Desenvolvimento de grupo nas empresas

Desenvolver relações

A especialidade da Música do Círculo é criar experiências de grupo que evidenciam:

A potência da
cooperação.

A riqueza da
diversidade.

A relevância da
escuta.

Atuar em comum-unidade

Em última instância, nossos processos
trabalham com as relações humanas com o
propósito das pessoas vivenciarem a
sensação de atuar em

comum-unidade.

São atividades práticas que consideram a
importância da ação como forma de
aprendizagem e o diálogo como
construção do conhecimento a partir da
noção de inteligência

coletiva.

Metodologia Música do Círculo
Um processo desenvolvido pela Música do Círculo que consiste em fazer o grupo atuar como uma ‘orquestra’
- mas cujo instrumento é o corpo - num fluxo de ação que gera atenção plena e sinergia.
A prática - que combina técnicas de música corporal, movimento, jogos, improvisação e diálogo - torna-se
uma metáfora das relações interpessoais, abrindo espaço para reflexões sobre cooperação, liderança,

inteligência coletiva e diversidade.

Uma orquestra
cujo instrumento
é o corpo.
Jogo e
improvisação
criando escuta e
sinergia.

Os condutores da Música do Círculo criam com
leveza e descontração um caminho de
desenvolvimento do grupo que valoriza

experimentação, criatividade,
individualidade, escuta, empatia e
colaboração, revelando a potência do grupo na
construção do seu centro comum: neste caso, a
música única criada com o grupo ao longo do
processo a partir da improvisação.
Depois da experiência, o grupo pode olhar para o
que viveu e se perguntar: qual é a ‘música’

que seguiremos compondo juntos?

Música como metáfora do
propósito comum.

Podemos atuar em diferentes momentos de uma jornada coletiva:

Integração
Desenvolvimento

Celebração

Os encontros são desenhados sob demanda
conforme objetivos, tamanho do grupo,
tempo e estrutura disponíveis.

Integração / Celebração
Fazer música juntos como forma de criar e valorizar a
conexão entre as pessoas.

Objetivos:
Na INTEGRAÇÃO:
Estimular o contato entre as pessoas e criar um clima
descontraído de cooperação para seguirem juntos na
sua jornada comum.
Na CELEBRAÇÃO:
Criar um espaço de ação que pontue o final de um ciclo
para que outro possa começar, reconhecendo a
jornada comum e valorizando a participação de cada
pessoa.

Desenvolvimento de Grupo
Música, jogo e diálogo como caminho para revelar a
identidade do grupo e para abrir espaço de relações
colaborativas.

Objetivos:
Desenvolver o senso de pertencimento, interdependência,
cooperação e empatia com base na noção de ritmo de
grupo, escuta e harmonia.
É possível colocar foco também em liderança - o regente da
‘orquestra’.

Desenvolvimento

Processo:
Ao longo do caminho de desenvolvimento musical do grupo
propomos perguntas que potencializam o aprendizado com
base nas percepções individuais compartilhadas, chamando
atenção para os princípios da convivência,
interdependência, cooperação e comum-unidade.
A metáfora com o fazer musical (diferentes naipes
construindo harmonia, sons complementares, pulsação
comum, ritmo do grupo etc.) estimulam ligação com o
desenvolvimento de projetos coletivos no dia a dia da
empresa.
Procedimento:
- Progressão das atividades do simples para o complexo.
- Da imitação à criação.
- Experiência que primeiro passa pelo corpo para depois ser
conceituada.
- Partilha das percepções individuais como caminho de
aprendizado coletivo.
- Vivência musical como metáfora.

Criatividade e
adaptação.

Cooperação.

Principais habilidades
trabalhadas

Atenção
plena.

Interação e
comunicação
não verbal.

Escuta de si,
do outro e do
todo.

(Comum)
Unidade:
grupo pulsando
como um só.

Melodia:

Diversidade:

o que identifica o
grupo e sua
trajetória.

diferentes sons e
criações que se
complementam.

Principais conceitos
Escuta:

Ritmo:
alinhamento para
seguir juntos.

Harmonia:
o que resulta das
interações
baseadas em
objetivos comuns.

perceber o(s) outro(s)
para dialogar
criativamente com
ele(s).

Alguns grupos com os quais já contribuímos:

Condutores
Ronaldo Crispim
Músico, educador, ex-integrante do grupo de estudos de Fernando do Barba
(Barbatuques), formado em Comunicação Social e nos programas Guerreiros Sem
Armas de empreendedorismo social e Gaia Education design em sustentabilidade.
Pós-graduado em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas.

Zuza Gonçalves
Músico e artista educador que há mais de 15 anos tem explorado caminhos
alternativos no fazer musical coletivo. É educador do Centro de Música do
Sesc Vila Mariana e parte do corpo docente do Workshop de Circlesongs
do Bobby McFerrin no Instituto Omega em Nova York.

Pedro Consorte
Artista- educador de formação híbrida (música e dança), integrou o grupo STOMP por
2 anos, compõe o time de professores do International Body Music Festival e se dedica
cada vez mais a processos de aprendizagem e desenvolvimento humano, atuando
também com processos de Diálogo e Comunicaçãõ Não-Violenta.

Já conduzimos práticas da Música do Círculo em diferentes culturas

Europa
- Finlândia
- Inglaterra
- França
- Alemanha
- Espanha
- Itália
- Grécia
- Turquia
- Ucrânia
- Áustria

Estados Unidos
-Nova York
-Los Angeles

Colômbia
Chile
Argentina

Bahia
Gana
Rondônia
Brasília
Goiânia
Minas Gerais
Espírito Santos
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

Bali

Música e Conexão Humana

www.musicadocirculo.com
musicadocirculo@gmail.com
Whatsapp: (11) 97016-2881

