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Resumo: Este projeto de pesquisa em construção pretende investigar relações de 
causalidade entre a participação de estudantes de violão em grupos estáveis de violões e 
suas crenças de autoeficácia para realizar atividades ligadas à sua vida acadêmica e às 
possibilidades de inserção no mercado de trabalho em música. Como aporte teórico, utilizo a 
teoria da autoeficácia percebida (Bandura, 1997), que diz respeito às crenças que os 
indivíduos possuem nas próprias capacidades de organizar e executar as ações necessárias 
para obter determinados resultados. Como suporte à elaboração deste projeto, Gil (2010) 
delineia o estudo de coorte, que se caracteriza pelo acompanhamento de um grupo de 
pessoas que apresentam características semelhantes, mas que estão expostas ou não à 
variável estudada. Espera-se, com este trabalho, contribuir para as discussões sobre a teoria 
de autoeficácia percebida no desenvolvimento musical, além de trazer ao conhecimento dos 
sujeitos envolvidos na pesquisa as possibilidades de formação oferecidas por grupos 
musicais desta natureza.  

Palavras-chave: Autoeficácia, Orquestras e Cameratas de Violão, Violão no Ensino Superior. 

Introdução 

O presente projeto de pesquisa em construção pretende investigar os impactos das 

experiências em grupos estáveis de violões na autoeficácia percebida de estudantes de 

violão no ensino superior. Para tanto, serão aplicadas escalas de autoeficácia (BANDURA, 

2006) com o objetivo de classificar as crenças dos sujeitos da pesquisa nas suas capacidades 

para alcançar determinados resultados. Estes instrumentos, em formato de questionário, 

serão preenchidos pelos respondentes em diferentes momentos durante a atuação nos 

grupos, que serão levantados e selecionados durante etapas preliminares da pesquisa. 

Pretende-se obter respostas de indivíduos de diversos Estados do Brasil que estejam 

matriculados em disciplinas voltadas para o ensino do violão e que atuem ou não em grupos 

de violões vinculados às instituições onde estudam. 
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Definindo como grupo estável aquele que tenha ao menos três anos de existência e 

realize apresentações musicais regularmente, me certifico que os ingressantes não 

precisariam lidar com o processo de recrutamento para formação inicial de um grupo e já 

iniciariam sua atuação ao lado de pessoas que têm alguma experiência em diferentes etapas 

que envolvem a existência de um grupo musical. 

O envolvimento deste pesquisador com o tema da pesquisa se dá pela atuação 

enquanto músico na Orquestra de Violões da UFBA e colaborador da Camerata de Violões da 

UCSal, dois grupos que têm como integrantes alunos dos respectivos cursos de graduação - 

bacharelado e licenciatura com habilitação em violão, respectivamente. Relatos de 

estudantes que atuaram nestes grupos sobre a confiança que passaram a ter para a leitura 

de partituras diversas, trabalho em grupo e apresentações públicas despertaram indagações 

quanto às reais contribuições que estes grupos podem trazer para a formação do violonista. 

Além disso, a participação nas diversas atividades que envolvem a atuação do grupo 

(elaboração de arranjos, editoração de partituras, ensaios, reserva de pautas, apresentações 

públicas, entre outras) mostraram possibilidades de crescimento profissional que estes 

grupos podem trazer aos integrantes. Acredito que estas atividades podem refletir na 

inserção do mercado de trabalho como músico, inserção esta que não se limita à atuação 

enquanto performer ou professor (TOURINHO e AZZI, 2013, TOURINHO et al. 2016). 

Em palestras e encontros com a pesquisadora Dra. Roberta Gurgel Azzi, 

proporcionados pelo PPGMUS através da Profa. Dra. Cristina Tourinho, tive meus primeiros 

contatos com o conceito de autoeficácia percebida, integrante da Teoria Social Cognitiva 

(BANDURA, 1997). O tema se mostrou relevante para o desenvolvimento do instrumentista, 

descortinando diferentes interpretações sobre o desempenho de estudantes. Surgiram, 

então, algumas indagações decorrentes deste contato prévio com a teoria e que foram 

reforçadas por uma observação não-sistemática do desenvolvimento de estudantes 

envolvidos nestes grupos. Quais contribuições a participação em um grupo estável como 

orquestras e cameratas de violões podem trazer para a formação dos estudantes? Que 

outras competências eles podem desenvolver atuando nestes grupos e que não 

necessariamente são abordadas nas disciplinas oferecidas pela academia? Como estes 

grupos podem ajudá-los a sentirem-se capazes de lidar com as diversas funções que 
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envolvem a realização de apresentações musicais? Estas indagações ajudaram a delimitar a 

questão norteadora deste projeto de pesquisa, a qual veremos a seguir. 

Para direcionar os esforços desta pesquisa, tomei como norte a seguinte pergunta 

de pesquisa: quais os impactos das experiências em grupos estáveis de violões na 

autoeficácia do estudante de violão para a realização das diferentes tarefas relacionadas às 

suas atividades acadêmicas e futura atuação profissional em música? O objetivo geral desta 

pesquisa será, portanto, verificar se e de que forma as crenças de autoeficácia dos 

estudantes de violão sofrem influência da participação dos mesmos em grupos estáveis de 

violões, considerando suas atividades enquanto estudantes de violão e as possibilidades de 

atuação como egressos de curso superior em música. Para alcançar este objetivo, serão 

percorridos os seguintes objetivos específicos: (1) fazer levantamento dos grupos estáveis de 

violão ligados a Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem o ensino deste 

instrumento a nível de graduação; (2) listar os estudantes regularmente matriculados nestes 

cursos, separando-os em dois grupos: participantes e não-participantes dos grupos estáveis 

vinculados à IES onde estudam; (3) verificar o envolvimento dos estudantes que atuam nos 

grupos de violões, analisando sua atuação nas diferentes atividades que cerceiam o grupo; 

(4) relacionar as atividades realizadas pelos estudantes nos grupos de violões aos objetivos 

centrais do curso onde estão inseridos; (5) relacionar as atividades realizadas pelos 

estudantes nos grupos de violões às possibilidades de atuação profissional mais frequentes 

no campo da música; e (6) aplicar escalas de autoeficácia para as atividades que fazem parte 

tanto dos objetivos centrais dos cursos onde estão inseridos, quanto das possibilidades de 

atuação no mercado da música levantadas em bibliografia consultada. 

Este projeto considera como principal hipótese uma relação de causalidade entre a 

atuação em grupos desta natureza e o aumento nas crenças de autoeficácia do estudante. 

Contudo, também é considerado que cada grupo tem uma maneira distinta de gerenciar a 

participação do estudante, o que influi diretamente sobre suas possibilidades de 

desenvolvimento. Portanto, também considera-se a possibilidade de não haver, em alguns 

contextos estudados, impacto significativo neste aspecto. 

Os resultados desta pesquisa poderão tornar os sujeitos envolvidos mais 

conscientes das próprias crenças de autoeficácia, assim como estimular os diretores destes 

grupos e professores envolvidos a valorizarem a autoeficácia percebida nos estudantes. 
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Também pretendo, a partir da análise dos dados, conceber diretrizes para a estruturação de 

grupos desta natureza de forma a contribuir para que os estudantes participantes sintam-se 

mais capazes. 

Justificativa 

A presença de grupos de violões (orquestras e cameratas) é crescente em cursos de 

graduação de diversas IES brasileiras. Uma pesquisa rápida em sites de busca e redes sociais 

revela que diversas instituições que abordam o ensino do instrumento possuem um grupo 

de médio ou grande porte formado exclusivamente por violonistas (UFBA, UFPB, UnB, UFC, 

UFAL, UFRN, UEMA, UFG, entre outras). A pesquisa de Mateiro (2009), indica que a maioria 

dos projetos pedagógicos de cursos de licenciatura em música analisados em sua pesquisa 

oferece a disciplina de Instrumento e que o violão é frequentemente oferecido como 

possibilidade para o estudante. A popularidade do instrumento e sua capacidade de oferecer 

suporte rítmico-harmônico a professores de música são fatores que podem explicar sua 

expressiva presença em cursos de licenciatura por todo o país. Já Tourinho e Azzi (2013) 

afirmam que os cursos de bacharelado em violão têm uma procura expressiva quando 

comparados a outros instrumentos oferecidos pelas IES brasileiras (TOURINHO & AZZI, 2013, 

p. 101). Este fato justifica a existência de grupos que consigam dar oportunidades a mais 

violonistas, prática que seria inviável para a maioria dos estudantes, caso se consolidassem 

apenas grupos mistos que contariam com a participação de poucos violonistas. 

Neste contexto, se faz necessário avaliar os impactos da inserção em grupos desta 

natureza nas principais competências desenvolvidas pelas disciplinas voltadas para o ensino 

de violão. Logo, o presente trabalho se faz pertinente ao investigar uma possível ferramenta 

para o desenvolvimento dessas aptidões. 

 Tourinho e Azzi (2013) enfatizam, contudo, a necessidade de desenvolvimento de 

outras competências, necessárias à inserção no mercado de trabalho em música: 

Por não ser o violão um instrumento integrante de orquestra [sinfônica] e 
por possuir características intrínsecas de portabilidade e adaptação, o 
músico-violonista pode trabalhar como solista e\ou camerista, atuando em 
conjuntos mistos de natureza distinta. Pode vir a tornar-se professor, 
músico de estúdio, copista, arranjador. Pode trabalhar com vendas, 
administração musical. (TOURINHO e AZZI, 2013, p. 102) 
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Apesar de as autoras terem como referência cursos de bacharelado em violão, 

defendo que estes campos de atuação em música também podem servir a licenciandos, que 

têm um campo de atuação profissional bem definido (a docência), mas que também podem 

adquirir competências para atuar em outras esferas. Entendo, então, que algumas das 

possibilidades de atuação trazidas por Tourinho e Azzi (2013) podem ser abordadas 

enquanto atuam em uma orquestra ou camerata de violões – desde que os estudantes 

estejam envolvidos em outras etapas necessárias à produção do grupo, como editoração e 

revisão de partituras, questões logísticas relacionadas a apresentações públicas e ensaios de 

naipes. Estas vivências podem ser muito ricas para o estudante, oportunizando experiências 

que vão além das atividades práticas tradicionalmente propostas pelos professores de 

violão, que voltam seus esforços para fins específicos. O envolvimento na elaboração de 

arranjos, na edição de partituras, no suporte logístico para apresentações, ou mesmo na 

divulgação das ações do grupo pode estimular no estudante o desenvolvimento de 

competências relacionadas a outras atividades que podem lhe ser úteis futuramente. Este 

envolvimento com diferentes atribuições poderiam permitir aos estudantes vislumbrar 

maiores possibilidades de atuação profissional do que aqueles que estão apenas centrados 

em seus estudos de repertório e técnica. Tourinho e Azzi (2013, p. 105) assinalam que 

“durante a graduação os sujeitos em questão, adultos-jovens em sua grande maioria, vão 

moldando a construção da sua identidade profissional e estabelecendo seus projetos de 

vida.” 

Ampliando as considerações sobre possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho, Salazar (2010) apresenta um amplo espectro do que seriam as possibilidades de 

atuação profissional ligadas à música, dentre as quais destaco: montagem de estrutura; 

produção executiva (show ou disco); produção de turnê (tour manager); técnica (som, luz, 

palco); direção artística (disco ou show); edição musical (editora); composição (autor); 

instrumentista ou intérprete (tocando\cantando\gravando para terceiros); arranjador; 

organização de eventos (festivais, concursos, prêmios, shows); marketing cultural 

(elaboração e captação de projetos musicais); e assessoria de imprensa (especializada em 

música). (SALAZAR, 2010, p 24-25) Pode-se perceber relações entre cada uma dessas 

atuações profissionais listadas e as atividades pertinentes a um grupo musical com atuação 

regular. 
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Referencial teórico 

Como referencial teórico para esta pesquisa, será utilizado o conceito de 

autoeficácia percebida (BANDURA, 1997). Trata-se de uma microteoria que integra a Teoria 

Social Cognitiva - TSC, do mesmo autor, que procura compreender o comportamento 

humano. O construto de autoeficácia se refere às crenças que um indivíduo possui na sua 

capacidade de organizar e executar uma série de ações necessárias para produzir 

determinados resultados (BANDURA, 1997, p, 3). Podemos tomar como exemplo, um 

estudante do bacharelado em violão que se depara com a necessidade de organizar o 

próprio recital de formatura. Ele se sente capaz de executar ações como escolher um local 

para o recital e fazer reserva de pauta? Reconhece-se capaz de elaborar programa e cartaz? 

Ou mesmo de fazer a divulgação para este recital? 

Azzi e Polydoro (2010) complementam afirmando que 

[...] o julgamento de autoeficácia influencia as escolhas que os indivíduos 
fazem, esforços que despendem, perseverança com que executam novas 
tarefas, tempo que irão persistir quando se confrontam com obstáculos e 
quão resilientes serão diante de situações adversas, assim como os padrões 
de pensamento e reações emocionais que experimentam (BANDURA, 1997; 
PAJARES & VALIANTE, 2006; PAJARES & SCHUNK, 2005). (AZZI & 
POLYDORO, 2010, p. 129) 

Notadamente, a autoeficácia é defendida como um fator determinante para o 

sucesso do indivíduo em suas ações, o que inclui a formação em música e as várias 

atividades que são exigidas dos estudantes de violão. 

As crenças de autoeficácia são, de acordo com Pajares e Olaz (2008), construídas a 

partir de quatro fontes de informação. A primeira e mais influente é a experiência direta do 

indivíduo. Neste caso, a interpretação de sucesso ou fracasso na realização de uma 

determinada atividade aumentam ou diminuem, respectivamente, as crenças de 

autoeficácia do indivíduo para uma nova ação da mesma natureza. Uma outra fonte de 

informação é a experiência vicária1, que se constrói por meio da observação de semelhantes. 

                                                      
1 O termo vicária, em português, está relacionado a substituição, não sendo elucidativo neste 

contexto. A expressão experiência vicária é uma tradução da expressão em língua inglesa vicarious experience. 
Neste idioma, o termo vicário refere-se a uma experiência adquirida como resultado de assistir, ouvir ou ler 
sobre as ações de outras pessoas (CAMBRIDGE, 2018), assumindo assim o sentido indicado por Bandura. 
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Sendo uma fonte menos determinante do que a anterior, pressupõe uma interpretação dos 

fenômenos observados, a qual é influenciada pela percepção de atributos que confiram 

certo grau de semelhança entre observador e observado. Por exemplo, um estudante que 

está tendo seus primeiros contatos com um instrumento musical pode sentir-se mais eficaz 

para realizar exercícios iniciais ao ver um colega que encontra-se no mesmo estágio de 

aprendizagem. A persuasão social, pelo convívio com outras pessoas, é outra fonte de 

informação. Pajares e Olaz (2008, p. 105) ressaltam que não podemos confundir as 

persuasões sociais com “elogios e louvores vazios”. Segundo os autores, “os persuasores 

efetivos devem cultivar as crenças das pessoas em suas capacidades, enquanto garantem 

que o sucesso imaginado é alcançável”. Como quarta fonte de informação para criar e 

desenvolver crenças de autoeficácia, temos os estados físicos e emocionais do indivíduo. 

Podemos encontrar indícios de níveis de crenças de autoeficácia através da percepção de 

reações emocionais de uma pessoa ao ser confrontada com uma tarefa. Alguém que se 

mostra apreensivo e preocupado quando lhe é solicitada alguma ação específica, demonstra 

ter pouca confiança para a realização desta ação. Pajares e Olaz (2008, p. 105) afirmam 

também que “as pessoas podem avaliar o seu grau de confiança por seu estado fisiológico 

enquanto pensam em uma determinada ação”. Azzi e Polydoro (2010) resumem com clareza 

as categorias até aqui descritas: 

A fonte de experiência direta baseia-se nas próprias experiências prévias 
dos indivíduos e, como tal, trata-se da fonte de maior influência. Uma 
pessoa que experimenta bons resultados tende a fortalecer sua crença de 
autoeficácia e elevar suas expectativas em relação àquela situação e outras 
semelhantes. A experiência vicária se constitui como fonte de autoeficácia 
dada a capacidade humana de aprender com as experiências vividas por 
outras pessoas e observação do ambiente. A persuasão social caracteriza-se 
pela interferência do ambiente social em transmitir crenças aos indivíduos. 
Apesar de muito frequente, esta fonte tem sua interferência limitada a real 
capacidade do sujeito e à correspondência com experiências diretas 
futuras. A avaliação dos estados físicos e emocionais, anterior ou no 
decorrer de determinada situação, leva a uma interpretação da capacidade 
pessoal de atuação, como indicativos de maior ou menor vulnerabilidade. 
(AZZI & POLYDORO, 2010, p. 135) 

Com base neste constructo, pretendo então descobrir se e como a participação em 

grupos permanentes pode proporcionar ao estudante uma melhora na sua crença de 

autoeficácia, observando quatro parâmetros: (1) a experiência direta em um grupo com 
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determinadas características pode proporcionar ao estudante experiências bem-sucedidas 

em diferentes atividades para que se sinta mais capaz de executá-las posteriormente, em 

sua atuação profissional?; (2) o contato direto e regular com indivíduos que realizam 

atividades com as quais o estudante não se envolveu diretamente, mas que pôde 

acompanhar indiretamente pela observação ou por meio de relatos de colegas, pode 

encorajar o estudante a fazê-lo em momento posterior?; (3) o envolvimento em um grupo 

de violonistas que mantém uma rotina de ensaios e atividades diversas pode expor o 

estudante a mais situações em que outros violonistas cultivam as crenças em suas 

capacidades e o encorajam a realizar determinadas atividades?; e (4) é possível que este 

envolvimento com um grupo desta natureza possa influenciar nos estados físicos e 

emocionais enquanto executam determinadas tarefas, de forma a interferir positivamente 

nas suas crenças de autoeficácia para estas atividades? 

Metodologia 

Esta pesquisa qualitativa tem caráter explicativo, pois objetiva “identificar fatores 

que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos.” (GIL, 2010, p. 28) No caso 

específico deste projeto de pesquisa, pretende-se perceber se e como a participação em 

grupos estáveis de violão influencia nas crenças de autoeficácia de estudantes de violão para 

a realização de atividades acadêmicas e profissionais. 

A metodologia escolhida para tal é o estudo de coorte, pois verificará os impactos 

da exposição à prática sistemática de grupos estáveis de violão sobre as crenças de 

autoeficácia dos estudantes. (GIL, 2010, p. 92) 

Seleção dos participantes 

Assim como em outros tipos de estudos, para que estudos de coorte sejam bem 

sucedidos, se faz necessária uma delimitação cuidadosa dos participantes da pesquisa. 

Segundo Gil (2010),  

O estudo de coorte se inicia com uma especificação clara do grupo dos 
indivíduos expostos ao fator de risco. O grupo de indivíduos não expostos, 
por sua vez, deve apresentar características similares ao dos expostos, 
exceto em relação à exposição que se pretende estudar. (GIL, 2010, p. 92) 
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Os grupos observados terão em comum o fato de serem violonistas em formação, 

alunos de cursos superiores de música e matriculados em disciplinas voltadas para o ensino 

do instrumento. A principal variável considerada é a participação ou não de grupos estáveis 

de violões vinculados à instituição onde estuda. Também será considerada a participação em 

outros grupos musicais, por considerar relevante a exposição dos estudantes a outras 

atividades de natureza similar. 

Para este trabalho, optou-se por delimitar o campo de observação a grupos estáveis 

vinculados a cursos superiores de música, por estes contarem com uma direção ou 

orientação por parte de integrantes do corpo docente. Este fator pode facilitar o acesso aos 

sujeitos da pesquisa, aumentando as chances de se conseguir uma amostra significativa. 

Para definir o universo da pesquisa, será feito um levantamento das IES (públicas e 

privadas) que oferecem o ensino de violão e quais destas contam com grupos estáveis de 

violões que estejam sob supervisão de um docente ligado à instituição. A estas IES, serão 

solicitados os contatos dos estudantes matriculados na(s) disciplina(s) voltada(s) para o 

ensino do instrumento, além do contato dos professores responsáveis pelos grupos de 

violões. Estes últimos, por sua vez, informarão quais dos estudantes integram os referidos 

grupos. 

Os participantes estarão limitados a estudantes que têm aulas de violão em 

instituições que atendem a estes critérios, por considerar que, exceto pela participação nos 

referidos grupos, estes têm as mesmas oportunidades de aprendizado no contexto escolar. 

Coleta de dados 

Para coletar os dados empíricos, serão utilizados questionários construídos como 

escalas de autoeficácia (BANDURA, 2006; POLYDORO & GUERREIRO-CASANOVA, 2010). A 

amplitude da amostra, envolvendo diversas instituições do país, segue o que recomendam 

Hill e Hill (2005). Estes questionários serão enviados a todos os estudantes que compõem a 

amostra e reunirão, além das escalas de autoeficácia percebida, dados de identificação, para 

um posterior cruzamento de dados. 

Considerando a natureza das atividades acadêmicas, cujos ciclos costumam 

encerrar-se no período de um semestre letivo (geralmente com duração de quatro meses), 

os estudantes serão convidados a participar da pesquisa ao final de cada semestre letivo, 
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obedecendo ao cronograma previsto neste projeto. O aprofundamento no referencial 

teórico ajudará o pesquisador a delimitar o tempo necessário de exposição à variável para 

que os resultados tornem-se observáveis. Gil (2010) enfatiza que o acompanhamento dos 

participantes deve ocorrer “pelo tempo suficiente para que possam ser detectados efeitos 

relevantes” (GIL, 2010, p.  92) 

Gil (2010) também traz uma variante da pesquisa que será definida de acordo com 

as leituras referentes ao aporte teórico deste trabalho. Segundo o autor, 

também é importante considerar que as coortes podem ser fixas ou 
dinâmicas. Fixas são aquelas que por critério definido no planejamento não 
preveem a inclusão de novos sujeitos após o período fixado para 
recrutamento. Dinâmicas são aquelas que consideram a entrada e saída de 
novos sujeitos durante o seguimento. Nesse caso, os sujeitos entram ou 
saem da coorte quando cumprem critérios de elegibilidade. (GIL, 2010, p. 
93) 

Análise e interpretação dos dados 

Para a análise dos dados coletados, serão confrontados os resultados obtidos entre 

os participantes e os não-participantes dos grupos de violões, visando a “quantificação da 

variável dependente em ambos os grupos e o cálculo das taxas de ocorrência indicativas do 

risco de cada grupo.” (GIL, 2010, p. 93) Serão consideradas, também, as variações nos níveis 

de autoeficácia percebida entre estudantes que ingressaram ou deixaram os grupos 

musicais. 

Considerações Finais 

Por se tratar de um projeto de pesquisa em construção, este ainda carece de 

aprofundamento na teoria, assim como de levantamento de dados referentes ao campo 

empírico e bibliografia complementar. Pretendo, com esta pesquisa, aprofundar os estudos 

de autoeficácia percebida na educação musical, discutindo como essa variável interfere no 

envolvimento dos estudantes nos processos referentes ao seu aprendizado. Também é 

pretensão deste pesquisador tornar os sujeitos envolvidos na pesquisa mais conscientes dos 

impactos de grupos instrumentais dessa natureza na formação dos estudantes de violão. 

Como reflexo, acredito que isto pode estimular os diretores destes grupos e professores 

envolvidos a valorizarem as crenças de autoeficácia nos seus estudantes. Também pretendo, 
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a partir dos resultados da pesquisa, sugerir diretrizes para a estruturação de grupos de 

violão ligados a instituições que oferecem o ensino de violão a nível de graduação, de forma 

a contribuir para melhorias nas crenças de autoeficácia dos estudantes, impactando de 

forma direta o desempenho destes no curso.  
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