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    RESUMO 

 

 

O crescimento da população idosa no mundo, motivado pelo aumento da expectativa 
de vida, apesar de ser uma importante conquista representa um grande desafio: é de 
fundamental  importância associar  longevidade e condições dignas de um 
envelhecimento saudável.  Um olhar nos sentidos (biológico, psicológico e social) e 
seus recursos fazem parte dessa realidade. Com esse intuito, pode-se considerar  a 
atividade artística Canto Coral  bastante adequada para o idoso, pois, utiliza a música, 
o canto e a participação em um grupo social. O presente trabalho resultou de uma 
pesquisa de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, e teve como objetivo 
analisar se a atividade musical Canto Coral  influencia na  vida dos idosos. Foi feita a 
análise de conteúdo dos dados coletados e, nos resultados,  correlacionou-se os 
relatos aos dados de observação. A sistematização e interpretação dos dados, a partir 
das modalidades das respostas e de uma comparação qualitativa, pôde-se sugerir que 
o Canto Coral proporciona efeitos positivos na qualidade de vida dos idosos, por meio 
da melhoria de diversos aspectos da saúde física e mental, como por exemplo: a 
liberação de sentimentos e emoções, a manutenção da memória, o aumento da 
autoestima e o  convívio social. 

 

Palavras-chave: Coral.  Idoso. Música. Autoestima. Qualidade de Vida. 

 

 

 

 

                                                

 

                                   

                                                  

 

                                                   



 

 

   ABSTRACT  

 

 

The growth of the elderly population in the world, motivated by a longer life expectancy, 
despite being a important achievement it represents a great challenge. It is of 
fundamental importance to associate longevity to worthy conditions of a healthy aging. 
A look into the senses (biological, psychological and social) and its resources is a part 
of that reality. With such purpose, artistic activity quire singing can be considered 
adequate to older people because it uses music, singing and social group participation. 
The present study is a result of a exploratory research with a qualitative approach. The 
purpose was to analyze how the musical activity of Choral can influence the lives of 
elderly. The research was elaborated in three stages. The first was the revision of 
literature, related to the theme, such as aging, self-esteem, music and Choral. The 
second was a field research, where   semi-structured interviews were made based on a 
script composed of open questions. The third was the analysis and discussion. An 
analysis of the data collected was made and an attempt was made to relate the results 
to the observation data. The data obtained allow us to conclude that Choral can provide   
positive effects on life quality of the elderly, by improving many aspects of physical and 
mental health, such as:  the release of feelings and emotions, the recovery of memory, 
the improvement of self-esteem and social interaction. 

 

Keywords: Choral. Elderly. Music. Self-esteem. Life quality. 
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INTRODUÇÃO     

 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

Brasil possui uma população total de 187 milhões (IBGE, 2006).  Leme (2000, p.14)  

cita que “a previsão é que, em 2025, teremos mais de 32 milhões de pessoas com 

mais de 60 anos. Seremos a 6ª maior população idosa do mundo”. Os resultados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), evidenciam  a tendência de 

crescimento da população idosa, aproximadamente 20 milhões. Isso equivale a 

10,5% do total da população (PNAD, 2008). 

O crescimento do número de idosos está relacionado ao aumento da 

esperança de vida (número de anos que, em média, as pessoas vivem).  No Brasil e 

em quase todo o mundo, a taxa de mortalidade atingiu a maior redução na 

população idosa, o que tem levado ao seu envelhecimento. A população “muito 

idosa”, de 80 anos ou mais, é a que tem mais se destacado em termos de 

diminuição dessa taxa. Esses dados configuram um enorme desafio para o país 

neste início de século, pois o envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo 

onde ocorrem modificações fisiológicas, psicológicas e sociais.  Importante observar 

que, associado ao aumento da longevidade, temos o aumento do tempo de velhice 

(CAMARANO, 2006). 

Paschoal (2006) retrata que, mais anos vividos podem ser anos de sofrimento 

para os indivíduos e suas famílias; com a presença de doenças, de declínio 

funcional, aumento da dependência, perda da autonomia, isolamento social e 

solidão. Contudo, se o envelhecimento estiver atrelado à autonomia e 

independência, com boa saúde física, desempenhando papéis sociais, a qualidade 

de vida pode ser muito boa.   

Segundo Spirduso (2005) o sedentarismo está mais relacionado às 

imposições sócio-culturais do que à incapacidade funcional. A falta de estímulos e o 

preconceito social contra o idoso é o que influencia essa inatividade e o isolamento 

social. Percebe-se assim que, é importante a prática de atividades, entre elas as 

artísticas, para amenizar essas dificuldades. 
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O envelhecimento da humanidade e a música sempre caminharam juntos. 

Cada indivíduo tem sua bagagem musical. O processamento da música no cérebro 

apresenta diversos efeitos positivos para quem a utiliza. Ela é um recurso 

terapêutico, principalmente, nas áreas cognitivas e límbicas  (SOUZA, 2006).  

Segundo Sacks  a música pode nos acalmar, animar, consolar, emocionar. 

Para pacientes com varias doenças neurológicas ela pode ser ainda mais poderosa 

e ter imenso potencial terapêutico. Essas pessoas podem responder intensamente e 

de maneira específica à música. “Alguns desses pacientes têm problemas corticais 

difusos, decorrentes de acidentes vasculares, doença de Alzheimer ou outras 

causas de demências; outros têm síndromes corticais específicas – perda das 

funções  da linguagem ou do movimento, amnésias ou síndromes do lobo frontal. 

Todas essas doenças e muitas mais podem responder à música”  (Sacks, 2007, 

p.12). 

 A música pode favorecer a memória, evocando lembranças do passado. 

Quando se ativa a memória através da música transmite-se o pensamento de que a 

senescência é um período propício à recordação. Assim, o idoso reconstrói 

experiências do presente e passado. Esta memória advém de um trabalho em que o 

prazer da música suscita o inconsciente a trazer material ao consciente.  A utilização 

de música com prazer, como uma linguagem, contribui para uma maior 

compreensão do mundo e de nós mesmos. Estudos comprovam que a atividade 

muscular, a respiração, a pressão sanguínea, a pulsação cardíaca, o humor e o 

metabolismo são afetados pela música e pelos sons. O corpo é um instrumento, 

configurando-se também como uma caixa de ressonância e a voz, caracterizando o 

som de cada indivíduo  (TOURINHO 2007). 

Aliado à música, o canto vem como uma importante contribuição para 

amenizar as perdas inerentes ao envelhecimento. O canto é a prática da expressão, 

da memória, contribuindo para estruturar o ser humano, propiciar a melhora da 

autoestima e a liberação da afetividade (MILLECCO FILHO; BRANDÃO; MILLECCO, 

2001).  

O Canto Coral é uma das atividades artísticas que pode ser considerada 

bastante adequada para o idoso, pois utiliza a música, o canto e a participação em 

um grupo  social  onde  é  valorizado.  Ribeiro;  Hanayama  (2005)  ressaltam  que  o 
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Canto Coral pode ser praticado amadoristicamente na busca do prazer. Tal 

entusiasmo pode ser evidenciado em cantar canções antigas com os amigos, 

valorizando mais o divertimento do que o próprio canto.  

Paschoal (2006, p. 147) salienta que “o desafio que se propõe aos indivíduos 

e às sociedades é conseguir uma sobrevida cada vez maior, com uma qualidade de 

vida cada vez melhor, para que os anos vividos em idade avançada sejam plenos de 

significado e de dignidade”. Sendo assim, é possível que o Canto Coral consiga, 

entre outros fatores, contribuir para que o idoso deixe de ter a sensação de que é 

somente um sobrevivente e passe a se sentir um indivíduo capaz de inúmeras 

ações, relações sociais e emocionais. 

Nesse sentido esta pesquisa foi conduzida com o objetivo de investigar as 

influências da atividade musical Canto Coral na qualidade de vida do idoso.  
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar se a prática do Canto Coral influencia na melhoria da qualidade de 

vida dos idosos. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

 Descrever o processo de envelhecimento nas perspectivas biológica, 
psicológica e social. 

 Investigar que efeitos em relação à autoestima são relatados por idosos 
participantes do grupo de Canto Coral da UnATI da Universidade Católica de 
Brasília (UCB).  

 Identificar as reminiscências geradas pelas canções antigas nos idosos.  

 Apresentar os efeitos físicos, psicológicos e sociais proporcionados pela 
música, o canto e  a participação em um Coral na vida dos idosos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

Apresentaremos alguns aportes teóricos que fundamentam os processos 

biológico, fisiológico e social próprios do processo de envelhecimento.  

Ângulo e Jiménez (2000) comentam que apesar de toda estigmatização da 

velhice, o mundo está “embranquecendo os seus cabelos” numa medida nunca 

antes registrada, em decorrência do fenômeno denominado envelhecimento 

sociodemográfico da população, ou seja, o aumento da proporção de indivíduos 

considerados velhos em relação à população em geral.  

A evolução das ciências bem como a evolução das práticas médicas; a 

realidade da infraestrutura de saneamento básico e a qualidade da ação de agentes 

sanitaristas; a educação; a indústria farmacêutica; o aparelhamento dos hospitais; a 

adoção de novos hábitos alimentares e de vida; tudo isso, somado ao amor pela 

vida, traz a expectativa ampliada da existência: viver mais tempo. “Daí decorre o 

aumento do contingente de pessoas incluídas na faixa etária mais elevada, mais 

alta: os idosos” (LOUREIRO, 2004, p.34). 

 

2.1.1 Processos biológicos 

 

A preocupação com a velhice e todas as modificações decorrentes do avanço 

da idade, existiu desde as civilizações mais antigas. No decorrer do tempo, cada 

sociedade reservou para seus idosos uma função e um lugar determinado, 

privilegiado ou marginalizado, dependendo de suas necessidades e valores.  

Beauvoir (1990) afirma que, no decorrer dos séculos, a velhice foi  tratada e 

descrita, em sua maioria, de forma estereotipada e preconceituosa. Eram 

enfatizados os aspectos biológicos, isto é, a decadência do corpo, a doença, o mau 

cheiro que o velho exalava. Relata ainda ter havido uma forte presença do idoso em 
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obras literárias e em peças teatrais sendo, geralmente, representado/retratado como 

uma caricatura. 

O envelhecimento sendo analisado biologicamente é um processo natural, 

dinâmico, progressivo e irreversível, que se inicia no nascimento e finaliza com a 

morte. Provoca no organismo várias modificações, entre elas temos, as morfológicas 

(alterando as formas do corpo), como o aparecimento de rugas, cabelos brancos e 

as bioquímicas (diretamente ligadas às transformações das reações químicas 

presentes no organismo), como a atividade glandular alterada (SANTOS, 2001). 

O processo de envelhecimento é normalmente acompanhado de um declínio 

das funções, ocasionando alterações como: a degeneração das estruturas 

articulares e a redução da amplitude dos movimentos das articulações, podendo 

gerar desestabilização (GOMES; DIOGO, 2004). Manãs (2000) comenta que o 

aumento da pressão arterial  pode desenvolver cardiopatias isquêmicas e acidentes 

vasculares cerebrais. As perdas na capacidade funcional dificultam a execução de 

tarefas físicas, a preservação de atividades mentais e uma situação adequada de 

integração social (BRITO; LITVOC, 2004).  

A habilidade motora sofre a influência de atrofias cerebrais causadas pela 

perda de células neuronais e das alterações bioquímicas do tecido cerebral. Com 

isso, há uma diminuição da produção dos neurotransmissores cerebrais, que 

constitui uma das alterações mais importantes do processo de envelhecimento 

porque comprometem as funções motoras. Essa alteração da capacidade funcional, 

também definida como “a incapacidade de funcionar satisfatoriamente sem ajuda, 

por motivos de limitações físicas ou cognitivas, constitui um dos fatores mais 

significativos da dependência funcional do idoso. Esta dependência, por sua vez, 

tende a levar a uma deterioração geral, porque geralmente é acompanhada do 

estado de desamparo e da falta de motivação” (GOMES; DIOGO, 2004, p.117). 

Segundo Yassuda (2006) a memória é uma das mais importantes funções 

cognitivas do homem. Ela é a base para o desenvolvimento da linguagem e  também 

se altera, ocasionando um declínio, mesmo no envelhecimento saudável. Stuart 

Hamilton (2002) comenta que, alguns fatores são mais importantes do que outros na 

predição da perda da memória relacionada à idade, como o estado emocional, o 

nível de instrução, o fator socioeconômico.   
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Entre as principais alterações fisiológicas do aparelho respiratório associadas 

ao processo do envelhecimento, destacam-se: perda das propriedades de retração 

elástica do pulmão, enrijecimento da parede torácica e a diminuição da potência 

motora e muscular. São fatores limitantes que,  para os idosos podem comprometer 

a reserva funcional, tornando-os sintomáticos (GORZONI;RUSSO,2006). 

Quando o corpo envelhece ocorrem também alterações no processo vocal, 

caracterizando o envelhecimento da voz, chamado de presbifonia. O início da 

presbifonia, seu desenvolvimento e o grau de deterioração vocal dependem de cada 

indivíduo, de sua saúde física e psicológica e de sua história de vida, além de 

fatores constitucionais, raciais, hereditários, alimentares, sociais e ambientais, 

incluindo aspectos de estilo de vida e atividades físicas (ROCHA et al, 2007). 

 

2.1.2 Processos psicológicos 

 

Segundo Santos (2001), foi a partir do século XX que o envelhecimento 

passou a ser estudado mais amplamente, porque, junto às transformações 

corporais, os indivíduos apresentavam mudanças de comportamento, de papéis, de 

valores, de status e de crenças, conforme os grupos etários a que pertenciam, e em 

função de suas adaptações ao longo da vida. Atualmente, psicólogos trabalham a 

questão do envelhecimento e da velhice, enfatizando as dimensões individuais e 

situando os sujeitos dentro do contexto social onde estão inseridos. 

Do ponto de vista da psicologia, o envelhecimento retrata-se na capacidade 

do idoso em adaptar-se às perdas físicas, sociais e emocionais, e de conseguir 

contentamento, serenidade e satisfação na vida. Uma  autoestima  positiva estimula 

a aceitação do risco e a participação em novas e desconhecidas funções 

(SMELTZE; BARE, 2002).  

Santos Filho (1999) cita que, os principais fatores que influenciam o 

envelhecimento do nosso corpo são o tempo,  a hereditariedade e o meio ambiente, 

sobre os quais nós temos muito pouco controle. Existem, contudo, outros aspectos 

de nossa vida, tais como a dieta,  o  estilo  de  vida  e  a  prática  de  atividade  física 
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regular, que podem afetar beneficamente o processo de envelhecimento  e 

aumentar nossa qualidade de vida e bem-estar. 

No presente trabalho consideramos que o Canto Coral em um grupo de 

idosos pode contribuir para a qualidade de vida. Fundamentamos nossa discussão a 

respeito desse conceito em Paschoal (2006), onde ele afirma que a qualidade de 

vida é multidimensional e tem como aspectos: o físico, o psicológico e o social. 

Encontramos as seguintes variáveis inseridas: saúde percebida, capacidade 

funcional e bem-estar subjetivo (satisfação). Estudos mostram que o construto 

qualidade de vida é subjetivo. No processo de construção de um instrumento, para 

avaliar qualidade de vida na velhice, o autor propôs a seguinte definição para esse 

construto: 

 

Qualidade de Vida é a percepção de bem-estar de uma pessoa, que deriva 
de sua avaliação do quanto realizou daquilo que idealiza como importante 
para uma boa vida e de seu grau de satisfação com o que foi possível 
concretizar até aquele momento (PASCHOAL, 2006, p.149). 

 

 

Outrossim podemos mencionar o conceito de qualidade de vida aceito pela 

Organização Mundial  da Saúde (The WHOQOL Group,1995): “Qualidade de Vida é 

a percepção do indivíduo acerca de sua posição na vida, de acordo com o contexto 

cultural e o sistema de valores com os quais convive e em relação a seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações.” 

 

 

Freire (2003, p.26) cita um modelo teórico para um bem-estar psicológico na 

velhice, cujos efeitos são reproduzidos no bem-estar: 

 

a) Autoaceitação: implica  uma atitude positiva do indivíduo em relação a si 
próprio e a seu passado; implica reconhecer e aceitar diversos aspectos de si 
mesmo, incluindo características boas ou más. 

b) Relações positivas com os outros: envolve ter uma relação de qualidade com 
os outros, ou seja, uma relação calorosa, satisfatória e verdadeira; preocupar-
se com o bem-estar alheio; ser capaz de relações empáticas, afetuosas. 
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c) Autonomia: significa ser autodeterminado e independente; ter habilidade para 
resistir às pressões sociais para pensar e agir de determinada maneira; 
avaliar-se com base em seus próprios padrões. 

d) Domínio sobre o ambiente: ter senso de domínio e competência para manejar 
o ambiente; aproveitar as oportunidades que surgem à sua volta: ser hábil 
para escolher ou criar contextos apropriados às suas necessidades e valores. 

e) Propósito de vida: implica ter metas na vida e um sentido de direção; o 
indivíduo percebe que há sentido em sua vida presente e passada; possui 
crenças que dão propósito à vida; acredita que a vida tem um propósito e é 
significativa. 

f) Crescimento pessoal: o indivíduo tem um senso de crescimento contínuo e de 
desenvolvimento como pessoa; está aberto à novas experiências; tem um 
senso de realização de seu potencial, e suas mudanças refletem 
autoconhecimento e eficácia.   

 

 

Existem muitos casos de homens e mulheres que não envelhecem, mantendo 

todas ou quase todas as características psicológicas de forma viva e fascinante. 

Esses idosos vivem uma vida intensa e positiva em relação a si próprios, 

reconhecendo e aceitando diversos aspectos sobre si mesmos, como características 

boas e más. E o mais importante com metas e objetivos, fazendo com que, em suas 

vidas, o passado e o presente tenham sentido e um produto significativo. 

 

2.1.2.1 Autoconceito 

 

O autoconceito compreende as percepções do indivíduo sobre si mesmo. 

Freire afirma que do ponto de vista sociológico e psicológico, o âmago do 

autoconceito é o self, “a consciência que o indivíduo tem de sua contínua identidade 

e de sua relação com o ambiente, ou do que vê como essencial sobre si mesmo” 

(FREIRE, 2006, p.1264). 

Cárdenas (2000) afirma que o self  é um construto expresso  na linguagem de 

quem fala de si mesmo, avalia-se, define-se e  qualifica-se. É a narrativa vestindo-se 

de palavras para dar luz a conceitos, juízos de valor e sentimentos sobre si  mesmo. 
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O autoconceito de um indivíduo, mesmo que influenciado pela sua 

comunidade, é, essencialmente, uma “decisão” pessoal, o que faz com que não seja 

previsível. Sendo o autoconceito  compreendido como conjunto de percepções que o 

indivíduo tem de si próprio, as percepções são formadas pelas avaliações e reforços 

de pessoas significativas, pelas autoatribuições que o indivíduo realiza no seu 

comportamento e pela experiência e interpretações do ambiente onde se inserem 

(SHAVELSON; BOLUS, 1982). 

Segundo Fernandez (2002), o autoconceito é o componente básico do 

psiquismo, que facilita a compreensão do indivíduo sobre si, em sua totalidade. O 

autoconceito controla e organiza a conduta e constitui uma fonte de saúde física e 

mental. Ele também concebe o autoconceito como o construto geral referente a si 

mesmo, o self. Construtos como autoestima e autoimagem também participam do 

autoconceito de forma indissociável como referenciais do self. 

 

2.1.2.2  Autoestima 

 

O vocábulo estimar, de origem latina, estimãre, apresenta dois significados: 

avaliar e amar (CUNHA, 2001). Dessa forma, etimologicamente, autoestima é, ao 

mesmo  tempo, uma autoavaliação e o sentimento que se tem por si mesmo. 

Blackerby (2002) pontua que a autoestima é a soma, em nível de 

identidade/crença, de todas as autoimagens que o indivíduo tem sobre vários 

aspectos de si próprio. Para ele, autoestima e autoimagem provêm da resposta a 

duas perguntas, respectivamente: “Que tipo de pessoa eu sou?” e, “Que evidência 

tenho  disso?” A evidência, é o que se sente no mundo ao redor, é o que se vê, 

ouve, sente e cheira  sobre si mesmo. O significado da evidência é o conjunto de 

atributos, qualidades ou características. A soma disso tudo forma a autoimagem  e o 

significado atribuído a essa soma é a autoestima. 

A autoestima implica termos uma visão geral de como somos e de como 

achamos que os outros veem. Ela pode ser positiva ou elevada (avaliação é boa),  

negativa ou baixa (avaliação é ruim). É de acordo com essa avaliação que 
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conduzimos grande parte de nosso comportamento e programamos nossas vidas 

(ERBOLATO; LEITE, 2000).  

André e Lelord (2003) retratam que a autoestima assenta-se sobre três 

pilares: o amor a si mesmo, a visão de si mesmo e a autoconfiança. O amor a si 

mesmo é o elemento mais importante: "estimar-se implica avaliar-se, mas amar-se 

não está sujeito a nenhuma condição. Amamo-nos a despeito de nossos defeitos e 

limites, fracassos e revezes, simplesmente, porque uma pequena voz interior nos diz 

que somos dignos de amor e de respeito". A visão de si mesmo é uma avaliação 

subjetiva, que pode ser bem ou mal sedimentada, de qualidades e defeitos que o 

indivíduo faz de si mesmo. A importância maior não é dada à realidade dos fatos e 

sim à certeza "que se tem de ser portador de qualidades ou de defeitos, de 

potencialidades ou de limites". A autoconfiança refere-se à capacidade de agir, 

adequadamente, em situações consideradas importantes. Entre as três bases, é a 

mais objetiva porque se traduz em ações. Tais ações irão desenvolver ou manter a 

autoestima (ANDRÉ; LELORD, 2003, p.17). 

Podemos, de forma mais abrangente, apontar situações que, quando 

presentes na vida de uma pessoa, são precipitadoras ou mantenedoras de uma 

baixa autoestima, tais como: críticas, rejeições, humilhações, abandono, 

desvalorizações e perdas. Importante frisar que a construção dessa percepção 

negativa de si mesmo é resultado de interações sociais (familiares, escolares, 

profissionais, entre outras). Nelas, a pessoa vivencia situações em que é colocada 

numa posição de sentir-se inferiorizada e de menor valia. 

 

2.1.2.3 Afetividade 

 

Afetividade é um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a 

forma de emoções, sentimentos e paixões. Sempre acompanhados da impressão de 

dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou 

tristeza. Portanto, a afetividade exerce um papel fundamental nas correlações 

psicossomáticas básicas, além de influenciar na percepção, na memória, no 
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pensamento, na vontade e nas ações, e ser, assim, um componente essencial da 

harmonia e do equilíbrio do ser humano (FERREIRA, 1994).  

 

2.1.3 Processos sociais 

 

As relações familiares são as que o idoso vive com mais intensidade e 

assiduidade, pois, ao longo da história, a estrutura familiar foi fundamental para ele, 

em vários aspectos: do mando e da influência, do cuidado e da proteção, da 

aceitação e valorização social de sua experiência acumulada (RODRIGUES; 

RAUTH, 2006). 

Neri (2001) afirma que, a percepção de bem-estar resulta da avaliação que o 

indivíduo faz da sua vida em geral ou de seus domínios, tendo por base seus 

próprios padrões, valores e crenças. Ele é um componente importante da qualidade 

de vida e do envelhecimento satisfatório.  

A velhice é um processo social. Ninguém envelhece da mesma forma. A 

femininização da velhice, entendida como o aumento do número de mulheres na 

população idosa, é um fenômeno mundial que ocorre tanto em países de primeiro 

mundo como em países pobres. Segundo o IBGE (2009), no Brasil, em 2003, a  

população de mulheres idosas era maior  que a de homens. Essa proporção era de 

55,9% e 44,1%, respectivamente. A expectativa de vida das mulheres em 2006 (82.4 

anos) era superior à dos homens (79.3 anos). Entretanto, essa diferença, não indica 

uma melhor condição de saúde das idosas e, consequentemente, uma melhor 

qualidade de vida. 

A viuvez não é a única razão da solidão das mulheres idosas. O aumento de 

divórcios, separações ou mesmo o celibato tendem a gerar solidão e isolamento 

social. No entanto, encontra-se grande  número de idosas sozinhas que assim ficam 

por opção. Inúmeros casos relatados demonstram mulheres que, nesta fase de suas 

vidas, experimentam uma liberdade até então desconhecida, uma vez que passaram 

boa parte de suas vidas sob o jugo do homem, quer como filhas, quer como 

pessoas. A viuvez ou a separação podem trazer a possibilidade de liberdade e 
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alegria, isto quando houve uma relação de autoritarismo e posse (MONTEIRO, 

2002). 

 

2.2  CANTO CORAL 

 

Procuramos abordar características da atividade musical Canto Coral, os tipos 

de Corais, a relevância da música, o canto e as canções na vida do idoso.  Efeitos 

positivos serão apresentados, uma vez que, assim como o processo de 

envelhecimento, essa tríade acompanha o ser humano desde o seu nascimento. O 

embasamento teórico para desenvolver esta unidade foi fundamentado em autores 

cuja reflexão  aponta  para a relevância do tema. 

 

2.2.1 O Coro 

 

O Coro, no decorrer dos tempos, tem tido regência, espaços, coralistas e 

funções diferenciadas. Seu surgimento está ligado à história da arte, à riqueza 

cultural da Grécia Antiga. “ O termo Chóros (kóros) tem um sentido muito amplo e 

passou, através do tempo, por diversos significados. Do original choros grego 

formou-se, através do latim, o termo italiano: coro; o francês: choeur, o inglês: choir, 

o alemão: chor; o Kor, dos Países Baixos e os Kor dos eslavos.” (ZANDER,1987, 

p.165). 

Os trabalhos com grupos vocais nas mais diversas comunidades, empresas, 

instituições e centros comunitários podem realizar a integração entre os mais 

diversos profissionais, pertencentes a uma variedade de classes socioeconômicas e 

culturais, em uma construção de conhecimento de si (da sua voz, de cada um, do 

seu aparelho fonador) e da realização da produção vocal em conjunto, culminando 

no prazer estético e na alegria de cada execução com qualidade e reconhecimento 

mútuos. Além disso, os conhecimentos adquiridos pelos participantes do Coral 

influenciam na apreciação artística e na motivação pessoal de cada um, 
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independentemente de sua faixa etária ou de seu capital cultural, escolar ou social 

(ZANINI, 2002). 

Zanini (2002) divide os tipos de Corais em Educacional, Empresarial, Artístico 

e Terapêutico . Apresentaremos a seguir algumas características de cada tipo. 

 

2.2.1.1 Coro Educacional 

 

Ao abordar o Coro como elemento educacional, passa-se a enfocá-lo como 

um meio de proporcionar desenvolvimento cognitivo a seus participantes, ou seja, 

que seus dirigentes tenham o objetivo de formação, seja musical ou de outros 

conteúdos de cunho educacional (ZANINI,2002).  

Zagonel (1991), citada por Morelenbaum (1999, p.35), especifica algumas 

características análogas entre os métodos de educadores musicais, que muito 

contribuíram para uma nova visão da musicalização, como Dalcroze, Orff, Kodally e 

Willens: 

a) a predominância da prática em relação à teoria; 

b) direito de todos ao aprendizado musical, e não somente de alguns       
privilegiados mais dotados; 

c) concepção mais abrangente do ensino da música, tendo por objetivo o 
desenvolvimento do ser humano em sua totalidade e a sensibilização a uma 
arte, e não somente um treinamento técnico que leve ao domínio de um 
instrumento: nascimento de uma proposta musical; 

d) utilização do corpo e do movimento para concretização de experiências       
musicais; 

e) ênfase à audição e não à escrita e à leitura. 

 

Mathias (1986, p.21) cita que “o grupo coral poderá ser um agente 

transformador da sociedade por meio de sua educação musical [...] e buscar o som 

de cada ser humano para que ele possa se inserir num processo de educação 

musical libertadora”. Para o autor, o regente deve realizar o papel de educador 

musical, desenvolvendo o ritmo, o som, a coordenação motora e a criatividade 

através de exercícios por ele propostos.  
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Silva (2001, p.24) afirma que “a música poderá contribuir para um maior 

desenvolvimento sensível e intelectual através do Canto Coral num processo 

interdisciplinar com as outras linguagens artísticas”. A autora desenvolveu um 

trabalho com coro de adolescentes numa escola pública de ensino regular, 

fundamentando sua atuação em itens propostos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, objetivando utilizar diferentes linguagens para produzir, expressar e 

comunicar idéias, além de promover conhecimentos fundamentais a respeito das 

dimensões sociais, materiais e culturais brasileiras. De acordo com os resultados 

obtidos na pesquisa, concluiu-se que o processo de interligar as disciplinas, através 

do Canto Coral proporcionou aos alunos uma visão do todo, motivando-os no 

desenvolvimento escolar. 

 

2.2.1.2 Coro Empresarial 

 

Diversas empresas têm optado, atualmente, por mobilizar grupo de 

funcionários aptos a conduzir ensaios e apresentações. 

Ao desenvolver esse tipo de atividade, as empresas têm como principais 

objetivos: obter maior integração entre seus participantes, buscar a melhora da 

qualidade de vida de seus funcionários e também, divulgar seu nome a partir da 

apresentação do grupo (Marketing). 

 

[...] a existência de um coral numa empresa é um fator altamente positivo, 
com efeitos que se refletem tanto internamente, no seu dia-a-dia, como 
externamente, na sua imagem dentro da comunidade onde está inserida. 
Externamente porque enriquece a imagem da empresa junto a outras 
entidades culturais, clubes, associações, universidades, ou seja, o seu 
público externo. E internamente porque a atividade coral aproxima e facilita 
a convivência entre os funcionários [...] além de estimular ideais a todos os 
funcionários, aprimorando-lhes o gosto e a sensibilidade, com indiscutíveis 
reflexos em sua produção individual dentro da empresa. 
(MORELEMBAUN,1999, p.28) 
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2.2.1.3 Coro Artístico 

 

Martinez (2000) enuncia pontos característicos que fundamentam a 

classificação de um coro artístico, através dos tempos, tendo em vista um contexto 

histórico musical e de acordo com seu repertório, dimensões e peculiaridades 

vocais. Para o autor, os conjuntos corais podem ser:  madrigal, coro de câmara, coro 

sinfônico e coro lírico. 

 

a) Madrigal: as vozes deverão ser leves e brancas, ou seja, com um vibrato 
natural e com um controle absoluto sobre ele; o repertório à capella e o 
pequeno conjunto vocal é formado em torno de 24 cantores. 

b) Coro de Câmara: pequeno conjunto vocal com tamanho suficiente para ser 
introduzido em uma Câmara. Esse formato teve seu apogeu no século XVIII, 
surgindo a necessidade de maior poderio vocal para apresentações em 
grandes salas de ópera e concertos, passando as vozes e os instrumentos a 
ter a mesma importância. 

c) Coral Sinfônico: firmou-se no século XIX, época marcada de grandes 
sinfonias e obras Coral-Sinfônicas. 

d) Coro Lírico: é o clímax da música Coral. Necessita de grande poderio vocal e 
que seus integrantes possuam expressão corporal. Exige o canto e a 
representação juntos. É a ópera, representação de uma novela ou um épico 
de forma cantada. O coralista lírico precisa atuar como cantor e ator. 

 

  

Em suma, a principal característica de um Coro Artístico é a estética. O 

regente deverá definir o melhor programa a ser interpretado. Zander afirma que esse 

deve seguir uma estruturação lógica, adequada e estética. “As obras de arte, as 

mais belas, colocadas num lugar inadequado, perdem muito de seu efeito interior, 

perdem em vida, e não refletem o que deveriam. [...] Na música, também, é preciso 

haver uma certa relação e concordância não só íntima e expressiva, mas também 

formal” (ZANDER,1987, p.315). 
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2.2.1.4 Coro Terapêutico 

 

A origem do termo terapêutico vem do grego, onde therapeia significa cuidar, 

assistir, ajudar, tratar.  

Segundo Zanini (2002), o Coro Terapêutico para a Terceira Idade consiste 

num grupo conduzido por um musicoterapeuta, com objetivos terapêuticos, nos 

quais o cantar é a ferramenta para a comunicação, expressão, prazer e 

relacionamento social.  

Ainda, segundo a autora, as atividades do Coro Terapêutico são:  exercícios 

vocálicos, cantar músicas selecionadas pelo grupo, exercícios para relaxamento e 

de respiração, jogos musicais e de memória  e outros. Tudo isso visa proporcionar a 

valorização da identidade e da autoexpressão, o estímulo ao conhecimento do 

corpo, a relação corpo-voz-emoção, a melhora da qualidade de vida e das relações 

intra e inter-pessoais, a amplificação da voz, a revitalização do aparelho fonador e a 

prevenção de problemas de saúde mental, demências e perdas de memória.  

 

2.3 CANTO, MÚSICA E CANÇÕES 

 

Desde os tempos remotos, a música enquanto elemento de cura, aparece  

como uma prática milenar entre várias culturas , podendo-se afirmar que ela está 

impregnada no inconsciente individual e coletivo do homem. Segundo Barcellos 

(1992a), a música acompanha cada indivíduo desde antes de seu nascimento e é 

utilizada como elemento de expressão individual e coletiva estando inserida em 

quase todas as atividades do homem. 

Por meio da música é possível expressar idéias, sentimentos, frustrações, 

medos, elaborar pensamentos, etc. Ela tem a capacidade de transcender o tempo, 

ultrapassar não só séculos e décadas como também permanecer entre as diferentes 

culturas e gerações,  dando sentido a momentos e épocas, acompanhando o 

processo de envelhecimento (TOURINHO,2004). 
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Nos povos primitivos, o feiticeiro utilizava danças e músicas cerimoniais, a 

“música de cura”, no tratamento de doentes. Segundo Leinig (1977), em 1899, o 

antropólogo inglês Flandres Petrie encontrou  em papiros  egípcios os primeiros 

relatos  sobre a influência da música no homem. Relatava o benefício da música na 

fertilidade feminina. Na Grécia antiga, acreditava-se que a doença consistia no 

desequilíbrio dos elementos que constituíam a natureza humana e  a música poderia 

causar o seu  reequilíbrio a partir da catarse das emoções, do enriquecimento da 

mente e do domínio das emoções, com a utilização de  melodias que levavam ao 

êxtase.  

Toro (2000) relata sobre o importante papel terapêutico da música pelos 

grandes filósofos gregos: para Aristóteles a música tinha a capacidade de      facilitar  

uma catarse emocional; para Platão, a  música  trazia  serenidade  e  para  

Pitágoras trazia   a  possibilidade de restabelecer a harmonia espiritual, 

descrevendo-a como  a medicina da alma.  

Ainda segundo este autor, na Idade Média, o poder da Igreja foi contra os 

estudos médicos, trazendo um período de certa estagnação científica. A música  

deixou de ser utilizada como prática médica e as doenças, principalmente as 

mentais, eram consideradas como causadas por influências demoníacas. As 

universidades surgiram no século XII, em cujos currículos também incluíam a 

música. No entanto, a Igreja assumiu a tarefa de moldar a forma e o uso da música.  

Com o Renascimento, a medicina voltou a ser integrada a tendências 

metafísicas e filosóficas, à música e à astrologia. No século XVI, o médico, músico e 

astrólogo Paracelso afirmou que os loucos eram doentes, necessitando de 

tratamento humano, médico e espiritual. A música integrava-se nesses tratamentos. 

A filosofia racionalista de Rene Descartes (1596-1650) foi combinada com as bases 

da “Doutrina dos Afetos”, uma teoria estética do período barroco, a qual admitia que 

a música  reproduzia as emoções e afetos humanos mais importantes.  No século 

XIX, Philippe Phinel, médico fundador da Psiquiatria na França, iniciou o trato moral 

nos asilos, no qual incluía a música que deveria ser “harmoniosa” (GATTI, 2005). 

A relação entre música e saúde remonta a tempos antigos e, com o seu 

aprofundamento, os mitos, as lendas e o senso comum foram sendo substituídos por 
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pesquisas científicas na área médica, de assistência e cuidado e na musicoterapia. 

O uso terapêutico da música de uma forma experimental e controlada 

cientificamente é um tanto recente, tendo seu desenvolvimento se acelerado após a 

2ª Guerra Mundial, a princípio nos Estados Unidos, em hospitais para reabilitação 

dos feridos de guerra (GATTI, 2005). 

Segundo Souza a música tem uma extraordinária capacidade de evocar  e 

modular emoções, uma relação estrutural profunda da linguagem e  uma profunda 

manutenção na memória. Em relação à utilização da música como aliada em 

tratamentos terapêuticos a autora afirma que, “com o avanço das pesquisas 

científicas no que se refere aos desafios do envelhecimento, bem como dos estudos 

funcionais da música no ser humano, as várias modalidades de tratamento foram 

surgindo como coadjuvantes ao tratamento médico convencional. Com os resultados 

positivos, muitas dessas formas de tratamento acabaram por serem indicadas como 

a terapia principal em determinados casos” (Souza, 2006, p.1216). 

Conforme Miranda e Godelli (2003, p.89), a música é estímulo que promove 

aos idosos: 

a) respostas físicas que afetam: pressão arterial, freqüência cardíaca, 
respiração, dilatação pupilar, tolerância à dor, e outros;  

b) respostas emocionais  como : alterações nos estados de ânimo, no afeto;  

c) integração social; 

d) comunicação: auxiliar nos problemas de comunicação verbal;   

e) expressão  emocional: facilitadora da expressão de emoções com o uso da 
comunicação não-verbal;  

f) a utilização do tempo com atividades envolvendo música, melhorando a 
qualidade de vida;  

g) associações extramusicais com outras épocas, pessoas, lugares evocando 
emoções ou outras informações sensoriais que estão guardadas na memória. 

 

Usando música com prazer, fazendo dela uma linguagem, estaremos, 

conscientemente, contribuindo para maior compreensão do mundo e de nós 

mesmos.  
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A música reflete o que se conserva na memória e consegue resgatar 

reminiscências, reestruturando a história coletiva e individual.  Segundo Souza 

(2006, p.1218), tanto o processo de envelhecimento quanto a música pertence ao 

tempo. “Um tempo que marca o corpo e constrói a memória. As músicas de nossas 

vidas fazem parte dessa construção. São canções de ninar, as músicas da escola, 

os brinquedos cantados, as canções cívicas, as canções de amor, de amizade, 

enfim, de todos os tempos e sentimentos”. 

A recordação para o idoso é um processo de reconstrução da vida vivida. É 

um mecanismo de  reafirmação da própria identidade, trazendo  benefícios de 

restauração do equilíbrio psíquico , assim como manutenção e melhora do senso de 

integridade dos idosos (GATTI,2005). 

Assim como a música, o canto e as canções acompanham o ser humano 

desde o seu nascimento. Segundo Benenzon (1988), quando, por meio do tato, 

percebemos o pulso, que é o ritmo que produz o fluir do sangue pela artéria radial, 

não temos um ritmo audível, mas há a possibilidade de imitá-lo com um movimento 

de pés, de palmas ou de voz.  

Bruscia (2000, p.68), comentando as possibilidades de autoexpressão no 

processo musicoterápico, afirma que ao cantarmos ou tocarmos instrumentos 

“liberamos nossa energia interna para o mundo externo, fazemos nosso corpo soar, 

damos formas a nossos impulsos, vocalizamos o não dizível ou as ideias não 

pronunciáveis e destilamos nossas emoções em formas sonoras descritivas” . 

Millecco Filho; Brandão; Millecco (2001, p.96) desenvolveram uma 

categorização das funções do canto: 

a) o canto falho, que pode revelar uma tentativa de mascaramento defensivo, 
principalmente, nos casos de esquecimento da letra da música;  

b) o canto como prazer, mobilizando emoções e revelando sentimentos;  

c) o canto  como expressão de vivências inconscientes, nos momentos onde as 
palavras não conseguem ser ditas, nas canções podem emergir os conteúdos  
bloqueados;  

d) o canto como resgate, possibilitando resgatar um momento  vivido ;  
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e) o canto desejante, na espera de algo que ainda se espera viver;  

f) o canto comunicativo, entre o musicoterapeuta e o paciente, ou entre os 
membros de um grupo terapêutico;  

g) o canto corporal, afetando o corpo de duas maneiras: objetivamente, pela 
ação do canto no organismo humano e, subjetivamente, agindo sobre as 
emoções. 

 

Rocha; Amaral; Hanayama (2007) retratam que os que praticam o canto 

amador, visam a busca apenas de prazer, fazendo desta atividade uma terapia para 

sua vida. Seu interesse é o convívio social.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta é uma pesquisa de caráter exploratório, com abordagem qualitativa e 

teve como objeto de estudo identificar influências  do canto e da música na 

qualidade de vida de idosos participantes de um Coral da Terceira Idade. Para 

Richardson et al (1999, p.66), “estudos são exploratórios quando não se tem 

informação sobre determinado tema e se deseja conhecer o fenômeno”. 

Bogdan e Biklen (1994) afirmam que na abordagem qualitativa, os sujeitos 

pesquisados podem ser observados quanto ao comportamento, quanto à emoção, 

suposições e outros aspectos que podem influenciar na compreensão do tema 

objeto de pesquisa; por isso, o pesquisador pode verificar, por exemplo, a forma de 

expressão de sentimentos, de preconceitos, entre outros. Segundo Minayo, (2006, 

p.57), esta abordagem permite desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos 

referentes a grupos particulares, propiciando a construção e revisão de novos 

conceitos e categorias durante a investigação. ”Caracteriza-se pela empiria e pela 

sistematização progressiva de conhecimento até a compreensão da lógica interna 

do grupo ou do processo em estudo”. 

A pesquisa foi realizada com o Coral “Sempre Jovem”, na Universidade 

Aberta da Terceira Idade (UnATI) da UCB. Em 1995 a UCB iniciou suas atividades 

com um grupo interno de trabalho – GIT indicado para estudar e desenvolver 

atividades junto à terceira idade. Este grupo foi responsável pelo início da 

Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade Católica de Brasília- UnATI/ 

UCB (Silva, 2005). No mesmo ano, o Coral “Sempre Jovem” começou suas 

atividades. 
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3.2 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

3.2.1 Entrevista 

 

No momento em que o idoso usa sua voz para contar sua história, ele é 

sujeito em processo de constituição e objeto da própria reflexão. Recordar é 

reconstruir, refletir, ressignificar.  A lembrança é evocada junto com sua significação, 

que se desdobra em duas: a do passado que é lembrado – que pertence só ao 

sujeito – e a do momento presente, no qual o sujeito, ao falar do que lembra, 

constrói conjuntamente com  o  seu interlocutor  novos sentidos (BRANDÃO, 2002). 

A comunicação verbal   é uma forma privilegiada  de integração recíproca e 

densa enquanto fato social. Considerando o idoso como  sujeito desta pesquisa, 

achamos  interessante utilizar  o contato direto, entrevistado/entrevistador a partir de 

entrevistas semiestruturadas com informação verbal. Este tipo de entrevista foi 

escolhido como procedimento de coleta de dados para obtermos informações sobre 

os efeitos do canto, música, canções e reminiscências nos idosos (MINAYO, 2006). 

Foram entrevistas realizadas a partir de uma estrutura básica, não aplicada 

de forma rígida, baseadas em um roteiro composto de questões abertas, como por 

exemplo: “Cantar num Coral?”, “Canções e lembranças?”.  O entrevistado discorreu 

livremente sobre os temas propostos (MOREIRA, 2002). O objetivo desta escolha foi 

a obtenção do maior enriquecimento das respostas obtidas.   

 

3.2.2 Observação 

 

Minayo (2006) comenta que para alguns estudiosos, a Observação 

Participante é tão importante que, além de utilizá-la como uma estratégia no 

conjunto da investigação, torna-se o próprio método, para compreensão da 

realidade. 
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Ainda segundo a autora, Schwartz e Schwartz  propõem a seguinte 

formulação: 

 

“Definimos observação participante como um processo pelo qual mantém-
se a presença do observador numa situação social, com a finalidade de 
realizar uma investigação científica. O observador está em relação face a 
face com os observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário 
cultural, colhe dados. Assim o observador é parte do contexto sob 
observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por este 
contexto” (MINAYO, 2006, p.274). 

 

 

O processo utilizado para a realização deste trabalho foi a observação 

participante, com uso de um caderno de campo para as anotações do que foi 

observado, bem como para as informações e os questionamentos. Foram 02 (duas) 

observações  por semana, em um período de 12 (doze) semanas. As atividades 

observadas tinham sessões com duração de 2 (duas) horas  e eram compostas de 

aquecimento de voz,  exercícios respiratórios e corporais, o canto de canções 

pertencentes a um repertório selecionado pelo próprio regente.  Na sua totalidade as 

músicas cantadas eram canções antigas conforme o repertório apresentado no 

APÊNDICE  A. 

 

3.3 LOCAL DA PESQUISA 

 

As atividades foram realizadas no Auditório do Prédio São João Bosco, Bloco 

G, da UCB, localizada no Campus I, Taguatinga, Distrito Federal. O auditório é um 

espaço amplo, com 200 cadeiras, acústica, material de áudio e vídeo. Além das 

atividades do Coral, o auditório é utilizado para palestras, seminários e outros 

eventos. 
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3.4 PARTICIPANTES  

 

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília (UCB) e pelo 

Comitê de Ética desta instituição foram convidados como sujeitos desta pesquisa, 21 

(vinte e uma) idosas participantes do Coral “Sempre Jovem”, da UnATI – UCB.  Este 

Coral é composto por 70 idosos de ambos os gêneros. Foram selecionados para 

participar da pesquisa só coralistas do gênero feminino, pois os homens se 

recusaram a participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: a recusa em 

participar da pesquisa, não ser do Coral “Sempre Jovem” e ter idade inferior a 60 

anos. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa que resultou neste trabalho foi aprovado pelo Comitê de 

Ética da UCB, por meio do ofício CEP/UCB nº.136/2009 (ANEXO A),  estando 

incluso na categoria I da regulamentação de pesquisa MS parecer 196/96 em seres 

humanos no Brasil (pesquisa sem risco), pois envolve aplicação de escalas, dados 

de entrevistas, observação e análise de conteúdo.  

Após o contato inicial com as participantes do Coral Sempre Jovem e o aceite 

dessas idosas em participar da pesquisa, houve o esclarecimento dos 

procedimentos metodológicos da pesquisa, finalizando com a solicitação da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  (APÊNDICE B).  

 

3.6 COLETA DE DADOS 

 

Foram adotados como procedimentos de coleta de dados, registros em 

campo assim discriminados: levantamento socioeconômico (APÊNDICE C),  

entrevistas semiestruturadas gravadas e transcritas, baseadas em um roteiro de 
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temas (APÊNDICE D), com a duração prevista de aproximadamente 50 (cinquenta) 

minutos.  

Os sujeitos da pesquisa foram entrevistados em uma sala isolada, na UCB 

(Taguatinga-DF), com a devida permissão da  coordenação da UnATI – UCB. Suas 

falas foram gravadas para posterior análise. 

Os temas abordados nas entrevistas foram: canto, coral, música, canções, 

reminiscências, saúde e emoções. As participantes convidadas do Coral “Sempre 

Jovem”, UnATI – UCB,  foram os sujeitos de todos os procedimentos.  

Após a transcrição das gravações foram realizadas a análise de conteúdo 

visando analisar e categorizar as respostas, conforme Bardin (2008). 
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4 RESULTADOS 

 

 Uma análise do material qualitativo, recolhido em campo, busca atingir três 

objetivos. O primeiro é ultrapassar as incertezas levantadas pelas hipóteses e 

pressupostos. O segundo é o enriquecimento da leitura, superando a visão 

superficial e imediata do tema. O terceiro é a integração das descobertas, perceber  

a essência do conteúdo do material levantado (MINAYO,2006). 

No presente trabalho foi feita a análise de dados a partir de: questionário 

socioeconômico (levantamento de características gerais das participantes);  

entrevistas semiestruturadas onde os dados obtidos foram transcritos e analisados a 

partir da análise de conteúdo e o referencial teórico do Canto Coral e seus 

elementos.  

A análise de conteúdo busca interpretar o material qualitativo. Como técnica 

desta análise foi realizada a análise categorial temática. Segundo Bardin, este tipo 

de análise consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e cuja frequência de aparição podem significar alguma coisa para o 

objetivo proposto, “funciona por operações de desmembramento do texto em 

unidades, em categorias segundo agrupamentos analógicos” (BARDIN, 2008, 

p.199). A análise de conteúdo “visa a ultrapassar o nível do senso comum e do 

subjetivismo na interpretação e alcançar uma vigilância crítica ante a comunicação 

de documentos, textos literários, biografias, entrevistas ou resultados de 

observação” (MINAYO, 2006, p. 308). 

A análise foi desenvolvida em três momentos, segundo os ensinamentos de 

Bardin (2008): pré-análise,  exploração do material e a interpretação dos resultados.  

Na pré-análise ocorreu, inicialmente, a leitura flutuante dos questionários 

socioeconômicos e a audição das entrevistas semiestruturadas feitas com idosas 

participantes do Grupo de Canto Coral “Sempre Jovem” da UnATI. Essa leitura 

flutuante visou ter o primeiro contato com os dados coletados, deixando-nos invadir 

por suas impressões e, ao mesmo tempo, obter uma visualização gráfica dos 

mesmos. Partimos para o segundo momento da análise, ou seja, a exploração do 

material. Fizemos uma análise estatística dos questionários e escalas e a transcrição 
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e categorização das entrevistas semiestruturadas. Foi a codificação do material, a 

transformação dos dados brutos em texto (BARDIN, 2008). A unidade de registro, a 

ser considerada como unidade base, foi o tema constituído das falas originadas dos 

tópicos da entrevista semiestruturada. No terceiro momento passamos às 

discussões. 

 

4.1 QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

Nesta seção, apresentaremos os dados decorrentes da aplicação de 

questionário socioeconômico junto ao grupo de idosas participantes do Coral 

“Sempre Jovem”, Taguatinga-DF. Foram entrevistadas 21 idosas, acima de 60 anos, 

em uma tentativa de evidenciar o perfil e as características gerais das participantes. 

Demonstra- se em dados quantitativos, situações sociais, econômicas, e, também, 

relativas à saúde das participantes.      

A amostra foi caracterizada conforme a idade, zona de origem, região onde 

mora, ensino, estado civil, ocupação, renda, religião, doença, uso de medicamento, 

atividade física praticada, cujos resultados serão demonstrados nas tabelas  a 

seguir. 
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Tabela 1: Distribuição percentual (%) das participantes do Canto Coral da UnATI-UCB, 2009 por 
declaração de idade, zona de origem, moradia atual, grau de escolaridade, estado civil e ocupação.  

  Características                                                                                %  (participantes)                   

Idade 

60-65                                                                                                                                      42,8 

66-70                                                                                                                                      28,6 

71-75                                                                                                                                        9,5 

76-80                                                                                                                                        9,5 

81-85                                                                                                                                        4,8 

91-95                                                                                                                                        4,8 

Total                                                                                                                                     100,0 

Zona de origem 

Urbana                                                                                                                                    71,4                                                                                                                                  

Rural                                                                                                                                        28,6 

Total                                                                                                                                      100,0  

Moradia atual 

Centro                                                                                                                                      76,2 

Periferia                                                                                                                                   14,2 

Condomínio fechado                                                                                                                 4,8 

Região rural                                                                                                                               4.8 

Total                                                                                                                                       100,0 

Grau de escolaridade 

Sem instrução                                                                                                                           4,8 

Ensino Fundamental                                                                                                               57,2 

Ensino Médio                                                                                                                          19,0 

Ensino Superior                                                                                                                      19,0 

Total                                                                                                                                      100,0 

Estado civil                                                                     

Viúva                                                                                                                                       57,2 

Solteira                                                                                                                                    23,8 

Casada                                                                                                                                    19,0 

Total                                                                                                                                       100,0 

Ocupação                                                                                                                    

Aposentada                                                                                                                             71,5 

Não aposentada                                                                                                                      19,0 

Pensionista                                                                                                                                9,5 

Total                                                                                                                                       100,0 

Fonte: Dados da pesquisa     
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Tabela 2: Distribuição percentual (%) das participantes do Canto Coral da UnATI-UCB, 2009 por 
declaração de renda, religião, doenças prevalentes, medicamento e atividade física praticada. 

      Características                                                                                 % (participantes)                      

Renda           

Até 1 salário mínimo                                                                                                               38,1  

Mais de 1 a 2                                                                                                                           28,6 

Mais de 2 a 5                                                                                                                           19,0 

Mais de 10                                                                                                                                 4,8 

Não declarou                                                                                                                             9,5 

Total                                                                                                                                      100,0  

Religião 

Acredita em Deus                                                                                                                     4,8 

Católico                                                                                                                                   85,7 

Espírita kardecista                                                                                                                    9,5 

Total                                                                                                                                      100,0 

Doenças prevalentes (mais de 1 opção)  

Hipertensão                                                                                                                             61,9 

Hipotireoidismo                                                                                                                        57,2 

Depressão                                                                                                                               23,8 

Diabetes                                                                                                                                  19,0 

Ansiedade                                                                                                                               19,0 

Outros                                                                                                                                     23,8 

Medicamento (frequência) 

1 x por dia                                                                                                                               14,2   

2 x por dia                                                                                                                               76,2 

Às vezes                                                                                                                                   4,8 

Não declarou                                                                                                                            4,8 

Total                                                                                                                                     100,0   

Atividades físicas praticadas  

Capoterapia                                                                                                                            23,8   

Vôlei, natação, outros                                                                                                               9,5 

Não pratica                                                                                                                             66,7 

Total                                                                                                                                     100,0                           

Fonte: Dados da pesquisa                                                                                                                                                                        
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Após inúmeras leituras das entrevistas gravadas e transcritas, agrupamos  as 

falas análogas obtidas . As unidades textuais da entrevista foram agrupadas de 

acordo com algumas semelhanças entre as respostas obtidas. 

Para melhor visualização, foi feito um quadro com as categorias e 

subcategorias utilizadas, subdivididas em  temas: 
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QUADRO 1. Categorias e subcategorias da atividade musical Canto Coral. 

 

Categorias Subcategorias 

 

Benefício 

Memórias 

Socialização 

Bem-estar 

 

 

Afetividade 

Autoentrega 

Autoestima 

Saudade 

Companhia 

 

Qualidade 

Competência 

Perseverança 

 

 

As categorias benefício, afetividade e qualidade e suas subcategorias visam 

contextualizar a atividade musical Canto Coral  e sua  influência na  qualidade de 

vida dos idosos.  

É importante frisar que fragmentos das entrevistas semiestruturadas desse 

estudo, foram os conteúdos utilizados para compor a análise da categorização. 

Fundamentamo-nos ainda nos aportes teóricos de Izquierdo, Souza, Millecco Filho, 

Ruud, Bruscia, Debert  entre outros, de  modo a firmar  nossa posterior discussão. 

Para identificar as participantes foi utilizada a letra E (maiúscula) significando 

entrevistada seguida da numeração de 1 a 21. 

Procuramos  relacionar fragmentos frasais com as categorias e subcategorias 

em situações específicas das falas proferidas pelas participantes da pesquisa. 
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Nesse sentido, vale reforçar que as categorizações benefício, afetividade e 

qualidade e suas subcategorias,  foram criadas conforme as informações prestadas 

pelas participantes do Coral "Sempre Jovem"-  UnATI - UCB, ano 2009. 

 

1. Benefício 

 

Nesta categoria, apresentamos os relatos que demonstraram efeitos positivos  

obtidos na prática da atividade musical Canto Coral .Temos abaixo, divididos em 

subcategorias: memórias, socialização e bem-estar. 

 

a. Memórias 

 

“As memórias dos humanos e dos animais provêm de experiências. Por isso, 

é mais sensato falar em “memórias” e não em “Memória”, já que há tantas memórias 

possíveis quanto forem as experiências possíveis” (IZQUIERDO, 2002, p.16). 

Os benefícios selecionados têm relação  com a retenção de informação e o 

resgate das reminiscências. Observamos, abaixo, fragmentos das entrevistas que 

procuram caracterizar a subcategoria mencionada seguida de aporte  teórico. 

 

1.(...) A gente canta com rádio ligado... a gente canta com CD... um DVD... canta sozinho. 
Fazendo as obrigações... está cantando... recordando. Colocando a memória pra funcionar, 
né? Cantando aquelas música veia  pra gente recordar (E5).  

Apresenta a possibilidade de resgatar reminiscências e desenvolver atividades 
cognitivas a partir do canto de canções antigas. 

 

Para Tourinho (2004), lembrar  muitas vezes não é reviver, mas  refazer, 

reconstruir, repensar com as imagens e idéias de hoje as experiências do passado. 

Memória não é sonho, é trabalho.  
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Sobre a memória, Sacks  comenta: 

 

“quando lembramos uma melodia, ela toca em nossa mente, revive. Não 
ocorre um processo de evocar, imaginar, montar, recategorizar, como 
quando tentamos reconstruir ou lembrar um evento ou cena do passado. 
Lembramos uma nota por nota, e cada nota preenche totalmente a nossa 
consciência, mas ao mesmo tempo se relaciona com o todo” (SACKS, 2007, 
p. 207-8). 

 

 

2.(...) Ela disse: “Mamãe, eu tô com tanta dor de cabeça  mamãe...dor de dente. Que eu não 
consigo  ajudar a senhora. Mas se pelo menos  a senhora cantasse pra mim eu tenho 
certeza que eu ia melhorar”. Aí eu sentei perto dela e comecei cantar... canção de ninar. 
Porque eu adoro canção de ninar. Aí comecei a cantar canção de ninar. Ela dormiu (E 10).          

Resgata lembranças de canção de ninar  e sua presença nas relações  familiares. 

 

3.(...) É uma coisa que a gente volta. Vai adiante e volta. As cantigas de ninar que a gente 

aprende. Os filhos crescem e continuam sendo ninados (E 14).          

Retrata a presença das canções de ninar  nas diferentes gerações. 

 

“A canção que pertence à infância de uma pessoa de 90 anos pode ser a 
ponte que liga as infâncias de diferentes gerações. Não é maravilhoso saber 
que a canção com a qual fomos ninados também embalou nossos avós, 
pais, filhos, irmãos e pessoas que não amamos, que conhecemos e que 
nunca vimos?” (SOUZA,2006,p.1218). 

 

 

4.(...) Ah... cantar é uma coisa boa. Assim...  a gente se solta assim. Igual muita gente que 
canta no banheiro, né? Porque realmente é uma coisa boa... cantar . Umas músicas que a 
gente lembra  assim.... momentos bons. É bom cantar (E 21). 

Revela as várias facetas do canto 

 

 “O canto é um elemento estruturante para o ser humano [...]. O homem 
vem, então, expressando-se musicalmente através da voz: nos cantos de 
trabalho, nos cânticos guerreiros, nos cantos religiosos ou sacros, nos 
acalantos de mães ou pais embalando filhos [...]. Enfim, em suas atividades, 
talvez as mais significativas, o ser humano lança mão do cantar” (Millecco 
Filho et al, 2001,p. 109). 

 

5.(...) Eu lembro muito daquela música... “Mula Preta”. Que minha mãe cantava muito 
quando nós éramos crianças.  “Seresta" também... de quando eu era criança eu conheço 
essa música. E outra... “Chico Mineiro”, eu conheço desde quando eu menina. Conheço 
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“Chico Mineiro”. “Chalana”  conheço. E de igreja conheço a “A nós descei” que é a  música 
na descida do Espírito Santo, né? Conheço essa música desde eu men ina. A música “A nós 

descei”(E10).  

Apresenta reminiscências de um idoso a partir de sua bagagem musical. 

 

Para os idosos, lembrar do tempo "antigo”, muitas vezes é lembrar das 

marchinhas de carnaval, algumas de cunho político, sambas, canções românticas, 

boleros, tangos, polcas, maxixes, baiões, chorinhos, valsas, cantos patrióticos, 

comédias musicais, hinos religiosos, paródias e repentes (TOURINHO, 2000). 

 

6.(...) Eu tenho cada lembrança de canção. Quando eu era jovem eu ganhei muita 
serenata... (risos). Aí eu gravei. Eu guardo essas coisas (E15).                        

Reafirma como as reminiscências de canções ajudam a reter informações e, 
consequentemente,  a exercitar a memória. 

 

7.(...) Proporciona a melhora de tudo. Da  gente  viver ...  da  gente se expressar... da  gente 
conhecer mais gente novas. Mais amigos. Aprender mais a pronunciar as palavras. Porque 
ele ensina a ler muito bem... o maestro. Enfim...  em  tudo. A memória da gente...  pra  gente 
ir recordando a memória. Porque ler é muito bom pra gente. E tudo enfim que a gente 
pensar o Coral  é  bom pra  gente. Pra autoestima da gente (E 5). 

Ênfase dos diversos benefícios do Coral, como por exemplo: a manutenção da 
memória. 
 
 

Neri (1999) relata que para os pesquisadores, o estudo da memória é um 

assunto  importante, pois na neurologia, psicometria e psiquiatria têm dado bons 

resultados. O interesse por temas como suporte social, relações sociais e o bem- 

estar subjetivo está presente tanto na psicologia do envelhecimento quanto na 

gerontologia social. 

 

8.(...) Se você não exercitar... decorar as músicas... como é que você vai exercitar a 
memória?(E15)  

Consciência sobre a importância de atividades cognitivas para a manutenção da 
memória. 
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9.(...) Depois que eu vim pro Coral da Católica, que eu comecei a desenvolver... minha 
memória... eu nunca tinha falado uma poesia tão grande. Você já me viu falando uma 
poesia? Eu sei uma poesia de dez versos (E 18).                         

 Recuperação da habilidade de retenção de informação após a participação no 
Coral. 

 

 

O uso contínuo da memória desacelera ou reduz o déficit funcional da 

memória que ocorre com a idade. As funções cerebrais são o exemplo característico 

de que “a função faz o órgão”. No referente à memória, quanto mais se usa, menos 

se perde. Perde antes a memória um indivíduo que dedica a maior parte do seu 

tempo a dormir ou a fazer nada,  que outro que se preocupa sempre a aprender, em 

manter sua mente ativa. “Até a perda da memória da doença de Alzheimer, que 

costuma ser gravíssima, é menor nos indivíduos com educação superior, que 

adquiriram, presumivelmente, muitas memórias ao longo da vida” (IZQUIERDO, 

2002, p.32). 

 

10.(...) Por causa  das canções que você tem que decorar. Então você está exercitando o 
cérebro. E com esse exercício você vai... como  uma senhora estava falando comigo ... fica 
cantando em casa pra poder gravar. Então isso aí é exercício de memória, né? É bom. Você 
deixa pra depois esses esquecimentos bobinhos como “onde deixei meus óculos”. Isso aí a 
gente esquece mesmo, né?  Pra isso não tornar rotina (E 14). 

Manutenção da habilidade de retenção de informação. 

 

11.(...) E a gente sente que apesar da idade você não tem que  ficar parado em casa... ficar  
assistindo televisão... jogando buraco. Você pode fazer tudo isso e ter atividade pra você 
colocar os neurônios em ordem, né? Pra evitar doenças neurológicas. Graças a Deus nunca 
tive esse problema. Melhoras a mil... a mil (E 14).    

 Reafirma importância da atividade Canto Coral para a manutenção da memória. 

 

Yassuda (2006) pontua  que  o envelhecimento  leva a um declínio moderado 

mas significativo da memória, porém grande parte dos idosos conseguem manter 

habilidades cognitivas suficientes para permanecerem independentes até idades 

avançadas. A autora  enfatiza que, de acordo com  a literatura, alguns fatores são 

determinantes do envelhecimento sobre a memória, tais como: fatores genéticos e 
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socioeconômicos, nível de instrução, estilo de vida (atividades físicas e cognitivas 

frequentes), relações sociais, entre outros. 

 

12.(...) Eu abro a pasta.. inclusive um dia desses mesmo teve um rapaz dizendo  que a 
gente deveria cantar sem pasta. Não. Cantar sem pasta... eu e você sabemos a letra. Então 
vamos cantar sem pasta. Mas e os outros que não sabem? Então vamos ficar diferentes. 
Então eu abro a pasta aqui... porque  tem que igualar... tem que nivelar. Mas eu sei a letra. 
Eu tenho uma facilidade muito grande de memorizar a letra. E ritmo eu tenho (risos) (E 10).  

Retrata a preocupação de uma idosa com o outro e sua percepção que, apesar de 
querer pertencer a um grupo, consegue preservar  sua identidade. 

 

 

Izquierdo (2002) define que a  memória é a habilidade que possuímos de 

receber, armazenar e recordar informações e conhecimentos sobre nós mesmos e 

sobre o mundo que nos cerca. Somos aquilo o que recordamos: as memórias estão 

relacionadas às experiências, quantas forem possíveis, sendo responsáveis pela 

manutenção da nossa identidade. “O acervo de nossas memórias faz com que cada 

um de nós seja o que é, com que sejamos cada um, um indivíduo, um ser para o 

qual não existe outro idêntico” (Izquierdo, 2002, p.09). 

 

Souza (2006) afirma que desde a gestação o homem está construindo e 

sendo construído. O ritmo materno respiratório revela a percepção inicial  de 

movimento, juntamente, com as  canções que o embala desde o seu nascimento.  

 

a. Socialização 

 

Nesta subcategoria pode-se constatar a importância do Coral como uma 

atividade que possibilita o contato com o outro, age como um amenizador dos 

acontecimentos advindos com o  envelhecimento: como a viuvez, a aposentadoria, a 

solidão e outros. É uma possibilidade de resgatar o convívio social, o valor de uma 

amizade e o redescobrir de atividades prazerosas como o cantar.  
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1.(...) Cantar pra mim é um lazer. Porque eu tenho amigos, a gente tem aquela hora de sair 
de casa socialmente porque só vive em casa  (E 18).                              

 Apresenta a valorização da convivência social  e o uso do canto como atividade 
prazerosa. 

2.(...) Aqui é ótimo. A gente tá no meio das amigas. Se diverte. Quando chega o dia de 
sábado... e a quarta-feira... que a gente se arruma pra vir... tá lembrado... é hora do Coral 
(E5). 

Exemplifica o Coral como atividade prazerosa e o encontro como o momento de 
reafirmar as amizades. 

 

3.(...) Coral... é alegria. A gente não fica dentro de casa presa. A gente sai pra se  divertir, 
né? (E 6)  

Retrata a importância do idoso em se integrar com o mundo e o Canto Coral como 
atividade prazerosa.  

 

 

Guerra (1993) ressalta que a recreação compreende todas as atividades 

espontâneas, prazerosas e criadoras, que o indivíduo, de diversas faixas etárias, 

busca para ocupar seu tempo livre. Para que o prazer seja gerado é fundamental 

que se tenha liberdade de escolha das atividades.  

 

4.(...) Eu gosto demais. A gente já viajou pra  Conservatória. Foi bom. Agora esse ano vai de 
novo...  mas  eu gosto. Eu gosto de cantar (E2).  

Apresenta o Coral como facilitador da convivência em diversos grupos  sociais. 

 

5.(...) É bom. A gente sai aqui mesmo, dentro de Brasília. A gente vai  no Plano Piloto, com 
as amigas. Lá a gente brinca, diverte. É muito bom.  Encontrar as colegas...  isso  é bom 
demais. Eu gosto (risos). A idade que eu tô hoje, qualquer coisa, só encontrar com as 
colegas, já é... já  é alegria... (risos) (E12). 

Reforça como é gratificante a convivência social e o valor de uma amizade para os 
idosos. 

 

6.(...) Coral é uma coisa bonita de você fazer , né? Cantar com outras pessoas... isso...  dá 
uma alegria interna na gente. As músicas são bonitas... a gente se sente bem com outras 
pessoas. Conjunto, né? Harmonia. Isso é bom pra  gente.  Adoro o Coral (E 14).  

Demonstra a satisfação do convívio em grupo quando se canta em um  Coral. 

 

7.(...) Eu me encontro. Muito...  muito minhas amiga. Muito mesmo. Nossa Mãe do Céu!  A 

gente faz almoço... aniversário ... encontro ... eu vou visitar as amigas... (E 5). 
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Reforça a importância da amizade na dinâmica da convivência social. 

 

8.(...) Porque o nosso Coral era menos. Era umas sessenta pessoas. Hoje já aumentou 
muito. Tem quase eu acho que... cem  pessoas. Mas as antigas são as minhas verdadeiras 

amigas... irmãs... que eu gosto demais e elas... a gente tem um relacionamento  muito  bom 

(E13).                                                                  

Exemplifica a valorização da amizade  como se o outro fizesse  parte da sua família. 

 

9.(...) A gente fica assim mais... quem diz... é...  muito só,  né? Então a gente sempre 
procura um meio de... fiquei viúva e... a vida da gente cai um pouquinho.  Então você   tenta 
se levantar nessas coisas... como o Coral. Toda vida...  eu detesto solidão.  Eu tando aqui 
no meio do Coral  cantando...  pra  mim é minha vida (E 20). 

Reafirma a importância do convívio social e do Canto Coral  como amenizador  dos 
acontecimentos advindos com o envelhecimento. 

 

 

Santos (2001)  considera como fator importante o convívio familiar e o contato 

com as amigas, pois o carinho e o afeto são fundamentais contra o envelhecimento 

social, sendo o idoso um ser integrante da família e da sociedade. Por 

envelhecimento social entendemos ser um estado de afastamento /isolamento cujos 

efeitos podem comprometer a saúde do idoso. 

 

10.(...) Eu sou fácil de... de arrumar amizade. Que as minhas amizade... é assim... eu  
demoro um pouquinho mas quando eu consigo... é pra sempre.  Minhas amizade é de vinte 
(risos)... trinta  anos, sabe? Então  esse é o meu objetivo (E 20).          

 Relata a busca de amizades duradouras ao participar do Canto Coral. 

 

Ruud (1991) comenta que a música possibilita a estruturação de energia, o 

autoconhecimento e o estabelecimento de relações humanas. A música é uma 

linguagem para todas as pessoas.  

 

11.(...) Porque sozinha acho que você não dá conta, né? E com o Coral você parece que 
desinibe mais e canta (E 11). 

Relata a importância de integrar com o outro para obter melhores resultados. 
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12.(...) E sempre quando o Coral vai cantar...  o nosso... tem  lugares que eles exigem em 
nós cantarmos as músicas antigas. Dos nossos tempos de jovens. E todo mundo canta... e 
somos muito aplaudidas com isso (E 13). 

Retrata  o Coral como uma fonte de valorização do idoso no meio social. 

 

Pain (1996) destaca que a expressão artística é utilizada como meio de 

acender a comunicação verbal ou como a única maneira de estabelecer uma  

comunicação. O propósito da arte é a comunicação de sentimento para sentimento, 

entre diferentes pessoas, que se estabelece através de formas harmoniosas e suas 

relações, as quais estimulam sensações ou geram prazer estético. A arte torna 

visível o invisível. 

 

13.(...) É aniversário, é casamento, é festa junina... como já tão gravando lá o que vai 
acontecer agora no Natal. Eu sou sempre a primeira convidada do grupo (risos). Sempre a 
família toda reunida. Tanto a família, como os parentes, os amigos... mais íntimos. A minha 
vida é uma vida só de... felicidade. Graças a Deus. Muita paz... muita compreensão... de 
todos. Muito também assim... me chamando... todo mundo que me chama... pra cá... pra 
lá... pra uma festa e também  pra conversarem.  Isso é muito bom pra  mim (E 13). 

Afirma o efeito positivo da valorização do idoso no convívio familiar.  

 

14.(...) Eles são felizes de me verem  assim. Tudo. Nossa... pra  meus filhos eu sou a 
rainha. Tudo que eu quero eles fazem pra mim. Eles vêm me buscar aqui. Eles vêm me 
trazer quando podem. Porque todos trabalham e estudam. Aí eu tô lá no  Parkway... ”Ah... 
eu vou pra Católica”. “Mãe,  eu vou te pegar. Que hora?” Desse jeito. Bom demais... (E5). 

Reafirma a valorização do idoso no seu meio familiar.  

 

15.(...) É um sentimento da gente saber que muitas de nós...  que somos do Coral...  nós  da 
Terceira Idade, que temos mais de 50, 60 anos... é... conseguiu sair... do casulo. E poder 
aquela pessoa que era inibida... que... “ah, eu tenho   medo de falar... eu não sei falar”...  e 
de repentemente  tá abrindo a boca... para trezentas, quinhentas, mil pessoas ouvindo, 
sabe? E saber... “Nossa! Aquela pessoa parecia tão tímida... olha que maravilha! Hoje ela 
está cantando ” (E10).                           

Retrata a condição do idoso de utilizar o canto e a música  como canal de 
comunicação, possibilitando que ele se integre e se expresse socialmente. 

 

 

 



50 

 

“A velhice, mais que supor um acúmulo de saberes e de experiências de 
vida, presume um savoir-faire que permite não só que os laços sociais e 
afetivos possam ser preservados de algum modo e outros adquiridos, mas 
também que haja um esforço para transformá-los em experiências 
emocionalmente relevantes” (Erbolato, 2006, p.1325). 
 
 
 
 

 

b. Bem-estar 

 

Nesta subcategoria, busca-se contextualizar alguns efeitos psícológicos, 

físicos e sociais advindos da atividade Canto Coral. 

 

1.(...) E ela dizia  para o professor Rogério: “Eu vou chegar atrasada mas não me corta do 
Coral não. Porque é aonde eu me sinto bem” (E 10).                        

 Exemplifica a importância da atividade para o bem-estar do participante. 

 

2.(...) Música pra mim é alegria, é tudo (risos). Que a gente triste não canta, né? (E12)         

Afirma a felicidade gerada pela música e o canto. 

 

3.(...) A gente cantar... a gente melhora muito. Quando eu vim pra cá... porque  eu tenho 
problema de diabete, só vivia doente. Depois que comecei a cantar  no Coral lá... vixe  Maria 
... melhorei  (E 16).                                                                  

Valoriza a possibilidade do canto e da música de melhorar o estado subjetivo da 
saúde.  

 

 

Você pode entender a música como uma sequência de probabilidades, não 
de probabilidades de coisas, mas de interconexões. Você nunca poderá 
falar da natureza de um som sem falar também de si mesmo, pois você se 
encontra comprometido e implicado no mundo que percebe. A música não 
pode ser pensada como uma substância ou matéria, mas como um 
acontecimento que envolve você de modo total. Escutar um som é sempre 
se escutar por dentro (FREGTMAN, 1995, p.14). 

 

 

4.(...) Música e depressão? Melhorei. Estou até diminuindo o comprimido. Eu tomava um 
inteiro. Um pela manhã e outro à noite. Era um inteiro entende? Agora tô tomando metade  

pela manhã e uma metade à noite (E 17). 
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 Apresenta a possibilidade da  música ter uma relação com a diminuição do uso de 
medicamento para a depressão.  
 

5.(...) A música... ela melhora a nossa autoestima. Por exemplo: a minha autoestima  
melhorou bastante. As dores... quando eu estou cantando ... quando eu me lembro de 
determinada música...  aquela  dor parece que ela vai... não é dizer que a dor, ela passou de 
vez... mas eu vou encontrando um lenitivo. Vou encontrando um medicamento. É como se 
fosse um calmante pra aquela dor. Sabe? Anestesiar aquela dor (E 10). 

Demonstra a importância do canto e da música para a melhoria do bem-estar físico 
e psicológico.  

 

 

Todres (2006, p.166), médico pediatra, fez um apanhado de trabalhos 

científicos sobre o uso da música na medicina. Segundo o autor, “a música afeta as 

necessidades físicas, emocionais, cognitivas e sociais de indivíduos de todas as 

idades”.  Ao fazer referências a alguns artigos, o autor relata que a música é 

benéfica para pacientes com dor, age sobre o sistema nervoso autônomo, reduz os 

batimentos cardíacos, a pressão arterial, a dor pós-cirúrgica. Ela também traz 

benesses para pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio, reduzindo a 

ansiedade e a dor em cirurgias cardíacas de pacientes adultos. De acordo com o 

autor mencionado, os efeitos da música na redução da dor são explicados pela 

teoria do portal do controle da dor,  pois a música distrai o paciente, desvia a 

atenção da dor, modulando o estímulo doloroso. 

 

6.(...) É alegria né?  É bom... cantar é ótimo. Meu filho...  quando ele bota lá...  disco...  eu 
canto...  eu danço. É uma  beleza... (risos) (E 6). 

Mostra o bem-estar psicológico que a música proporciona a partir do canto e da 
dança. 
 

“o canto é uma forma de comunicação pelo toque. A energia enviada pelo 
cantor, através das vibrações sonoras de sua voz, “tocam” de forma 
fisicamente mecânica o tímpano do ouvinte. Mas não só o tímpano. Todo o 
corpo do cantor é uma fonte sonora esférica e todo o corpo do ouvinte é um 
receptor sonoro imerso no campo dessas vibrações”(COELHO,1994, p.19). 

 

 

7.(...) Pra mim  cantar é espantar os maus. Às vezes saio de casa aborrecida de manhã. 
Quando saio daqui é uma beleza (E9).                                           
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Reafirma o bem-estar psicológico que o canto proporciona após a atividade Canto 
Coral. 

 

8.(...) Música é bom. Uma coisa boa assim que alegra a alma. Dizem que quem canta seus 
males espanta e eu acho a coisa mais certa que tem (E 21). 

Relata o bem-estar  que o canto e a música proporcionam sendo enfatizado  por um 
dito popular. 

 

9.(...) Já tenho assistido vários. Tudo canta direitinho... bonitinho e tudo. Mas o meu é 
sempre que me entusiasmo (risos), não é? Eu gosto demais. Não gosto de faltar. Sempre tô 
presente pra cantar (E 13). 

Demonstra o bem-estar psicológico de participar de um Coral no qual se identifica. 

 

10.(...) Cantar pra mim eu acho que é a maior terapia do dia. Porque eu tô  trabalhando... se 
eu tiver cantando, eu tô com a cabeça no Céu... estrelas, né? A pessoa que canta... ela é 
super feliz (E 15). 

Retrata o efeito terapêutico do canto e da música proporcionando um estado de 
felicidade. 

 

11.(...) Música é...  muito  bom. Muito bom mesmo. Que a gente esquece...  relaxa. Chega 
às vezes muito agitada...  torna  assim mais suave (E 4).                         

Apresenta a música como uma possibilidade de diminuir a ansiedade.  

 

12.(...) Você sabe que o Coral é pra cantar, né? Eu me sinto bem. Quando eu era pequena 
eu cantava muito. Assim... dentro de casa...essas coisa. Aprender a cantar. Eu gosto. Eu me 
sinto muito bem.  

Retrata o Coral como atividade prazerosa e o canto como uma prática iniciada na 
infância e que ainda possibilita bem-estar  na velhice. 

 

 

Como síntese desta categoria benefício apresentamos  a seguir o Quadro 2: 
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QUADRO 2.  Análise da Categoria Benefício  

Categoria  Subcategorias Definição Falas 

 

Benefício 

O objetivo é apresentar 

alguns relatos com 

efeitos positivos, oriundos 

do universo pesquisado 

na atividade musical  

Canto Coral, dentro das 

seguintes subcategorias: 

memórias, socialização e 

bem-estar.                                

 

 

Memórias 

 

Os benefícios 

estão 

relacionados 

com a retenção 

de informação e 

o resgate das 

reminiscências 

 

 (...) Eu tenho cada lembrança de 
canção. Quando eu era jovem eu 
ganhei muita serenata...(risos). Aí eu 
gravei. Eu guardo essas coisas 
(E15). 

Reafirma como as reminiscências 
de canções ajudam a reter 
informações e, 
consequentemente,  a exercitar a 
memória. 

 

Socialização 

 

 

Apresenta o 

significado da  

integração 

com o outro e 

a possibilidade 

deste, ser o 

complemento 

da família. 

 

(...)Pessoa sozinha  não tem com 
quem conversar. É ruim demais. 
Você chega aqui... encontra muita 
coleguinha... conversa... troca 
idéia... ri... fala  dos outro... fala da 
gente mesmo... do passado,  né? Eu 
me sinto muito bem (E 16). 

É a oportunidade que a idosa tem 
de fugir da solidão, de expressar 
suas opiniões  e interagir 
emocionalmente com o outro. 

Bem-estar 

 

Relata a 

possibilidade 

de obtenção 

de efeitos   

psicológicos, 

físicos e 

sociais 

advindos da 

atividade  

Canto Coral 

 

 (...)Bem melhor. Inclusive eu até tô  
fazendo... é... com a nutricionista. E 
já tô sentindo assim até mais... 
engordar um pouquinho... (risos). 
Tudo aumentou um pouquinho. 
Você tem aquela expectativa... de 
naquele dia você tá ali, né? Você 
não tá só. Então eu acho que o 

Coral também ajuda (E 20).  Relata 
que o Coral influencia 
positivamente no estado de 
solidão, melhora na falta de 
apetite propiciando  um bem- 
estar físico e psicológico.      
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3. Afetividade 

 

a. Autoentrega 

 

Esta subcategoria retrata as benesses que o canto e a música pode 

proporcionar ao indivíduo como  o pleno envolvimento com a atividade, o encontro  

do equilíbrio e da paz interior. 

1.(...) Cantar... a gente desliga de tanta coisa ruim. A música eleva a gente espiritualmente 

(E 3).  

Revela a capacidade do canto e da música de proporcionar uma ligação com a 
espiritualidade.  

 

2.(...) Falar de música pra mim... eu sinto emoção. Então eu sinto emoção espiritual. Eu 
acho que a música e a natureza... ela faz a gente se unir com Deus. A gente entra em 
sintonia com o Maior (E 3). 

Revela uma harmonia vinda do entendimento de um significado profundo da relação 
da música com a  espiritualidade. 

 

 

“Espiritualidade vem do latim spiritus, que significa “sopro”, em referência ao 
sopro da vida. Envolve a capacidade de se maravilhar, de reverência e 
gratidão pela vida [...] A espiritualidade remete a uma questão universal 
relacionada ao significado e ao propósito da vida e à busca humana por 
valores transcendentais” (Sommerhalder&Goldstein, 2006, p.1307). 

 

 
Bruscia (2000) apresenta estágios do desenvolvimento musical. Um desses 

estágios é o transpessoal, no qual a experiência musical se aproxima do sublime. Os 

sons passam a fazer parte do espaço espiritual e podem nos lançar no infinito, assim 

como o ritmo pertence ao tempo espiritual, atemporal. 

 

3.(...) Às vezes eu vou à missa... tô rezando... às vezes  toca uma música... aí mexe  porque 
é o meu espírito. Às vezes eu não estou bem naquele momento.  Aí toca,  né? Aí, eu choro  

(E11).  

Reafirma a influência espiritual da  música. 
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4.(...) Música pra mim é tudo. É a vida, é o sonho, é o amor, é um divertimento (E 5).  Iguala 
a música à própria existência.   

 

 

Segundo Tourinho (2007), estudos comprovam que a atividade muscular, a 

respiração, a pressão sanguínea, a pulsação cardíaca, o humor e o metabolismo 

são afetados pela música e pelo som. O corpo é um instrumento, configurando-se 

também como uma caixa de ressonância, e a voz caracterizando o som de cada 

indivíduo. 

 

5.(...) Quando chegava no sábado eu tava esgotada. Então eu pegava minha rede... eu 
sempre tinha uma rede dentro do carro...  ia lá pro Parque da Cidade. Pendurava a rede lá 
... com o meu  radinho lá ... à pilha... e ficava, né? Até às vezes até  estudava quando eu 
tava fazendo algum curso, né? Aí eu estudava lá. Mas na maioria das vezes era pra relaxar. 
Aí eu ficava lá uma hora... duas horas. Quando eu percebia...  já tava escurecendo. Já tinha 
quatro horas...  cinco horas que eu tava lá, né? Mas eu chegava  em casa tranquila... serena 
... era como lavar a alma. É por isso que eu acho que a música representa pra mim...  
representa  muita coisa. Muita coisa mesmo (E 9).  

Valoriza a música como um instrumento facilitador de se obter a paz interior. 

 

 

Estudos de imagem do cérebro mostraram atividades nos condutos auditivos, 

no córtex auditivo e no sistema límbico, em resposta à música. Mostrou- se que a 

música é capaz de baixar níveis elevados de estresse e que certos tipos de música, 

tais como a música meditativa ou clássica lenta, reduzem os marcadores neuro-

hormonais de estresse (TODRES, 2006, p. 167). 

 

 

6.(...) Então quando meu filhos ouvia o Coral cantando... meu filho dizia assim pra mim:   
“Mamãe... eu vejo... quando eu vejo o Coral reunido cantando, eu vejo a senhora em um 
Coral” . Então pra mim... o Coral ele  me enche. Me  enche  não...  ele  me completa. É 
como eu digo pra minha mãe: “Cantar... estava... está  dentro de mim. E hoje eu poder sair, 
cantar, fazer o que eu quero. Porque tudo que eu quero é cantar ” (E 10). 

Apresenta o Canto Coral como um canal de comunicação intergeracional  e  de 
satisfação pessoal, que proporciona o equilíbrio. 
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7.(...) Porque pra mim é uma das melhores  coisa da vida. É cantar...  declamar... discursar. 
Pra mim... não tem nada melhor (E 17). 

Mostra a importância que o canto pode ter para uma idosa.  

8.(...) Às vezes, eu venho pra cá triste, chateada. Porque todo mundo tem  problema, né? Aí 

você chega aqui... por  exemplo:  já são quase meio-dia e você não vê o tempo passar,  né? 

(E 11)                                                                             

Demonstra que, o envolvimento com a atividade  proporciona o esquecimento  dos 
problemas e da passagem do tempo.  

 

9.(...) Esses dias mesmo eu tô assim... tô chateada... não é chateada... preocupada,  né? E 
vem aqui...  parece  que você esquece as coisas lá de fora, né? Então... é muito bom. Eu tô 
gostando. Tava ali sentada,  falei: “gente, como é bom” (E 11). 

 Afirma o Canto Coral como uma atividade prazerosa e que proporciona o 
esquecimento das  preocupações. 

 

10.(...) Cantar acho bom... tá com o sentido... tá concentrada na música, né. Aí esquece 
todos  problema. É muito bom cantar (E 12).  

Reafirma a importância do canto como atividade prazerosa e facilitadora do 
esquecimento de problemas. 

 

11.(...) Espanta. E o meu espanta mesmo. Muitas coisas... que às vezes você chega em 
casa, sempre tem problema, né? Mas... você  deixa os problema em casa... aí vem... você 
esquece de tudo (E 20).  

Retrata o dito popular “Quem canta seus males espanta” indicando que o canto 
proporciona o esquecimento dos problemas. 

 

 

b. Autoestima 

 

 

Nesta subcategoria estão compreendidas as atitudes positivas do idoso em 

relação a si mesmo, envolvendo estima, sentimentos ou experiências. 

 

1.(...) O dia que nós cantamos, no dia que foi assinado o Estatuto do Idoso. Nós cantamos e 
quem nos aplaudiu foi o Presidente da República e a sua comitiva. Então isso pra gente é 
muita emoção. Nós que somos antigos no Coral, entendeu? Tivemos esse momento de 
emoção. Nós aqui em cima e o Presidente lá embaixo, olhando prá nós e aplaudindo (E 10). 
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Revela  o Coral proporcionando uma experiência ímpar para uma idosa. Enfatizando 
uma atitude positiva em relação à sua  autoestima. 

 

 

Segundo Branden (1996), a autoestima compreende dois elementos: o 

sentimento de competência pessoal e o de valor pessoal. É a soma da 

autoconfiança com o autorrespeito e reflete a capacidade pessoal de se lidar com as 

dificuldades da vida e com o direito de ser feliz. 

 

2.(...) É uma realização. Uma conquista. É aquilo que eu sempre quis desde menina, sabe?  
Eu com aquela voz assim... meu  pai dizia que eu tinha uma voz assim muito gostosa, né?  

(E 10)  

Apresenta a possibilidade do idoso ainda realizar sonhos da sua infância e resgata 
reminiscências familiares que contribuíram para a formação do seu autoconceito. 

 

3.(...) “A senhora quer cantar conosco?” Estava quase na hora de começar a missa. Eu falei:  
“Vou sim”.  Cantei. Eu não sei. Eu cantei tão lindo... “O Anjo de Deus”. Eu sei que eu cantei 
assim... tão lindo...  tão lindo. Tem dia que a gente canta mais bonito (E 17). 

Retrata a satisfação pessoal que o canto possibilita e, consequentemente, a melhora 
do autoconceito. 

 

4.(...) Melhora muito. Melhora a autoestima da pessoa. Pessoa, gente aí triste... às  vezes 

com depressão, né? Com aquele sentimento. E aí começa a se abrir (E 5). 

Relata o efeito terapêutico do canto e da música. 

 

5.(...) Sou velha na idade,  mas na cabeça eu sou nova... (risos) (E 5).   

Demonstra que para os idosos a idade cronológica pode não ser fator limitante para 
se ter vivacidade. 

 

 

Resultados de pesquisas realizadas por Baltes e Baltes (1990) indicam que o 

autoconceito de idosos não apresenta configuração negativa com a progressão da 

idade. O autoconceito mantém o seu caráter pessoal adaptativo, flexível e dinâmico, 

que facilita um ajustamento satisfatório e positivo das novas condições bio-psico-

sociais que se apresentam na velhice (CARVALHO, 2006). 
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6.(...) Olha... eu nunca me senti velha. Nunca pensei na minha idade como colegas dos 
grupos. Porque eu sou coordenadora  de  grupo de idosos, né? Mas nunca eu me senti 
assim como muitas que reclamam: “Eu já tô com 70 anos não vou mais pensar em nada... o 
que eu vou fazer?”  Aí eu converso com elas: “Minha filha não pensa na tua idade. A idade 
quem faz é a gente. Porque se você é feliz... tem uma idade de 80 anos (pelo menos como 
eu falei com uma outro dia)... e tá satisfeita aqui nesses grupos, então porque você tem que 
tá relembrando pra frente? Lembra no dia de hoje que tá todo mundo aqui cantando alegre.  
Isso é que é vida. Não pensar o que pode acontecer amanhã ou depois. Eu não penso” (E 

13).   

 

 

“Prajapita Brahma, fundador da Brahama Kumaris (Índia), diz que devemos 
ter uma visão trikaldarshi, ou seja, ter uma visão dos três momentos: 
presente, passado e futuro. Dessa forma, não ficaremos presos a nenhum 
dos aspectos do tempo. Ser trikaldarshi é ter o poder da presença, ter uma 
unidade que garanta competência  mental, emocional, espiritual e física. 
Estar presente é estar inteiro no mundo, com concentração, integridade e 
vivacidade. Muitas vezes perdemos o poder da presença, pois estamos com 
a cabeça (pensamentos) voltados para trás (passado) ou para frente 
(futuro), de forma que não estamos presentes, perdendo a         
oportunidade de estar bem, de viver o nosso precioso tempo presente” 
(Arcuri, 2006, p.16). 

 

 

c. Saudade 

 
 

Compreende as lembranças de familiares, de amizades e de momentos que 

são relembrados a partir do canto e das canções. 

 

1.(...) Música romântica. Assim... um aniversário de uma senhora que a gente foi cantar no 
aniversario dela... me emocionei mais por causa da minha mãe que eu não tenho mais       

(E 2). 

Demonstra que certos tipos de canções geram emoções provenientes de perdas de 
entes queridos pelos idosos.  

 

2.(...) Às vezes, a gente fica com os olhos cheio d’água, né? Quando lembra... quando 
começa  a cantar. Por exemplo: essa música “Amigos para Sempre”...  eu sempre que canto 
ela eu me emociono. Porque eu acho bonito, sabe? Esse recorrer de você ser amigo. De 
você não esquecer das amizades que você tem. Como eu já li a respeito... melhor do que 
fazer novos amigos é conservar os que você já tem. Então essa música “Amigos para 
Sempre”... eu sempre me emociono quando eu canto ela, e, às vezes, até deixo de cantar 
porque dá um nó na garganta... (risos)  (E 14). 

Valoriza as canções que falam de amizade, transmissoras de grandes emoções. 
Revela a importância que tem para o idoso o  fortalecimento de antigas amizades.  
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3.(...) Vem algumas lembranças. Assim... meu marido ficava em casa... música antiga. 
Essas músicas do Orlando Silva, Moacir Franco. Então  essas músicas me toca muito e elas 
são bonitas. As letras são lindas. As da natureza... umas coisas bonitas. E também aqui no 
Coral uma música que me tocou bastante é “Peixe Vivo”. Porque era do Juscelino e eu 
gostava muito do Juscelino (E 3). 

Reafirma a relação das canções com lembranças positivas, de vários momentos da 
vida. 

 
4.(...) Ela recorda muitas coisas. Assim... quando a gente era jovem... que a gente fazia 
aquelas serenatas... com aqueles violão... assim na fazenda. Quando eu ia  na fazenda do 
meu avô... a gente tinha uns  lajedo... aí a gente fazia serenata... tinha uma música assim: 
“Acorda Patativa vem cantar...”. Tinha uma música que falava: “O Trinco na Porta...  guarda 
a chave meu bem... que aqui fora está ruim demais... cheguei tarde perturbei teu sono... e 
amanhã eu não perturbo mais”. Era lindo demais (E 5). 

 
Reafirma a presença das serestas  nas lembranças felizes dos idosos. 
 

5. A idosa canta um trecho da música “Lembrança” de Viola Quebrada: 

 

“Ajuda a arrancar do peito esta dor 

Afaste meu pensamento e o seu 

Porque vamos reviver este amor 

Amando nós padecemos iguais 

Eu tenho  meu lar e ela também 

É triste  ser prisioneiro e sofrer...” 

 
 

 
Porque eu já fui muito aprisionada, né? (Risos) (...) Ele tinha uma mulher de 15 anos (...). Eu 
ficava dentro de casa e passava fome. Comi o pão que o diabo amassou com esse marido. 
Depois que ele morreu, parece que a minha vida...  parece que se abriu. (...) “Lembranças 
não voltam mais... pra  acalmar os meus ais... esse lema de dor”.  Aí... o dia  que cantou 
isso aqui... a “Lembrança”... meus olhos encheram d’água (risos)... de emoção. Porque foi 
triste meu passado, muito triste. Eu agora tô vivendo outra vida (E 6).  

 

Revela a emoção, nem sempre feliz, que a canção resgata das reminiscências dos 
idosos. 
 
 

Explorar as reminiscências partindo de projetos participativos pode  “ajudar as 

pessoas a reconhecer e valorizar as experiências que foram silenciadas, ou a 

enfrentar aspectos difíceis e dolorosos de suas vidas (...) trazendo a ressignificação 

de seus projetos de vida, com melhoria no bem-estar e redefinição da identidade, 
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pois une passado, presente e futuro que se harmonizam, reforçando a idéia de 

pertinência a um grupo de origem e a um destino” ( Brandão apud Gatti, 2005, p.7). 

 

 

Segundo Debert, 

 

 

“Liberdade e independência são valores positivamente qualificados que dão 
à vida cotidiana uma nova dimensão de bem-estar. O bem-estar é 
construído através da oposição entre a liberdade atual e as outras etapas 
da vida, sobretudo a juventude, em que as mulheres eram vítimas da 
opressão dos pais e dos controles que a sociedade exercia sobre elas.” 
(Debert, 2004, p.185) 
 

 
 

6.(...) Canções e lembranças. Ah... isso  aí acontece. A gente lembra  por exemplo: é uma 
que tem de lembrança assim... “Fascinação” mesmo me lembra muito minha mãe. É 
“Fascinação”... tem outra também que me lembra. Essa eu sei que me lembra muito ela. E... 
é... “Asa Branca”. Porque eu me lembro que eu conheci “Asa Branca” quando eu era garota 
e morava no interior de São Paulo. Então me lembra lá... (risos) (E7). 

 
Reafirma a canção como instrumento que possibilita o idoso de resgatar suas 
lembranças.   
 
 
7.(...) E quando eu começava  a cantar eu chorava pra valer... mas chorava... chorava. Eu 
começava a cantar e daí a pouco  começava a chorar... aquela música: “Quando criancinha, 
só  você mãezinha me faz recordar... eu papava toda minha comidinha prá depois brincar. 
Você foi embora, onde é mãezinha que você está? Mãezinha, que me beijava... em troca... 
da minha lição... aiai quem me der  amor, só você mãezinha do meu coração”. Mas eu tenho 
a minha mãe até hoje. Graças a Deus. Eu tenho mãe, sabe? (E 10)  
 

Reafirma a emoção que o canto e as canções trazem e revela a importância da 
figura materna mesmo para uma idosa. 
 
 
8.(...) É bom a gente ficar revendo as músicas antigas. É uma coisa... Índia... pra mim é 
assim... uma música... que eu adoro cantar. Quando a gente era mais jovem ganhava muita 
serenata, né? Então eu tinha um cabelo bem longo. Então essa música me tocava muito (E 
11).  
 
Reafirma a associação de canções com momentos prazerosos e a presença das 
serenatas no passado dos idosos. 
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Uricoechea comenta uma experiência de aprendizagem musical terapêutica 

com  idosos: “utilizando o canto espontâneo, acompanhado quase sempre de piano 

e percussão instrumental, procuramos tentar a organização grupal, adotando a 

escolha pessoal de músicas, pelos alunos; verificamos então que o repertório 

musical emergente constituiu-se de canções antigas, que revelam a vivência cultural 

e existencial de cada componente do grupo. Constatamos que, por meio do cantar, 

os alunos conseguiam internalizar o fenômeno musical, pois frequentemente, as 

letras das músicas funcionavam como tela projetiva dos sentimentos de cada um; 

observamos também que, o momento em que cantavam, evidenciava grande 

catarse e integração, pois a vibração do seu canto não se limitava apenas às cordas 

vocais, mas significava a ressonância integral de todo o ser, incluindo  

principalmente o elemento afetivo, ou seja, a própria emoção” (URICOECHEA,1994, 

p11). 

 

9.(...) Tem uma cançãozinha de ninar que até quando eu cantava pras crianças lá... que isso 
é muito cara do Nordeste. Eu não... até que um dia eu  vou procurar saber porque  é  “O Boi 
da Cara Preta”. Por quê que canta isso pras crianças? Cantava para as minhas, mas fazia 
mais solfejar do que cantar a própria letra. Falar a letra... por quê... por quê  Boi da Cara 
Preta? Que a criança tem medo de careta ? Por quê? Por quê  isso pras crianças? (Risos). 
Não é telúrico não... isso (risos). Eu mais solfejava, né? Rárárá...lárárárárá...lárárárárá 
lárárirárárárá. Porque a música é linda, né? Que embala... mas a letra.... fazer medo a 
criança  não tem nada a ver não... (risos) (E 14). 
 
Mostra a presença das cantigas  em várias gerações e reafirma questionamentos 
atuais a respeito dos significados de certas letras de canções de ninar. 
 
 
10. A idosa canta um trecho da música “Relógio” de Tibagi e Miltinho: 
 : 

  
“Porque não paras relógio, não me faças  padecer  
Ele virá para sempre... breve o sol vai nascer 
 
Não  vês só tenho esta noite para brindar nosso amor 
 
Teu badalar me recorda que sentirei tanta dor  
 
Detém as horas relógio,  pois minha vida se apaga. 
 
Ele é a luz que ilumina meu ser, sem teu amor não sou nada. 
  
Detém  o tempo eu te peço...”  
 

 

E comenta: “Aí vai... bonito...” (E 17).  
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Revela o prazer de cantar belas canções antigas. 
 
 
11.(...) Lembrança da minha infância com uma música. Eu lembro de uma brincadeira de 
roda que  a gente brincava muito com as crianças ali da rua, morava em Ponta Negra e  até 
mesmo em Natal. Quando cheguei, que já era maiorzinha, era... “Cadê a margarida?” Mas 
essa música é muito antiga. Eu me lembro dela no tempo da minha infância. “Cadê a 
margarida? Olê, olé, olá. Cadê a margarida? Olê, seus cavaleiros” (E 18). 

 

Resgata cantigas de roda do tempo de infância. 

 

 

Segundo Souza (2006), o processo de envelhecimento e a música 

acompanham o homem desde o seu nascimento. As músicas de nossas vidas fazem 

parte dessa caminhada. São canções de ninar, as músicas da escola, as canções de 

amor, de amizade, enfim, de todos os tempos e sentimentos. 

 

 

12.(...) Rede na varanda. Ás vezes, meu pai falava: “Nossa... a veia tá ficando velha... fica 
cantando...” (risos). Porque gostava de cantar muito, né? (E 4)  
 
Apresenta lembranças felizes da família que o canto proporciona. 

 

13.(...) Eu lembro uma que o pessoal cantava... que eu cantava, às vezes, com o marido 
fazendo seresta pra mim, né?  (E 4). 

 

Reafirma o papel da seresta como pertencente às reminiscências musicais dos 
idosos. 
 
14.(...) Cantar é muito bom... é uma recordação do tempo que a gente era jovem... que a 
gente passeava... que a gente se divertia  (E 5). 
 

Retrata o canto como ponte a um passado feliz para o idoso. 

 

15.(...) Ah... da minha infância. Que... eu tinha problema de saúde. Eu sou reumática desde 
a  infância, né?  Então, às vezes, eu tava assim... às vezes, não podia fazer nada mas eu 
tinha vontade assim de... ficar  sentada... de ficar ouvindo aquelas música. Gostava muito de 
ouvir minha mãe cantar, quando ela não tava nervosa. Quando ela não estava cansada... 
chateada,  né? Ela gostava muito de cantar pra gente.  Então aquilo me traz uma coisa 
muito boa. E é um tempo que eu sei que não volta mais (E 10). 
 

Revela a importância da música e do canto como elementos do bem-estar 
psicológico. Retrata uma nostalgia de um passado que mesmo apresentando uma 
saúde debilitada, tinha o canto e a música para marcar positivamente vários 
momentos. 
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16.(...) Porque sempre que eu cantava ficava lembrando,  aquela época que eu vivia,  né? 
No tempo que eu era jovem... assim... até hoje, quando eu canto eu ainda lembro (E 13). 
 

Mostra o canto como ponte para as lembranças do passado. 

 

17.(...) Adoro cantar. Desde criança me acostumei, porque minha mãe fazia os trabalhos de 
casa... cantando. E essas músicas que a gente canta hoje... muitas  delas, da época da 
minha mãe... são  canções lindíssimas (E 14). 
 

Valoriza a beleza das canções antigas e o ato de cantar. 

 

18.(...) Recorda o tempo da gente de jovem. Quando a gente tava com aqueles 
namoradinho. A gente recorda. Quando a gente tava dançando aquele bolero. Ainda hoje a 
gente dança. Mas dá muita recordação. Quando a gente tava naqueles baile, que dançava, 
né? Com aqueles  namorado... aqueles amigo que a gente gostava. Recorda muitas coisas 
boa. A  lembrança... lembrança, não posso mais,  né ? É bom demais... (risos) (E 5). 

 

Revela as boas lembranças dos bailes pertencentes à  juventude dos idosos. 

 

19.(...) Quando eu era moça a gente ia assim pra festa... eu e meus irmão... minhas colega. 
Aí tocava aquelas música bonita, né? Aí a gente dançava. Fazia seresta também. Tudo isso 
é as lembrança... do passado. E eu lembro também muito da minha mãe. Minha mãe 
gostava de cantar. Cantava tanto. Só que ela foi embora cedo. É... mas é assim mesmo a 
vida (se emociona) (E 8). 

 

Reafirma a presença dos bailes, das serestas e do canto no passado e nas emoções 
dos idosos. 
 
20.(...) As lembranças boas são as mais antigas... são as lembranças de infância... da 
juventude,  né? Da adolescência que a minha cantava... a gente em casa... meu pai também 
gostava de dançar. Nós tínhamos uma família... digamos... musical. Não era nenhuma 
Noviça Rebelde, né? (Risos)... da Maria. Mas a gente cantava e gostava de dançar. Então 
são boas lembranças que eu tenho com relação à música (E 14). 
 

Relaciona a música, o canto e a dança às boas lembranças de família. 
 
 

Lapierre e Aucouturier (1986) inserem a pulsão do movimento no contexto da 

pulsão da vida, em cuja trama se encontram  a experiência e o prazer do movimento 

em si e por si mesmo. O conteúdo emocional do gesto, porque está em relação com 

as estruturas mais arcaicas do cérebro, acorda as sensações de prazer mais 

primitivas e mais profundas, em relação com a pulsão vital do movimento biológico 

(IBID.apud CARVALHO,2006). 
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21.(...) É... aquela serenata... com aqueles namorado... os boyzinho. Que eles ficava até 
meia noite.  De uma hora... duas hora em diante apagava a luz. Aí... você tava lá dormindo... 
aquela  serenata bonita que você ganhava, né? (E 15)  

 

Reafirma a presença da seresta como momento prazeroso das reminiscências dos 
idosos. 
 
 
22.(...) Eu lembro minha juventude... dançando em Imperatriz. Tinha umas serestas tão 
lindas. Tão lindas. Não podia ser melhor. A juventude tão sadia. Ninguém bebia... não 
existia droga. A moça era obrigada a casar virgem de beijo (E 17). 

 
As reminiscências musicais remetem a comparar tipos de comportamentos do 
passado e do presente. 
 
 
23.(...) Canções antigas...  elas são tão... é....  ela faz você voltar o tempo... a juventude. 
Que dá até saudade. Tem hora que eu não gosto nem muito de cantar,  porque eu lembro 
eu  mocinha... com cada roupa mais linda do mundo. As roupas antigamente eram mais 
bonitas do que as de hoje. Aquelas roupas rodadas do século... da época... 60... uma coisa 
assim. Pra mim são imortais e... me dá até pena... dó... saudade... quando eu canto... 
quando eu ouço... porque parece que mexe assim por dentro de mim. Aí eu penso: “Oh meu 
Deus... já passou... não tem mais jeito (risos)” (E 17). 

 

Revela a associação das reminiscências resgatadas das canções antigas com a 
juventude, o vestuário da época e a nostalgia positiva de um passado feliz. 
 
 
 

Segundo Campbell, do ponto de vista da psicanálise, a partir da utilização da 

livre associação, pensamentos e sentimentos inconscientes fazem com que imagens 

sejam trazidas à consciência. A música tem o poder de ampliá-las e multiplicar o seu 

impacto físico, mental e espiritual. As imagens surgidas podem servir de base à 

interpretação (CAMPBELL, 2001, p.64). 

 

c. Companhia 

 

Esta subcategoria demonstra que a música, o canto e o Coral são elementos 

propiciadores de companhia e felicidade ao idoso evitando assim a sensação de 

solidão. 

1.(...) Mas eu adoro música... adoro cantar... sempre assim quando eu vivia ouvindo só 
música assim no rádio... sempre tava acompanhando... no rádio eu cantando... teve  gente  



65 

 

chegar e falar assim: “engraçado... ela liga o rádio e não ouve nada... fica acompanhando. 
Eu falo: “é pra isso mesmo... eu  canto é acompanhando a música... (risos)... no  rádio (E 7). 

Revela o gosto pelo canto e a música e a possibilidade de se ter com o ela 
momentos de cumplicidade. 

 

2.(...) Cantar... eu gosto de cantar muito. Até em casa eu fico cantando... meus filhos fala 
assim: “Mãe ...a senhora não cansa não...amanheceu hoje alegre?” “Ah... eu tô  alegre hoje. 
Desejo é passar o dia cantando...”. Às vezes, eu ligo o rádio assim... ponho  um disco lá, 
né? Aí eu começo a cantar... cantar. Ih...  quanto mais eu canto mais eu tenho vontade (E 
8).  

Associa  o bem-estar psicológico com a duração do canto.  

 

3.(...) Gosto demais. Até sozinha eu canto. Fui cantora quando eu era garota no Coral da  
igreja, desde 14 anos. Cantei muito. Depois entrei nos Corais e fui cantando. Gosto de 
cantar até sozinha. Principalmente as músicas do meu passado que traz muitas lembranças 
boas  (E 13).  

Mostra a felicidade que o canto proporciona ao idoso, diminuindo a possibilidade de 
sentir solidão. 

 

4.(...) Eu tenho lá em casa gravada várias canções antigas. Pra  mim  ouvir assim de vez  
em quando. Quando eu vou fazer alguma coisa... a janta... aí eu coloco lá... as músicas 
antigas. Fico ouvindo (E 21). 

Apresenta  as canções antigas como elementos de companhia ao idoso. 

 

5.(...) Eu gosto muito de música. Se eu estou em casa... eu  gosto de colocar música e ficar 
ouvindo. Se eu tô fazendo alguma coisa eu gosto de ouvir música (E 19). 

Reafirma o papel  da música como companheira nas diversas atividades. 

 

6.(...) Eu gosto de música . Sempre gostava de fazer as coisas em casa ouvindo música. Eu 
sempre tenho uma discoteca muito diversificada, porque eu gosto de vários ritmos. Alguns 
nem tanto... mas sempre... e música é sempre bom, né? Sempre em toda... em todos os 
ritmos... essas coisas mais novas... tipo sertanejo... axé. A gente sempre tem alguma 
coisa... como em toda parte da vida, sempre tem as coisas  boas, como tem coisas ruins. A 
gente tira as coisas melhores e procura aproveitar (E 14). 

Revela a música como componente de uma casa. 

 

Como síntese desta categoria afetividade apresentamos  a seguir o Quadro 3: 
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                                 QUADRO 3. Análise da Categoria Afetividade 

Categoria  Subcategorias Definição Falas 

 

Afetividade 

Tentativa de 

dar  um 

significado 

mais amplo 

para   a 

categoria 

Afetividade 

 

                         

 

 

Autoentrega 

 

Tentativa de 
relacionar 
envolvimento,  
equilíbrio e 
harmonia 

 

 

(...)Quem canta seus males espanta... é o 
dizer mais certo. Ás vez, você tá triste... você 
tá assim preocupada... aí você... vou cantar. 
Aí cê lembra de uma música, e você começa 
a cantar. E vai cantando ...  cantando (E 8). 

Temos como entendimento de que é possível 
ter o bem-estar psicológico a partir do 

envolvimento com o canto. 

 

Autoestima 

 

 

Atitudes positivas 
do idoso em 
relação a si mesmo 
envolvendo estima, 
sentimentos ou 
experiências 

 (...) Inclusive eu tenho até a minha voz boa. 
O meu filho falou assim: “É... a velhinha tem 
voz”. Pra você vê... pra pessoa cantar assim 
sem saber ler... é como eu te falei: “Tem 
gente que sabe ler  ali e eu sei  que eu canto 
melhor ali que gente que tá com o papel ali e 
sabe ler e tá cantando ali pelo papel”(E 2).                                                                             

Revela a importância do canto na melhora da 
autoestima de uma pessoa analfabeta. 

 

Saudade 

 

 

 

Relacionar as 
lembranças do 
passado da família 
e situações do 
cotidiano com o 
canto e a música. 

 

(...) As canções antigas pra mim tem a 
lembrança de família... da minha casa. 
Porque minha mãe fazia os trabalhos de 
casa cantando. E cantava essas  músicas  
tipo serestas... boleros... valsas. Ela gostava 
muito de cantar, e isso ficou pra mim como 
uma lembrança boa. Eu ficava fazendo meus 
deveres de colégio... de escola... e ouvindo a 
minha mãe cantar  (E 14). 

 

Possibilita o entendimento de que a canção 
antiga é um importante elo de ligação com o 
passado enriquecendo de forma positiva as 

histórias de vida.   

 

Companhia Esta subcategoria 
procura retratar a 
ausência de solidão 
que o idoso sente  
com a presença da 
música e o canto  

 

(...) Eu gosto muito de música. Se eu estou 
em casa... Eu gosto de colocar música e ficar 
ouvindo. Se eu tô fazendo alguma coisa eu 
gosto de ouvir música  (E 19). 

Apresenta o papel  da música como 
companheira nas diversas atividades 
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4. Qualidade 

 

 A categoria qualidade compreende as subcategorias: competência e 

perseverança. Visa contextualizar características originadas da prática da atividade 

musical  Canto Coral. 

 

a. Competência 

 

Esta subcategoria, procura mostrar  a capacidade que o idoso tem de utilizar  

a música e o canto  como um instrumento de aprendizagem .   

 

1.(...) Ou que você sabe ou não... você procura aprender. Procura entrar no ritmo, né? E 
aquilo muda você. Seu pensamento é outro... sua cabeça é outra. Acho que isso é muito 
bom  (E 11). 

Mostra como o Coral possibilita o aprendizado motivando e modificando a 
compreensão do idoso. 

 

2.(...) Quem canta a “Chalana” só por cantar, não entende porque que o compositor quis 
falar naquela letra. Não é isso? A gente tem que saber o que ele quis. Qual foi a emoção 
que ele falava naquela letra. O que que aquele homem falava... ele falava: “Lá vai a 
chalana... bem longe se vai... navegando no remanso... (às vezes, a pessoa não sabe nem 
o que é o remanso)... do rio Paraguai...” Antes de cantar, eu gosto de estudar a letra.  Eu 
tenho que estudar a letra, pra mim  saber o que  ele falou. Não fui eu que compus, mas eu 
quero saber ,  aquele compositor... o que aquele falou daquela música. E é bonito. Se você  
começa a interpretar a letra desse jeito, você ama, você se emociona. Mas se você cantar 
sem saber o que tá cantando... (E 18).  

Revela como é importante para o idoso a relação aprendizado da letra da canção 
com a afetividade que ela transmite e mostra a capacidade do idoso de usufruir 
desse entendimento.  

 

 

McCLELLAN (1994)  afirma que a música ouvida pode provocar a qualidade 

de humor ou o humor correspondente, ou uma emoção, se o ouvinte estiver 

prestando atenção total à música. Além da música provocar uma emoção, esta 

emoção pode estar relacionado à própria estrutura musical.   

 



68 

 

b. Perseverança 

 

Esta subcategoria está caracterizada pela força motivadora da música e do 

canto, para que com esforço, dedicação e firmeza, possibilite a  obtenção de  

resultados satisfatórios e prazerosos. 

 

1.(...) Programa de Calouros... é porque eu ouvia no rádio as pessoa cantando, né? Aí... eu 
achava bonito. “Acho que eu vou lá...”.  Minhas colega disse assim: “Você tem coragem?” 
Eu disse assim: “Eu tenho”. Fui lá e me inscrevi. Aí cantei. Aí eles me convidaram pra  ir de 
novo cantar. E assim foi (E 8).  

Apresenta a atração que a música provoca, e a importância do outro como estímulo 
de iniciar uma história de vida. 

 

2.(...) Mas eu não sei cantar. Às vezes, assim...  eu  participo da liturgia de uma paróquia e, 
às vezes, eu vou passear, vou em outro lugar, e vejo as pessoas cantar o Salmo, que eu 
acho uma coisa muito importante. E eu fico assim agoniada por não saber cantar, sabe? 
Então... fui  convidada e tô participando (E 11).                

Retrata a vontade de participar de um Coral, com o intuito de aprender a cantar 
músicas  religiosas, na busca de  uma participação ativa no convívio social. 

 

3.(...) Olha... o Coral... eu tava até ali pensando, na hora que eu fui chamada. Eu falei assim: 
“Como é bom”. Parece que muda, quando você... entendeu? Você não sabe cantar, mas 
você  tá ali. Você procura se doar mais. Então eu já tô sentindo... tô gostando (E 11). 

Demonstra a perseverança de participar de um Coral pelo prazer musical. 

 

4.(...) E aqui aceita todo mundo. Com voz ou sem voz... você tá procurando,  né ? (E 11)  

Reforça a persistência de melhorar o canto e revela o Coral como uma atividade que  
independe das qualidades musicais do participante. 

 

Segundo Barcellos: 

 

 “somos às vezes, desafiados por um som, impulsionados por um ritmo ou 
atraídos por uma melodia. Somos puxados pela música para fora de nós 
mesmos e levados a interagir com o outro, pelo prazer que nos causa fazer 
música ou partilhar essa experiência”.  (BARCELLOS ,1992b, p. 9) 
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5.(...) O Coral é justamente por isso. Porque eu entrei pra ver se eu chegava uma hora  
alcançar, ao meno,   poder acompanhar os outro no canto... de cantar. Porque eu acho 
bonito o Coral (E 7).  

Revela o Coral como um meio de aprimorar o canto. 

 

6.(...) Muito. Ainda mais que, a coisa que eu mais quero é aprender a cantar   “Ave Maria” de 
Gonoud, né? (E 17)     

Revela o esforço de aprender a cantar  canções com maior grau de dificuldade de 
aprendizado. 

 

7.(...) Ninguém nunca me falou não. Mas você percebe, né? Quando você vai cantar e você 
não consegue (risos). Canta uma música... muda de tom, né? Mas eu acho que eu vou 
chegar lá. Cantar faz bem, né? (E 11)                            

Enfatiza a persistência do canto visando o aprimoramento e o bem-estar que 
proporciona o canto. 

 

8.(...) Porque você tem que decorar. Você foi lá atrás, não sabia aquelas música toda... que  
é o  Peixe Vivo. E  agora você já sabe a música. De primeira eu só cantava... o  Peixe Vivo. 
Aquele, né? Aquele que ele não podia andar fora da água fria... (risos). E não sabia aquele 
resto que ele colocou agora, né? Que eu não sabia. Por isso que você tem que tá junto do 
Coral (E 15).                                       

Reconhece a necessidade de frequentar um Coral para obter um melhor 
aprendizado musical. 

 

9.(...) Sempre tive vontade de entrar aqui, né? Porque as menina que frequenta esses 
forró... da Terceira Idade... sempre vem pra cá e... aí eu tive vontade, né? Mas nunca tive 
oportunidade. Hoje tive oportunidade... e  tô aqui (E 16).          

Demonstra a perseverança de entrar em um Coral para realizar um sonho. 

 

 

Como síntese desta categoria qualidade apresentamos  a seguir  o Quadro 4: 

 

 

                       

 

 



70 

 

QUADRO 4. Análise da Categoria Qualidade. 

Categoria  Subcategorias Definição Falas 

Qualidade 

É a tentativa 

de 

contextualizar 

características 

desenvolvidas 

pela prática do 

Canto Coral 

 

 

Competência Esta 
subcategoria, 
procura mostrar  
a capacidade 
que o idoso tem 
de utilizar a 
música e o 
canto  como um 
instrumento de 
aprendizagem . 

 

(...) Eu melhorei bastante. Porque eu 
não sabia mais cantar. Tava ficando 
sem voz. (...) Tenho uma voz baixa. 
Não tenho mais aquele vozeirão que 
eu tinha...(risos). Ah... se eu tivesse 
praticado, não tinha sido melhor? Eu 
cantei muito em Coral de freira. Mas 
aí quando eu saí... a gente não 
participa mais dessas coisas. Você 
tem que participar sempre (E 15). 

Retrata que a prática do Canto 
Coral  aumenta a extensão vocal 
dos idosos. 

 Perseverança Esta 
subcategoria 
busca 
demonstrar o 
esforço de 
quem quer 
melhorar suas 
qualidades 
musicais. 

 (...) E eu sonho um dia, se for pra 
minha felicidade e... eu tiver 
condições. Eu vou lutar pra isso. 
Nem que saiba para deixar pra  
família... um dia...  eu ainda vou 
gravar (risos) (E 10). 

Retrata a persistência no meio 
musical pra realizar desejos.  
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CONCLUSÕES 

 

O  crescimento demográfico e o aumento da expectativa de vida da 

população idosa no  mundo é eminente. Em função disso, o envelhecimento passa 

por momentos de muita reflexão. Essa realidade desperta diversos estudos, entre 

eles,  a necessidade de associar a longevidade à qualidade de vida.  

No presente estudo, buscamos identificar o processo de envelhecimento na 

perspectiva biológica, psicológica e social. Percebeu-se que esses processos são 

naturais e inerentes a qualquer ser humano,  diferindo-se entre os mesmos. Quanto 

à contribuição com o intuito de diminuir o preconceito social contra o idoso, este foi 

retratado como uma pessoa dinâmica e que valoriza a sua integração na sociedade. 

Foi também mostrado a participação em Canto Coral, a música e as reminiscências 

geradas pelas canções antigas, como amenizadora das perdas biológicas, 

psicológicas e sociais  e capaz de abrir possibilidades de ressignificação na vida do 

idoso. Intencionou-se, dessa maneira, mostrar a importância da atividade musical na 

área da gerontologia. 

Desde os primórdios da humanidade, o ser humano convive com o canto e a 

música. Pode-se afirmar que a música encontra-se impregnada no inconsciente 

individual e coletivo do homem. Além dessa herança histórica e cultural, cada 

pessoa apresenta, em sua história de vida, uma vivência subjetiva com a música. 

Este trabalho, a partir dos relatos das participantes do Canto Coral, entre outras 

fontes de coletas, vem comprovar que o  Canto Coral é uma prática extremamente 

interessante, capaz de proporcionar  diversos efeitos positivos  nas áreas cognitivas 

e límbicas, possibilitando a melhora da qualidade de vida dos idosos. Podemos citar 

alguns  benefícios: resgate da memória, bem-estar psicológico, fortalecimento da 

autoestima e o convívio social. Na relação canção e reminiscências, percebeu-se  

significativas contribuições, nas quais  o indivíduo  consegue  expressar sua 

afetividade, ampliar seu autoconhecimento e  elevar a sua autoestima. O canto, a 

música e as canções,  com efeito, fazem com que eles afastem de si as sensações 

desagradáveis de tristeza e apatia que muitas vezes são presentes no processo do 

envelhecimento. 
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Percebe-se por meio dos relatos apresentados, que o Canto Coral, constitui 

uma prática valiosa para  a melhora da autoestima e à satisfação pessoal da 

população idosa, proporcionando  a partir dessas benesses, a recuperação da 

crença em si mesmo como indivíduo, alterando para melhor o conceito que a 

sociedade tem dele e ele de si mesmo. Com isso, podemos constatar, a importante 

contribuição dessa atividade musical como amenizadora dos reveses provenientes  

do seu meio e de suas limitações inerentes à idade.  Esta constatação é visível no 

estudo, e, bastante significativa. 

Procuramos apresentar categorias e subcategorias para melhor analisar os 

efeitos decorrentes da prática do Canto Coral na qualidade de vida das  

participantes desta pesquisa. Foi possível sugerir as seguintes categorizações para 

classificar as contribuições oriundas dessa atividade musical: benefício, afetividade e 

qualidade, que se subdividem em subcategorias, criadas a partir das entrevistas 

semiestruturadas, As classificações em subcategorias permitiram confirmar que o 

canto, a música, juntamente com as reminiscências advindas das canções antigas, 

são importantes ferramentas na recuperação biológica, psicológica e social, bem 

como para a melhora da qualidade de vida  dos idosos. 

Com todos esses dados obtidos, podemos concluir que o Canto Coral e seus 

elementos,  proporcionam a melhoria de diversos aspectos da saúde física e mental 

do idoso. Na busca pela confirmação dos efeitos positivos promovidos por essa 

atividade musical, este trabalho se estabelece como uma grande contribuição, ao 

relacionar essa tríade, canto, música e as canções, com qualidade de vida e a 

população idosa. Sendo assim, é de fundamental importância a implementação de 

programas sociais, visando proporcionar maior bem-estar físico, psicológico e social 

para que os anos vividos, em idade avançada, sejam plenos de significado e  

dignidade.  
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  APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

Canções e seus respectivos compositores: 

 

1. Ainda ontem chorei de saudade- Moacyr Franco 

2. Alma gêmea- Fábio Júnior/Peninha 

3. A majestade, o Sabiá- Jair Rodrigues 

4. Amigos para sempre- Andrew Lloyd Webber e Don Black 

5. Asa Branca- Luiz Gonzaga/ Humberto Teixeira 

6. As rosas não falam- Cartola 

7. Ave Maria- J.S. Bach/ C. Gonoud 

8. Berimbau- Vinícius de Morais/ Baden Powel 

9. Chalana- Almir Sater 

10. Chão de estrelas- Sílvio Caldas/Orestes Barbosa 

11. Eu sei que vou te amar- Tom Jobim/ Vinícius de Moraes 

12. Fascinação- F.D. Marchetti/ M. de Feraudy. Armando Louzada (versão) 

13. Flor do cafezal- Cascatinha & Inhana/ Luiz Carlos Paraná 

14. Garota de Ipanema- Tom Jobim/ Vinícius de Moraes 

15. Índia- José A. Flores/ M.O. Guerreiro/ Zé Fortuna 

16. Lembrança- Zé Fortuna & Pitangueira 
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17. Maria, Maria- Milton Nascimento/ Fernando Brant 

18. Oração pela família- Padre Zézinho 

19. Peixe Vivo- Carlos Mendes/ Neurisvan Rocha Alencar 

20. Um dia de domingo- Michael Sullivan/ Paulo Massadas 

21. Wave- Tom Jobim 
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APÊNDICE B 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Coral na Terceira 

Idade: O Canto Como Sopro da Vida”. Este trabalho tem como principal objetivo 

verificar mudanças na qualidade de vida geradas pela prática do canto e da música. 

 A metodologia deste estudo consistirá em um levantamento sócio-

demográfico para a composição de seu perfil demográfico por meio de questionário. 

Haverá também uma análise realizada por meio de uma entrevista semi-estruturada 

para verificar se você utiliza algum medicamento para ansiedade, quais são os 

efeitos em relação à autonomia, autoconceito e qualidade de vida que o grupo de 

Canto-Coral da Universidade Católica de Brasília lhe proporcionou e se houve um 

aumento na sua rede de relações sociais após a participação no coral. Será aplicada 

a escala de Autoestima de Rosenberg composta de itens que visam à avaliação de 

aspectos da qualidade de vida. . 

 A sua participação na pesquisa ocorrerá de maneira voluntária e não resultará 

em nenhum tipo de ônus ou remuneração. 

 A qualquer momento todo tipo de esclarecimento estará disponível. Todos os 

dados registrados serão mantidos em anonimato, sendo assegurada assim a sua 

privacidade no caso de publicação em revista especializada. A sua participação na 

pesquisa irá requerer um tempo de aproximadamente 2 horas. 

 Você poderá recusar responder qualquer uma das perguntas que lhe cause 

constrangimento, bem como, decidir interromper sua participação em qualquer 

momento da pesquisa. 

 Os seus dados irão se encontrar em poder do pesquisador, que ficará 

responsável por entrar em contato com você para a divulgação dos seus resultados 

após a análise dos mesmos.  
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 Eu _________________________ Identidade_____________, declaro que fui 

informado e devidamente esclarecido do projeto de pesquisa “Coral na Terceira 

Idade: O Canto Como Sopro da Vida” desenvolvido pela Maria Márcia Viana 

Prazeres do curso de Mestrado em Gerontologia da Universidade Católica de 

Brasília-UCB, quanto aos itens da resolução 196/96. 

 Declaro que, após ser esclarecido pelo pesquisador, a respeito da pesquisa, 

consinto voluntariamente em participar desta pesquisa. 

                                                Brasília,    de           de 200 . 

 

Assinatura do Voluntário:                     ________________                                                                 

Pesquisador Responsável: ______________________________________________  

Pesquisadora  Maria Márcia Viana Prazeres 
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APÊNDICE C 

 

                                 Questionário Socioeconômico 

 

      A seguir você preencherá um formulário socioeconômico. Caso sinta-se 

incomodado em responder a alguma pergunta,  por favor marque as alternativas de 

não declaração, mas não deixe de responder. 

 

1. Sexo: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

2.Idade:                                               

_________ Anos            

                                       

 

3. Estado Civil: 

(  ) Solteiro(a) 

(  ) Casado(a) 

(  ) Separado(a) / Divorciado(a) 

(  ) Viúvo(a) 

(  ) Vivo com companheira 

(  ) Vivo com companheiro 

 

 

4.Estado de origem: _____ e Município de origem: ________ 

5. Em seu município de origem você morava na região:  

(  ) Urbana (cidade) 

(  ) Rural (fazenda, sítio, chácara, aldeia, vila agrícola, etc.) 

6. Bairro em que mora hoje: _____________ 
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7. Em que localidade da cidade seu domicílio se encontra? 

(  ) Bairro na periferia da cidade 

(  ) Bairro na região central da cidade 

(  ) Condomínio residencial fechado 

(  ) Conjunto habitacional  

(  ) Região rural (chácara, sítio, fazenda, aldeia, etc.) 

(  ) Outro: ____________ 

 8. Trabalha (  ) Sim    (  ) Não 

 9. Aposentado (  ) Sim  (  ) Não 

10. Qual é a sua renda familiar mensal? 

(  ) Menos de 1 salário mínimo (até R$465) 

(  ) De um a dois salários mínimos (entre R$465 e R$930) 

(  ) De dois a cinco salários mínimos (entre R$930 e R$2.325) 

(  ) De cinco a dez salários mínimos (entre R$2.325 e R$4.650) 

(  )  A partir de dez salários mínimos  (R$4.650 em diante) 

(  ) Prefiro não declarar 

11. Qual a sua participação na vida econômica do grupo familiar? 

(  ) Não trabalho e sou sustentado por minha família ou outras pessoas 

( ) Trabalho e sou sustentado parcialmente por minha família ou outras 

pessoas 

(  ) Trabalho e sou responsável apenas por meu próprio sustento 

( ) Trabalho, sou responsável por meu próprio sustento e ainda contribuo 

parcialmente para o sustento da família 



85 

 

(  ) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família 

(  ) Outra situação 

12. Qual o seu grau máximo de escolaridade? 

(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

(  ) Pós-Doutorado 

13. Você participa de alguma destas atividades? (múltipla escolha) 

(  ) Capoeira, judô,  ou outras lutas 

(  )  Vôlei,  natação ou outros esportes 

( ) Atividades artísticas ou culturais (artes cênicas, dança, , artes musicais, 

literatura, artesanato, pintura, etc.) 

(  ) Outra atividade recreativa. Qual? ___________________ 

(  ) Não participo. 

14. Em relação à religião, você diria que é: 

           (  ) Ateísta 

           (  ) Acredito em Deus mas não sigo nenhuma religião 
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(  ) Católico 

(  ) Protestante (evangélico, batista, mórmon, calvinista, luterano, testemunha 

de Jeová ou outro) 

(  ) Espírita kardecista 

(  ) Praticante de religião afro-brasileira (umbanda, candomblé) 

(  ) Budista 

(  ) Muçulmano 

(  ) Judeu 

(  ) Tenho outra religião. Qual? __________ 

(  ) Prefiro não declarar 

15. Religião: frequência.   

(  ) Diariamente 

(  ) Até 3 vezes por semana 

(  ) Cerca de uma vez por semana 

(  ) Cerca de uma vez a cada quinze dias 

(  ) Cerca de uma vez ao mês 

(  ) Raramente ou apenas em datas especiais (Natal, Páscoa, dias sagrados)  

(  ) Somente em cerimônias especiais (casamento, funeral, etc) 

(  ) Nunca 

16. Você  faz uso de algum  tipo de medicamento ? 

(  ) Sim, 1 x ao dia 

(  ) Sim, 2 x ao  dia 

(  ) Ás vezes  
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(  ) Raramente 

(  ) Prefiro não declarar 

17. Caso afirmativo, com qual indicação? (múltipla escolha) 

(  ) Hipertensão 

(  ) Diabetes 

(  ) Depressão 

(  ) Hipotireoidismo 

(  ) Outros 

 

Agradeço a sua colaboração! 

 

Questionário adaptado a partir de um questionário utilizado para  selecionar  pessoas para um estudo sobre emoção no 

Instituto de Medicina Comportamental da UNIFESP sob a responsabilidade da pesquisadora Cristina Lasaitis. 12/out/2009. 
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APÊNDICE D 

 

                                                Roteiro de Temas 

 

CANTAR ...? 

CANTAR NUM CORAL ?  

MELHORAS? DE QUE TIPO? FALE DAS MELHORAS... 

CANÇÕES E LEMBRANÇAS... DE QUE TIPO? DE QUANDO? 

CANTAR E EMOÇÃO... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


