davi percebe que no decorrer das atividades o nível das tarefas vai 

aumentando, portanto, posso observar que ele percebeu a presença do desafio nas 

atividades. Mesmo o integrante afirmando não ter conseguido acompanhar todos os 

exercícios de percussão corporal que também eram feitos pela professora e por 

alguns participantes, nos momentos que não constituíam ensaio da companhia, o 

participante reconhece que conseguiu acompanhar as atividades, que aprendeu e que 

conseguiu desenvolver suas habilidades, inclusive trazendo outros exercícios para 

realizar com os participantes do grupo, baseados nos que ele havia vivenciado nos 

ensaios anteriores. Quando os participantes de uma tarefa cujo grau de dificuldade 

encontra-se no nível de suas habilidades, há um maior interesse e envolvimento com 

a necessidade de competência (REEVE, 2006). 

 Apenas dois dos doze participantes entrevistados classificaram as atividades 

como fáceis, Santiago (CE, p. 2) fala: “Eu acho fáceis, e até me incomoda um pouco 

porque não desafia muito a gente. Eu acho fácil”. Amelie (CE, p. 23), por sua vez, 

afirma:  
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Eu acho fácil e prazeroso. Eu encaro não como uma brincadeira 
porque vai ficar pejorativo, mas para mim é uma grande diversão, fazer 
aquecimento, fazer integração, ensaiar, cantar, então para mim é 
muito divertido, eu não acho tão difícil não. Eu acho fácil. 
 

 Os participantes perceberam que o nível das tarefas era inferior às suas 

habilidades. Percebendo a ausência de desafios, esses integrantes classificaram as 

tarefas como fáceis. Santiago mostra-se insatisfeito com o nível das tarefas, e Amelie 

considera a realização das atividades como uma diversão. Portanto, a ausência de 

desafios em nível ótimo pode ameaçar a sensação de competência desses 

integrantes. Quando o nível da habilidade é maior que o nível do desafio, o 

engajamento nas tarefas é caracterizado por um menor envolvimento na atividade e 

por uma redução na concentração. Se o indivíduo for desafiado em um nível baixo, 

ele negligencia sua competência, e essa negligência pode manifestar-se 

emocionalmente através de indiferença ou tédio (REEVE, 2011, p. 73). 

 O senso de competência é inseparável do próprio desempenho da tarefa em 

si. De modo geral, as pessoas desejam desafios que sejam capazes de envolver sua 

necessidade de competência. Esses desafios precisam ter um nível de dificuldade que 

não deve ser desprezado por ser tão baixo, ou desanimador por ser tão elevado 

(REEVE, 2011). Quando perguntei aos participantes se eles se sentiam capazes de 

realizar as atividades propostas na companhia, os doze respondentes declararam que 

sim, no entanto, onze deles enfatizaram sentir dificuldades específicas em algumas 

tarefas, demonstrando o desejo de superar tais desafios. Letícia e Jhon afirmaram 

sentir dificuldades em cantar e dançar simultaneamente: 

 

De música sim. Para mim foi algo novo, não que me sentisse incapaz 
de fazer uma coisa que nunca fiz: dançar e cantar. Fazer os dois. 
Nunca tinha feito isso, ou eu cantava ou dançava, então foi um desafio. 
Eu ficava em casa passando, tentava criar um equilíbrio no corpo para 
poder executar isso: dançar e cantar. Isso foi o que senti dificuldade, 
mas me senti capaz de fazer (LETÍCIA, CE, p. 33). 
 
Eu consegui fazer todas, no princípio eu senti a dificuldade de associar 
a questão de canto e movimento, eu tinha um pouquinho de 
dificuldade porque eu não praticava isso, mas com o tempo começou 
a ficar mais fácil, mais tranquilo, sou meio duro [referindo-se a ao ato 
de movimentar-se] (JHON, CE, p. 5). 
 

 Já Teobaldo e Flor, afirmaram sentir dificuldades ao realizarem atividades 

relacionadas ao teatro, como interpretação e construção de uma personagem: 
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Esse papel que fiz foi bem difícil. Até então, quando ainda não estavam 
definidos alguns papéis, a música alerta para mim foi bem difícil, só 
com um tempo porque ela é uma música difícil, então eu senti 
dificuldade. Se estudar... A princípio eu tive um medo, mas depois 
falei: não, eu vou até onde é para ir, se chegar no dia e não der, não 
sei como vai ser, mas eu vou mergulhar (TEOBALDO, CE, p. 11). 
 
Dificuldade... Musical... Eu acho que não. O que senti dificuldade no 
início era na parte teatral. Meu primeiro contato com interpretação, 
acho que foi uma questão evolutiva mesmo. Eu já estou inserida no 
meio musical, sou da licenciatura, não vou dizer que senti dificuldades 
em relação a essas coisas [parte musical] não. Me senti capaz de 
realizar todas as atividades (FLOR, CE, p. 14). 

 

 Amelie e Graça também afirmaram se sentir capazes de realizar as atividades, 

mesmo pontuando algumas dificuldades para desenvolver as tarefas que envolviam 

dança e teatro: 

 

Sim. Na questão de música eu não acho que tive dificuldade porque é 
uma coisa que gosto muito e que estudo há muito tempo, e não teve 
tanta dificuldade. Para mim a dificuldade maior é atuar e dançar, que 
é onde tenho mais vergonha, de juntar os dois, mas para cantar e dar 
sugestões de arranjos no passado [no espetáculo anterior], e agora 
para cantar as músicas, eu não senti tanta dificuldade, porque para 
mim é escutar e aprender (AMELIE, CE, p. 22). 
 
Eu fazia e em nenhum momento me senti incapaz, mesmo errado, eu 
faço. Tive dificuldade na parte de interpretação, decorar texto, não fico 
com partes grandes porque Marta já sabe dessa minha dificuldade de 
decorar texto. A parte teatral é o maior desafio para mim. Coreografia 
também tive dificuldades, errava, mas em nenhum momento me senti 
incapaz de fazer, ensaiava, repetia, esquecia, pedia que alguém 
passasse comigo, mas aprendi (GRAÇA, CE, p. 40). 
 

Outros participantes também se sentiram capazes de realizar as atividades, 

apontando algumas dificuldades específicas e percebendo seu desempenho para 

superá-las. Lourdes sentiu dificuldades em realizar atividades com ritmos, Santiago 

em cantar solo e Marina, em cantar em coro: “As de ritmos. Essas não dão muito certo 

para mim. Pelo ao menos no início não. Mas me senti capaz de realizar, no decorrer 

fui aprendendo mais. No início senti muita dificuldade” (LOURDES, CE. p. 26): 

 

Me senti. Mas nesse espetáculo “Bye, Bye Natal”, eu estava me vendo 
nos vídeos e a primeira dificuldade que eu tive foi com o tom da 
música, eu fazia um solo e aí eu tive que estudar e até achei que não 
ficou bom no espetáculo, apesar de ter baixado e tive que reaprender 
no novo tom [...] Eu não gostei da minha performance. Eu senti 
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dificuldade em cantar a música solo, mas deu para superar. Eu me 
sinto capaz [...] (SANTIAGO, CE, p. 1). 
 
[...] no início eu sentia mais dificuldade não de afinação, mas de juntar 
minha voz com outra para fazer uma espécie de coral, ou eu cantava 
muito fraco que não servia de nada, ou muito forte que cobria alguém, 
então, para ajudar isso foi com um tempo mesmo. Para fazer coro. 
Para fazer solo, preciso estudar um pouco mais (MARINA, CE, p. 29). 
 

 Dois participantes, Beto e Maria, reconheceram que possuíam dificuldades 

quanto à técnica vocal e ao realizar exercícios vocais com mudança de sílabas. 

Porém, quanto aos exercícios vocais, dois participantes enfatizaram em seus 

discursos a contribuição que uma pessoa externa à universidade trouxe para a 

companhia em um determinado período dos ensaios: 

 
Sim, todas. Inclusive as de ritmos e as de canto [...] Talvez os 
problemas que tenham acontecido digam respeito à própria técnica 
vocal mesmo, porque eu não tinha, quer dizer, acho que não tenho 
tanto ainda, mas melhorei bastante, graças à companhia. Quando eu 
cheguei tinha experiência com canto coral e um pouco de regência, 
mas não tinha técnica vocal [...] Eu vi algumas dificuldades em 
algumas músicas. Por exemplo, em “Boys e camareiras”, eu não 
conseguia fazer a parte do refrão até a vinda de Magna15 [a 
preparadora irmã de Marta]. Depois que ela fez as oficinas com a 
gente, deu umas dicas bem legais e daí consegui fazer. Ainda dou um 
certo berrinho, até um grito, mas funciona. Mas sempre foi tranquilo, 
nunca me senti incapaz não (BETO, CE, p. 18). 
 
[...] Ah, quando Magna veio, veio com a visão bem mais profissional, 
ela trouxe uns exercícios mais puxados, que era difícil afinar, tinha 
algumas notas que eu não alcançava, ela estendeu mais o exercício 
do que a gente trabalha normalmente, ela foi mais além, forçou um 
pouco mais, então ali foi um pouco mais difícil para mim, mas era 
questão de costume, nunca tão difícil não [ênfase] (AMELIE, CE, p. 
22). 
 

 Magna ministrou oficinas de técnica vocal na companhia, e esses participantes 

perceberam a importância do trabalho vocal que foi desenvolvido, pois reconheceram 

que contribuiu para o desenvolvimento vocal individual, colaborando para que 

dominassem suas dificuldades e fossem capazes de superar os desafios relacionados 

à voz. A necessidade de competência é capaz de fazer com que as pessoas se 

esforcem para alcançar o que for necessário para dominar os desafios ótimos 

(REEVE, 2011).   

                                            
15 Magna foi o pseudônimo usado para referir-se a uma atriz e preparadora vocal que também foi 
convidada pela Companhia Musicale para ministrar oficinas que pudessem contribuir para o 
desenvolvimento vocal dos integrantes da companhia. 
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Com os depoimentos, percebo que os participantes, mesmo apontando 

dificuldades específicas, se sentiram capazes de ajustar seu nível de habilidade 

quanto ao nível de dificuldade das tarefas, estabelecendo assim, condições para 

superar os desafios e criar condições que lhes permitissem satisfazer a necessidade 

de competência (REEVE, 2011). Com o objetivo de investigar características 

complexas de desafios, estudos revelaram que quando o nível do desafio é 

equivalente ao da habilidade dos indivíduos, sendo assim equiparados, surge um 

maior envolvimento, concentração e satisfação, que também é chamada de estado de 

fluir (Flow) (CSIKSZENTMIHALYI, 1990, 1993, 1997). 

 

5.2.2 Feedback positivo 

 

 Há situações que apresentam cenários de desafios. Se por exemplo, em um 

dado momento de uma apresentação, uma pessoa está contracenando com outra, e 

esse parceiro esquece o texto que supostamente daria continuidade ao diálogo da 

cena, quem está na cena terá que testar sua habilidade de improvisação para não 

deixar o espetáculo parar. Esse pode ser um cenário de desafio, no entanto, a 

apresentação de um cenário de desafio não é a mesma coisa de criar experiência 

psicológica para ser desafiado, pois se faz necessário adicionar o feedback do 

desempenho (REEVE, 2011). O feedback positivo é uma condição necessária para 

apoiar o senso de competência dos indivíduos.  

 Para que o indivíduo perceba seu desempenho como competente ou não, ele 

precisa de um feedback que pode vir de quatro fontes: o feedback da tarefa em si, da 

comparação que a pessoa faz do desenvolvimento do seu próprio desempenho, da 

comparação que a pessoa faz do seu desempenho com o desempenho de outras 

pessoas (comparação social) e de avaliações feitas por outras pessoas (REEVE, 

2011). 

 Em algumas tarefas, o feedback de competência está diretamente ligado ao 

próprio desempenho da tarefa, como, por exemplo, quando alguém percebe que foi 

bem-sucedido na atuação e ao conseguir cantar e dançar ao mesmo tempo, ou não: 

 



83 
 

Sim, sim, sim.16 Eu acho que sim, por exemplo, eu acho que nos 
movimentos e na minha preparação corporal, acredito que eu 
consegui ter mais presença, principalmente com as oficinas que 
tiveram, vi evolução nisso, nessa parte de atuação e preparação 
corporal, acredito que evoluí bastante, desde o outro espetáculo, até 
mesmo porque esse personagem de “Bye, Bye, Natal” exigiu muito de 
mim, eu tive que meter a cara né, de dançar, girar e acho que deu 
certo e evoluí também nesse quesito de cantar e dançar, acho que 
cem por cento a gente não vai chegar nunca, né? Mas acredito que 
houve uma evolução e sempre vai ter algo para melhorar. Nunca vai 
estar cem por cento (SANTIAGO, CE, p. 2). 

 

Assim como Santiago, todos os 12 participantes deste estudo perceberam que 

houve avanço no desempenho das atividades. No geral, os integrantes da companhia 

reconheceram avanços em relação à técnica vocal (controle da respiração, extensão 

vocal), à afinação, atuação, expressão facial, dança, ao canto em coro, à 

interpretação, espontaneidade, percepção musical, diminuição da timidez, 

convivência com outras pessoas, melhor desenvolvimento emocional, maior presença 

de palco e maior responsabilidade e organização pessoal e coletiva. 

Apenas uma das participantes, mesmo percebendo que seu desempenho 

avançou ao realizar as atividades propostas no grupo, mostrou-se insatisfeita:  

 

Sim. Por questão de evolução mesmo, aos poucos, você vai 
aprendendo, vai melhorando. O porquê, acho que são as repetições, 
o fato de a gente sempre estar fazendo isso. Claro que quando 
passamos a fazer coisas semanalmente, que espero que ano que vem 
a gente consiga melhorar... A questão de horário, por exemplo, a gente 
chegar e ter um planejamento, e fazer isso, isso e isso, e a partir disso 
a gente começa. Acho que se a gente tivesse bem certinho essa 
questão do aquecimento vocal, corporal, consciência corporal, talvez 
a gente tivesse mais evolução com relação ao canto, com relação à 
colocação de voz, com relação a essas melhorias. Eu acho que evoluí 
também pelas coisas que a gente faz, mas acho que não tanto, porque 
alguns momentos se perdem, momento que a gente poderia estar 
fazendo isso sempre como um dever, às vezes a gente passa por 
cima. Acho que nas épocas que estão mais próximas das 
apresentações a gente acaba deixando isso de lado. Nos últimos 
momentos a gente não fazia, foi meio que perdido (FLOR, CE, p. 15). 
 

Flor reconhece que seu desempenho avançou, no entanto, acha que se os 

participantes da companhia se organizassem quanto aos horários, planejamentos das 

atividades e realizassem alguns exercícios com maior frequência, talvez houvesse 

                                            
16 Na entrevista, essa resposta foi dada a partir da seguinte questão: Você acha que seu 
desempenho avançou nos encontros/ensaios? Por que? 
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maior desenvolvimento aos integrantes. Ela aponta a falta de regularidade quanto a 

alguns exercícios que são realizados nos ensaios, e que essa falta de assiduidade 

comprometeu a satisfação da sua necessidade de competência, percebendo que 

poderia ter evoluído mais nas atividades. A percepção de progresso é um importante 

sinal de satisfação da competência, da mesma forma, quando há a percepção da falta 

de progresso, ou redução do mesmo, pode ser um sinal de incompetência (REEVE, 

2011). Desse modo, a satisfação da necessidade de competência de Flor ficou 

comprometida. 

Ao realizar algumas atividades, o feedback de competência não é inerente 

apenas ao nível das tarefas e, na percepção dos próprios desempenhos anteriores 

dos indivíduos, outra importante fonte de feedback para a satisfação da competência 

é a comparação do próprio desempenho com o desempenho de outras pessoas 

(REEVE, 2011). Perceber que realiza uma atividade melhor do que outros indivíduos 

não é necessariamente ruim, ou significa sentir-se superior, e sim, um reconhecimento 

de avanço e um sinal de competência. Dos doze participantes deste estudo, onze 

fizeram comparação social17 quanto aos desenvolvimentos nas tarefas:  

 

Vocalmente falando e musicalmente falando, sem querer me achar, 
mas estou um pouco além, acima de todos. Vocalmente falando, eu 
me sobressaí em relação aos demais, sendo humilde e realista. Em 
termo de impostação de voz, dicção, altura, afinação, tudo, até porque 
tenho mais tempo de trabalho com isso, então se eu tivesse acima da 
maioria, estava mal, né? Eu gosto de torcer e ajudar o outro, não 
adianta eu ser boa sozinha, tem que destacar o todo (GRAÇA, CE, p. 
41). 
 

Assim como Graça, que reconhece que seu desempenho em relação ao cantar 

é melhor do que todos os outros participantes, outros dez participantes também 

perceberam um maior desempenho em algumas atividades, quanto ao 

desenvolvimento dos outros colegas. Alguns reconheceram que se saíram melhor em 

atividades que envolviam o cantar e dançar junto, outros em aspectos teatrais, outros 

em atividades com dança e coreografias, com afinação, outros afirmaram ter se 

dedicado mais do que outras pessoas, e ainda um participante que afirmou ter uma 

maior facilidade para aprender, reconhecendo o crescimento do grupo como um todo:  

 

                                            
17 As respostas que relacionaram a percepção da competência com comparação social foram a partir 
da seguinte questão: Como você acha que se saiu nos ensaios em relação aos seus colegas? 
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Acho que me saí muito bem graças a eles e a mim também. Acredito 
que com a força de vontade que foi sendo gerada pelos ensaios e pelo 
convívio e pelos estímulos positivos, dá para dizer que o grupo em si 
cresceu como grupo e individualmente. Eu não sou muito acostumado 
a cantar, venho dos instrumentos, toquei violão, toquei flauta, toco 
viola ainda, aí para cantar eu era meio travado, mas agora já canto em 
grupo. Da para dizer, com uma certa modéstia, que sou tranquilo 
quanto às atividades, talvez eu tenha uma facilidade de aprender 
maior do que os outros meninos e das meninas também. Inclusive, eu 
aprendo as coisas rápido e acabo passando para os colegas, com a 
vivência compartilhada. Por exemplo, Marta passa uma atividade e o 
pessoal sentiu alguma dificuldade..., mas eu conseguia aprender no 
mesmo dia, no ensaio seguinte eu iria estar ajudando a ela a passar 
[para os demais colegas]. Já aconteceu isso mais de uma vez. Nas 
aulas de atividades orientadas ela estava fazendo umas atividades de 
ritmo com a turma e o pessoal não estava conseguindo assimilar tão 
bem, eu aprendi rápido e consegui compartilhar. Eu tenho uma certa 
facilidade em aprender (BETO, CE, p. 19-20). 
 

Beto demonstra um entendimento de crescimento peculiar individual, como 

também inserido em um trabalho realizado em grupo, afirmando assim contribuir com 

a aprendizagem dos outros colegas, auxiliando a professora e compartilhando sua 

aprendizagem e sua vivência em relação às atividades. Percebi então uma 

abordagem colaborativa, e que essa colaboração proporciona a Beto e aos demais 

integrantes uma percepção do desempenho em grupo, como também a aceitação das 

singularidades. O que não posso deixar de considerar também, é a interação 

proporcionada por essa colaboração. O colaborar com os demais integrantes e se 

relacionar com os mesmos, é uma oportunidade de envolver sua necessidade 

psicológica de pertencimento (REEVE, 2011, p. 77).  

Na pesquisa de Ribeiro (2013), encontrei características similares quanto ao 

feedback de comparação social. Ao adotar uma abordagem colaborativa nas aulas de 

violão a distância, o pesquisador afirma que os alunos, ao serem colocados como 

modelos, foram capazes de auxiliar outros colegas e de compartilhar com o professor 

a responsabilidade pela aprendizagem em grupo. Assim, os alunos aceitaram as 

peculiaridades dos outros e perceberam o desenvolvimento em grupo, incorporando 

o espírito de equipe e sentindo-se mais motivados. 

Além de Beto, outros seis dos doze participantes deste estudo, ao serem 

questionados sobre seu desempenho relacionado ao desempenho dos outros 

colegas, também fizeram comparações sociais. Estes reconheceram que houve um 

crescimento peculiar e respeitaram outras pessoas do grupo que também evoluíram 
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em alguns aspectos, desenvolvendo assim, habilidades conforme suas diferenças e 

particularidades: 

 
Acho que fui melhor no quesito cantar, por já ter experiência e é o que 
mais gosto das três áreas que a gente trabalha (música, teatro e 
dança). Eu gosto de cantar, gosto de cantar em coro e é onde acho 
que me sobressaio por ter uma voz mais forte, não melhor, não mais 
trabalhada, mas mais forte. Eu vejo as vezes que estou cantando mais 
alto do que todo mundo, então acho que é onde me sobressaio. Já 
tem outras pessoas que se sobressaem na atuação, muito melhor que 
eu. Acho que me sobressaio no canto (AMELIE, CE, p. 23). 
 
Foi bom. Acho que tem gente que se destaca muito mais porque já 
está mais acostumado ou porque é mais desinibido, tem mais 
afinidade com as três áreas juntas. Ainda não me considero nesse 
patamar, ainda preciso estudar muito. Mas acho que tem uma 
uniformidade no grupo e estou nessa maioria. Por estar a mais tempo 
no grupo, acredito que em algumas coisas eu consigo me sobressair, 
cantar nem tanto, mas consigo afinar, acho que o violino me ajudou 
nisso. No dançar, acho que das três habilidades, é a que tenho mais 
porque sempre dancei, fiz Ballet, dança de rua, jazz, dançar sempre 
está no meu histórico. Quando falava em danças, ou quando Marcos18 
vinha eu estava ali (MARINA, CE, p. 31). 

  

Dos doze respondentes deste estudo, apenas uma participante obteve um feedback 

negativo ou insuficiente de sua competência: 

 

Eu não sei responder isso porque como eu falei, eu não me colocava 
muito à frente da roda. Em alguns exercícios eu acho que me saí 
menos que os outros, porque muitos do grupo tinham aula com Marta 
em outros cantos [lugares], em outras aulas, então eles tinham uma 
vantagem em cima de mim. Na verdade, a professora não estava 
ensinando as sequências dos exercícios de percussão corporal, às 
vezes ela usava como aquecimento, ou como forma de chamar 
atenção, quando estávamos conversando, aí todo mundo começava a 
fazer e eu não fazia porque eu realmente não tinha aprendido. Então 
não tem como (MARIA, CE, p. 9). 

  

 Maria considera seu desempenho nas atividades de percussão corporal 

inferior ao de seus colegas. Para alguns pesquisadores a percepção de fazer pior que 

os outros, como também a percepção da falta de progresso, são sinais de 

incompetência (HARACKIEWICZ, 1979; REEVE; DECI, 1996; REEVE; OLSON; 

COLE, 1985). Percebo um sentimento de incapacidade no depoimento de Maria, que 

                                            
18 Marcos foi o pseudônimo usado para referir-se ao coreógrafo que contribuía com o trabalho 
corporal com os integrantes da companhia relacionado à dança, ajudando, assim, nas montagens das 
cenas, das figuras de palco e coreografias. 
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pode ser resultado de uma pressão interna. A percepção desse sentimento se deu 

através da comparação social. Maria diz que seus colegas já possuíam um contato 

com os exercícios de percussão corporal em outros ambientes que não eram ensaios 

da companhia. Assim, a participante afirma que a professora não ensinava a 

sequência dos exercícios de percussão corporal nos ensaios da companhia, e sim nas 

aulas de outras disciplinas nos cursos de graduação em música. No entanto, como 

alguns alunos dos cursos de graduação também eram integrantes do grupo de Teatro 

Musical, a professora usava os exercícios nos encontros da CM como uma das formas 

de aquecimento e de chamar a atenção dos participantes para iniciar os ensaios.  

 O sentimento de incapacidade (pressão interna), a percepção da falta de 

progresso e de realizar a atividade pior do que outras pessoas, assim como a pouca 

interação de Maria, são características que comprometeram a satisfação das 

necessidades de competência e de pertencimento da participante. Portanto, essas 

características não apoiaram a satisfação dessas necessidades psicológicas. Para a 

TAD, é importante que as três necessidades psicológicas básicas possam interagir, 

pois o fortalecimento de cada uma delas ocorre a partir da associação com as demais 

(DECI; RYAN, 2000). 

 E para concluir a percepção da competência em relação ao feedback do 

desempenho dos indivíduos que participaram deste processo investigativo, 

questionei19 os integrantes da companhia sobre as avaliações feitas por outros, 

sobretudo em relação ao seu desempenho.  

 Todos os respondentes declararam receber feedback positivo, fosse dos 

professores, ou de alguns colegas do grupo. Oito participantes (Jhon, Teobaldo, Flor, 

Lourdes, Marina, Letícia, Davi e Graça) afirmaram receber elogios sobre seu 

desempenho, tanto dos colegas como também dos professores, representados aqui 

pela fala de Teobaldo (CE, p. 11): “João e Marta elogiaram bastante meu desempenho 

nesse musical, falaram que foi excelente, e os colegas também. Disseram que foi 

muito bom, para a minha alegria”. Outros três participantes (Santiago, Maria e Amelie) 

afirmaram receber elogios de alguns colegas do grupo: 

 

Eu vejo muito o pessoal brincando ao falar que eu me soltei mais, eu 
cheguei mais calada, mas também estava chegando em um lugar que 
não conhecia ninguém, então depois eu fiquei mais solta, falando 

                                            
19 A questão respondida foi: O que seus colegas e professores falaram sobre o seu desempenho nos 
ensaios? 
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mais, brincando mais, dançando mais, porque eu era muito travada, e 
no geral, fora do ensaio também, eu vejo que consigo apresentar um 
seminário de uma forma mais solta, de olhar no olho e quando estou 
apresentando, eu não conseguia isso antes do teatro musical. Aí o 
pessoal soltou alguns comentários sobre isso, era mais 
envergonhada. Falam: é... Não fazia isso não quando entrou na 
companhia (AMELIE, CE, p. 23). 
 

 Tanto Teobaldo, que recebeu elogios de reconhecimento sobre seu avanço 

nas atividades, quanto Amelie, segundo a qual seus colegas reconheceram seu 

avanço ao superar sua timidez, mostram-se satisfeitos ao receberem uma avaliação 

com um feedback positivo feita por outras pessoas. Para Reeve (2011), essas 

avaliações em forma de elogios e feedback positivo estimulam a percepção de 

competência, colaborando para a satisfação dessa necessidade psicológica.  

 Alguns participantes relataram, ainda, o recebimento de críticas corretivas, 

ou seja, feedbacks corretivos. Esses feedbacks foram encarados como momentos 

construtivos e sugestões para amadurecimento, no intuito de corrigir e melhorar o que 

for necessário para o crescimento e maior desenvolvimento nas atividades realizadas 

na companhia: 

 
Meus colegas me ajudaram bastante no período que estava com eles, 
além da professora. Ao dizer que eu consegui cantar melhor, os apoios 
positivos que geraram. Por exemplo, Teobaldo: valeu, negão. Flor, 
falando que finalmente eu tinha chegado. Pedro, quando eu [estava] 
fazendo falsete, porque ele estava gritando demais e ia ficar só ele 
gritando. Então foram os estímulos positivos graças ao processo. Acho 
que teve os feedbacks negativos que foram construtivos, inclusive foi 
a professora Marta, ela viu que eu estava berrando muito para 
alcançar algumas notas e ela, e deu algumas sugestões para eu fingir 
que não estou fazendo nada e continuar gritando, funcionou bastante. 
Deu para perceber. Não tive tantas conversas sobre isso, mas pelo 
que chegaram a me falar e elogiaram, ou criticaram, dá para notar um 
bom avanço (BETO, CE, p. 19). 

  

 Apesar de Beto falar em feedback negativo, considero que essas críticas se 

constituem feedbacks corretivos, e assim, em forma de sugestões para melhorar o 

desenvolvimento nas tarefas. Esse tipo de feedback contribui para o aprimoramento 

de habilidades, auxilia e estimula o indivíduo a perceber seu desempenho e apoia a 

necessidade de competência (REEVE, 2011). 

 Pude perceber também em alguns depoimentos a necessidade de receber 

um feedback avaliativo de outras pessoas. Três dos participantes pediram a opinião 
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sobre seu desempenho, e fizeram perguntas ou aos professores, ou aos outros 

colegas no decorrer das atividades: 

 

Acredito que foi positivo, eu sempre pergunto a todo mundo, às 
pessoas que estão em cena comigo e àquelas pessoas que eu tenho 
como referência. Sempre pergunto a elas como é que está, em que é 
que eu posso melhorar, aí elas falam: você está bem. Falam se 
poderia melhorar isso na afinação, que precisa melhorar no vibrato, 
parar de fazer tanto vibrato: você precisa melhorar na afinação, nesse 
ponto aqui da música....  E alguém sempre elogiou, falou: Santiago, 
você foi muito bom, você tem uma presença de palco muito boa, você 
cresceu, dá para ver que você cresceu do outro espetáculo para cá. 
Jéssica falou: parabéns! Você está fazendo os exercícios, está sendo 
esforçado. Em relação a isso foi legal (SANTIAGO, CE, p. 2). 
 
Fiz uma pergunta a Marta em uma reunião nesse musical, e ela falou 
que melhorei muito. Falei para ela que, já que não tinha tido a audição 
prometida, seria interessante que ela falasse para o grupo os prós e 
os contras, o que a gente teria que melhorar. Ela falou mais sobre a 
questão do texto e outras coisas, mas no mais, que eu tinha melhorado 
muito. Falou: você seria um do grupo dos que estão mais aptos a 
pegar qualquer papel. O pessoal não, acho que eles têm medo de 
fazer uma crítica, mas eu não tenho medo de ouvir. Mas falava alguma 
coisa assim: ficou legal. Falaram do meu bigode (DAVI, CE, p. 37). 

  

 Fica claro nos depoimentos que, tanto Santiago quanto Davi sentiram a 

necessidade de receber uma avaliação de outras pessoas, o que confirma a 

importância do feedback para a percepção da competência, e o quanto ele pode 

fortalecer ou frustrar a satisfação dessa necessidade psicológica. Devo considerar, 

também, que os elogios resultantes de avaliações de desempenho feitas por outras 

pessoas precisam ser informativos e verdadeiros, como um real reconhecimento de 

avanço e envolvimento com a tarefa. Pois, ao receber um feedback do desempenho, 

as pessoas identificam a experiência psicológica de serem desafiadas (REEVE, 

2011), e essas características fornecem informações importantes para entendermos 

o senso de competência dos indivíduos. Para Reeve e colaboradores (2004), o 

feedback positivo está diretamente relacionado ao aumento da competência. 

 Apenas uma participante afirma que, mesmo recebendo elogios e 

reconhecimento de avanço e envolvimento nas tarefas, também recebeu um feedback 

negativo de alguns integrantes do grupo: 

 

Elogiaram. Não tive a oportunidade de mostrar para eles o que poderia 
fazer, o que eu era capaz de fazer no início, e a minha intenção de 
mostrar para o grupo, de poder ajudar e mostrar. Mas já no fim 
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consegui mostrar o que queria poder mostrar, eu gostava de fazer, 
não era obrigada, fazia porque gostava de fazer, tipo: montar 
coreografias, montar figurino, cenário. Isso tudo eu gosto de fazer, de 
estar sentada em casa cortando, montando, criando, pesquisando na 
internet algum vídeo, coreografia e poder colocar isso em prática. Não 
faço por obrigação, faço porque gosto. Então no final o pessoal gostou 
muito, elogiaram, falaram que foi legal o meu esforço, que não 
conheciam esse meu lado de cortar, criar figurinos, coreografias, e 
tentar colocar um pouco de mim dentro do que estava acontecendo no 
momento. Mas tiveram alguns que criticaram, falaram: você estava 
querendo “babar”, se mostrar demais. De algumas pessoas que 
conheço, levei na brincadeira, mas tinha outras que eu não conseguia 
saber se era brincadeira. Os professores também soltaram elogios. 
Eles não eram diretos. Mas quando eu chegava e dizia: fiz isso. 
Falavam: Que legal! Ficou bonito! Bem no começo, João chegou a 
elogiar, falou: é essa voz mesmo. A sua voz é a que dá para fazer o 
personagem, uma voz mais impostada. No final, fui agradecer a Marta 
por ter participado da companhia e ela falou: sua participação foi muito 
boa, está de parabéns, gostei muito do seu empenho no grupo e 
espero você no próximo ano. Fiquei muito feliz com isso, porque no 
início eu achava que ela não gostava muito da minha presença, ou 
pelo jeito dela, ou pode ter sido eu que não me aproximei muito dela, 
não sei, prefiro achar que eu que não me aproximei (LETÍCIA, CE, p. 
34). 

  

 Em seu depoimento, Letícia mostra-se insatisfeita com um comentário feito 

por alguns colegas, o qual ela considera apenas uma brincadeira por parte de alguns 

colegas, mas por outros, não. A expressão “babar”, presente em sua fala, significa 

querer agradar alguém com um sentido de bajulação. Em sua fala, a participante 

demonstra prazer e colaboração ao realizar determinadas atividades. Essa postura 

demonstra o envolvimento da participante nas tarefas e sua contribuição para a 

montagem do espetáculo, com a criação de adereços, figurinos, com canto e 

coreografias. Posso perceber seu envolvimento quando afirma que queria “colocar um 

pouco de mim dentro do que estava acontecendo no momento”, pois assim demonstra 

seu interesse em contribuir para a montagem do espetáculo compartilhando suas 

habilidades. Portanto, mesmo recebendo um feedback negativo em meio aos 

positivos, seu envolvimento nas atividades garantiu nutrientes necessários para 

satisfazer a necessidade de competência (REEVE, 2006).  

 No geral, as quatro fontes de feedback de desempenho fornecem as 

informações necessárias para desenvolver uma avaliação cognitiva do nível de 

competência percebida pelo indivíduo (REEVE, 2011, p. 76). A percepção é um fator 

motivacional importante, no entanto, está relacionada ao sentimento de 

autodeterminação, pois mesmo que o indivíduo se sinta competente ao realizar as 

http://mostrar.eu/
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tarefas, o envolvimento e o desejo de realização pode ser reduzido, se ele tiver que 

agir sob ameaças, pressão, promessas ou obrigação (REEVE, 2006). Portanto, para 

a TAD, se faz necessário uma integração entre as três necessidades psicológicas 

básicas, porque elas se fortalecem a partir da interação com as demais (DECI; RYAN, 

2000). 

  

5.2.3 Síntese da percepção da Competência 

  

 Ao refletir sobre as percepções dos participantes, encontrei diferentes fontes 

de feedbacks que forneceram informações necessárias para o fortalecimento do 

senso de competência. A partir de múltiplos contextos, os integrantes perceberam 

que, de diferentes maneiras, estavam realizando de forma bem-sucedida as 

atividades propostas nos encontros e ensaios da Companhia Musicale. Em relação 

ao nível das tarefas, a maioria dos participantes percebeu que as atividades foram 

moderadas, pois reconheceram que sentiam dificuldades em algumas tarefas (nível 

ótimo), que geraram assim, um esforço e uma maior dedicação que pudessem ajudá-

los a manipular o nível dos desafios. Assim, algumas atividades foram consideradas 

desafiadoras, porém, adequadas ao nível dos integrantes, pois, com suas habilidades 

e empenhos alinhados, puderam superar as dificuldades encontradas em 

determinadas tarefas. Todos os respondentes deste estudo se sentiram capazes de 

realizar as tarefas propostas, mesmo alguns se deparando com certas dificuldades, 

pois estas forneceram uma fonte de motivação capaz de gerar esforços para ajudá-

los a superar os desafios (REEVE, 2011). 

 Quando os participantes falaram sobre seu desempenho atual em relação aos 

desempenhos anteriores, perceberam que houve avanço, pois, além de aprimorar 

algumas habilidades, também realizavam outras atividades que não faziam parte de 

seus conhecimentos prévios. No geral, os participantes perceberam progresso de 

diferentes formas: na técnica vocal (controle da respiração, extensão vocal), afinação, 

atuação, expressão facial, ao dançar, cantar em coro, na interpretação, 

espontaneidade, percepção musical, diminuição da timidez, ao se relacionar com 

outras pessoas, maior desenvolvimento emocional, maior presença de palco e maior 

responsabilidade e organização pessoal e coletiva.  

 A maioria dos integrantes fez comparação social, percebendo avanço em seu 

desempenho, e, principalmente, um reconhecimento de crescimento pessoal e 
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crescimento do outro. Além de reconhecer o crescimento peculiar individual, os 

participantes colaboraram uns com os outros, respeitaram os outros integrantes da 

companhia que também progrediram em alguns aspectos e que puderam desenvolver 

habilidades individuais de acordo com suas particularidades. 

 As avaliações feitas por outras pessoas puderam estimular o aprimoramento 

das habilidades dos integrantes. Os feedbacks de outros integrantes e também dos 

professores ajudaram os participantes a perceber suas habilidades e limitações. Os 

elogios apoiaram o sentimento de competência dos participantes, e as sugestões 

dadas aos integrantes, que foram vistas como críticas construtivas, contribuíram para 

que estes pudessem refletir e avançar quanto ao seu desempenho.  

Os fatores que comprometeram a satisfação da competência dos participantes 

da companhia foram: a percepção da ausência de desafios nas tarefas, a percepção 

de progresso reduzido e o feedback negativo, percebido através da comparação 

social, com sentimento de incapacidade e percepção falta de progresso, que resultou 

em pouca interação. Posso considerar que as interações e o desenvolvimento das 

atividades neste estudo puderam, em grande parte, fornecer fontes de informações 

capazes de envolver e nutrir a satisfação da necessidade psicológica básica de 

competência dos integrantes.  

 

5.3 Percepção do Pertencimento 

 

Segundo a TAD, os indivíduos desejam ter relações afetuosas com outras 

pessoas, querendo assim, que os outros os compreendam, os aceitem e os valorizem 

como indivíduos. Essas relações precisam envolver apoio emocional e afeto entre os 

indivíduos para satisfazerem a necessidade de pertencimento. Portanto, nem todas 

as relações suprirão a satisfação da necessidade de pertencimento. Esse desejo de 

estabelecer relações com proximidade e afeto com os indivíduos, estende-se também 

às relações com grupos, com comunidades e com organizações. Assim, entendo que 

temos a necessidade de pertencimento (REEVE, 2011). 

 

5.3.1 Vínculo e interação social 
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A interação com outras pessoas torna-se a primeira condição a envolver a 

necessidade de pertencimento dos indivíduos, desde que esta possibilite relações 

calorosas, apoio emocional, preocupação mútua e afeto, proporcionando ao indivíduo, 

momentos em que possam vivenciar o senso de vínculo social ou pertencimento 

(REEVE, 2006). Portanto, independentemente de quais atividades os participantes 

estarão desenvolvendo, será a qualidade das interações que irá nutrir ou prejudicar a 

satisfação dessa necessidade psicológica.  

Todos os participantes deste estudo afirmaram20 que foi possível interagir de 

alguma forma durante as atividades e ensaios da companhia. No entanto, houve 

percepções bastante diversificadas a respeito dessa interação social. Sete (Santiago, 

Jhon, Teobaldo, Flor, Beto, Marina e Amelie) dos doze participantes perceberam que 

o contato com os colegas do grupo resultava em muitas brincadeiras e conversas: 

 

Sim. Interagimos bastante. Às vezes a gente chega a exceder. 
Conversamos coisas do dia a dia, somos bastante unidos, tanto no 
ensaio quanto fora, principalmente eu com alguns meninos 
(TEOBALDO, CE, p. 12). 
 
Acontece de todo jeito, até de troca de olhares, você já antecede o que 
o outro quer fazer, o que o outro quer dizer, a questão de gesto e dos 
olhares, tudo já causa essa interação. Você já percebe o que a pessoa 
quer fazer, parece uma sintonia já do grupo, todo mundo está ali junto. 
Tem essas interações que às vezes a gente perde até um pouco o 
foco por interagir demais, mas a gente tenta focar e fala: vamos prestar 
atenção. Às vezes, a gente faz aquele cortezinho para seguir em 
frente. Tenho alguns vínculos fortes, tenho muitos amigos, tem aquele 
velho grupinho, né? É normal! Com quem você anda mais, não é nem 
por mais afinidade, é por estar sempre mais próximo (JHON, CE, p. 
6).  

  

Os participantes consideram as conversas e as brincadeiras uma forma de 

interagir durante os ensaios e perceberam que o excesso das mesmas diminui a 

concentração e o desenvolvimento das atividades no grupo. A interação com as outras 

pessoas do grupo precisa acontecer de uma forma que traga benefícios ao 

desenvolvimento das atividades, e que ao mesmo tempo, os integrantes sintam-se 

apoiados pelas relações interpessoais no ambiente em que estão inseridos (REEVE, 

2011). Assim como no depoimento de Jhon, que afirma ter “alguns vínculos fortes” e 

a existência de “grupinho” dentro da companhia, outros três participantes (Maria, 

                                            
20 As afirmações partiram da seguinte questão: É possível interagir com seus colegas durante as 
atividades? Como acontece essa interação? 
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Marina e Davi), também perceberam que a interação está limitada entre alguns 

integrantes: 

 

É, a gente se tornou muito amigo dentro e fora da companhia. Algumas 
mais que outras porque em todo lugar tem os grupinhos. Mas o grupo 
como um todo, a gente tem piadas nossas, tem alguma coisa que 
quem não é da companhia não consegue entrar, porque é aquela 
coisa só nossa. A gente brinca muito, e brincava muito mais. A gente 
gosta muito daquela coisa de tirar onda mesmo com a cara do outro... 
Na hora do aquecimento, da integração, ou então uma brincadeira na 
hora e a gente vai levando até o final do ensaio. A gente consegue 
interagir. No de João a gente era mais “brecada” por ele: acabou, está 
bom, pessoal [imitando a fala do professor]. Mas, beleza, a gente fazia 
piada lá fora, após o ensaio. Ou quando a gente saía juntos e 
acontecia alguma coisa fora e trazíamos para o ensaio, sempre 
(MARINA, CE, p. 31). 
 

 Mesmo que alguns participantes afirmem que há vínculos e que estabeleceram 

amizades dentro e fora da companhia, observa-se que essas relações calorosas se 

limitaram entre alguns “grupinhos”, e que em alguns momentos, as pessoas que não 

eram mais próximas, ou externas à companhia, não conseguiam entender as piadas 

e brincadeiras realizadas. Esses entrevistados perceberam que estabeleceram 

vínculos emocionais e relações de proximidade apenas com alguns participantes da 

companhia. No depoimento de Marina, assim como em respostas de outros cinco 

(Flor, Beto, Graça, Amelie e Lourdes) integrantes, percebo uma situação em comum: 

comparações quanto aos processos de montagens de espetáculos, relacionadas às 

interações sociais na companhia. Essas características podem ser representadas 

pelas falas das participantes:  

 
Sim, acho que sim. Isso é bem comum na companhia, todo mesmo 
interage. Na companhia há interação, mas acho que quando João 
entrou, ele tem uma personalidade um pouco diferente da de Marta, 
não posso dizer que não existia interação, existia, só que era um 
pouco menos. Como ele estava à frente, porque ia montar as coisas, 
então ele puxava mais para o ponto dele. Às vezes reclamava quando 
o pessoal conversava, mas é claro que se você conversar no meio de 
uma coisa importante, atrapalha, né? É questão de senso. Enfim, 
dentro da companhia há interação total, sempre (FLOR, CE, p. 16).  
 
Já foi mais possível. Quando a gente estava montando o “Toda Forma 
de Amor”, a gente tinha um momento de interação no início do ensaio, 
e era bem legal porque a gente tinha uma interação melhor, podia 
conhecer mais os colegas e sei lá... Dá uma abertura ao grupo, e 
ficávamos mais íntimos para realizar as atividades. Mas nessa 
montagem do “Bye Bye Natal” ficou assim: a gente chegava no ensaio, 
sentava e passava as músicas, e mal conversava com quem estava 
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do lado, ou só conversava com quem estava do lado, porque é muita 
gente né? E depois tchau, e não tinha mais esse momento de 
interação. Tinha só o aquecimento e alongamento, e quando 
chegavam no início, era pouquíssimas pessoas que chegaram no 
início, então não era todo mundo, com o grupo todo (LOURDES, CE, 
p. 27). 
 

 Alguns participantes fizeram comparações quanto aos processos de 

montagens, como também menções às metodologias dos professores que estiveram 

à frente das atividades do grupo. Assim, eles perceberam que quando estavam 

montando o espetáculo anterior ao ano deste estudo, a professora Marta, que estava 

dirigindo o espetáculo e guiando os ensaios, realizava atividades interacionistas ao 

iniciar os ensaios, proporcionando assim, momentos mais autônomos e de interação 

para que os participantes se conhecessem e interagissem. Lourdes percebe que com 

as atividades de interação realizadas pela professora Marta, o grupo possuía mais 

liberdade e que ela conseguia ter mais envolvimento com as outras pessoas e com as 

atividades. Porém, no processo de montagem do espetáculo realizado no ano desta 

pesquisa, guiado e dirigido pelo professor João, alguns participantes percebem uma 

redução na interação, afirmando não haver momentos e atividades de interação 

social. Como visto no depoimento de Flor, Graça também compara os processos, 

respeitando a metodologia e a forma como João guiava os ensaios. A respondente 

reconhece que os processos foram diferentes porque trata-se de pessoas com 

personalidades distintas: 

 

Interagíamos mais quando era só com Marta, no processo 
colaborativo. Interagíamos bastante, parávamos o ensaio, contava 
uma piada e ria, e tal..., mas era bom, a gente se acostumou a ensaiar 
assim. Quando foi com João a coisa mudou um pouco, ele falava mais 
sério, não abria muito espaço para brincadeira, piadinhas. Quando 
alguém fazia algo ele falava: gente, vamos focar. O que acho correto 
também, né? São processos diferentes, didáticas diferentes, pessoas 
diferentes, mentes diferentes e metodologias diferentes. Mas nesse 
quesito de liberdade de brincar, eu sou uma que era tachada como a 
cheia de piadinhas para tudo. Quando eu soltei a primeira piada no 
ensaio com João que percebi que ele fez outra piada em cima, foi 
como se essa raiz tivesse sido cortada. Eu ri e todo mundo riu. Até me 
tornei uma pessoa mais séria e comecei a levar a coisa mais a sério. 
Mas eu entendi que ali não era lugar de piadinha, se quisesse fazer 
piada, fizesse depois. O espírito da coisa não permitia você pensar em 
piadinhas (GRAÇA, CE, p. 41-42). 
 

Graça afirma que havia mais abertura para brincadeiras quando as atividades 

eram guiadas por Marta no processo anterior, e que passou a levar mais a sério as 
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atividades do grupo quando percebeu que com João, não havia tanta liberdade para 

brincadeiras. No entanto, não considera a metodologia que João utilizava como ruim 

ou errada, e sim, como características de sua personalidade. Se são diferentes 

pessoas que estão guiando e dirigindo o grupo, com montagens de espetáculos 

diferentes, com didáticas diferentes, consequentemente, os processos seriam 

diferenciados e teriam características específicas. Uma delas foi a percepção da 

diminuição da interação social, devido às diferentes metodologias utilizadas nos 

ensaios das montagens dos espetáculos. Portanto, a diminuição da interação 

comprometeu a satisfação da necessidade de pertencimento, pois reflete diretamente 

na busca e no desejo dos indivíduos de estarem emocionalmente conectados e 

envolvidos em relações calorosas (REEVE, 2011). 

Entendendo o conceito de estilo motivacional do professor apresentado por 

Deci e colaboradores (1981), posso relacionar a atuação dos professores como 

importante fonte de influência na motivação dos participantes do grupo. O estilo 

motivacional está relacionado à atuação do professor em determinadas estratégias de 

ensino. Há indivíduos que em suas relações e interações com outras pessoas prezam 

pela autonomia, outras possuem personalidades mais voltada para o controle e o 

autoritarismo. Portanto, o estilo motivacional do professor se concebe uma 

característica que possui uma ligação direta com sua personalidade, e que tornar-se 

vulnerável dependendo dos fatores sociocontextuais, influenciando no 

comportamento dos indivíduos de diferentes formas (REEVE; BOLT; YI CAI, 1999). 

Com os depoimentos, percebi que os ensaios dirigidos por João 

proporcionaram um ambiente mais controlador, o que resultou em um ambiente 

menos flexível. As conversas, e as brincadeiras repreendidas por ele, entre outros 

fatores, podem acarretar consequências não muito agradáveis, como chateação, 

momentos com tensão, ou a reclamação durante a realização das tarefas feitas sem 

seriedade e exigência de maior compromisso. Nos momentos em que os ensaios 

eram direcionados pelo professor João encontrei características de um ambiente mais 

controlador, pois o professor tenta controlar o comportamento dos participantes, fazer 

com que eles cumpram as tarefas dos ensaios e alcancem as metas pretendidas 

(REEVE, 1998) para a culminância do espetáculo. 

Já os ensaios direcionados pela professora Marta, descritas nos depoimentos, 

apresentam características que proporcionaram um ambiente mais promotor de 

autonomia, menos controlador e mais flexível. Assim, nos momentos em que dirigiu 
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os ensaios, realizou atividades que trabalharam a interação dentro do grupo, 

buscando nutrir, identificar e desenvolver os recursos motivacionais internos dos 

integrantes (REEVE, 2009). Com as falas, percebi a busca pelo incentivo da 

autonomia na realização dessas atividades. Essas características fortalecem a 

autorregulação dos participantes (REEVE, 1998), e estes, quando inseridos em 

ambientes mais promotores de autonomia do que controladores, passam a reagir de 

forma mais positiva na realização das tarefas. 

Apenas duas participantes (Maria e Letícia) sentiram dificuldades em nutrir e 

sustentar relações próximas com outros integrantes do grupo: 

 

Com todos não. Eu tive muita dificuldade em interagir, e se for para 
interagir com apenas uma pessoa, para mim isso não é interação de 
grupo, ter só um amigo, ter contato só com uma pessoa, precisa ser 
com todos no geral. É muito difícil. Se eu chegasse feliz demais, minha 
felicidade não era correspondida. Por exemplo: Ah, boa tarde! [com 
tom de felicidade]. Chegava bem empolgada... resposta: boa tarde 
[com tom de tristeza]. E às vezes quando chega mais séria: boa 
tarde... Nem respondiam. Então para mim foi mais difícil. Interagi mais 
com homens do que com mulheres, apesar de querer [interagir] com 
todos, né? Entendeu? Mas foi muito difícil. Durante as atividades não, 
interagia apenas com uma pessoa, sempre com Davi. Por seu meu 
amigo antes daqui, então quando tinha uma cena de interação para 
poder interagir com a música, com o personagem, era mais com ele. 
Com outros não. Os outros nem olhava. Às vezes eu só olhava para 
poder fazer a cena... nem olhavam. Não sei se era por falta de 
experiência de não saber, ou porque queriam fazer. Aí era difícil 
(LETÍCIA, CE, p. 34- 35). 
 
Sim, a gente conversa muito... até brigavam. São normais as 
interações, algumas pessoas mais do que outras, comigo 
principalmente. Eu vim falar com Teobaldo acho que quase no dia do 
espetáculo, falar em termos de ter uma conversa. Porque sentia 
muito... sei lá! Bem distante. E com Amelie e Marina também. Eu já 
era mais próxima de Lourdes, algumas pessoas, a gente conversava 
mais, mantinham as relações mais próximas e outras pessoas não. Eu 
entendo, né? Cada um tem o seu tempo (MARIA, CE, p. 9). 

 
 As participantes declararam sentir dificuldades em interagir socialmente, 

pontuado características como pouca resposta, aceitação e valorização na tentativa 

de se relacionar com os demais integrantes da companhia. Essas respondentes 

reconheceram que os outros indivíduos não foram capazes de responder às suas 

necessidades de relacionamento, sentindo-se distantes e não pertencentes ao grupo, 

além de declarar maior proximidade com apenas uma pessoa da Companhia. Para 

Reeve (2011), as pessoas desejam que suas relações sejam recíprocas e que tenham 
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um interesse não só em conseguir estabelecer relações de proximidade, resposta e 

afeto, mas que outros indivíduos também desejem ter esse mesmo tipo de relação 

com elas. As participantes perceberam que não houve reciprocidade, sentindo 

dificuldades em desenvolver e sustentar relações de maneira afetuosa que pudessem 

ser emocionalmente significativas para elas. Assim, a satisfação da necessidade de 

pertencimento dessas integrantes ficou prejudicada, pois suas interações com os 

demais participantes do grupo não foram capazes de lhes proporcionar emoções 

positivas (REEVE, 2011).  

Embora a interação com outras pessoas envolva a necessidade de 

pertencimento, a criação de um vínculo social entre o self e um outro indivíduo, ou um 

grupo de indivíduos, será um fator essencial para a satisfação dessa necessidade 

psicológica. Para que esse vínculo social seja satisfatório, os indivíduos precisam 

perceber que as outras pessoas gostam dele, como também características de 

preocupação mútua com o seu bem-estar (RYAN, 1993; DECI; RYAN, 1995). 

Quando os integrantes da companhia foram questionados21 sobre suas 

percepções a respeito da preocupação com a aprendizagem e com o bem-estar dos 

outros colegas, quatro participantes (Santiago, Jhon, Beto e Graça) sentiram-se 

apoiados pela maneira de se relacionar com os demais participantes do grupo:  

 
Se preocuparam, de tudo, assim, de saber se eu estava evoluindo, se 
estava acompanhando, a gente mesmo se mobilizava uns com os 
outros e perguntando se estava precisando passar: Bora! Bora passar 
isso, passar aquilo... pense dessa maneira... pense dessa outra forma 
e estar sempre trabalhando um com outro. E a questão de problemas 
assim, tipo: você está com algum problema? Aí quem já sabia, falava 
para o outro, essas coisas assim, aí vão tentando dar aquele apoio 
(JHON, CE, p. 6). 
 
Acredito que sim, em relação a isso a galera é muito boa, eles ajudam 
uns aos outros, todo mundo pergunta, às vezes chegam para mim e 
perguntam: Como estás? Está gostando? Para a professora também, 
que é uma ótima professora, gosto muito dela, e ela fala: Santiago, o 
que você está achando? O que você quer? Em relação a isso eu acho 
que eles se preocupam sim. Geralmente eu chego junto e já pergunto. 
Mas por exemplo, quando estou aquecendo, aí Teobaldo chega e diz: 
você já fez o exercício de respiração antes? Nesse sentido, tem 
algumas pessoas que fazem isso (SANTIAGO, CE, p. 3). 
 

                                            
21 A questão na entrevista semiestruturada foi: Você sentiu se os colegas do grupo se preocupam 
com sua aprendizagem e seu bem-estar? Como isso ocorre? Cite um exemplo. 
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 Esses e outros participantes percebem que há uma preocupação, por parte dos 

colegas e professores, em relação ao seu bem-estar e sua aprendizagem, e que 

houve colaboração para o desenvolvimento de algumas atividades, e que, além do 

afeto, foram considerados importantes para outros integrantes da companhia. O 

apoio, o afeto, a preocupação mútua, a ajuda no desenvolvimento das atividades e a 

colaboração são características que nutrem a necessidade de pertencimento. Para 

Deci e Ryan, (1995), as relações que satisfazem profundamente a necessidade de 

pertencimento vão além do afeto e da preocupação, são aquelas em que os indivíduos 

reconhecem que o seu self é considerado importante para as outras pessoas (RYAN, 

1993; DECI; RYAN, 1995). 

 No entanto, assim como no final do depoimento de Santiago, citado acima, 

outros três participantes (Teobaldo, Marina e Davi) perceberam que a preocupação 

com o outro, e o afeto limita-se apenas a algumas pessoas:  

 

Sim. Não sei se por eu assim, mas eles também chegam para mim 
para saber como estou em relação a determinada parte, ou música, 
para saber se está indo bem, se estou conseguindo afinar... E em 
relação ao meu bem-estar também, alguns possuem determinada 
preocupação uns com os outros, e se eu faltar, saber o que foi que 
aconteceu, se está tudo bem. Tem os ciclos de amizade mais próximos 
e tem os que são mais distantes por causa do desencontro de tempo, 
essas coisas. Com os meninos estou constantemente porque somos 
da mesma turma da licenciatura, já com outros também tenho mais 
tempo porque são da igreja, então, são vários ciclos de amizades 
diferentes, mas que temos praticamente a mesma proximidade 
(TEOBALDO, CE, p. 12). 
 
Acho que os mais próximos, Amelie, Teobaldo. É mais vinda do 
pessoal mais próximo. Com o meu bem-estar sempre teve, porque 
desde o início eu sou a pessoa que não queria essa forma de 
trabalhar, então, sempre que perguntavam: e aí? Eu: para mim, não 
está bom. E sempre vinha outras pessoas do grupo: mas será? Mas 
tente. Eu: não, estou tentando. Não tinha tanto de todo mundo, tinha 
sempre das mesmas pessoas (MARINA, CE, p. 31). 
 

 Esses participantes perceberam que desenvolveram relações que envolvem 

aceitação, valorização, preocupação e afeto, no entanto, desenvolveram essas 

relações calorosas com apenas algumas pessoas do grupo. Segundo Marina, existiam 

algumas pessoas mais próximas, e que apenas estas que possuíam maior 

proximidade apoiavam e se preocupavam com seu bem-estar e com coisas 

relacionadas ao seu interesse. Teobaldo reconhece que algumas pessoas se 

preocupam com sua aprendizagem e seu bem-estar, e afirma que também se 
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preocupa com outras pessoas do grupo, no entanto, afirma a existência de ciclos de 

amizades com pessoas mais próximas, e que há pessoas mais distantes. Considero 

então que esses participantes tiveram a satisfação da necessidade de pertencimento 

comprometida, pois estabeleceram vínculos emocionais e relações calorosas com 

apenas alguns participantes da companhia (REEVE, 2011). 

 Duas respondentes (Maria e Flor) mostraram-se insatisfeitas quanto às 

relações afetivas que envolvessem preocupação com seu bem-estar e com sua 

aprendizagem, declarando se sentirem apoiadas por apenas uma pessoa do grupo 

em determinadas situações: 

 
Hum... Não sei responder. Não. Eu acho que é por causa que era 
como se eu não estivesse lá. Quando eu estou, não chamo muito 
atenção porque eu não me sentia à vontade. Eu sou muito falante, falo 
demais porque sou professora, sou bem engraçada, gosto de fazer 
piada, mas quando não me sinto à vontade eu me retraio. Não me 
sentia à vontade porque era um grupo fechado, era como se existisse 
um grupo e eu tentasse entrar e não conseguisse, às vezes eu acho 
que nem tentava porque já via aquele grupo montado e pensava: Ah, 
estou de intrusa aqui... Davi que às vezes chegava e perguntava: está 
com sono? Está com não sei o quê? Porque ele que me chamou, 
também se ele não fizesse isso, né? (MARIA, CE, p. 10). 
 
Pode até ocorrer, mas não que eu tenha percebido, sabe? Eu procuro 
fazer isso. Eu, pessoalmente procuro chegar para uma pessoa, elogiar 
ou dizer: olha, você melhorou muito com relação a isso. Ou: está muito 
bom.... Eu procuro ter essa prática de estar motivando as pessoas. 
Senti de Letícia. Pronto! É uma pessoa que eu posso dizer que sim. 
Por parte de Letícia. Ela parou um momento para querer me ajudar 
com relação à marcação de cena. Chamou: vamos ali para tentarmos 
montar alguma coisa. Eu te ajudo! Senti por parte dela essa coisa 
assim de dentro do grupo, se preocupar comigo, com meu bem-estar 
(FLOR, CE, p. 16). 

  

As participantes declararam que foram apoiadas por apenas uma pessoa da 

companhia. Em seu depoimento, Maria afirma que se sentia retraída e que não 

conseguia ficar à vontade ao estar junto dos outros integrantes, por não se sentir 

pertencente ao grupo. A participante também afirma que sente como se a companhia 

fosse um grupo fechado, e que mesmo que tentasse, não conseguia entrar. Se 

sentindo intrusa, a respondente reconhece que apenas Davi, o amigo que a convidou 

para participar do grupo, foi o único integrante que às vezes procurava ter um pouco 

mais de proximidade com ela. Percebi que há algo em comum no depoimento de Flor, 

quando a mesma afirma que sentiu uma preocupação com seu bem-estar, seu 

desenvolvimento e aprendizagem vinda apenas de Letícia, mesmo reconhecendo que 
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se esforça para ajudar, elogiar e motivar os outros integrantes da companhia. 

Portanto, as respondentes tiveram dificuldades de interagir socialmente, não tendo 

assim a oportunidade de estabelecer uma relação autêntica entre o self e outras 

pessoas de maneira mais afetuosa e emocionalmente significativa, características que 

prejudicaram a satisfação da necessidade de pertencimento (RYAN, 1993). 

 Duas participantes (Amelie e Lourdes) compararam os processos de 

montagem, e perceberam que na montagem do espetáculo anterior, dirigido pela 

professora Marta, havia mais preocupação mútua entre os integrantes, além do 

ambiente ser mais promotor de autonomia: 

  

No primeiro processo sim, porque era todo mundo em um objetivo de 
montar um musical que não existia, então todos estavam apoiando e: 
vamos lá! Vamos aprender! Não, isso está errado! É melhor assim. 
Nesse outro não, a gente não tinha esse espaço aberto. A gente 
sentava e aprendia com o professor dizendo. Só se você chegasse e 
dissesse que estava com dúvida, ninguém ia negar e dizer: não sei 
como é... Antes não precisava perguntar. Havia uma preocupação. 
Dessa vez era cada um por si. Fiquei afastava umas três semanas por 
causa da monografia, então quando eu voltei já tinha muita coisa 
montada, então foi nesse momento que eu senti que as pessoas 
estavam chegando e: espere, é assim... Mas ainda assim algumas 
coisas eu tive que ir perguntar. Em relação ao bem-estar, tem porque 
a gente cria um vínculo com as pessoas, por mais que você não tenha 
muito contato durante o ensaio, na chegada ou na saída, sempre 
alguém pergunta: oi, tudo bem, Fulano? Como você está? (LOURDES, 
CE, p. 27- 28). 
 

 Mais uma vez, a comparação dos processos de montagem dos espetáculos na 

Companhia aparece nos depoimentos dos integrantes. Lourdes afirma que, na 

montagem atual, pediu ajuda aos colegas depois do período que precisou ficar 

ausente nos ensaios e que foi correspondida, no entanto, percebe que houve 

diminuição na reciprocidade, na colaboração e na promoção da autonomia para a 

montagem do espetáculo. Para a TAD, não são todas as formas de se relacionar que 

fornecem nutrientes suficientes para estabelecer vínculos sociais capazes de 

satisfazer a necessidade de pertencimento (REEVE, 2006). Porém, a satisfação do 

pertencimento promove a motivação quando esta ocorre em ambientes que apoiam a 

necessidade de autonomia dos envolvidos. Assim, tanto a necessidade de 

pertencimento quanto a de autonomia dessas participantes foram minadas, pois o 

ambiente não era promotor de autonomia nem estava alicerçado por confiança, 
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carinho, preocupação mútua com os outros e senso de comunidade (DECI, et al., 

1991). 

 Apenas uma participante afirma se sentir sozinha em diversas situações, e 

assim, mostra-se insatisfeita quanto às relações e aos vínculos sociais com os outros 

integrantes da companhia: 

 

Não. Às vezes me sentia muito só. Chegava e falava: vamos fazer 
isso? E minha ideia não era correspondida. Por exemplo: vamos nos 
reunir na Escola de Música, numa sala de aula e passar só as vozes 
femininas. Respondiam: não sei se dá. Por fim, não acontecia nada, 
eu tinha que me virar. E com o meu bem-estar, o pessoal quase não 
pergunta, se você não fala.... Em alguns momentos, quando eu 
chegava mais cansada, falavam: você está doente? Resposta: não, 
estou não, estou cansada.... Mas não era sempre, não posso ser 
egoísta. Não era sempre, mas perguntavam. Quando eu chegava mais 
tarde: Ah foi o trabalho? Respondia: foi, foi o trabalho. Mas depois 
pararam de perguntar acho que por causa da correria e das faltas, aí 
não tinha essa preocupação de perguntar (LETÍCIA, CE, p. 35). 
 

 Em seu depoimento, Letícia declara que suas relações não foram recíprocas e 

que mesmo tentando estabelecer vínculos mais próximos, não obteve resposta. A 

participante percebeu que as outras pessoas não estivam dispostas a ajudá-la e que 

também não sentiam o mesmo desejo de ter esse tipo de relação com ela. Sentindo-

se solitária, a participante também fala do pouco interesse das pessoas em relação 

ao seu bem-estar, afirmando não haver preocupação mútua, pois as pessoas quase 

não perguntavam sobre ela. As pessoas solitárias podem até interagir com o ambiente 

e ter contatos sociais assíduos, no entanto, sentem falta de relações próximas e 

íntimas com outras pessoas (WHEELER; REIS; NEZLEK, 1983). Portanto, a 

participante não estabeleceu vínculos emocionais que fornecessem os nutrientes 

necessários capazes de responder às suas necessidades. Assim, a necessidade de 

relacionamento da integrante foi prejudicada, pois as relações sociais que não 

envolvem valorização, aceitação, apreciação e afeto, não são capazes de satisfazer 

a necessidade de pertencimento (REEVE, 2011). 

 

5.3.2 Processo colaborativo 

 

Em relação ao aproveitamento dessas interações, pude considerar que a 

colaboração é um fator que possui forte influência para a aprendizagem e o 

desenvolvimento das atividades, como também para a percepção das necessidades 
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psicológicas básicas dos integrantes da companhia. A preocupação com o outro é 

capaz de fazer com que os integrantes se reintegrem à companhia, e estes sintam-se 

parte do grupo. Quando se estuda em grupo, o aspecto colaborativo torna-se um 

espaço fértil para um maior envolvimento social, motivador, cooperativo e interativo 

para os envolvidos (TOURINHO, 2003; CRUVIVEL, 2005). 

Para alguns entrevistados22, essas interações foram possíveis quando eles 

gostavam de realizar atividades colaborativas, e quando havia colaboração entre eles 

e os outros integrantes, como também com os professores: 

 

Sim, sim. Partindo de mim, eu gosto muito de contribuir, seja com o 
que for. Qualquer coisa que eu possa estar contribuindo, estou ali. 
Houve colaboração... [...] Sim, sempre que quando um encontra 
alguma dificuldade a gente chega lá tentando ajudar.... Não só da 
parte de cantar, mas dica de cena, de como se posicionar, figurino... 
A construção do meu personagem foi bastante coletiva, porque um 
ajudou no acessório de figurino, outro nisso, outro na dicção, no 
sotaque, e foi assim, eu fui escutando de um, de outro, pegando uma 
coisa de outro, até dar o resultado que tivemos. [...] Senti na parte do 
auxílio, dentro da ideia da construção do meu personagem... Ficaram 
preocupados não em dizer que eu estava fazendo errado, e sim em 
me ajudar a fazer da melhor forma possível. Eu vejo essa ajuda tanto 
como uma preocupação em colocar no caminho certo. Às vezes a 
gente tem certas opiniões que podem não ser as melhores para aquele 
personagem ou para qualquer coisa, então, alguém de fora pode estar 
vendo bem melhor do que a gente. Isso é bem fortalecedor porque 
somos um grupo e estou construindo meu personagem, mas vai haver 
pessoas que irão ver meu desempenho e falar como acham que 
poderia ser melhor. E assim vou aproveitando, assimilando e somando 
até dar um resultado bem produtivo (TEOBALDO, CE, p. 12-13). 
 

 Assim como Teobaldo, outros dois participantes (Jhon e Beto) afirmaram gostar 

de colaborar com os colegas no desenvolvimento das atividades, e receber ajuda e 

colaboração tanto dos outros colegas como dos professores envolvidos nas 

montagens dos espetáculos na companhia. Os depoimentos desses participantes 

revelaram o quanto foi importante para eles o senso de solidariedade e contribuição 

coletiva em relação às outras pessoas envolvidas nas montagens dos espetáculos. 

Assim, os participantes sentiram-se apoiados e persistentes nas tarefas, mesmo se 

deparando com algumas dificuldades. Tendo a colaboração como proveitosa, 

fortalecedora e importante, o reconhecimento dessa contribuição revelou uma relação 

                                            
22 As questões das entrevistas foram: Você gosta de realizar atividades em colaboração com os 
colegas? Isso aconteceu? Por quê? Você sentiu que seus colegas colaboraram com você nas 
atividades durante os ensaios? Explique. Como você sentiu a ajuda dos colegas e dos professores 
durante o desenvolvimento das atividades? 
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social capaz de satisfazer tanto a necessidade de competência quanto de 

pertencimento, pois os participantes tiveram a oportunidade de envolver sua 

necessidade de se relacionar com os outros (REEVE, 2011). 

 Mesmo não sendo objetivo desta pesquisa realizar comparações com 

espetáculos anteriores, quatro participantes (Amelie, Lourdes, Marina e Graça) 

também declararam gostar de realizar atividades colaborativas dentro da companhia, 

no entanto, perceberam que houve mais colaboração na montagem do espetáculo 

anterior ao ano deste estudo, fazendo assim, comparações dos processos: 

 

Sim. Acho que o processo colaborativo ajuda muito porque você 
aprende a respeitar o olhar do outro, você dá suas ideias, mas é 
aquela coisa bem democrática, né? Porque você tem um olhar e aí a 
maioria discorda, então tem que aceitar o do outro, e isso cria um 
conhecimento maior porque você vai aprendendo com um, e o outro 
aprende com você também. Isso aconteceu muito mais no primeiro 
processo. No segundo, como não tinha esse momento de integração 
que era o que dava maior liberdade para a gente, então não tinha 
muito essa troca de conhecimento. Na montagem23 a gente já tinha o 
texto pronto, as músicas, tudo pronto, então era só sentar e aprender 
aquilo ali. O outro não, a gente teve que montar, aí era que entrava a 
troca de ideias, as dicas. [...] Colaboram. É como eu disse, no primeiro 
processo foi muito mais. [...] Na primeira montagem, como eu estava 
Chegando no grupo, não conhecia o processo, não tinha muita 
intimidade com a música na forma que vocês trabalham, tive uma 
ajuda muito maior, nesse segundo, não tanto. Até de performance 
mesmo, questão de melodia, afinação, postura corporal, no outro, 
nesse eu não senti, estava cada um por si, foi isso que eu senti 
(LOURDES, CE, p. 27). 
 
Gosto. Acontecia bastante, desde ideias de músicas, o que fazer nas 
músicas. Teve uma música no “Toda Forma de Amor” que dei a ideia 
de fazer as divisões de vozes, de estalar os dedos, colocar “melismas” 
e a professora gostou, mas nesse outro foram poucas vezes. João 
abriu também porque ele viu que a gente estava acostumada a dividir 
ideias, então ele abriu em alguns momentos. [...] Colaboravam quando 
acatavam as minhas ideias e quando não acatavam as minhas ideias, 
também é uma forma de colaborar se minha ideia fosse ruim. [...] Teve 
ajuda, sim. Teve uma parte que eu cantava que sabia fazer, mas não 
estava conseguindo, então Marta me ajudou, falou: você precisa 
baixar em tal parte. Então tem ajuda. Sempre quando eu pedia alguma 
coisa, para passar cena, passar coreografia, relembrar música e 
perguntava a alguém, essa pessoa respondia, eu não perguntava a 
todos, perguntava as pessoas que achava que sabiam fazer (GRAÇA, 
CE, p. 42). 
 

                                            
23 Na montagem do espetáculo “Bye, Bye, Natal”. 
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 Os depoimentos revelam que o senso de solidariedade é evidenciado com 

maior frequência no primeiro processo de montagem de espetáculo da companhia. As 

participantes reconhecem o quanto é importante realizar atividades colaborativas, 

percebendo estarem mais apoiadas em ambientes promotores de autonomia e 

colaboração. A ajuda dos colegas e dos professores, tanto colabora para o 

desenvolvimento das habilidades quanto proporciona um maior contato entre eles no 

seu cotidiano.  

A formação de laços de amizade vai além da proximidade das pessoas e do 

tempo que elas passam juntas. Portanto, quanto mais as pessoas interagirem, e 

quanto maior for seu tempo de convivência, maior será a probabilidade de 

estabelecerem amizades (REEVE, 2011). Assim, as participantes perceberam uma 

redução da colaboração e da ajuda no processo de montagem do espetáculo, 

comparando-o ao processo de montagem do espetáculo anterior ao ano desta 

pesquisa. Essa redução de autonomia, de colaboração e de integração, minou a 

satisfação da necessidade psicológica de autonomia e de pertencimento dessas 

participantes.  

Outros três participantes (Flor, Davi e Letícia) também declararam gostar de 

realizar atividades colaborativas na companhia, no entanto, mostraram-se insatisfeitos 

quanto à ajuda e à colaboração vinda ou dos professores, ou dos outros integrantes 

do grupo: 

 
Gosto. Não aconteceu. Estou sendo sincera. Eu gosto muito... Eu 
colaborei, mas senti um retorno menor. Não sei por que o pessoal 
deixou tudo para cima da hora, aí não dava para mim, eu queria muito 
poder sair, poder comprar algo junto para montar os figurinos para os 
personagens. Eu me senti muito só, porque fazia sozinha em casa, e 
quando se aproximou do dia do espetáculo, não foi bom porque eu 
tinha que dar conta do trabalho e do meu curso. O pessoal fez tudo de 
última hora e queria que eu ajudasse, mas eu não poderia. Não sei se 
nesse período fui rude com as pessoas, porque não dava. Falei: 
pessoal, agora, em cima da hora não posso sair para o centro da 
cidade. Aí falavam: então, eu vou só. E às vezes ficavam até sem falar 
por eu ter falado isso, mas não posso fazer nada. [...] Sim, dos 
professores, sempre teve porque eles que estavam orientando, mas 
dos colegas... Sei lá. Não sei, porque do meu ponto de vista, às vezes, 
eu via que muitos queriam mais mostrar e aparecer do que ajudar, 
entendeu? Falavam: não, você vem para cá porque fica melhor aqui. 
Aí depois parece que esqueciam e entravam na frente da pessoa. 
Então assim, se aconteceu essa colaboração, eu não vi. Às vezes via 
que o professor montava uma coreografia e colocava você numa 
posição e quando passava dois dias que íamos passar de novo a 
coreografia, parece que as pessoas esqueciam, iam para meu lugar e 
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tinha que me virar e achar um local, para não ficar igual aquela 
confusão como criança: aqui é meu lugar! Se aconteceu ajuda, eu não 
vi. Pode ter acontecido com outras pessoas, mas comigo eu não vi. 
Não sei se porque sou novata... Eu fazia né... (LETÍCIA, CE, p. 35). 
  

Letícia fala que gosta de realizar atividades colaborativas, no entanto, não 

sentiu o retorno dos colegas. Devido ao pouco tempo que restava até a estreia do 

espetáculo, algumas tarefas ficaram sob sua responsabilidade, e ela se sentiu 

impossibilitada de contribuir mais com o coletivo porque tinha outros compromissos 

fora da companhia, o que pode ter causado momentos desagradáveis com algumas 

pessoas. Assim, a participante se sentiu sozinha ao realizar algumas tarefas, e essa 

falta de apoio, em conjunto dos momentos desagradáveis, minaram a satisfação da 

necessidade de pertencimento, pois suas interações não foram capazes de lhes 

proporcionar relações calorosas de afeto, preocupação mútua e emoções positivas 

(REEVE, 2011).  

 Apenas dois participantes não afirmam gostar do processo colaborativo, e 

mostram suas razões para terem chegado a estas conclusões: 

 

É... Hum... Eu gosto.... Não, não gosto não... assim... É legal às 
vezes... posso dar minha opinião? É bom o trabalho colaborativo é 
legal, porém... eu sei lá... É porque é assim, eu tenho a companhia 
como um laboratório para minha vida, eu faço publicidade, gosto do 
teatro musical e queria ver como é o mercado. E hoje eu acredito que 
a companhia é a única oportunidade que a gente tem para a vez aqui. 
E como tem pessoas que partilham também desta ideia comigo, para 
saber se é isso que eles querem da vida, e muitas vezes por ser um 
trabalho colaborativo não existe esse processo de crescimento 
técnico, ao meu ver. Porque é muito bom, tem interação, tem 
integração, é muito bom de verdade, mas nosso crescimento técnico 
não é tão favorável. É claro que tem oficinas, mas é dois dias, três 
dias, a gente não consegue crescer. Quando a gente está dentro de 
um trabalho colaborativo, e sei que existem pessoas que estão ali para 
desopilar da rotina acadêmica, e eu entendo, porém acaba criando 
alguns conflitos de interesse, porque existem pessoas que estão 
querendo experimentar o teatro musical de verdade, existem pessoas 
que estão ali para se divertir, como atividade recreativa, como projeto 
de extensão. E aí é aquela discussão que a gente vai vendo, o que 
seria a cara do grupo? E eu acho que dentro da companhia está se 
formando um grupo com um número considerado que pensam dessa 
forma que estão ali para poder querer se profissionalizar. Acho que vai 
chegar um tempo que metade do grupo vai estar polarizada, e aí eu 
não sei por onde as coisas vão correr. Para mim, o trabalho 
colaborativo deve ser embasado dentro de um processo de 
profissionalização e de crescimento técnico também e não só de 
integração, acredito que poderia ter esse investimento e não vejo hoje 
o trabalho colaborativo, tipo como ficar rondando na mesma coisa, 
porque aquilo que a gente sabe fazer mesmo, então a gente vai 
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sempre ficar naquilo, a gente não vai ter a oportunidade de crescer. 
[...] Sim. Tem ajuda, eu acabaria entrando numa contradição se eu 
dissesse que não tem apoio técnico, mas sim eu dizendo que essa 
pessoa ajuda. Eu acredito que tenha relação com essa ajuda mais 
informal, por exemplo: você pode fazer isso.... Em relação a isso, as 
dicas elas existem sim, falando no sentido de ajuda-dica, existe sim. E 
em relação os professores eu acho que eles poderiam puxar mais da 
gente, fazer um papel de diretor que está lá, não sei se é porque eles 
gostam do trabalho que estão realizando, se estão satisfeitos, mas 
acho que poderiam ter cobrado um pouco mais, no sentido de ensinar. 
As experiências que tenho com outro tipo de direção com outros 
professores que eu tive de teatro, se a cena não estava indo do jeito 
que elas queriam alas falavam, vamos fazer daquele jeito, então ela 
fazia para mim, para que eu visse, dava exemplos e dicas de vídeos e 
filmes, inclusive esse negócio de conseguir pegar um leque de 
interpretações que eu já vi e construir personagem, eu adquiri desse 
tipo de direção, que me dava várias possibilidades de fazer o mesmo 
personagem. Eu acredito que faltou um pouco disso em relação à 
direção desse espetáculo e do outro, de estar mais junto, de estar mais 
presente, não só de dicas, mas de dar esse apoio mesmo 
(SANTIAGO, CE, p. 2-3). 
 

 O participante inicia sua fala afirmando que gosta de realizar atividades 

colaborativas, mas logo em seguida aponta características que considera prejudiciais 

ao seu crescimento profissional. Mesmo que o integrante ache legal as atividades de 

interação, ele afirma que a companhia é a única oportunidade que ele tem de vivenciar 

experiências com o Teatro Musical, e o crescimento técnico fica a desejar, pois a 

quantidade de oficinas é reduzida e não favorável para o desenvolvimento 

profissional. O participante reconhece que há conflitos de interesse entre os 

integrantes da companhia, pois assim como ele, outras pessoas também buscam um 

crescimento profissional. No entanto, há também pessoas que estão nas atividades 

do grupo para espairecer, e isso influencia no desenvolvimento das atividades, pois 

os objetivos são diferentes, e para ele, esses conflitos de interesse dividem o grupo.  

Mesmo apontando características, para ele negativas, do processo 

colaborativo utilizado na companhia, o respondente esclarece que o processo 

colaborativo deve ter por base um trabalho de profissionalização e crescimento 

técnico, e não se resumir a atividades repetitivas que não proporcionem crescimento. 

 O respondente também se mostra insatisfeito quanto à ajuda dos colegas e dos 

professores, considerando a colaboração como uma “ajuda-dica” para melhorar o 

desenvolvimento nas atividades. Sentindo a ausência dos professores que estavam 

dirigindo os espetáculos e afirmando que estes poderiam ter cobrado e colaborado 

um pouco mais nas atividades, e não terem dado apenas dicas, e sim terem estado 
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mais presentes e terem dado um maior apoio. No geral, esse participante até 

conseguiu interagir e estabelecer relações próximas, no entanto, sua necessidade de 

competência ficou comprometida, por não conseguir alcançar o crescimento 

profissional desejado, que consequentemente afeta sua necessidade de 

pertencimento, pois está inserido em uma atividade junto a pessoas que não 

compartilham dos mesmos objetivos. Quando um indivíduo se sente emocionalmente 

distante e interpessoalmente desvinculado ao outro, o relacionamento entre ambos é 

baixo. Contrapondo quando as relações são ricas em apoio, cuidado e afeto, as 

relações se constituem emocionalmente satisfatórias e levam as pessoas a se 

sentirem felizes (REEVE, 2011, p. 78). 

 

5.3.3 Síntese da percepção de pertencimento 

 

Ao refletir sobre as percepções dos participantes, encontrei diferentes tipos de 

relações que forneceram informações necessárias para o fortalecimento, ou não, da 

necessidade de pertencimento. A partir de múltiplas formas de se relacionar, os 

integrantes perceberam que estabeleceram vínculos duradouros, com afeto, 

preocupação mútua, apoio, e foi possível interagir de alguma forma durante as 

atividades e ensaios da Companhia Musicale. Alguns participantes sentiram-se 

apoiados pela maneira de se relacionar com os demais participantes do grupo, o que 

gera um sentimento de valorização e aceitação, que fez com que esses participantes 

se sentissem importantes para outras pessoas, pois esses sentimentos vão além da 

preocupação e do afeto (RYAN, 1993; DECI; RYAN, 1995). 

A satisfação do pertencimento foi mais percebida quando, além da 

preocupação, o afeto e a aceitação, os participantes mostraram interesse em realizar 

atividades colaborativas na companhia. Internalizaram a ajuda e a colaboração dos 

professores e dos participantes como importante fonte de solidariedade e contribuição 

coletiva, sentindo-se apoiados, persistentes e fortalecidos no desenvolvimento das 

tarefas, mesmo que tivessem encontrado algumas dificuldades. O reconhecimento e 

a valorização dessa contribuição nos mostram o quanto é importante uma relação 

social capaz de satisfazer a necessidade de competência e de pertencimento dos 

indivíduos, pois envolvem sua necessidade de relacionar com os outros (REEVE, 

2011). 
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 Em relação às comparações dos processos de montagens de espetáculos, 

alguns participantes perceberam que na primeira montagem de espetáculo na 

companhia, dirigido pela professora Marta, havia mais preocupação mútua entre os 

integrantes, além de o ambiente ser mais promotor de autonomia. Portanto, as 

características da personalidade de Marta percebida pelos participantes assemelham-

se ao estilo motivacional promotor de autonomia, pois a professora realizava 

atividades que trabalhavam a autonomia e a interação dentro grupo, buscando nutrir 

e desenvolver os recursos motivacionais internos dos participantes (REEVE, 2009). 

 Os fatores que prejudicaram a satisfação da necessidade de pertencimento 

foram: pouca interação, afeto e preocupação mútua, limitada à apenas uma ou 

algumas pessoas do grupo; dificuldades de interagir e sustentar relações próximas, o 

que resultou em não reciprocidade, falta de apoio e sentimentos de solidão; interações 

que não foram capazes de proporcionar emoções positivas; dificuldades de interagir 

de maneira mais afetuosa e emocionalmente significativa; e redução da colaboração 

e de um ambiente mais promotor de autonomia, pois o senso de solidariedade foi 

evidenciado com maior frequência durante o primeiro processo de montagem de 

espetáculo da Companhia. 

 Além de perceberem um ambiente mais controlador com a mudança de direção 

para o espetáculo que estava sendo construído, alguns participantes sentiram falta de 

colaboração de alguns colegas e/ou dos professores. O conflito de interesses para 

participar do grupo também foi considerado um fator prejudicial tanto para o senso de 

competência, quanto para o senso de pertencimento, pois reduziu o crescimento 

profissional, o trabalho técnico, e pode ser considerado um fator que divide o grupo, 

já que os participantes perceberam que há subgrupos dentro da companhia. A 

diminuição da interação também comprometeu a satisfação da necessidade 

autonomia e de pertencimento, pois está diretamente ligada ao desejo que as pessoas 

têm de estar conectadas emocionalmente e envolvidos em relações calorosas 

(REEVE, 2011). 

 Portanto, os participantes que apresentaram formas mais autodeterminadas de 

motivação, ressaltaram a necessidade de sustentar vínculos calorosos e duradouros 

e conectaram seu comportamento aos seus objetivos, valores e interesses. Os que 

apresentaram formas menos autodeterminadas de motivação, perceberam 

dificuldades em nutrir relações emocionalmente significativas, sentindo-se 

desvinculados do grupo, prejudicados tanto na satisfação de autonomia quanto de 
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competência e pertencimento. A presença de atividades colaborativas, de diferentes 

perspectivas, foi bastante significativa para a percepção das três necessidades 

psicológicas básicas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Considero relevantes as pesquisas sobre motivação na área da Educação 

Musical no Brasil e destaco a importância de se aprofundar na temática, pois pode 

contribuir para um maior envolvimento dos participantes nas tarefas, maior promoção 

da autonomia, promoção da competência e altos níveis de ensino e aprendizagem 

musical. Espero que este trabalho possa contribuir para futuras pesquisas no sentido 

de perceber a importância da promoção da motivação dos indivíduos em sua 

formação, seja em contextos de salas de aula, no cenário da educação básica, seja 

no âmbito acadêmico, ou nos ensaios de grupos musicais em geral.  

Visando contribuir com os estudos sobre Motivação e Educação Musical no 

contexto do Teatro Musical, este trabalho buscou resposta para a seguinte questão: 

Quais as percepções dos participantes de uma companhia de Teatro Musical sobre a 

satisfação de suas necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e 

pertencimento para participar das atividades? Assim, trouxe discussões que partiram 

das percepções dos participantes da Companhia Musicale, sobre suas necessidades 

psicológicas básicas. 

Com base nesse questionamento, este estudo teve por objetivo geral investigar 

os processos motivacionais dos participantes de um grupo de Teatro Musical sob a 

perspectiva da Teoria da Autodeterminação (RYAN; DECI, 2004; REEVE, 2006). Os 

objetivos específicos foram: analisar a satisfação das necessidades de autonomia, 

competência e pertencimento perceptíveis pelos integrantes da Companhia Musicale 

–CM; identificar quais os tipos de motivação resultantes das percepções dos 

participantes nas atividades; e verificar quais os tipos de motivação influenciam no 

desenvolvimento das atividades dos participantes da CM. 

A presente pesquisa teve uma abordagem qualitativa, utilizando como 

estratégia de investigação o estudo de entrevistas, aplicando a entrevista 

semiestruturada como principal técnica de coleta de dados. O roteiro das entrevistas 

foi elaborado com o objetivo de investigar a satisfação das necessidades psicológicas 

básicas dos participantes nas atividades de montagens de espetáculos musicais e 

identificar quais os tipos de motivação os levaram a ingressarem e a permanecerem 

no grupo durante as montagens, tendo por base a Teoria da Autodeterminação para 

a análise dos dados coletados. 
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Nesse sentido, o estudo forneceu percepções dos envolvidos sobre as 

interações nas atividades realizadas no grupo do Teatro Musical em relação às três 

necessidades psicológicas básicas. A análise dos dados apontou que múltiplos fatores 

fortaleceram a motivação autônoma para que os indivíduos participassem da 

Companhia Musicale. Nem todos os entrevistados demonstram motivos somente 

intrínsecos para participar da companhia, alguns dos comportamentos são orientados 

pelas regulações integrada e identificada, tendo crenças e valores como forças 

causadoras do comportamento que contém interesses pessoais. 

A motivação para participar da Companhia Musicale foi considerada complexa, 

pois em alguns casos os fatores ambientais promoveram a motivação autônoma para 

participar do grupo, e em outros, os fatores comprometeram. Com a análise dos 

dados, pude perceber um processo multifacetado, pois os participantes foram 

orientados por diferentes tipos de motivação (regulação introjetada e identificada), que 

passaram por internalização do comportamento dependendo das condições 

situacionais.  

Em geral, o ambiente, o desenvolvimento das atividades e o relacionamento 

afetivo nas interações das atividades desenvolvidas promoveram a satisfação da 

competência dos integrantes. As diferentes fontes de feedback percebidas pelos 

participantes forneceram informações necessárias para o fortalecimento do senso de 

competência. Porém, houve fatores que prejudicaram a satisfação dessa 

necessidade, tais como: a percepção da falta de progresso, que resultou em pouca 

interação, feedback negativo percebido através da comparação social, sentimento de 

incapacidade e ausência de desafios nas tarefas.  

Sob diferentes perspectivas, o relacionamento e a presença de atividades 

colaborativas, foram bastante significativas para a percepção das três necessidades 

psicológicas básicas. Com o presente estudo, foram identificadas diferentes 

possibilidades de interação entre os participantes. Alguns participantes estabeleceram 

vínculos emocionais com outras pessoas e internalizaram a ajuda e a colaboração 

como importante fonte de contribuição, o que proporcionou apoio, preocupação 

mútua, persistência e fortalecimento no desenvolvimento das tarefas. De modo geral, 

as interações foram consideradas significativas. Algumas situações mantiveram os 

participantes vinculados durante os processos de montagem, outras prejudicaram a 

satisfação do pertencimento, foram elas: afeto e preocupação mútua limitada a 

algumas pessoas do grupo, pouca interação, não reciprocidade, dificuldades de 
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interagir e sustentar relações próximas, falta de apoio, sentimento de solidão, 

interações que não foram capazes de proporcionar emoções positivas, redução da 

colaboração e ambiente controlador. Considero que os participantes que sustentaram 

vínculos emocionalmente significativos e conectaram seu comportamento aos seus 

objetivos, valores e interesses, apresentaram formas mais autodeterminadas de 

motivação. 

Neste estudo, mesmo havendo complexidades nas interações, estas puderam 

promover a satisfação das necessidades psicológicas básicas dos integrantes que 

apresentaram maior internalização dos comportamentos autodeterminados, dentro 

das regulações introjetada e identificada. Pude observar que os integrantes com maior 

desempenho nas tarefas foram os que internalizaram a importância e o valor das 

atividades. Estes foram motivados extrinsecamente por regulação identificada 

(autodeterminada).  

Algumas pesquisas em contextos de aprendizagem, citadas neste estudo, 

investigaram e confirmaram a importância e o potencial da TAD de maneira 

abrangente, concluindo que os altos níveis de motivação autodeterminada (motivação 

extrínseca com regulação identificada e integrada) agem positivamente contra os 

efeitos prejudiciais das restrições externas. No entanto, mesmo com o crescente 

número de trabalhos com a temática da motivação na Educação Musical, na revisão 

de literatura feita para esta dissertação, não foi encontrado nenhum trabalho 

acadêmico que abordasse os aspectos motivacionais de participantes no contexto do 

Teatro Musical, sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação. 

Este estudo mostrou que as motivações dos integrantes para participar dos 

processos de montagem de espetáculos na Companhia Musicale foram consideradas 

extrínsecas introjetada e identificada (pouco autodeterminada e autodeterminada). 

Assim, os dados coletados e analisados trazem esclarecimentos que proporcionam 

uma melhor compreensão sobre os processos motivacionais de participantes das 

atividades desenvolvidas no contexto de grupos de Teatro Musical. Portanto, para que 

as discussões possam ter continuidade, é de fundamental importância que futuros 

trabalhos sejam realizados nos contextos de Teatro Musical, e investiguem a relação 

entre o desenvolvimento dos participantes nas atividades e a satisfação percebida das 

necessidades psicológicas básicas. 

Espero que os dados deste estudo proporcionem reflexões, para que 

educadores musicais, professores, regentes, coordenadores de grupos de Teatro 
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Musical e grupos artísticos em geral, possam compreender os processos 

motivacionais dos participantes em seus respectivos ambientes e montagens de 

espetáculos. E que estes possam, assim, construir uma prática reflexiva, além de 

melhorar estratégias de ensino, processos de montagem, escolhas de repertórios e 

relacionamentos entre os participantes nas mais diversas atividades musicais. Com a 

presente pesquisa, pude discutir um pouco mais sobre a motivação de participantes 

em diferentes contextos. Portanto, sugiro que outros pesquisadores investiguem com 

maior aprofundamento a motivação no Teatro Musical, e contribuam cada vez mais 

para as discussões no campo da Educação Musical. 
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“O mistério das cousas, onde está ele? 
Onde está ele que não aparece 

Pelo ao menos ao mostrar-nos que é mistério? 
Que sabe o rio disso e que sabe a arvore? 

E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? 
Sempre que olho para as cousas e penso no que os homens pensam delas, 

Rio como um regato que sai fresco numa pedra. 
 

Porque o único sentido oculto das cousas 
É elas não terem sentido oculto nenhum, 

É mais estranho do que todas as estranhezas 
E do que os sonhos de todos os poetas 

E os pensamentos de todos os filósofos, 
Que as cousas sejam realmente o que parecem ser 

E não haja nada que compreender. 
 

Sim, eis os que os meus sentidos aprenderam sozinhos: 
As cousas não têm significação: têm existência. 

As cousas são o único sentido oculto das cousas”. 
 

Fernando Pessoa 
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APÊNDICE A 

  
Carta solicitando permissão à Direção/Coordenação da Companhia Musicale – CM 

para a realização da pesquisa. 

Carta à Direção/Coordenação da Companhia Musicale – CM, uma Companhia de 

Teatro Musical do Estado do Rio Grande do Norte. 

Natal, 16 de outubro de 2014. 

Prezada Diretora, 

Como aluna do Programa de Pós-Graduação em Música – PPGMUS da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, tendo como orientadora a Prof. 

Dra. Amélia Martins Dias Santa Rosa, venho solicitar a autorização a Vossa Senhoria 

para aplicar um estudo como parte da implementação de uma pesquisa de entrevistas 

e observação participante que aborda os processos motivacionais dos participantes 

de um grupo de teatro musical sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação. Para 

isso, preciso de participantes das atividades do grupo para participar das entrevistas 

a serem realizadas na sala de ensaios utilizadas pelo grupo, na Escola de Música da 

UFRN. Os dados desenvolvidos neste estudo serão protegidos por sigilo ético, não 

sendo mencionados os nomes dos participantes em nenhuma apresentação oral ou 

trabalho escrito que venha a ser publicado. A participação neste estudo não oferece 

danos ou prejuízos ao grupo e aos participantes do estudo em questão. 

Aproveito para esclarecer que o estudo não questionará a qualidade do grupo 

e que os integrantes não são obrigados a participar. A pesquisa pretende contribuir 

para um maior entendimento sobre novas tendências da motivação da educação 

musical, assim como contribuir para futuras pesquisas e colaborar no sentido de 

perceber a importância de se investigar a motivação de participantes nos contextos 

de ensaios nos grupos de teatro musical. Gostaria de contar com a valiosa ajuda de 

Vossa Senhoria para a realização deste trabalho. Caso deseje mais informações ou 

confirmação de idoneidade desta pesquisa, pode dirigir-se à Prof. Dra. Amélia Martins 

Dias Santa Rosa, do Programa de Pós-Graduação em Música – PPGMUS da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

Desde já agradeço sua cooperação. 

Flávia Maiara Lima Fagundes, Aluna do Programa de Pós-Graduação em Música – 

PPGMUS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
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APÊNDICE B   

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinado aos participantes 

 

Como integrante da Companhia Musicale, fui informado de que a pesquisa “A 

motivação no teatro musical sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação” 

desenvolvida como trabalho de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em 

Música da UFRN, tem como objetivo investigar os processos motivacionais dos 

participantes de um grupo de Teatro Musical sob a perspectiva da Teoria da 

Autodeterminação. Fui informado também de que a coleta de dados envolve a 

gravação dos áudios das entrevistas semiestruturadas realizadas presencial e 

individualmente na Escola de Música da UFRN. As gravações de áudio e vídeos terão 

fim científico e acadêmico e que serão protegidos por sigilo ético, não sendo 

mencionados os nomes dos participantes em nenhuma apresentação oral ou trabalho 

escrito que venha a ser publicado.   

Fui esclarecido também de que a participação neste estudo não oferece danos 

ou prejuízos à pessoa participante do projeto em questão. Os pesquisadores 

responsáveis pela pesquisa são a professora Dra. Amélia Martins Dias Santa Rosa 

do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, e a mestranda Flávia Maiara Lima Fagundes, aluna do PPGMUS/UFRN. É 

estabelecido o compromisso por parte dos pesquisadores de aclarar quaisquer 

dúvidas e demais informações que sejam necessárias no momento da realização do 

estudo ou posteriormente, por meio do telefone (84) 3342-2229 do PPGMUS da 

UFRN.  

Após ter sido devidamente informado/a dos aspectos relacionados à pesquisa 

e ter elucidado todas as minhas dúvidas, eu 

___________________________________, portador de Identidade 

n.°________________, declaro para os devidos fins que concedo os direitos de minha 

participação por meio das atividades desenvolvidas e depoimentos apresentados para 

a pesquisa realizada na UFRN, desenvolvida pela mestranda Flávia Maiara Lima 

Fagundes, com a orientação da Dra. Amélia Martins Dias Santa Rosa, e co-orientação 

do Dr. Giann Mendes Ribeiro, para que sejam utilizados integralmente ou em parte, 

sem condições restritivas de prazos e citações, a partir desta data.  
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Da mesma forma, dou permissão e o uso das referências a terceiros, ficando o 

controle das informações a cargo desses pesquisadores do Programa de Pós-

Graduação em Música da UFRN. Renunciando voluntariamente aos meus direitos 

autorais e os de meus descendentes, dou consentimento à presente declaração,  

Natal, ....../....../ de 2015.  

 ___________________________                   ___________________________     

Ass. do participante da pesquisa                        Ass. do Pesquisador 
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ANEXO A 

 
QUESTÕES DE ENTREVISTA ADAPTADAS 

 

1. Por que você participa do grupo de Teatro Musical da Escola de Música? 

(autonomia) 

2. Você sentiu liberdade em direcionar algumas atividades nos encontros e ensaios 

do grupo? Como isso aconteceu? (autonomia) 

3. Você se sentiu pressionado para realizar as atividades durante os encontros, 

ensaios ou apresentação? Por quê?  Explique. (autonomia) 

4. Você se sentiu capaz de realizar todas as atividades da Companhia? Quais 

sentiram mais dificuldade? Por que? (competência) 

5. Você acha que seu desempenho avançou nos encontros/ensaios? Por quê? 

(competência) 

6. O que seus colegas e professores falaram sobre o seu desempenho nos ensaios? 

(competência) 

7. Como você classificaria as atividades realizadas nos ensaios? São fáceis? 

Moderadas? Difíceis? Por quê? (competência) 

8. Como você acha que se saiu nos ensaios em relação aos seus colegas? 

(competência) 

9. É possível interagir com seus colegas durante as atividades? Como acontece essa 

interação? (pertencimento) 

10. Você gosta de realizar atividades em colaboração com os colegas? Isso 

aconteceu? Por quê? (pertencimento) 

11. Você sentiu se os colegas do grupo se preocupam com sua aprendizagem e seu 

bem-estar? Como isso ocorre? Cite um exemplo. (pertencimento) 

12. Você sentiu que seus colegas colaboraram com você nas atividades durante os 

ensaios? Explique. (pertencimento) 

13. Como vocês sentiram a ajuda dos colegas e dos professores durante o 

desenvolvimento das atividades musicais? (pertencimento) 

14. O que você tem a dizer do “Bye Bye Natal”? 
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ANEXO B 

 

QUESTÕES ADICIONAIS DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. Sua amiga que convidou você para participar do grupo? (autonomia) 

2. Você já sabia do que se tratava o grupo? (autonomia) 

3. Você deu sugestões de música para o repertório? (autonomia) 

4. Em relação às atividades, como aquecimento, alongamento ou outros exercícios, 

você tinha liberdade de fazer/direcionar? (autonomia) 

5. Você realizou alguma atividade sem vontade? Alguma vez você foi para algum 

ensaio ou apresentação sem vontade? Fez porque tinha que fazer? Se estava sem 

vontade, você foi porquê? (autonomia) 

6. Você sentiu nervosismo ou ansiedade nas apresentações? (autonomia) 

7. Mas você se sentiu capaz de realizar as atividades que sentiu dificuldades? 

(competência) 

8. Em relação a alguma habilidade específica, você achou que seu desempenho 

avançou? (competência) 

9. Houve alguma crítica ou algum elogio vindo dos colegas ou dos professores? 

(competência) 

10. Porque elogiaram? Você tem algum solo em um dos espetáculos? (competência) 

11. Como assim houve repetições de atividades? De diferentes formas de fazer os 

mesmos exercícios? (competência) 

12. Mas em relação aos textos, a cantar e a dançar, você acha que se saiu melhor 

que alguém? (competência) 

13. Porque você acha que houve falta de planejamento? Da parte de quem? 

(competência) 

14. Quais são as atividades difíceis para você? (competência) 

15. Teve alguma atividade que você achou muito difícil? (competência) 

16. Durante as atividades nos ensaios era possível interagir? (pertencimento) 

17. Então durante as atividades você interagiu mais com apenas alguns participantes? 

(pertencimento) 

18. Aconteceu interação nos processos de montagens de espetáculo na Companhia? 

(pertencimento) 
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19. Você sentiu que houve ajuda quando estava com dificuldades de realizar alguma 

atividade? (pertencimento) 

20. Você sentiu que houve preocupação com você em relação a sua aprendizagem e 
seu bem-estar? (pertencimento) 


