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RESUMO 

 
 
A abordagem da leitura musical à primeira vista ao piano relacionada à Teoria Flow possibilita 
reflexões no processo de ensino e aprendizagem da música. Dessa forma, o objetivo deste 
estudo é investigar e verificar o processo de desenvolvimento nesta prática na perspectiva da 
experiência ótima – flow. Foram levantados dados bibliográficos a respeito da leitura musical 
à primeira vista, da Teoria do Flow, dos processos cognitivos e de aprendizagem, das atividades 
cerebrais e da Psicologia Positiva. Dentre os diversos autores consultados, destacamos García-
Señorán e González (2009), Sloboda (2008), Seligman (2004), Le Corre (2002), 
Csikszentmihalyi (1999), Pace (1999), Lehmann e Ericsson (1996) e Richman (1985). 
Recorremos às técnicas da pesquisa-ação, com abordagem quali-quantitativa como forma 
sequenciada, sistemática e empiricamente embasada para aprimorar nossas proposições quanto 
à aprendizagem da leitura à primeira vista ao piano. A investigação foi desenvolvida com 
dezenove alunos na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e na Faculdade de 
Música do Espírito Santo durante quinze encontros semanais. Como instrumento de pesquisa, 
utilizamos a entrevista semiestruturada, o questionário fechado e o teste do flow, conhecido 
como Escala de Fluxo Disposicional Longa (DFS-2). Analisamos os resultados a partir das 
concepções de Bardin (1979) acerca da Análise de Conteúdo e, para tal, criamos três categorias: 
categoria inicial (características marcantes de cada propriedade), categoria intermediária 
(dimensões do flow) e categoria final (junção de ambas). A partir das informações colhidas em 
laboratório, somadas aos depoimentos obtidos nas entrevistas e questionários e aos resultados 
do teste flow DFS-2, identificamos um conjunto de características e dados relacionados às 
propriedades do flow, a saber: metas claras, retorno imediato, desafios e habilidades, controle 
de desempenho, concentração profunda, foco e metas no presente, atividade reflexiva 
transcendental e experiência autotélica. Os resultados obtidos na investigação revelam que: 1) 
todos os participantes são capazes de vivenciar o flow de acordo com o nível de habilidades e 
desafios (que deve ser acima da média); 2) precisamos desenvolver pequenas metas na leitura 
musical à primeira vista para que um objetivo mais amplo possa ser alcançado – e, para isso, a 
motivação intrínseca é fundamental; 3) o retorno imediato acerca das execuções e práticas 
pianísticas nos direciona para o que precisamos evoluir; 4) o controle do desempenho precisa 
ser de âmbito técnico, psicológico e mental; 5) a percepção da passagem do tempo se dá de 
maneira distinta para cada indivíduo. Constatamos ainda que, quando nos envolvemos em uma 
atividade que requer energia psíquica positiva, mergulhamos nesta prática e nos empenhamos 
da melhor forma possível para obter uma execução satisfatória. Neste caso, temos a 
oportunidade de neutralizar o próprio ego e vivenciar o prazer do momento de forma intensa. 
Por fim, durante a pesquisa, nos engajamos em atividades gratificantes, com fim em si mesmas.  
 
Palavras-chave: Leitura musical à primeira vista. Pianistas. Teoria do Flow.
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ABSTRACT  

 
 
The approach of sight-reading at the piano related to the Flow Theory allows reflections in the 
teaching and learning process. Thus, the aim of this study is to investigate and verify the 
development process in this practice from the perspective of the optimal experience - flow. 
Bibliographic data were collected regarding sight-reading Flow Theory, cognitive and learning 
processes, brain activities and Positive Psychology. Among the referenced theorists we 
highlight García-Señorán and González (2009), Sloboda (2008), Seligman (2004), Le Corre 
(2002), Csikszentmihalyi (1999), Pace (1999), Lehmann and Ericsson (1996) and Richman 
(1985). We use action research techniques, with a qualitative and quantitative approach as a 
sequenced, systematic and empirically based way to improve our propositions regarding the 
learning of sight-reading at the piano. The investigation was carried out with nineteen students 
at Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro and Faculdade de Música do Espírito 
Santo during fifteen weekly meetings. As a research instrument, we used a semi-structured 
interview, the closed questionnaire and the flow test, known as the Long Dispositional Flow 
Scale (DFS-2). We analyzed the results from Bardin's (1979) conceptions about Content 
Analysis and, for that, we created three categories: initial category (outstanding characteristics 
of each property), intermediate category (flow dimensions) and final category (combination of 
both). From the information collected in the laboratory, added to the testimonials obtained in 
the interviews and questionnaires and the results of the DFS-2 flow test, we identified a set of 
characteristics and data related to the flow properties, namely: clear goals, immediate return, 
challenges and skills, performance control, deep concentration, focus and goals in the present, 
transcendental reflective activity and autotelic experience. The results obtained in the 
investigation reveal that: 1) all participants are able to experience the flow according to the 
level of skills and challenges (which must be above average); 2) we need to develop small goals 
in the sight-readings that a broader objective can be achieved - and, for that, intrinsic motivation 
is fundamental; 3) the immediate feedback about piano performances and practices directs us 
to what we need to evolve; 4) performance control must be technical, psychological and mental; 
5) the perception of the passage of time is different for each individual. We also found that 
when we engage in an activity that requires positive psychic energy, we immerse ourselves in 
this practice and strive in the best possible way to obtain a satisfactory execution. In this case, 
we have the opportunity to neutralize our own ego and experience the pleasure of the moment 
intensely. Finally, during the research, we engage in rewarding activities, with an end in 
themselves. 
 
Keywords: Sight-reading. Pianists. Flow theory. 
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INTRODUÇÃO 

 
A leitura musical à primeira vista é uma habilidade fundamental para o músico, mais 

precisamente para o pianista, sendo ele solista, camerista ou correpetidor. Os maestros, 

compositores ou ainda aqueles que trabalham com a reelaboração de partituras, arranjos, 

redução orquestral e transcrição também carecem desenvolver a prática fluente da habilidade 

da leitura musical à primeira vista. Esses profissionais reconhecem a atividade como uma 

importante ferramenta na utilização em seu campo de atuação, seja em aulas, ensaios, práticas 

colaborativas ao piano, correpetição, estudos do instrumento e demais atividades em que a 

produção eficiente e diligente da música se faça prioritária. Para isso, faz-se necessária uma 

grande gama de conhecimentos, de modo que a estrutura dessa prática, em sua engrenagem, 

flua com precisão até que o leitor alcance a expertise.  

E, para alcançar essa mestria, fatores correlacionados às habilidades são 

imprescindíveis, pois denotam um alto desempenho cognitivo que pode ser desenvolvido em 

variadas frentes: cognitivo mental, que compreende atenção, percepção, memória, fluidez e 

capacidade analítica de compreensão do texto musical (HAYWARD; GROMKO, 2009; 

CSIKSZENTMIHALYI, 2010, 1999, 1990; RICHMAN, 1985); cognitivo visual, que se 

relaciona à codificação das notas e padrões e à informação visual que, em geral, a partitura 

fornece (SLOBODA, 2008, 2005; THOMPSON; LEHMANN, 2004); cognitivo auditivo, 

identificado na escuta analítica e consciente do som que foi tocado – sendo este identificado na 

partitura (PIKE, 2011; SLOBODA, 2008); cognitivo motor, ligado à coordenação do 

movimento das mãos e dos pés, na proporção em que os olhos codificam o que é lido 

(ROSEMANN et al. 2015; FOURIE, 2004) e, por fim, cognitivo psicológico, que corresponde 

às condições necessárias para que os pensamentos positivos e motivacionais 

(CSIKSZENTMIHALYI, 2010, 1990, 1999) estejam relacionados ao ato de ler.  

Nesse último processo, ao qual nos ateremos inicialmente, o leitor terá que desenvolver 

a consciência de todos os fluxos mentais e sensoriais que podem levá-lo a uma leitura musical 

à primeira vista fluida e satisfatória. Doravante tenhamos como referência o leitor à primeira 

vista fluente que, no momento em que pratica sua tarefa, pode ser dotado de uma motivação 

intrínseca, que o leva a focar no envolvimento do empenho. Isso, por sua vez, gera a atitude 

que está associada ao comportamento estável e duradouro, ou, ainda, leva-o ao estado da 
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experiência ótima1 – ou flow –, em que o sujeito submerge de forma plena em atividades por 

ele escolhidas, de tal forma que não sente sequer o tempo passar (CSIKSZENTMIHALYI, 

1997). Essas atividades, por conseguinte, exigem habilidades do participante para que os 

desafios que aparecerem no percurso possam ser vencidos, de forma que essa seja a maior – e 

a intrínseca – motivação para que se vivencie novas experiências. Esse estado é conhecido como 

flow, pois proporciona grande satisfação, prazer e significado pessoal.  

Essa sensação foi vivenciada por mim diversas vezes ao desenvolver trabalhos como 

pianista colaboradora. Exemplificando a área da atividade pela qual me dedico, disponibilizo 

no portal www.academiacult.com.br o produto artístico2 que apresenta o recital de piano que 

participo como pianista acompanhadora e como solista. Trata-se de uma atividade intensa, que 

requer esforços e potencialidades, mas que, em sintonia com a mente e com as habilidades 

cognitivas supracitadas, o indivíduo pode vir a vivenciar. Unglaub (2006) e Richman (1985) 

concordam que a leitura musical à primeira vista é um processo cognitivo, cuja aprendizagem 

se dá pelo ato de reflexão analítica dos processos envolvidos, sendo o pensamento o juiz e a 

imaginação, a criadora. 

Quando atentamos para o fato de que a mente controla nossas ações, pensamos que 

um obstinado conjunto de metas nos faz desenvolver um self3 coeso, agindo como peça central 

na autoestima. Os pensamentos que temos sobre nós mesmos, os sentimentos que 

desenvolvemos por nós, a alegria, a tristeza e a decepção, que por vezes vivenciamos, têm 

ligação direta com nossas próprias experiências, ou seja, o que vivenciamos se reflete nas 

decisões que iremos tomar posteriormente. Nossa felicidade necessita mais de nossa 

consonância interior do que do controle que temos das situações externas 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1992). 

Colocando a nossa mente como parte responsável pelos processos de funcionamento 

biológico (físico, cognitivo e psicológico), podemos constatar o quanto ela é determinante nas 

ações e influencia os bons resultados obtidos nas atividades que nos propomos a desempenhar. 

Assim, o estado psicológico se mostra como um fator predominante no âmbito emocional e, 

por consequência, nos sentimentos e nas sensações. Por fim, afeta as decisões, se materializando 

 
1 Csikszentmihalyi (1992) construiu um modelo de experiência ótima que chamou de experiência autotélica, que 
no grego significa auto - por si mesmo e telos – finalidade. 
2 Produto artístico realizado como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor na Área de Concentração 
Práticas Interpretativas no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO). 
3 Self inclui um corpo físico, processos de pensamento e uma experiência consciente de que alguém é único e se 
diferencia dos outros, o que envolve a representação mental de experiências pessoais (GAZZANIGA; 
HEATHERTON, 2005). 
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através das nossas reações exteriores.  

Na leitura musical à primeira vista, este fenômeno não é diferente. Temos estratégias, 

habilidades e estudos direcionados que nos ajudam a evoluir nesta competência. Mas, quando 

o assunto é o aspecto psicológico, nos deparamos com uma barreira a ser vencida e que afeta 

grandemente o desenvolvimento da prática, já que, algumas vezes, o leitor se vê paralisado por 

pensamentos que impedem de desenvolver um raciocínio coerente para a leitura fluente. 

Na experiência de leitura à primeira vista que desenvolvi durante minha trajetória 

como pianista, pude observar que algumas pessoas têm dificuldades quanto à destreza nessa 

habilidade, por variados motivos. Algumas, por falta de estudo e metodologias apropriadas para 

conquistarem uma leitura fluída; outras, por acharem que não são capazes. Outras não possuem 

o esforço, atenção e disciplina necessários – e essa tríade é um conjunto que exige trabalho e 

dedicação. No processo de crescimento e busca, tais indivíduos não chegam a alcançar o estado 

da experiência ótima – flow, pois não têm suas metas construídas de forma clara – e, portanto, 

suas decisões psicológicas não são estabelecidas a seu favor e acabam interferindo 

negativamente no processo de evolução.  

Nessa pesquisa nos propomos a estudar o fenômeno contrário ao exposto, ou seja, o 

processo em que o leitor à primeira vista se aprofunda de tal forma, que suas faculdades mentais, 

físicas, motoras, visuais, aurais, psicológicas e cognitivas trabalham em extrema conexão, 

permitindo que o executante experiencie o flow. Os que vivem ou já viveram esse fenômeno 

experimentam um momento de tamanha satisfação, felicidade e realização no final da atividade, 

que esse sentimento se transforma em combustível, gerando a motivação intrínseca para 

vivenciar uma próxima experiência flow.  

A partir desta vivência, algumas questões foram levantadas. São elas: o que o 

instrumentista precisa ter para adquirir uma leitura com fluidez a ponto de experienciar o flow? 

Um método de leitura à primeira vista específico e direcionado pode fazer com que as pessoas 

alcancem a experiência ótima de leitura? Quais habilidades devem ser desenvolvidas para se 

ter uma leitura consciente e analítica da partitura? Organizar os pensamentos, as emoções e a 

psiquê garante a proficiência na prática da leitura? Quais ferramentas da Psicologia Positiva 

podemos utilizar para amenizar a ansiedade gerada no ato da leitura diante do público? A 

motivação intrínseca na leitura à primeira vista pode ser uma ferramenta para o 

desenvolvimento de expertise? Buscando respostas para tais indagações, a presente pesquisa 

tem como principal objetivo investigar o processo de desenvolvimento da leitura musical à 

primeira vista ao piano, de modo que o flow possa ser vivenciado.  
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A partir desse objetivo central, articulam-se objetivos específicos, que se concentram 

em: compreender como os processos cognitivo, psicológico, emocional e motivacional se fazem 

presentes e se conectam em uma leitura fluida; reconhecer quais as circunstâncias e condições 

necessárias para que o pianista desenvolva a expertise da leitura à primeira vista, de modo a 

alcançar o flow; analisar as estruturas musicais – códigos, percepção, memória, padronização, 

formas de acompanhamento – que, uma vez sistematizadas, venham a se efetivar na construção 

de uma leitura fluida à primeira vista ao piano; realizar um levantamento de dados a partir dos 

processos metodológicos realizados com indivíduos participantes do laboratório de leitura à 

primeira vista, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e na Faculdade 

de Música do Espírito Santo (FAMES); descrever os componentes que envolvem as estruturas 

musicais quanto ao idiomatismo e linguagens presentes na partitura para um maior 

aproveitamento evolutivo na prática da leitura; e, por fim, analisar as metodologias existentes 

para o ensino/ aprendizagem da leitura à primeira vista ao piano.  

Para respondermos às inquirições apresentadas e verificarmos as hipóteses previstas, 

utilizamos a metodologia de pesquisa-ação; pesquisa bibliográfica e documental, com 

abordagem quali-quantitativa; e entrevistas e questionários respondidos pelos participantes do 

laboratório de leitura à primeira vista ao piano, criado exclusivamente para este estudo. 

Segundo Elliot (1991), a pesquisa-ação é uma ferramenta para o crescimento no conhecimento 

de professores e pesquisadores, de modo que estes façam uso de suas próprias pesquisas para 

aprimorar o ensino e, consequentemente, o aprendizado dos discentes. Por isso, nossa pesquisa 

foi desenvolvida em escolas em que se desenvolve o ensino das artes musicais.  

A estruturação desta tese foi organizada em seis capítulos. No primeiro capítulo, 

tratamos das habilidades que precisam ser desenvolvidas para que o pianista alcance uma leitura 

à primeira vista fluente, para isso abordamos as atividades cerebrais, os processos cognitivos e 

os estados psicológicos. No segundo capítulo, apresentamos a Psicologia Positiva, 

contextualizando a história da criação da Teoria do Flow e sua evolução, tomando como 

principal referencial o autor Mihaly Csikszentmihalyi (2010, 1999, 1997, 1992, 1990). No 

terceiro capítulo, apontamos e comentamos as pesquisas levantadas sobre leitura musical à 

primeira vista, tendo o piano como instrumento principal. No quarto capítulo, apresentamos a 

metodologia utilizada na pesquisa, a natureza do estudo, o objeto de estudo, o campo de 

pesquisa e os procedimentos realizados. No quinto capítulo, a análise dos dados é demonstrada 

através de relatos dos participantes da pesquisa aferida junto ao teste do flow DFS-2. Esse 

capítulo foi fundamentado no eixo que norteou a pesquisa e procurou-se evidenciar as 
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categorias direcionadas para comprovar as respostas. Por último, são apresentadas as discussões 

e resultados da pesquisa em questão. 

Assim, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de consolidação técnica e de 

aprimoramento didático na sistematização do conhecimento, além de propor um novo olhar 

apresentado no campo psicológico, relacionado à leitura à primeira vista ao piano, no que 

concerne à possibilidade de vivenciar o estado da experiência ótima – flow. De modo contrário, 

o insucesso na leitura musical acarreta, muitas vezes, em insucesso profissional, que, por sua 

vez, tem consequências marcantes no âmbito da autoestima e do desenvolvimento pianístico 

que a leitura apresenta – sendo fator primordial das oportunidades para alcançar níveis elevados 

das práticas musicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

 
 

CAPÍTULO I – HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA LEITURA MUSICAL À 

PRIMEIRA VISTA 

 

Neste primeiro capítulo são apresentadas as habilidades que são requisitadas para que 

a leitura musical à primeira vista ao piano aconteça de forma fluente. Para tal, temos como 

parâmetros dois métodos existentes, La Magie Du Déchiffrage, método de leitura à primeira 

vista no teclado de Pascal Le Corre (2002), e Super Sight-Reading Secrets: An Innovative, Step-

by-step Program for Keyboard Players of all Levels, de Howard Richman (1985), que foram 

escolhidos para o estudo do tema em questão. O motivo pelo qual foram selecionados para 

fundamentar esta pesquisa se apresenta quando seus respectivos autores tratam do aspecto 

psicológico do pianista que procura desenvolver a prática da LMPV. Os teóricos apresentam 

pensamentos e exercícios mentais para que a evolução dessa prática não se torne somente 

fisiológica, mas, sobretudo, psicológica. Para tal entendimento, descreveremos ambos, 

sinalizando as escolhas investigativas que direcionam ao entendimento para a construção do 

estado do flow.  

A denominação da LMPV4 tem estado presente nas ponderações de vários músicos e 

estudiosos, não permitindo-nos uma visão generalizada. Para Leffa (1996), a prática é 

abrangente e envolve muitas habilidades e conhecimentos subjetivos para o seu 

desenvolvimento, ou seja, para que flua sem interrupções. Embora consigamos decifrar o que 

as palavras querem dizer, não as lemos apenas, mas também ao mundo onde estamos inseridos. 

A boa leitura dependerá do conhecimento prévio que se tem da realidade que nos cerca. 

Já Gabrielsson (2003, p. 243) acredita que a leitura à primeira vista é aquela que 

acontece na primeira vez que o músico recebe a partitura, ou seja, “significa tocar sem nenhuma 

prática precedente da partitura no instrumento, tocar a prima vista”. A partir desta afirmação, 

compreendemos aqui que o indivíduo que for realizar uma LMPV o fará sem ter tido contato 

preliminar com a partitura apresentada.  

Sloboda (2008, p.88), por sua vez, pontua uma problemática que, por vezes, acontece 

no ensino da música: “a leitura à primeira vista da linguagem é necessária para um 

envolvimento completo em nossa cultura, [porém] o mesmo não é verdade para a música”. Ao 

contrário da leitura da literatura textual, aprendida desde a fase do desenvolvimento pedagógico 

na alfabetização, a musicalização infantil quase sempre não é valorizada ou promovida de 

maneira sistematizada na Educação Básica.  

 
4 LMPV é abreviatura de “leitura musical à primeira vista” e será usada ocasionalmente nesta tese. 
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Ao desenvolver as habilidades de tocar um instrumento e ler música 

concomitantemente, é adquirido um hábito de memorização para que não se dependa da leitura. 

Sloboda (2008) se opõe a esta prática e replica: quando a criança é submetida a intensos treinos 

textuais, costuma obter graus aceitáveis da leitura, mas o processo é diferente com a música, já 

que muitas vezes os estudantes têm este primeiro contato através do estudo de um instrumento. 

No século XIX, Felix Mendelssohn e Clara Schumann abriram a tradição de 

repertórios, apresentando publicamente composições próprias ou de outros músicos, com peças 

bem ensaiadas e muitas vezes tocadas de memória. Porém, antes desse acontecimento, os 

artistas solistas e cameristas regularmente tocavam novas partituras à primeira vista e extensos 

ensaios eram bastante incomuns. Isso ocorria porque “os idiomas musicais eram familiares, a 

maioria das músicas não era executada mais de uma vez, os compositores temiam o plágio de 

músicos de orquestra e assim por diante” (LEHMANN; MCARTHUR, 2002, p.135)5. Dessa 

forma, as obras eram tocadas geralmente por LMPV e essa prática era um pré-requisito para se 

tornar um bom músico – especialmente entre as crianças, que desenvolviam tal habilidade de 

forma notável. Na época, “a proficiência extrema foi considerada uma característica dos 

prodígios e um marcador de altos níveis de aptidão musical” (LEHMANN; MCARTHUR, 

2002, p.136)6. 

De maneira semelhante a Gabrielsson (2003), Robert Pace (1999, p.1) define o 

conceito em questão como “a habilidade de ler e tocar obras musicais à primeira vista sem 

provar ou praticar preliminarmente no teclado”. O autor acredita que a prática envolve uma 

complexa interação cognitiva e o reconhecimento de vários sinais musicais, símbolos e 

estruturas de linguagens afetivas e psicomotoras, contendo dedos distribuídos no teclado – com 

funções específicas em tocar e liberar teclas, em uma sequência exata de tempo nos níveis mais 

diferentes de dinâmica indicados simultaneamente. Dessa forma, o bom leitor mescla seu 

conhecimento prévio com algumas intuições musicais, antecipando seus movimentos e obtendo 

fluência na leitura musical.  

A capacidade de ler à primeira vista com fluência é muitas vezes tida como uma 

habilidade essencial para os pianistas, principalmente os acompanhadores e repetidores em 

particular, que têm que desempenhar sua atribuição enquanto exploram outra parte 

instrumental/vocal simultaneamente e devem aprender um repertório novo em um tempo muito 

 
5 “The musical idioms were familiar, most music was not performed more than a few times, composers were afraid 
of plagiarism by orchestral musicians, and so on” (LEHMANN & MCARTHUR, 2002, p.135) 
6 “Extreme proficiency was considered a characteristic of prodigies and a marker of high levels of musical 
aptitude” (LEHMANN; MCARTHUR, 2002, p.135). 
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curto (LEHMANN; ERICSSON, 2002). 

O levantamento da literatura sobre o tema revela que os benefícios de uma boa leitura 

musical são abordados por Sloboda (2005), Lehmann e Ericsson (2002), Pace (1999), entre 

outros. As vantagens da prática são a ampliação do conhecimento musical e de estilos 

característicos e compositores variados; o interesse em ampliar o repertório musical; o 

aprendizado mais ágil de novas obras; a formação de uma memória musical; a possibilidade de 

escolher peças de interesse para um estudo aprofundado e para atingir níveis avançados de 

interpretação, sem depender apenas da memorização de pequenos trechos através de inúmeras 

e exaustivas repetições; e, por fim, o aprimoramento do trabalho do pianista colaborador, visto 

que o menor tempo de preparação da atuação é um importante fator de desempenho. 

Assim, diante do que levantamos sobre a definição de LPMV, podemos considerá-la 

uma atividade que envolve processos mentais superiores, que compreende recursos visuais, 

conhecimento conceitual e expectativas específicas (LEHMANN; ERICSSON, 2002). Uma 

definição ainda mais detalhada é encontrada em Lehmann e Kopiez (2009, p.334), que afirmam 

que a LMPV “é a execução – vocal ou instrumental – de longos trechos musicais não (ou 

pouco) ensaiados, a um andamento aceitável e expressão adequada”. Nessa perspectiva, as 

habilidades precisam ser desenvolvidas de forma ainda mais intensa, pois o leitor precisa 

estar apto aos recursos já relatados no texto, a saber: percepção, cinestesia, memória e 

aferição (LEHMANN; MCARTHUR, 2002).  

Em suma, o leitor precisa lidar com a hipótese de tomar decisões, de intuir o que 

virá na partitura e improvisar. Já no âmbito psicológico, a leitura musical à primeira vista 

requer “percepção (padrões de notas de decodificação), cinestesia (execução de programas 

motores), memória (padrões de reconhecimento) e habilidades de resolução de problemas 

(improvisação e indução)”, componentes primordiais para esta capacidade (LEHMANN; 

MCARTHUR, 2002, p. 135). Assim, esta competência pode ser altamente treinável através de 

programas que visam às áreas de processamento mental, cognitivo e psicológico, de estudos e 

das motivações do indivíduo em se tornar habilitado à tarefa, além de o preparar para 

habilidades que visam suprimir notas na partitura que, se necessário, podem ser subtraídas.  

Como parte integrante dessa compreensão, trataremos do processo de codificação da 

leitura e da inferência quando se lê duas claves ao mesmo tempo. As escolhas do que será 

tocado pelo pianista são primordiais para viabilizar ao parceiro musical e aos ouvintes a escuta 

dos elementos estruturalmente essenciais contidos na partitura. O processo que levantamos na 

sequência é o da decifração (escolha da aprendizagem, ponto de verificação da fase ativa do 
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processo cognitivo), baseando-nos nos recursos da mente. Três recursos são apresentados: o 

cerebral, o cognitivo e o psicológico. A orientação é manter a mente no presente, concentrada 

no momento, de modo que desenvolvamos a utilização dos estados internos a nosso favor e, 

junto a isso, possamos alcançar o estado da experiência ótima na prática da LMPV. Algumas 

estratégias para desenvolver a leitura apresentadas por Le Corre (2002) e Richman (1985) 

podem ser compreendidas como estratégia mental. Por fim, os autores discorrem sobre os 

processos da aprendizagem cognitiva e psicológica, de forma que possamos entender como o 

flow é vivenciado no momento da leitura à primeira vista.  

  
 

1.1 Fundamentos e parâmetros  

 

Os fundamentos utilizados nesta pesquisa são apresentados através das habilidades que 

necessitam de desenvolvimento e caracterizam um leitor em potencial. Le Corre (2002) trata 

dos procedimentos desafiadores da prática da LMPV, indicando estratégias que podem ser 

construídas junto aos processos cognitivos. O autor afirma que elas serão ainda mais eficientes 

se “baseada[s] em crenças positivas e no estado interno que envolva autoconfiança” (LE 

CORRE, 2002 p.83, tradução nossa). Ressalta também que decifrar uma peça musical significa 

ter a capacidade de tocá-la à primeira vista. Suas recomendações são: “leia a partitura (ver a 

informação certa na hora certa), identifique as notas e a notação musical, compreenda e sintetize 

as informações lidas, transcreva o resultado desta síntese - (reproduza!)” (LE CORRE, 2002 

p.83, tradução nossa). 

Le Corre (2002, p.84, tradução nossa) considera uma boa performance “aquela que 

[em sua] primeira leitura, dá ao trabalho sua expressão mais precisa”. Dessa forma, o leitor 

precisa ser capaz de integrar os elementos que constituem uma peça, tais como “notas, ritmo, 

nuances, fraseado, forma, estilo, expressão” (LE CORRE, 2002, p. 84, tradução nossa). Para 

tal, devemos considerar procedimentos cerebrais como “raciocínio (pensamento e análise) e 

agrupamento de informações” (RICHMAN, 1985, p. 7, tradução nossa), que capacitam o 

instrumentista a sintetizar o “banco de dados pessoal do conhecimento” (LE CORRE, 2002, p. 

84, tradução nossa). Assim, estes transformam-se em habilidades práticas quando permitem  
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reconhecer, entender, classificar e categorizar as informações visuais da partitura [a 
partir da] técnica instrumental, harmonia, contraponto, análise formal dos estilos, 
correntes artísticas e históricas, vivências que a experiência particular musical reteve 
(LE CORRE, 2002, p.84, tradução nossa).  

 

 

O objetivo de uma boa LMPV não é a rígida decifragem de códigos, mas a capacidade 

de escolher e destacar os elementos característicos que compõem o processo de leitura (LE 

CORRE, 2002), de modo que os detalhes não desempenhados não comprometam o texto 

musical, “mas permitam revelar a essência da obra” (LE CORRE, 2002, p.84, tradução nossa). 

Para tal, é fundamental alcançar a fluência através da “técnica e conhecimento, [que] são 

elementos inseparáveis e essenciais para qualquer artista” (LE CORRE, 2002, p.84, tradução 

nossa).  

O que, então, poderia ser considerado uma leitura não fluida? Alegre (2008, p.186) 

observa que há dois tipos de erros possíveis na execução de uma peça: 1) “erros de notas”: que 

se referem à execução errada e 2) “outros erros”: equívocos que não comprometem a execução 

das notas, mas a afeta. O que o autor chama de “erros totais” corresponde à soma das categorias 

apresentadas. No entanto, erros não podem servir de empecilho para que a música perca a 

fluidez. Richman (1985, p. 7, tradução nossa), por exemplo, pondera que “bons leitores à 

primeira vista não gastam nem um minuto valorizando os erros, em vez disso, eles se desligam 

e avançam para acumularem mais conhecimento e habilidades”. 

Entretanto, o conhecimento não se estagna. Assim, como a técnica, se amplia com o 

passar do tempo, “a leitura à primeira vista irá progredir de acordo com o conhecimento”, 

possibilitando ao instrumentista maior desenvoltura na LMPV de peças complexas (LE 

CORRE, 2002, p. 86, tradução nossa). O que caracteriza o bom leitor, além de um alto nível 

técnico, é a maneira como este se aproxima de um conjunto de conhecimentos musicais e 

percorre o caminho cognitivo que intuitivamente constrói (LE CORRE, 2002). A esse respeito, 

Le Corre (2002) aconselha aqueles que têm dificuldades a observarem os bons leitores, seus 

reflexos e como desenvolvem suas habilidades na prática.  

O modo operante de leitura utilizando a decifração dos códigos da partitura é resultado 

de um funcionamento coletivo, uma supraestrutura cognitiva que Le Corre (2002, p. 87, 

tradução nossa) chama de metaprograma – definido como “automatismos que permitem adaptar 

rapidamente a diferentes contextos de nossas vidas, a fim de agir de forma eficaz em uma dada 

situação”. Este metaprograma seria essencial e se estabeleceria em variadas estruturas 

referentes ao tempo vivido (passado, presente e futuro), relacionando-se à capacidade do 
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indivíduo de inferir no processo de decifração. Em resumo, trata-se “de levar em conta o que 

está faltando ou o que está lá. Isso retrata a capacidade que o ser humano tem de considerar o 

mundo global ou analiticamente, dependendo da situação” (LE CORRE, 2002, p.87, tradução 

nossa).  

 

 

Figura 1 - Imagem dupla. Fonte: (LE CORRE, 2002, p.87) 

 

 A figura 1 ilustra o metaprograma ao se referir à influência exercida sob nossa 

percepção visual. A princípio, não podemos afirmar a idade desta mulher da figura acima. Por 

ora nos parece jovem, por outra, velha. Isso dependerá da nossa visão global ou analítica, de 

acordo com a abordagem que instintivamente usarmos. Essa é uma decifração que está 

relacionada aos hemisférios direito ou esquerdo do cérebro (LE CORRE, 2002).  

A estrutura dos metaprogramas criada por Le Corre (2002, p.89, tradução nossa) é 

constituída por: 

 

• Percepção global da partitura e da música;  

• Capacidade de viver o momento presente e de ser absorvido no ato musical;  

• Ter em conta os elementos da partitura com base na semelhança existente com 

modelos ou fórmulas já conhecidas;  

• Decisões e ações baseadas na intuição e no instinto; 
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Adiante apresentaremos pensamentos e teorias acerca do funcionamento cerebral 

(CALVIN, 2004; EAGLE, 2017; FONSECA, 2014; JOURDAIN, 1998; WARD, 2006) para 

que possamos traçar uma linha condutora, que nos levará à leitura musical à primeira vista, à 

cognição e à teoria da experiência ótima – flow.  

 
 

1.2 Atividades cerebrais conectadas à leitura musical à primeira vista 
  
 

Eagleman (2017), em seu livro Cérebro: uma biografia, apresenta ao leitor uma 

reflexão acerca da vivência como neurocientista: mesmo que o estudo acerca do cérebro faça 

parte de sua vida cotidiana, o pesquisador ainda fica assombrado sempre que segura o órgão. A 

princípio, fornece uma informação impressionante do caráter físico do cérebro: “seu peso 

substancial (um cérebro adulto pesa menos de 1,5 quilo), [possui uma] estranha consistência - 

parece uma gelatina firme e sua aparência [é] enrugada como vales profundos entalhados em 

uma paisagem inchada” (EAGLEMAN, 2017, p.11).  

Diz o pesquisador que, por mais que pareça uma parte desinteressante para a maioria 

– por conta da sua aparência –, os pensamentos, sonhos, lembranças e experiências surgem 

deste estranho corpo neural, cujo interior é repleto de complexos “padrões de descarga de pulsos 

eletroquímicos”. Então, ao nascer (no corpo de um bebê), é espetacularmente inacabado. Não 

é um circuito rígido e permite “ser moldado pelas particularidades da experiência cotidiana [...]. 

Ele tem um circuito vivo” (EAGLEMAN, 2017, p.11). Assim, ao sofrer alterações, ainda que 

por uso de remédios e drogas, seu caráter também é modificado. 

Segundo Eagleman, “cerca de dois milhões de conexões novas, ou sinapses, são 

formadas a cada segundo no cérebro de um bebê. Aos dois anos, uma criança tem mais de 100 

trilhões de sinapses, número que dobra na idade adulta” (EAGLEMAN, 2017, p. 15), como 

ilustrado na figura 2. Com o amadurecimento, a produção neural é desbastada, eliminando-se 

as sinapses que não se tenham mostrado úteis e permanecendo apenas as sinapses de sucesso 

participantes do circuito; estas, inclusive, ganham mais força. . “Em certo sentido, o processo 

de se tornar quem é você é definido pela reafirmação das possibilidades que já estavam 

presentes. Você se torna quem é não pelo que cresce em seu cérebro, mas pelo que é eliminado” 

(EAGLEMAN, 2017, p.15).  
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Figura 2 - Conexões neurais 

 

Fonte: Eagleman (2017, p.33) 

 

 

Com o passar do tempo, o cérebro é remodelado e alterado pelas experiências que 

retém. Os pianistas, por exemplo, “desenvolvem uma dobra gigantesca em seu córtex chamado 

de sinal de ômega, com a forma da letra grega Ω nos dois hemisférios por usarem as duas mãos 

em movimentos detalhados e refinados” (EAGLEMAN, 2017, p.26). 

Jourdain (1998) mapeou estudos acerca do cérebro e da música nas áreas da ciência, 

psicologia e filosofia. As sondagens foram feitas através das técnicas de tomografia de emissão 

pósitron (TEP)  e de imagens de ressonância magnética funcional (IRMF) . Constatações 

levantadas pela pesquisa supracitada nos fizeram refletir sobre a relação entre aspectos do 

cérebro e a influência que exercem na LMPV. Segundo Jourdain (1998, p.354), “muitos 

aspectos da linguagem são altamente localizados no cérebro [...] na distribuição das funções 

entre hemisférios”. É fundamental a ideia de que cada lado do cérebro domina as atividades, 

porém “dominância não significa controle absoluto” – aliás, “nenhum dos dois lados do cérebro 

tem preponderância absoluta em qualquer função”. O autor afirma ainda que 
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o cérebro esquerdo tem contagens mais altas que o direito em várias tarefas referentes 
ao processamento da linguagem. É 90 por cento melhor no reconhecimento de 
palavras e cerca de 70 por cento melhor na identificação de sílabas sem sentido ou 
discurso invertido. Inversamente, o cérebro direito tem contagens mais altas em certas 
tarefas musicais, embora a disparidade entre as habilidades dos dois hemisférios seja 
menos pronunciada do que ocorre com a linguagem. O cérebro direito é cerca de 20 
por cento melhor na identificação de padrões melódicos e meramente 10 por cento 
melhor no reconhecimento de sons que não são do discurso, como gargalhadas ou 
gritos de animais (JOURDAIN, 1998, p.355). 
 

O autor continua sua explanação retratando que o 

 

cérebro esquerdo volta-se particularmente para a modelagem de relações entre 
acontecimentos através do tempo, enquanto o cérebro direito favorece relações entre 
acontecimentos que ocorrem simultaneamente (JOURDAIN, 1998, p.356).  

 

Talvez o pensamento antagônico, no que tange a preferências entre hemisférios 

esquerdo-direito, se dê pelo processamento musical. Porém, em capítulos do livro de Jourdain 

(1998), intitulado Música, Cérebro e Êxtase, evidencia-se, conforme estudos realizados, que 

 

as harmonias tendem a ser reconhecidas mais efetivamente pelo hemisfério direito e 
que o ritmo é favorecido pelo esquerdo. Ambas as habilidades são centralizadas mais 
ou menos nas mesmas áreas de córtex temporal, embora a harmonia tenha uma 
localização muito mais precisa que o ritmo (JOURDAIN, 1998, p.356).    
 
 

Le Corre (2002) sugere que o lado esquerdo do cérebro exerce a função de 

sequenciador temporal (pensamento analítico, movimentos físicos complexos, percepção e 

reprodução dos padrões rítmicos) e o lado direito, a de modelagem das relações espaciais 

(posicionamento corporal, relação dos sons simultâneos). O autor afirma que, diante dos 

estudos feitos por Sperry e Ornstein (1991), parece que o funcionamento do órgão se dá de 

forma diferente em cada hemisfério, porém as informações processadas por ambas as seções se 

interligam pelo corpo caloso. Desta forma, destacamos, no Quadro 1, algumas funções possíveis 

para cada hemisfério cerebral. 

 

 

Quadro 1 - Nível cognitivo dos hemisférios esquerdo e direito do cérebro 

ESQUERDO DIREITO 

Analítico: considera todos os detalhes de 

um experimento e divide os elementos, 

levando em consideração as diferenças. 

Sintético: considera uma experiência na 

globalidade e agrupa os elementos, levando em 

consideração suas semelhanças. 
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Verbal: o pensamento é expresso com a 

ajuda de uma linguagem. 

Não verbal: o pensamento é expresso através de 

imagens, sons e sensações. 

Temporal: consciente do tempo, organiza 

as informações em ordem cronológica. 

Atemporal: não tem noção da temporalidade, vive 

no presente. 

Lógico: tira suas conclusões conforme a 

lógica, a razão, a coerência. 

Intuitivo: aprende a realidade das intuições, 

impressões, sentimentos. 

Dissociado: é um espectador da ação e 

pode fazer um julgamento crítico. 

Associado: é o ator em ação e dificilmente pode ter 

um julgamento sobre ela.   

Linear: organiza as informações e forma 

uma sucessão de ideias que levam a 

conclusões convergentes.  

Global: percebe os fatos como um todo, forma uma 

sucessão de ideias que leva a aprender as estruturas 

e conjuntos sem a preocupação de convergência.  

Fonte: Le Corre, (2002,p.34) 

 

 

Os estudos de Le Corre (2002) apontam que o hemisfério esquerdo é aquele que se 

apresenta como dominante, porque “lida com as mais altas funções do ser humano”, as que 

necessitam ser geridas por uma ação consciente, instintiva e intuitiva, sendo o direito conhecido 

como secundário. O hemisfério primário, como também chamam o hemisfério esquerdo, 

administra os automatismos surgidos na aprendizagem (LE CORRE, 2002, p.88, tradução 

nossa). Ao aprendermos uma peça ao piano, a ser lida pela primeira vez, o referido autor indica 

fazê-lo com o máximo de atenção consciente aos detalhes do texto musical, usando, de tal 

forma, o lado esquerdo do cérebro. Estes detalhes serão reforçados por repetição, tornando-se 

automáticos. Quando isso acontece, não paramos para analisar qual o lado do cérebro está em 

maior funcionamento. Porém, nesse sentido, a título de informação, o cérebro esquerdo está em 

latente desempenho, pois lida com um funcionamento acionado de forma inconsciente, ou 

subconsciente (LE CORRE, 2002).  

Em acordo com Jourdain (1985), Le Corre (2002) afirma que estamos decifrando o 

funcionamento cerebral a partir de experimentos feitos por muitos estudiosos, dentre eles 

neurocientistas, filósofos, cientistas e pesquisadores de tempos diferentes. Todos constataram 

a dualidade, em se tratando de hemisfério esquerdo e direito, bem como diferenças de natureza 

e contraposição entre intelecto e instinto, objetivo e subjetivo e consciente e inconsciente (LE 

CORRE, 2002). 

Desta forma, o cérebro – conhecido como o órgão da civilidade, da cognição e da 

aprendizagem – “possui cerca de 100 bilhões de neurônios, [entretanto], cada neurônio ou cada 

uma dessas células nervosas pode ainda comportar 1.000 a 10.000 conexões com outros 
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neurônios” (CALVIN, 2004, p.17), tal é a capacidade imensurável da sua comunicação química 

e elétrica por via das sinapses (WARD, 2006). Se não fosse por essa interação, o ser humano 

não teria evoluído ao ponto educacional.  

O cérebro determina quem somos: sujeitos únicos, seres com particularidades, ao 

mesmo tempo completos e em constante evolução. Os neurônios “podem ser considerados as 

células da aprendizagem. A cognição e a inteligência humana emergem dos neurônios que 

constituem, principalmente, o neocórtex7 humano” (FONSECA, 2014, p.237). A cognição 

integra a totalidade das capacidades superiores do ser humano e procede da “coatividade de 

milhões de neurônios, [que] resulta, consequentemente, de mecanismos biológicos e substratos 

neurológicos do cérebro” (FONSECA, 2014, p.238). Evidencia-se, assim, a associação entre o 

sistema nervoso e a aprendizagem, que, por sua vez, pode se dar de forma mais simples ou mais 

complexa. A seguir, traremos à luz os processos cognitivos, que serão explanados em sua forma 

básica.  

 

1.3 Processos cognitivos  

 
Assim como na aprendizagem escolar e na formação do indivíduo enquanto ser 

pensante, a leitura musical reflete a concretização de processos cognitivos – tanto 

habilidades quanto dificuldades – que, de acordo com Sierra e Martín (2002), podem ser 

categorizados em dois diferentes níveis (ver Quadro 2): os básicos (atenção, percepção e 

memória) e os superiores (metacognição, raciocínio, solução de problemas e tomada de 

decisões) .  

 

Quadro 2 - Principais processos e habilidades cognitivas 

BÁSICOS SUPERIORES 

Atenção Metacognição 

Percepção Raciocínio 

Memória Solução de problemas 

 Tomada de decisões 

Fonte: GONZÁLEZ-PIENDA; NUÑEZ-PÉREZ (2002, p. 21) 

  

 
7 O neocórtex compreende a região mais externa do cérebro de mamíferos, tendo desenvolvido-se, nesta classe de 
vertebrados, de forma a compreender a maior parte da massa do sistema nervoso central (NATHAN, 2011, p.5). 
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Nossa discussão vai ater-se aos processos básicos, sendo o primeiro deles a atenção, 

entendida como um importante aspecto no que diz respeito à aprendizagem – escolar ou não, 

como na leitura musical, por exemplo. Para González (1999) e Sierra e Martín (2002), trata-

se de um mecanismo psicológico, diretamente atrelado ao funcionamento e à ativação de 

operações cerebrais relacionadas à seleção, distribuição e manutenção de atividades 

psicológicas. Das (1999, 2002), por sua vez, o define como a base para o processamento da 

informação, servindo tanto como suporte na exploração do ambiente – isto é, na manutenção 

do enfoque em recursos perceptivos e cognitivos presentes no estímulo – quanto como na 

seleção de estímulos relevantes, através de um conjunto de processos determinantes 

(RAMALHO, 2009; RAMALHO, GARCÍA-SEÑORÁN; GONZÁLEZ, 2009). 

O segundo processo básico cognitivo da aprendizagem é a percepção, necessária para 

o reconhecimento, organização e compreensão do meio em que se está inserido, através das 

informações processadas por meio dos sentidos humanos (SIERRA; MARTÍN, 2002). Em 

outras palavras, permite que o sujeito extraia e produza significação. Este movimento acontece 

desde a percepção visual de uma nota musical até a seleção de uma única voz, em meio a uma 

aglomeração de pessoas falando juntas.  

Neste processo, observa-se a existência de diferentes sistemas perceptivos, dentre os 

quais se destacam o visual e o auditivo – superficialmente explicados como o reconhecimento 

e assimilação de símbolos –, fundamentais para depreensão e domínio da leitura, escrita e 

cálculo (GONZÁLEZ-PIENDA; MARTÍN; NUÑEZ-PÉREZ; SIERRA, 2002), essenciais 

também para a assimilação musical.  

O último dos processos básicos cognitivos é a memória, que torna possível o acesso a 

experiências passadas – de longo, médio e curto prazo – para a utilização de informações úteis 

ao momento presente (CRAIK, 2000; STERNBERG, 2008; TULVING, 2000). De acordo com 

Fonseca (2008), esse movimento acontece por meio do reconhecimento e da reutilização de 

tudo que fora aprendido e retido pelo indivíduo. Portanto, não é possível dissociar a memória 

do processo de aprendizagem. Os estímulos a serem processados pela memória precisam ser 

armazenados, identificados e discriminados, para que assim estejam disponíveis para o acesso 

e, posteriormente, para a expressão.  

A expressão da informação é antecedida por diferentes maneiras de organização 

interna, baseadas nas informações abarcadas na memória (FONSECA, 2008). Esse 

processamento se dá através de dois modelos de memória, que passamos a apresentar: o 

estrutural e o processual.  
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O modelo estrutural da memória é dividido em três tipos de armazenamento 

(ATKINSON; SHIFFRIN, 1968): o sensorial, o de curto prazo e o de longo prazo. O armazém 

sensorial retém informações durante breves períodos e sua capacidade é limitada. Atualmente, 

a psicologia cognitivista o denomina como memória sensorial (STERNBERG, 2008; 

RICHARDSON-KLAVEHN; BJORK, 2003). Já o armazém de curto prazo, que também recebe 

o nome de memória do trabalho (STERNBERG, 2008; RICHARDSON-KLAVEHN; BJORK, 

2003; SHIFFRIN, 1993), possui uma capacidade limitada, porém oferece um período de 

armazenamento da informação um pouco maior que o sensorial. Por fim, o armazém de longo 

prazo, como o nome já diz, retém as informações durante prazos de tempo muito mais longos 

e possui capacidade ilimitada. De acordo com a psicologia cognitivista, carrega o nome de 

memória a longo prazo (RICHARDSON-KLAVEHN; BJORK, 2003; SHIFFRIN, 1993; 

STERNBERG, 2008). 

Por outro lado, o modelo processual de memória caracteriza-se como uma alternativa 

ao modelo estrutural, desenvolvendo-se na ideia de que a memória “varia ao longo de uma 

dimensão contínua em termos de profundidade de codificação” (STERNBERG, 2008, p.166), 

em que não há determinação fixa da quantidade de níveis processuais de codificação de uma 

informação. Esse processamento pode variar de níveis mais superficiais a níveis mais 

profundos, abrindo um leque de probabilidades de acesso às informações processadas. Nesse 

caso, o armazenamento possui como peça-chave o processamento (STERNBERG, 2008). O 

que se analisa são os processos de codificação da informação, isto é, a maneira como os dados 

são mantidos na memória, sendo que podem ser codificados de maneira mais profunda ou 

superficial, dependendo dos estímulos a serem processados e do tempo necessário para que isso 

ocorra (SIERRA; MARTÍN; GONZÁLEZ-PIENDA; NUÑEZ-PÉREZ; 2002; GONZÁLEZ, 

1999). 

O conceito geral dos níveis de processamento está no tipo de codificação que será 

determinante da eficiência do recobramento posterior da informação, em geral da memória de 

longo prazo (SHIFFRIN, 1993). Observa-se, então, que, a partir do modelo processual da 

memória, ocorre a substituição gradual do termo memória de trabalho ou operativa – a primeira 

sobre a duração da informação e a segunda sobre o local onde, de forma consciente, serão 

efetuadas as operações mentais (SIERRA, MARTÍN; GONZÁLEZ-PIENDA; NUÑEZ-

PÉREZ, 2002; GONZÁLEZ, 1999). 

De acordo com (STERNBERG, 2008; MOTA; 2007; SAVAGE; LAVERS; PILLAY, 

2007;), a memória de trabalho abrange diferentes componentes cognitivos especializados, que 
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tornam possível compreender e representar mentalmente o envolvente imediato, bem como a 

retenção da informação que diz respeito às experiências imediatamente passadas e ao suporte 

da aquisição de novos conhecimentos.  

Para Sternberg (2008), as ideias de Baddeley apresentam uma perspectiva diferente 

acerca da abordagem do que vêm a ser as memórias de curto e longo prazo. A memória de 

trabalho, de maneira geral, constitui-se como um mecanismo cuja dinamicidade engloba a 

capacidade de armazenamento da informação por curtos períodos de tempo e o 

comprometimento com o que é exigido por outras atividades cognitivas (ALLOWAY; 

ARCHIBALD, 2008; MABBOTT; BISANZ, 2008; MCNAMARA; WONG, 2003; SAVAGE; 

LAVERS; PILLAY, 2007; SWANSON; HOWARD; SAEZ, 2006), geralmente contendo 

elementos de ativação temporária, controle de operações cognitivas e capacidade limitada.  

De acordo com Tulving (1972), no que diz respeito à memória de longo prazo, pode-

se inferir a distinção entre dois tipos de subsistemas que armazenam informação cujas 

características são diferentes. O primeiro é a memória episódica ou experiencial, em que são 

armazenados episódios pessoalmente experienciados, enquanto o segundo é a memória 

semântica, em que são armazenadas, de maneira esquematizada, informações apreendidas sobre 

todo o conhecimento de mundo do indivíduo. 

Três importantes operações de processamento da memória acontecem na memória de 

longo prazo: 1. a codificação, referente à passagem de um input sensorial, numa espécie de 

representação daquilo que pode ser armazenado na memória; 2. o armazenamento ou retenção, 

referente ao tempo de duração da codificação e 3. a recuperação ou evocação, referente à 

maneira como acessamos a informação armazenada (STERNBERG, 2008; SIERRA; 

MARTÍN; GONZÁLEZ-PIENDA; NUÑEZ-PÉREZ, 2002).  

O armazenamento da informação na memória, de acordo com Ramirez, Arenas e 

Henao (2005), é parte de um processo de mudança de estado de conhecimento do indivíduo, 

isto é, de aquisição de novos saberes que, por sua vez, constituem a aprendizagem. Segundo 

Fonseca (2008), a memória é a base de diferentes funções cognitivas, tornando-se um fator 

crucial para a assimilação do ato de aprender. Para o autor, limitar a informação lembrada e 

selecionada é, por consequência, limitar a aprendizagem.  

Fonseca (2008) discute ainda um importante aspecto da memória, a sequencialização 

visual, através da qual sequências de estímulos visuais são lembradas. Tal aspecto está 

intimamente ligado ao processo da leitura musical, uma vez que esta é um processo receptivo, 

e liga-se igualmente à execução. Em outras palavras, a musicalização ou expressão da leitura 
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se traduzem, respectivamente, na decodificação e codificação das letras, símbolos e notas 

musicais. Conhecendo as categorias básicas que formam o processo cognitivo, buscaremos, a 

seguir, compreender o processo de decifração da partitura e da codificação.  

 

 
1.3.1 Decifração: o processo de aprender 

 
A porta de entrada para a aprendizagem da leitura é a decifração, que significa 

“identificar as palavras escritas, relacionando a sequência de letras com a sequência dos sons 

correspondentes na respectiva língua. Um leitor fluente identifica automática, rápida e 

eficientemente o significado das palavras lidas” (SIMSIM, 2007, p.9) Esse processo pode ser 

reconhecido também ao identificarmos as notas, ritmo e sequência de sons na partitura. 

Entretanto, a leitura é um processo rico, de grande complexidade, pois agrega fatores culturais 

e ideológicos, além de processos de reconhecimento e de transformação dos sinais gráficos em 

representações cognitivas (CRUZ, 2007). Assim, “a compreensão transcende a leitura, já que é 

realizada graças a processos mentais gerais que são estritamente dependentes da leitura” 

(CRUZ, 2007, p.51). 

Trazendo a questão para o campo musical, Le Corre (2002) esclarece que o processo 

de aprender se dá quando sentimos a necessidade de conhecer algo ou quando nos sentimos 

inconscientemente incompetentes. Para tal, damos um passo rumo à fase ativa da 

aprendizagem, quando “focalizamos nosso pensamento no que queremos aprender e nos 

tornamos conscientes e felizes” (LE CORRE, 2002, p.89, tradução nossa). Devemos, portanto, 

“concentrar nossa atenção nos detalhes e nos elementos que compõem a aprendizagem, 

baseando-nos em nossos recursos intelectuais de lógica, raciocínio, reflexão, análise e assim 

por diante” (LE CORRE, 2002, p.89, tradução nossa).  

A fase posterior, chamada por Le Corre de cognitiva, é comandada pelo discurso 

verbal, que instrui o que devemos fazer. O autor exemplifica:  

 

 
quando se trata de tocar a primeira nota na tecla (durante a primeira lição do 
instrumento), muitas vezes somos forçados a nos dizer internamente o nome da nota, 
analisar seu ritmo e nos perguntar onde ela está localizada no teclado, de decidir qual 
o dedo utilizar avante e finalmente incorporar o uso correspondente do dedo na nota 
em questão (LE CORRE, 2002, p.89, tradução nossa).   
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Nessa fase, criamos e organizamos os diferentes estágios da estratégia mental, que 

permitirão atingir a meta de tocar uma partitura (LE CORRE, 2002). Depois da leitura, e 

alcançando algumas repetições, a verbalização das palavras desaparece, deixando apenas as 

representações mentais que o discurso proporcionou. Trata-se da fase associativa, na qual a 

estratégia mental se torna eficaz, de modo que não precisamos mais dizer o que fazer. Nessa 

etapa, veremos a informação na partitura, traduziremos os ritmos escritos, imaginaremos no 

teclado os dedos pressionando as teclas e, por fim, tocaremos (LE CORRE, 2002). A partir 

dessa fase, treinos e ensaios aprimorarão todas as etapas da estratégia, até o momento em que 

não será mais necessário parar e pensar em como começar a tocar. Tem-se, assim, a fase 

autônoma, que finaliza o aprendizado. Com o passar do tempo, não será preciso “repensar os 

vários passos que separam o desejo da ação [...]. Tudo será automaticamente executado da 

mesma forma que andamos, falamos, lemos... sem pensar como o fazemos” (LE CORRE, 2002, 

p.90, tradução nossa).  

Essas etapas fazem parte do nosso conhecimento junto à eficácia de automação do 

cérebro à aprendizagem. Mas, se analisarmos a gama de processos e a velocidade em que todas 

essas ações ocorrem – “nossa reflexão, nossa mente analítica, nossa fala interior” (LE CORRE, 

2002, p.90, tradução nossa) –, estaremos em apuros, já que se trata de uma área que demanda 

processamento rápido por ações encadeadas dinamicamente. Assim, “saturado com 

informação, [o cérebro] retarda enormemente o processo de leitura ou bloqueia completamente” 

(LE CORRE, 2002, p.90, tradução nossa). Le Corre (2002) compara a “máquina humana” com 

a de um avião, ao afirmar que 

 
se o piloto tivesse que fazer manualmente todos os controles do aparelho, ele nem 
sequer teria tempo para cuidar do aparelho! Mas a natureza inventou manobras 
automáticas no homem, tornando nosso aprendizado automático, rápido, inconsciente 
e autônomo (LE CORRE, 2002, p.90, tradução nossa). 
 

 
Autores como Costa (2011) e Thompson e Lehmann (2004) também propõem a 

existência de etapas de leitura musical à primeira vista, porém as categorizam como 

codificação, categorização e inferência. Compostas por unidades de registro e contexto, essas 

etapas classificam os elementos por afinidades que, agrupadas em categorias, induzem à 

interpretação da partitura.  
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1.3.2 Codificação, categorização e inferência 

 
Thompson e Lehmann (2004, p.145) afirmam que a prática da Leitura Musical à 

Primeira Vista, doravante LPMV, “exige uma sequência de movimentos para produzir uma 

resposta a uma sucessão de estímulos visuais apresentados em tempo real”. Segundo os autores, 

esta habilidade engloba três etapas cognitivas: a percepção da escrita; o funcionamento do 

processamento dos dados, a partir do campo visual; e o desempenho do plano motor para a 

produção dos movimentos precisos na realização da atividade.  

No que tange ao conhecimento da percepção da escrita ou notação, Thompson e 

Lehmann (2004, p.146) afirmam que se trata de “um processo intrincado, envolvendo rotinas 

de percepção de baixo nível assim como função cognitiva de alto nível”. É provável que as 

rotinas de baixo nível sejam adquiridas do mesmo modo que aprendemos a ler, ou seja, 

“decifram-se símbolos individuais primeiro e gradualmente aumenta-se a fluência” 

(THOMPSON E LEHMANN, 2004, p.146). Em relação ao processo de cognição visual, 

músicos peritos na prática da LMPV possuem um diferencial que é acionado com frequência: 

a identificação de padrões de escrita musical sem que se tenha que perceber nota por nota. Isso 

se dá pela experiência da atividade prática de leitura e através das habilidades de recognição e 

inferência (THOMPSON; LEHMANN, 2004; WATERS; UNDERWOOD; FINDLAY, 1997; 

LEHMANN; ERICSSON; TAYLOR, 1996). A indução independe da totalidade da informação 

na partitura, atrelando-se à habilidade de premeditação do texto musical à frente (WATERS; 

UNDERWOOD; FINDLAY, 1997).  

Para nos aprofundarmos na discussão acerca das capacidades da inferência, “termo 

que significa de forma mais simples e direta, indução a partir dos fatos” (COSTA, 2011, p. 34), 

cabe entender os elementos que compõem a indução: codificação, categorização e inferência. 

Costa 2001 

A codificação é a fase da coleta de dados do olho para a mente. Em sua dissertação, 

intitulada Leitura à primeira-vista na formação do pianista colaborador a partir de uma 

abordagem qualitativa, Costa (2011) levanta questões referentes a esse processo e traz o 

pensamento de Bardin (2008) para esclarecer que se trata de uma etapa que 

 

corresponde a uma transformação dos dados brutos do texto, transformação esta que, 
por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, 
ou da sua expressão, suscetível de esclarecer o analista acerca das características do 
texto (BARDIN, 2008, p.129). 
 

 



45 
 

 
 

Na fase supracitada, estão instituídos dois tipos de unidades: a de registro e a de 

contexto. Costa (2011, p.30) esclarece que a unidade de registro “é a base do processo de 

codificação, é a unidade de significação a codificar”. Bardin (2008, p.105), por sua vez, a define 

como “uma unidade de significação complexa, de comprimento variável; a sua validade não é 

de ordem linguística, mas antes de ordem psicológica: podem constituir um tema, tanto uma 

afirmação como uma alusão”. O autor afirma ainda que o tema geralmente aparece acoplado a 

uma unidade de registro e serve para estudar motivações de opiniões, atitudes, valores e crenças. 

Costa (2011, p.29) explica que a unidade de contexto pertence às “dimensões superiores às da 

unidade de registro”, porém, a primeira unidade tem a função que possibilita o entendimento 

da segunda. “Assim, a unidade de registro está para a de contexto como a palavra está para a 

frase” (COSTA, 2011, p.29).  

Dessa forma, duas regras principais de enumeração dos dados pertencem à etapa da 

unidade de contexto: a primeira verifica a presença ou ausência de certos assuntos e a segunda 

mede a frequência dos temas abordados. Costa (2011) ressalta que, ao optarmos pelo segundo 

caso, tem-se uma abordagem quantitativa de análise para chegar a um diagnóstico e realizar 

inferências sobre o assunto em questão. Já em uma abordagem qualitativa, a inferência é 

“fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem etc.) e não sobre a frequência da 

sua aparição, em cada comunicação individual” (BARDIN, 2008, p.142).  

Bardin (2008) apresenta a categoria, em geral, como sendo uma forma de pensamento, 

que, em determinados momentos, reflete a realidade de forma resumida. É uma “operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, 

por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos” 

(BARDIN, 2008, p.145). Esta fase conclui o processamento da análise e deixa o espaço 

preparado para o início da interpretação. Aqui as unidades de registro estão agrupadas por 

afinidade nas unidades de contexto e estas, por sua vez, reunidas em categorias de um mesmo 

tema, que possuem características em comum (COSTA, 2011). 

O processo de interpretação do conteúdo compreende três elementos: o emissor, o 

receptor e a mensagem. Bardin (2008, p.164) certifica: “qualquer análise de conteúdo passa 

pela análise da própria mensagem. Esta constitui o material, o ponto de partida e o indicador 

sem o qual a análise não seria possível”. Não importa se o emissor é apenas uma pessoa ou um 

grupo, mas, sim, a função que “a mensagem exprime e representa o emissor” (BARDIN, 2008, 

p. 163). Esta é conduzida ao(s) receptor(es) com o intuito de atuar, no caso da leitura musical, 

na função da comunicação instrumental ou se amoldar ao(s) receptor(es). Em suma,  
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qualquer investigação tem como intenção produzir inferências válidas, a partir dos 
dados; de fato, inferência é um termo que significa, de forma mais simples e direta, 
indução a partir dos fatos (COSTA, 2011, p.31). 

 

Como exemplo dessa abordagem, Risarto e Lima (2010, p.41) apontam o método [de 

Wilhelm Keilmann] Ich spiele vom Blatt – Schule des prima-vista-spiels für Klavier und andere 

Tasteninstrumente (Peters Verlag, edição n.8165) – traduzido para o inglês por Kurt Michaelis, 

em 1972, com o título Introduction to sight-reading at the piano or other keyboard instrument. 

O livro trata também das inferências na leitura musical à primeira vista ao piano. As autoras 

afirmam que o método considera duas maneiras de aprender música e que estas devem partir 

de um trabalho de “estrutura sequencial e progressiva de conteúdos programáticos: o sistema 

por discriminação (em que os alunos imitam e comparam) e o sistema por inferência (em que 

os alunos descobrem soluções próprias para atividades musicais)” (RISARTO; LIMA, 2010, 

p.42).  

A necessidade do uso da inferência no instrumento de teclado dá-se pela “quantidade 

de notas que são tocadas simultaneamente ou ainda pelo uso de mais de uma clave” 

(SLOBODA, 2008, p.117). E, para a construção de uma LMPV com competência, o leitor 

precisa seguir alguns passos que Keilmann (1972) sugere em seu método e que são 

corroborados por Sloboda (2008, p.114): “em primeiro lugar, capacidades analíticas de audição 

de um tipo desenvolvido, que permitam enganchar-se às finas variações temporais e de 

intensidade que a tornam uma execução magistral, para depois imitá-las”. Assim, segue ao 

encadeamento motor devidamente desenvolvido (LEHMANN; MCARTHUR, 2002). 

 

1.4 Estratégias para ler 

 
As diferentes fases da aprendizagem desenvolvidas por Le Corre (2002) podem ser 

transformadas em estratégia mental. O autor esclarece que “uma estratégia mental é o conjunto 

de operações cognitivas, sequencialmente organizadas, que realizamos para alcançar uma 

decisão comportamental” (LE CORRE, 2002, p.91, tradução nossa). O autor organiza uma 

estrutura que compreende as fases supracitadas para que a estratégia possa ser consolidada. 

Cada etapa tem seu papel na estrutura da estratégia. Quando a mente sente necessidade de 

aprender e conhecer, aciona a vontade e a disposição e inicia o processo da aprendizagem. 

 

A fase cognitiva cria, organiza os passos para que mentalmente se chegue ao objetivo; 
a fase associativa elabora as representações sensoriais (visual, auditivo, cinestésico, 
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olfativo, gustativo – V A K O G)8 que podem aparecer internamente ou externamente 
( i ou e )9; na fase autônoma as representações mentais se tornarão subconscientes, 
somente o elemento desencadeador da estratégia permanecerá consciente (a nota), 
bem como o elo final (a nota tocada) (LE CORRE, 2002, p.91, tradução nossa). 

 

 
Enquanto vivemos novas aprendizagens, estas se apresentam como uma possibilidade 

de criação de estratégias, embasadas na vida e nas experiências ou incutidas por pessoas que 

nos ensinam (pais, avós, professores e outros), de acordo com a forma com que as pessoas 

experienciam a vida e administram sua consciência. Csikszentmihalyi (1999, p.888) afirma que 

a “experiência depende da maneira em que utilizamos a energia psíquica (na estrutura da 

atenção) qual, em sua vez, está relacionada com os objetivos e intenções”. A diferença entre 

uma estratégia ou outra que criamos está em como utilizamos a energia psíquica para colocá-la 

em prática. Ou seja, 

 

a estratégia é excelente quando envolve um pequeno passo [com concentração] por 
vez e quando cada um destes se torna indispensável para a ação desejada [e] se torna 
menos eficiente quando as etapas são alteradas [...], extremamente eficiente quando 
um passo consegue bloquear uma ação (LE CORRE, 2002, p.91, tradução nossa). 
 
 
 

Le Corre (2002, p.92, tradução nossa) nos indica uma boa estratégia de decodificação, 

a saber:  

 

• A estratégia é acionada a partir do momento em que uma ou mais notas musicais 

são lidas. Seu gatilho é sensorial, Visual Externo. Ve 

 

• A visão desencadeia a audição interna do que acaba de ser lido (timbre, tom, cor, 

nuance, etc.): Ai 

 
• Consequência, imagine na sua cabeça a mão posicionada na tecla a ser tocada 

(Visual Interno): Vi 

 
• Usando a visão periférica (sem desviar o olhar da partitura), colocamos as mãos 

 
8 Le Corre (2002) utiliza as letras iniciais de cada palavra que designa as representações sensoriais por ele relatadas 
para organizar a estratégia de leitura. Por isso a letra “K”, de Kinesthésiques, em uma das iniciais que representam 
as sensações.  
9 Sigla designada por Le Corre (2002) para designar as representações sensoriais que podem acontecer 
“internamente” (i) e “externamente” (e). 
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no teclado, no local previamente visualizado. Ve. (alguns pianistas apelam mais 

à sensação tátil de colocar os dedos no teclado, isto é, Ke) 

 
• Com os dedos assim posicionados, sente-se de acordo com o som mentalmente 

concebido e a sensibilidade do gesto a ser feito para empurrar a tecla. Essa 

sensação é interna cinestésica: Ki 

 
• Tudo está pronto para realizar a ação desejada. Pressionamos a tecla que 

tocamos. Cinestésico externo: Ke  

 

Além da estratégia, o processo se dará como encerrado quando o som for ouvido: Ae. 

Dessa forma, teremos como observar se a nota está correta quando comparada com a que se 

ouve e se vê nos primeiros estágios que compõem a estratégia. Le Corre (2002) apresenta uma 

fórmula (Figura 3) para exemplificar a estratégia: 

     

 

 

Figura 3 – Fórmula de controle segundo Le Corre  

 

Fonte: LE CORRE (2002, p. 68) 

 
 

Importante entender que o desenvolvimento da estratégia apresentada está 

visceralmente ligado ao que acreditamos internamente – e que Le Corre (2002, p.92, tradução 

nossa) chama de “estados internos”. A fórmula apresentada é baseada em um músico que confia 

nele próprio e em sua leitura. Para alguém que teve mais experiências desagradáveis do que 

satisfatórias, imagina-se que não seja capaz de decifrar. Certamente experimentará a falta de 

confiança em si e incitará “estados de dúvida, medo ou mesmo angústia” (LE CORRE, 2002, 

p.92, tradução nossa). A partir deste ponto, não conseguirá mais confiar no seu reflexo e 
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provavelmente terá atitudes de querer controlar o que lê. Com este leitor, pode ser trabalhada 

outra estratégia, com novos elos que adicionem a compreensão de um “endereço interno”, 

chamado de “o controlador” e indicado pela letra Adi (LE CORRE, 2002 p.92, tradução nossa). 

O autor dá a fórmula (Figura 4) para esta nova estratégia.  

 

 

Figura 4 - Nova estratégia “o controlador” 

 
Fonte: LE CORRE (2002, p.68) 

 

 

Para seguir esta estratégia, o leitor terá que dizer para si mesmo o nome da nota, ouvi-

la (internamente) antes de tocar e situar (internamente) sua localização no teclado. Só assim, 

depois de realizar essas etapas internas, poderá levar os dedos na direção correta ao mesmo 

tempo em que observa se eles estão mesmo no lugar certo, antes de finalmente tocar (LE 

CORRE, 2002). O mesmo autor (2002, p.93, tradução nossa) informa que esta estratégia é 

menos ativa que a anterior, “porque é menos automática, menos inconsciente (é como se 

tentasse retornar à fase cognitiva da aprendizagem), mais lenta devido à multiplicação de passos 

e olhares”.  

Nesse momento, se o leitor tem pensamentos negativos a seu respeito ou sobre as suas 

habilidades de leitura, ou ainda sobre a incompatibilidade de sua interpretação, experimentará 

mais tensão, medo e sensações negativas que desencadearão o reforço do controle negativo. 

Nesta circunstância, há passos que podem ser estabelecidos e que ajudam a decidir o que fazer. 

Neste caso, Le Corre (2002, p.93, tradução nossa) sugere: “será melhor não tocar, do que tocar 

algo em contradição aos seus valores musicais! A estratégia pode ser bloqueada por uma 

separação emanada do discurso interno, obrigando o leitor a parar” (Figura 5). 
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Figura 5 – Estratégia bloqueada no discurso interno 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

Fonte: LE CORRE (2002, p.93) 

 

  

Le Corre (2002) distingue dois recursos que precisam estar organizados, de forma a 

proporcionar a melhor decifragem. O primeiro deles é o olhar, que aponta como sendo o gatilho 

das estratégias aqui apresentadas. “É a partir das notas vistas na partitura que a estratégia de 

leitura pode disparar e fazer com que a ação seja executada” (LE CORRE, 2002, p.93, tradução 

nossa). Para isso, a organização do olhar é essencial. Ele precisa estar posicionado de modo a 

ver a informação correta, no momento certo. “Isso requer um reflexo ocular posicionado no 

lugar certo na partitura e com bastante antecedência para que o cérebro possa assimilar a 

informação lida e traduzi-la em um gesto musical e instrumental” (LE CORRE, 2002, p.93, 

tradução nossa). 

A pulsação é o “relógio interno através do qual podemos ordenar com o tempo as notas 

para tocar. Este relógio é um período rítmico que na maioria das vezes é expresso por um som 

ou uma sensação interna” (LE CORRE, 2002, p.93, tradução nossa). A pulsação tem relação 

total com a medição e nos dá base para que os ritmos sejam criados. Graças a ela sabemos 

efetivamente onde estamos na partitura e, no caso de erro de leitura, conseguimos recomeçar 

(LE CORRE, 2002). 

Para que toda essa decifragem aconteça em total harmonia, Le Corre (2002) salienta 

que o pianista precisa estar com seu estado interno em equilíbrio. Confiança e pensamentos 

positivos são ingredientes intrínsecos para que a leitura musical à primeira vista seja uma prática 

prazerosa. Pensando no quesito dos estados internos, traremos contribuições do campo da 

psicologia para compreendermos o funcionamento das emoções e das atitudes diante das 

mesmas. 

 

É um dó? Talvez 
seja melhor 

verificar antes de 
tocar! 
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1.5 Estados psicológicos favoráveis à leitura musical à primeira vista 

 

Eagleman (2017) relata um experimento iniciado em 1994, coordenado por David 

Bennett na Universidade Rush, em Chicago, e que envolveu mais de 1.100 voluntários com 65 

anos ou mais. O projeto, intitulado “O Estudo das Ordens Religiosas”, contou com a 

participação de freiras, padres e frades e tinha como objetivo investigar as consequências do 

envelhecimento cerebral e identificar fatores de risco para o Alzheimer. O grupo analisado não 

apresentava sinais da doença e possuía estilos de vida e hábitos alimentares parecidos. Dessa 

forma, havia menos “fatores perturbadores” ou distinções que pudessem interferir ou alterar os 

resultados obtidos. O estudo analisou mais de 350 cérebros, devidamente preservados e 

explorados, e buscou evidências de patologias associadas à idade avançada.  

Os pesquisadores também coletaram diversos dados enquanto os voluntários estavam 

vivos. Anualmente os participantes se submetiam a exames e avaliações psicológicas e 

cognitivas. A expectativa dos estudiosos era evidenciar uma ligação entre problemas cognitivos 

e patologias associadas à demência senil: Alzheimer, Parkinson e derrames. No entanto, 

identificaram que pacientes com Alzheimer não apresentavam necessariamente perda 

cognitiva. Dessa forma, constataram que a psiquê e as experiências dos indivíduos eram mais 

determinantes nesse aspecto, sobretudo aquelas associadas ao estímulo da atividade cerebral – 

como fazer palavras cruzadas, ler, dirigir, aprender novas habilidades e assumir 

responsabilidades, bem como interações sociais e exercícios físicos. Eles foram além e 

evidenciaram que  

 

fatores psicológicos e vivenciais determinavam se haveria perda da cognição [...] Eles 
descobriram que fatores psicológicos negativos como solidão, ansiedade, depressão e 
tendência à angústia psicológica tinham relação com um declínio cognitivo mais 
acelerado (EAGLEMAN, 2017, p.38).  

 
 

Os participantes que apresentaram tecido neural doente, mas não possuíam sintomas 

cognitivos, correspondem a chamada “reserva cognitiva”. Nesses casos, quando algumas áreas 

do cérebro começam a se degenerar, outras compensam a perda ou assumem as funções 

perdidas. Dessa forma, quanto mais estímulos cognitivos o órgão receber ao longo da vida, 

sendo exposto a tarefas novas e difíceis, melhor se adaptará e proporá novas soluções diante de 

uma patologia neurológica. Em outras palavras, embora o envelhecimento seja inevitável, é 

possível exercitar a capacidade de manter a lucidez por mais tempo. 

Dessa forma, “características positivas, como ter um caráter consciente, um propósito 
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na vida e se manter ocupado protegiam as pessoas” (EAGLEMAN, 2017, p.37-38). As 

experiências de Bennett (1994) comprovam que os estados internos, como emoções e 

sentimentos, realmente afetam o aprendizado. 

Jin (2009, p.65), em sua pesquisa intitulada O papel das emoções no processo 

cognitivo, afirma que as “emoções antecedem o sentimento, aliás, o sentimento é uma 

consequência das emoções”. As emoções são grupos complexos que provêm das reações 

químicas e neurais, relacionadas particularmente à continuidade do organismo vivo que – 

corroborado por Eagleman (2017) – cumprem um papel regulador, prevenindo-o de ameaças 

ao redor (JIN, 2009).  Este autor conjectura que, assim como a emoção está interligada à 

sobrevivência do organismo, junto a ela está a consciência – e as duas estão assentadas na figura 

do corpo. “Diferente das emoções, que são reações muitas vezes observáveis, os sentimentos 

são reservados, são privados e não temos acesso direto a eles” (JIN, 2009, p.66). 

Quando a consciência está presente, o organismo tem a chance de conhecer os 

sentimentos e, assim, a capacidade de adaptação aumenta. Quando conhecemos o que se passa 

conosco, a qualidade de agente é ampliada e o mais significativo entre a triparte emoção, 

sentimento e consciência é como eles se relacionam com o corpo (JIN, 2009). 

 

Começamos com um organismo composto do corpo propriamente dito e do cérebro, 
equipado com certas formas de reação cerebral a determinados estímulos e com 
capacidade de representar os estados internos causados pela reação a estímulos e 
pelo acionamento de repertórios de reações pré-ajustadas. À medida que as 
representações do corpo adquirem mais complexidade e coordenação, passam a 
constituir uma representação integrada do organismo, um proto-self. Assim que isso 
acontece, torna-se possível engendrar representações do proto-self conforme ele é 
afetado por interações com determinado meio. É só então que tem início a 
consciência, e é só depois que um organismo que está reagindo primorosamente a 
seu meio começa a descobrir. Mas todos esses processos ― emoção, sentimento e 
consciência ― dependem, para sua execução, de representações do organismo. Sua 
essência comum é o corpo (DAMÁSIO, 2000, p.359). 

 

 
Quando o organismo é capacitado a representar internamente as alterações que o 

estado corporal desempenhou junto ao objeto, a consciência se desenvolve e, quando isso 

acontece, cria-se uma descrição íntima sobre as alterações ocorridas e sobre como e onde houve 

a alteração, concomitantemente destacando o objeto em ação (JIN, 2009).  

O proto-self 10e o objeto são concebidos no cérebro pelo mapeamento que se chama 

 
10 Em uma definição sucinta, self inclui um corpo físico, processos de pensamento e uma experiência consciente 
de que alguém é único e se diferencia dos outros, o que envolve a representação mental de experiências pessoais 
(GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005). Proto-self é a parte do organismo responsável por sinalizar ― através 
de mapas neurais ―, a todo o momento, o estado geral do organismo” (JIN, 2009, p.61). 
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primeira ordem e o organismo e o objeto são representados pelo mapa de segunda ordem. 

Quando o cérebro repassa esse mapa de segunda ordem, baseado em relatos imagéticos, a 

consciência central ocorre. “A partir disso, temos um sentimento em relação a um sentimento, 

que é fornecido por esse relato imagético da consciência central” (JIN, 2009, p.65). Desta 

forma, quando ampliada, a consciência estabelece a experiência junto a um self 

autobiográfico11, aquele que contribui com o organismo, fornecendo 

 

como pano de fundo sua história particular (é importante ressaltar que não importa o 
que estamos fazendo, sempre há um sentido do self por trás informando a todo o 
momento quem somos, por mais que nossa atenção esteja voltada para outro objeto) 
(JIN, 2009, p.66). 

 

Além do mais, o self autobiográfico faz a associação entre uma nova experiência e 

outras já ocorridas, tendo o poder de aprender qualquer fato novo (JIN, 2009). Neste ponto, 

Deleuze em seu livro: Spinoza et le problème de l'expression (1968)12 demonstra como age a 

cognição humana e como sempre procuramos similaridade com o que é conhecido, ficando 

mais fácil guardar a informação nova (JIN, 2009).   

O corpo renova seus elementos constituintes a cada momento e estes, por sua vez, 

seguem um percurso, bem como o cérebro, ao reconstruir o sentido do self. O ilusório equilíbrio 

do self se torna necessário para que o organismo sobreviva, de forma que tenhamos um 

referencial no mundo, fornecido pelo corpo e sua representação interna (JIN, 2009). Assim, é 

importante esclarecer que  

o self sempre em mudança é o self central, que se reconstrói a cada experiência; o 
self mais estável ― e que sentimos mais permanente ― é o self autobiográfico que, 
como já foi exposto, fornece ao indivíduo informações sobre sua vida, as mudanças 
nesse tipo de self, são remodelações do passado ou do futuro antevisto (JIN, 2009, 
p.67). 
 

Sendo assim, para formar toda essa estrutura de “self”, o gatilho para o conhecimento 

depende das emoções e “é gerado a partir das afecções deste corpo” (JIN, 2009, p.67). O lado 

racional do conhecimento é uma limitada quantia do processo das vivências e se alastra a partir 

de um eixo responsável por criar várias representações. “O ‘eu’ são muitos” (JIN, 2009, p.67). 

Nessa perspectiva, no inconsciente, alguns aspectos ficam constantemente guardados, não 

sendo permitido o acesso direto aos variados modos e informações de como somos acometidos 

 
11 “Self autobiográfico que fornece ao indivíduo informações sobre sua vida” (JIN, 2009, p.66). 
12 Ver DELEUZE, Gilles. Spinoza et le problème de l'expression. Paris: Éditions de Minuit, 1968. 
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pelo objeto (JIN, 2009). 

Tendo esclarecido a emoção, o corpo e a mente e como estes se conectam no jogo do 

self, voltemos aos experimentos de Bennett (1994) observados por Eagleman (2017), que relata 

as características positivas do propósito e de se manter ocupado. A teoria do flow nos convida 

a experienciar esses três atributos, dentre outros como motivação, concentração, controle de 

desempenho, foco e metas no presente, atividade reflexiva transcendente ao self, oportunidade 

de ação e capacidade habilitativas e experiência autotélica. 

Esse funcionamento que interliga corpo, mente e estados internos em favor de uma 

atividade em concentração e vividos no presente, quando positivados, podem alcançar tamanha 

conexão que proporcionarão uma experiência ótima – flow, fazendo com que o indivíduo tenha 

prazer na atividade, querendo experienciar mais e, consequentemente, aumentando “as 

competências e habilidades para desenvolvê-las [...] para que as respostas [a estas atividades] 

sejam profícuas” (KAMEI, 2014, p.24).   

 
 

1.6 O estado da experiência ótima e a música 

 

Um dos canais potencializadores do flow é a música. A maneira de viver a experiência 

musical pode ser variada e intervém em diversificadas formas de expressão, entre as quais 

citamos a leitura, composição, interpretação, improvisação (KENNY; GELLRICH, 2002). 

Tem-se como exemplo a experiência do jazzista, que interpreta suas improvisações de forma 

espontânea. Cada vez que executa a mesma música, se apropria de variadas frases que 

dependem do potencial criativo e das habilidades técnicas e inventivas. 

 Os autores citados ainda afirmam que, além desses domínios, existem as denominadas 

restrições internas – relacionadas à própria aprendizagem e prática – e as restrições externas – 

relacionadas à cultura do jazz, que se liga à estrutura harmônica, número de compassos para 

cada frase e padrões rítmicos. Não é objeto desta pesquisa levantar questões acerca da 

improvisação, mas sim de trazer à tona as informações de Berliner (1994) sobre o músico de 

jazz que se desprende das restrições internas e externas, permitindo-se, assim, vivenciar o flow. 

Berliner (1994), em suas observações, retrata que, quando os músicos de jazz superam 

as restrições mencionadas, são tomados por uma grande sensação de relaxamento, fazendo-os 

alargarem seu potencial expressivo a ponto de executarem seus instrumentos com alta expertise, 

gerando ideias musicais livres em suas consciências. Parncutt e Mcpherson (2002), em 

concordância com esse raciocínio, analisam o estado de consciência, aqui retratado por parte 



55 
 

 
 

de outros improvisadores quando executam seus instrumentos e chegam à conclusão de que o 

flow age como uma motivação intrínseca. Ao músico é trazida significativa evolução na 

concentração, acrescentando autoconfiança e minimizando a autocrítica. Essa atitude frutifica 

em uma condição psicológica de produção criativa, gerando a motivação que o intérprete 

necessita para buscar o aperfeiçoamento e o padrão de execução interpretativo fundamentado 

nos estudos musicais (KENNY; GELLRICH, 2002). 

Nesse propósito, podemos afirmar que a música é capaz de produzir o estado das 

experiências ótimas, já que influi no bem estar emocional. Synder e Lopez (2009) definem que 

as experiências ótimas são fluidas no que tange às experiências do bem estar, satisfação, 

realização e felicidade e essas cooperam determinantemente para que o ser humano encontre o 

equilíbrio com a vida diária. A música é capaz de alterar todo o organismo humano, tanto no 

âmbito psicológico quanto no físico (FERREIRA, 2005). 

Curiosamente, uma pesquisa com pianistas profissionais eruditos, que participaram de 

um experimento tocando peças repetidas vezes para induzirem o estado de flow, foi marcada 

pelo resultado da relação intrínseca entre o flow, a pressão arterial, o ritmo cardíaco, os 

movimentos da cabeça, a respiração e os músculos faciais do pianista. O estudo concluiu que 

quando o pianista se conecta aos modelos de emoção, atenção, perícia e fluxo, atinge um estado 

de atenção sem esforço, que surge através de uma conexão entre afeto positivo e alta atenção 

(DE MANZANO et al., 2010).   

Dessa forma, podemos inferir características do estado de flow na prática da leitura 

musical à primeira vista ao piano. No próximo item, detalharemos as propriedades que 

Csikszentmihalyi (1988, 1992, 1993, 1999 e 2004) levanta e que são fundamentais para que o 

flow aconteça com o leitor à primeira vista. 

 

 
1.6.1 O estado da experiência ótima na atividade de leitura musical à primeira vista 

 

Vamos aplicar a experiência ótima à atividade a que se direciona esta pesquisa: a 

leitura musical à primeira vista. De forma ilustrativa, abordaremos uma atividade que envolva 

essa habilidade. Um pianista que se inicia nesta prática é convidado a fazer uma leitura rítmica 

simples. A princípio, a tarefa parece comum, mas o aluno estará bem concentrado para não 

errar. Depois de realizada a leitura, o professor precisará introduzir um segundo exercício, 

contendo um pequeno novo desafio. Caso não aumente o desafio, o aluno experimentará a falta 

de motivação, sua concentração se tornará baixa, suas habilidades não se desenvolverão e toda 
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esta inércia dará lugar ao sentimento de tédio. Ao contrário, se o professor elevar os desafios 

sem equipará-los às habilidades, o aluno sentirá ansiedade, ou seja, um sentimento negativo 

que pode vir a bloquear suas ações.  

Se o professor, a cada exercício, aumentar o grau de dificuldade da peça – respeitando 

o nível do aluno, mas desafiando-o –, essas habilidades serão trabalhadas da forma requerida, 

dentro de um conjunto de informações musicais. Isso proporcionará ao aluno a habilidade de 

realizar a leitura de peças cada vez mais complexas, aumentando seu cabedal mnemônico, 

melhorando sua capacidade cognitiva, o direcionamento do olhar ao ponto correto da partitura 

e a visão global e gerando um ouvido interno capaz de detectar sonoridades e padrões 

harmônicos. Acima de tudo, esse processo capacitará a sua mente para um ensaio imaginário 

da partitura visualizada. Por último, e não menos importante, experimentará sentimentos 

positivos.  

Assim, o aluno que dispõe de uma prática de leitura fluida, na qual suas habilidades 

estão em consonância com os desafios, pode experienciar o flow. A partir desse momento, ele 

satisfaz a si próprio e vivencia uma felicidade indescritível, pois alcança o momento da 

experiência ótima. As expectativas se aquietam e as necessidades que não foram satisfeitas não 

preocupam mais a mente – razão pela qual as experiências mais simples se convertem nas mais 

significativas e prazerosas (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

O fluxo surge para descobrir o que está envolvido no alcance dos objetivos 

supracitados, como a consciência é controlada, como as experiências são organizadas para que 

sejam prazerosas e como podemos criar sentido. Tudo na teoria é simples e todos os objetivos 

pontuados na prática são muito difíceis de alcançar, porém as regras são claras e estão ao 

alcance de qualquer pessoa que queira vivenciar o flow. Muitas forças contrárias surgem na 

nossa mente, dentro de nós e ao redor para dificultar os caminhos, mas, na linha final, o prêmio 

é compensador. “Se trata de perder a oportunidade de ter uma vida que valha a pena viver” 

(CSIKSZENTMIHALYI, 2010, p.206). 

 
 

1.6.2 Organizando as habilidades e recursos para uma leitura com flow  

 
 Ao longo deste capítulo, fornecemos informações na tentativa de organizar nossos 

recursos para uma leitura que aconteça da melhor forma possível, de maneira que as habilidades 

técnicas e musicais estejam em concordância com os desafios apresentados na partitura. Iremos 

exemplificar como essa organização estrutural (Figura 6) se mostra a partir das bases analisadas. 
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Figura 6 - Estratégia de leitura para se chegar ao flow. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Como ilustrado na figura 6, o ponto de gatilho se dá com os conhecimentos adquiridos 

com aulas de música, seja no solfejo, na teoria musical, nas aulas de análise e estilo, no estudo 

do instrumento, em um concerto ou ensaio ou até mesmo com a experiência musical informal. 

Esses saberes cercam o leitor de bagagem e de informações musicais técnicas, que ele levará 

por toda a sua vida e que, se potencialmente trabalhadas, serão bem desenvolvidas, 

transformando-se em habilidades de leitura . 

Por outro lado, as técnicas que compreendem o olhar, a pulsação e a estratégia estão 

ligadas diretamente aos recursos cerebrais e psicológicos.  

Dessa forma, aprendemos desde o início a criar uma proximidade global da música, 

de modo que as estratégias de leitura sejam dirigidas pelo olhar e pulsação – recursos indicados 

por Le Corre (2002) – para que, conectados à parte sensorial e cinestésica, possam agir de 

maneira eficaz aos desafios do texto musical (representados no quadrado laranja da figura 6).  
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Organizando o nosso olhar ao estabelecer uma relação estável e confiável [...] 
desenvolvemos indiretamente três primeiros elementos da estratégia de leitura: 
vínculos visuais, auditivos e elos cinestésicos que representam os reflexos 
instrumentais (LE CORRE, 2002, p.95, tradução nossa). 

 

 
Assim, se forma um círculo que se retroalimenta. Quanto mais habilidades , maiores 

poderão ser os desafios e vice versa. Nesse processo pode-se alcançar uma leitura aprimorada 

vivenciada no fluxo.  

Partindo do objetivo da pesquisa, traçamos os elementos que compõem as estruturas 

do conhecimento e da técnica. Estas estruturas, ligadas intimamente ao cérebro e ao estado 

psicológico do leitor, influem de forma positiva ou negativa, dependendo do quanto ele esteja 

“gradualmente proposto a alcançar as camadas mais profundas dos processos cognitivos” (LE 

CORRE, 2002, p.95, tradução nossa). Apoiado nesses elementos, o leitor pode alcançar suas 

habilidades de acordo com os desafios que se apresentarem. 

Nossa atenção se volta ao equilíbrio entre habilidades, desafios, processos cognitivos, 

estratégias de leitura e alcance do flow na LMPV ao piano, para que as metas do indivíduo 

possam ser alcançadas. Isso se dá pela ordem interior, que fortalece a mente para que não fique 

na defensiva. Quando uma pessoa consegue organizar sua consciência e, assim, experienciar o 

flow diversas vezes, ela mesma coopera para aumentar sua qualidade de vida 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990). 

No flow, experimentamos estar no controle da energia psíquica, e tudo que venha a ser 

realizado coopera de modo a adicionar ordem à consciência. Csikszentmihalyi (1990, p.2) 

esclarece que, em uma experiência de fluxo, 

  

nosso eu se torna mais complexo do que antes devido a dois processos psicológicos 
amplos – diferenciação e integração. O eu torna-se diferenciado quando a pessoa, após 
uma experiência de fluxo, se sente mais capaz e qualificada. Fluxo leva à integração 
porque os pensamentos, intenções, sentimentos e os sentidos estão focados no mesmo 
objetivo. Após um episódio de fluxo, o ser humano se sente mais junto do que antes, 
não apenas internamente, mas também com respeito às outras pessoas e ao mundo em 
geral. A diferenciação promove a individualidade, enquanto a integração facilita 
conexões e segurança (CSIKSZENTMIHALYI, 1990, p.2). 

 
 
 
 Para que contribuamos em uma melhora na qualidade de vida, podemos alterar as 

condições externas (quando preciso), fazendo com que elas encontrem guarida nos nossos 

objetivos, visionando alterações nas experiências externas. Esses processos são necessários e 

não se bastam, quando vivenciados separadamente (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). 
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 Alguns sujeitos, como, por exemplo, os esquizofrênicos, não experienciam o estado 

de flow, pois não se acham capazes de ter energia psíquica (atenção). As pessoas autocentradas 

também possuem dificuldades em experimentar o fluxo. Outras condições que fazem com que 

o flow seja difícil de alcançar são observadas em certos estados de patologia social, como a 

anomia e a alienação. Anomia significa a “carência de regras - nome que o sociólogo Émile 

Durkheim deu a uma condição na sociedade em que as normas de comportamento se tornaram 

confusas” (CSIKSZENTMIHALYI, 1990, p. 45). Quando não está claro o que é permitido e o 

que não é, quando há indecisão sobre quais os valores da opinião pública, o comportamento do 

indivíduo se torna irregular e sem sentido.  

 

As anomias podem vir a ocorrer quando a economia entra em colapso, ou quando uma 
cultura é destruída por outra, mas também pode acontecer quando a prosperidade 
aumenta rapidamente e os antigos valores de economia e trabalho duro não são mais 
tão relevantes quanto antes (CISIKSZENTMIHALYI, 1990, p. 45). 

 

 

Já a alienação costuma apresentar-se como oposta à anomia. “Uma condição na qual 

as pessoas são forçadas pelo sistema social a agir contrariamente a seus próprios objetivos” 

(CISIKSZENTMIHALYI, 1990, p.46). Nos países socialistas, uma das fontes mais insistentes 

de alienação se apresenta quando há a necessidade de o sujeito perder muito tempo livre na fila 

para comida, roupas, diversão, ou ainda quando precisa esperar para conseguir uma autorização 

burocrática.    

Os autoconscientes também se apresentam como um obstáculo. São pessoas que 

precisam de uma grande quantidade de informação para criar “representações da realidade na 

consciência e podem tornar-se mais dependentes do ambiente externo para usar suas mentes” 

(CSIKSZENTIMIHALYI, 1990, p.3). Estes possuem menos domínio dos seus pensamentos. 

De outra forma, sujeitos que precisam de pequenos estímulos externos para estabelecer a 

representação de eventos na consciência são mais independentes do ambiente à sua volta. 

Possuem “mais flexibilidade para usarem a atenção de forma que lhes permitam reestruturar a 

experiência mais facilmente e, portanto, alcançarem a melhor experiência com mais 

frequência”. Pessoas que conseguem se divertir em variadas “situações podem excluir 

estímulos indesejados e focar apenas no que é relevante no momento” 

(CISIKSZENTMIHALYI, 1990, p.3). 

Mas a genética não é algo precário, que debilita a possibilidade de experiência ótima, 

pois a aprendizagem compensa qualquer debilidade. As pessoas que experimentam o fluxo com 
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frequência têm a sua atenção focada nos pequenos detalhes ao seu redor para que, nesse interim, 

possam descobrir oportunidades de ação, definir metas, acompanhar o progresso, mantendo-se 

informadas através de feedbacks, e continuar na busca por maiores desafios, para que possam 

vivenciar o flow (CISIKSZENTMIHALYI, 1990). O autor indica o traço mais importante 

daqueles que, mesmo na adversidade, encontram o flow: a peculiaridade se dá na motivação 

intrínseca, que não se deixa abalar pelas atividades externas.  
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CAPÍTULO II – ESTADO DE FLOW 

 

No presente capítulo, apresentaremos a Psicologia Positiva, que prontamente amparou 

o princípio das pesquisas acerca da teoria do flow e serviu como alicerce para que as 

investigações evoluíssem. O estado de fluxo conhecido como flow é descrito a partir da sua 

etimologia, perpassando as dimensões apontadas por Csikszentmihalyi (1990), psicólogo e 

autor do conceito. Em seguida, traçaremos um panorama da evolução dos estudos, pesquisas e 

livros que envolvem o tema, suas descobertas e transformações até os dias atuais – propondo a 

construção de uma nova abordagem. Para isso, priorizamos currículos da educação, 

treinamentos empresariais e de reabilitação pessoal, entre outros. Por fim, analisaremos a 

experiência ótima - flow, que, quando sentida pelo ser humano, produz efeitos na mente e no 

corpo. 

 
 

2.1 A Psicologia Positiva  

 

O termo Psicologia Positiva foi registrado pela primeira vez em 1954, no livro de 

Abraham Harold Maslow, intitulado Motivation and Personality. O autor, na ocasião, afirmou 

que a psicologia teve êxito em sua função como ciência quando visionou entender e tratar das 

questões referentes à saúde mental e compreender somente o lado positivo da humanidade e 

suas potencialidades (PACICO; BASTIANELLO, 2014). Dessa forma, alguns pesquisadores 

americanos da área iniciaram estudos científicos sobre “o que faz a vida ser digna de ser vivida” 

(PETERSON, 2006), com base nas emoções de características individuais e com foco nos 

estados positivos que promovem e previnem a saúde mental (SELIGMAN; STTEN; PARK; 

PETERSON, 2005).  

Segundo Seligman e Csikszentmihalyi (2000), a Psicologia Positiva se concentra em 

três áreas de investigação, que são baseadas nos âmbitos subjetivo, individual e grupal. No 

contexto subjetivo, o centro dos estudos se atém às experiências subjetivas de valor, como a 

satisfação de vida (vista no passado), a esperança (pensada no futuro) e a felicidade e o flow 

(vividos no presente). No âmbito individual, busca-se compreender as características positivas, 

o funcionamento, as capacidades para amar, habilidades interpessoais, perdão, generosidade e 

sabedoria. O âmbito grupal, por sua vez, corresponde às virtudes cívicas e às organizações 

determinantes para a formação de indivíduos mais bem fundamentados na responsabilidade, 

ética, humanitarismo e condescendência – que são o foco para a análise desse nível.  
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Seligman (2004) ressalta que não existe uma forma padrão de experimentar a vida. Em 

relação às emoções, a questão se aprofunda porque estas representam os princípios mais 

subjetivos da consciência, que estão ligados ao passado, presente e futuro. As emoções 

positivas, que se manifestam no tempo em que se vive, são: alegria, êxtase, entusiasmo, 

animação, calma, prazer e flow. O autor ainda retrata que, para o ser humano experienciar uma 

vida de qualidade, é necessário fazer uso das forças pessoais, para que se chegue à felicidade e 

satisfação interior. 

Lyubomirsky (2008) definiu que há três elementos que influem na felicidade. O 

primeiro deles faz parte do campo da genética, que assume 50% da alteração do nível de 

felicidade e é relacionado ao temperamento biológico. Outros 10% dessa influência se dão pelo 

nível de renda, escolaridade e local de residência. Os 40% restantes são determinados por 

pensamentos e comportamentos.  

Já Csikszentmihalyi (1997) determina que a melhora da qualidade de vida pode ser 

desfrutada a partir de quanta energia psíquica o indivíduo empenha em atividades que 

possibilitem a produção de fluxo – denominado “estado mentalmente positivo”.  

 

2.2 O estado de flow  

 

O estado de flow se refere ao fenômeno que conduz o indivíduo, na sua estrutura de 

corpo e mente, a fluir em harmonia. Kamei (2014) compreende que o fluxo ocorre quando o 

sujeito ama e entende o propósito do que faz, de forma a realizar a atividade com foco. Assim, 

alcança-se um nível extraordinário de conexão com a tarefa, de modo que aquele momento seja 

único, não importando outros pensamentos e ações. O que realmente interessa é vivenciar e 

desfrutar aquele instante.   

Pode-se dizer que o estado de flow é o ápice da gratificação, que acontece quando a 

concentração toma conta completamente da atividade que está sendo realizada (SELIGMAN, 

2004). Para que essas sensações crescentes de fluxo aconteçam, as atividades devem ser 

conectadas a propósitos dignos. Dificuldades e adversidades podem surgir no momento exato 

em que essas atividades estejam acontecendo, porém, quando finalizadas, os indivíduos 

envolvidos declaram ter tido a experiência mais enriquecedora que já viveram. Trata-se de um 

típico momento da experiência ótima - flow (SELIGMAN, 2004).  

Em diversas obras, Csikszentmihalyi (1988, 1992, 1993, 1999 e 2004) descreveu oito 

dimensões do flow, divididas sistematicamente em duas diferentes categorias: condições e 
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características (CSIKSZENTMIHALYI, 2000; VOELKL; ELLIS; WALKER, 2003; 

SNYDER; LOPEZ, 2009). Inicialmente, foram dispostas três condições para o flow, porém, a 

partir de 1993, o autor integrou somente duas em alguns dos seus escritos. No Quadro 3, essa 

última sistematização, feita por Snyder e Lopez (2009), e endossada por Csikszentmihalyi, está 

sintetizada. 

 

Quadro 3 – Sistematização das condições e características do flow 

Condições 

- Metas claras e retorno imediato: o sujeito precisa conhecer as atividades que irá 
desempenhar para que, em cada momento, seja manifestado o feedback, confirmando a 
aproximação da meta a cada ação; 

- Oportunidade de ação e capacidade habilitativa: os desafios e as habilidades devem se 
apresentar de formas equivalentes. 

Características 

- Controle de desempenho: o sujeito participante tem o autocontrole da execução da 
atividade; 

- Concentração profunda: a ação da atividade e a consciência caminham juntas. Total 
atividade psíquica positiva; 

- Foco e metas no presente: atenção total na atividade que está acontecendo. Os 
pensamentos não pertencem ao passado e ao futuro. A consciência está no presente; 

- Alteração do sistema temporal: o indivíduo perde a noção do tempo quando envolvido 
na atividade que gera o flow;  

- Atividade reflexiva transcendente ao self 13: interrupção provisória da sua própria 
consciência, que pode direcionar a uma experiência transcendente; 

- Experiência autotélica: que não possui propósito para além de si mesma. A experiência 
existe para si mesma. Uma condução do processo para que este seja vivenciado até a sua 
finalização. 

Fonte: (SNYDER; LOPEZ, 2009, p.54). 
 

Csikszentmihalyi (1997) conclui que o flow tem grande probabilidade de acontecer 

quando as habilidades estão em consonância com a superação dos desafios. As experiências 

ótimas se envolvem em um fino equilíbrio entre as etapas a serem vencidas e a capacidade que 

o indivíduo tem de atuar, como demonstrado na figura 7. 

 
13 Self é uma estrutura, isto é, um conjunto organizado e mutável de percepções relativas ao próprio indivíduo. 
Como exemplo dessas percepções, citamos as características, atributos, qualidades e defeitos, capacidades e 
limites, valores e relações que o indivíduo reconhece como descritivos de si mesmo e que percebe constituindo 
sua identidade. Esta estrutura perceptual faz parte, evidentemente – e parte central –, da estrutura perceptual total 
que engloba todas as experiências do indivíduo em cada momento de sua existência (ROGERS; KINGET, 1977, 
p.44). 
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Figura 7 - Oito canais entre desafios e habilidades para atingir uma experiência 
ótima – flow 

 

Fonte: adaptado de Csikszentmihalyi (1999). 

 

 
O autor em questão esclarece que o ponto central é o mais neutro possível. A 

experiência não será nem positiva, nem negativa. Se o nível de habilidades for mais alto, este 

penderá ao controle e ao humor. Se o nível de desafios for mais elevado, maior também será a 

concentração estabelecida na ação da atividade. Assim, podemos dizer que o flow só ocorre 

quando o controle, a concentração e o humor são elevados (KAMEI, 2010). 

Traremos à luz a descrição dos canais apresentados na Figura 7 a partir das 

contribuições de Massimini e Carli (1988 apud KAMEI, 2010): 

 

• Canal 1 – Exaltação: altos desafios e habilidades médias. É a segunda experiência mais 

positiva, tirando o canal do flow. É definida por ter uma alta concentração, envolvimento 

cognitivo, ativação, excitação, motivação e satisfação. 

 

• Canal 2 - Flow: altos desafios e altas habilidades. É a experiência mais positiva de toda 

a diagramação. As duas variáveis se concentram acima do nível médio, em total 

constância. As pessoas participantes desse canal se encontram no controle das 

atividades em questão e tornam-se mais concentradas, felizes, comprometidas, 

diligentes, inventivas, animadas, encorajadas, realizadas com sua performance.  

 
• Canal 3 – Controle: médios desafios e altas habilidades. Ainda se encontra uma 
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atividade positiva nessa classificação porque não existem variáveis baixas. As 

habilidades prevalecem e criam um senso de controle e bem-estar, porém a condição da 

experiência declina em se tratando da condição do flow. 

 
• Canal 4 – Relaxamento: baixos desafios e altas habilidades. O senso do controle aqui 

predomina, porém a concentração decai. Isso acontece porque os desafios são inferiores, 

ficando a experiência neutra. O humor é mediano, o indivíduo fica apático e não se 

importa muito com o que está se desenrolando durante a atividade. 

 
• Canal 5 – Tédio: baixos desafios e habilidades médias. Não havendo nenhuma variável 

acima da média, a faculdade desta vivência se torna negativa. O poder criativo, o 

contentamento e a concentração são baixos. As características da apatia já são 

evidenciadas.  

 
• Canal 6 – Apatia: baixos desafios e baixas habilidades. As duas variáveis são baixas, o 

que faz deste segmento o mais baixo. Dezessete das vinte e três características medidas 

são negativas. Apresenta-se como o lado oposto ao flow. Aqui a concentração e a 

realização são baixas, não há sensação de controle da atividade, o sujeito se torna 

indiferente, apático, desligado, debilitado, enfadado e sem energia. 

 
• Canal 7 – Preocupação: médios desafios e baixas habilidades. Este se apresenta como o 

segundo segmento mais negativo, sendo quatorze das vinte e três variáveis negativas. 

Porém, a concentração e o comprometimento são maiores que na apatia. Dependendo 

da escolha do envolvido, pode chegar aos canais de ansiedade e apatia, quando os 

desafios se movem, ou ir para o canal de controle, elevando suas habilidades.  

 

• Canal 8 – Ansiedade: altos desafios e baixas habilidades. Essa é a categoria que os 

envolvidos gostariam de evitar, mesmo sendo a ansiedade menos negativa que a apatia. 

O envolvimento e a concentração se apresentam em alto índice, mas a perda do controle 

da atividade e a ansiedade são visíveis aqui. Caso a ansiedade seja estimulada, pode vir 

a proporcionar ao indivíduo a elevação de suas habilidades, chegando ao canal de 

excitação e flow, porém, se as habilidades e desafios se mostrarem intransponíveis, o 

sujeito poderá escapar, evitando o enfrentamento das dificuldades e penetrando nos 

canais de preocupação e apatia.  
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Quando os desafios são altos demais, o sujeito experimenta a frustração e, na 

sequência, preocupação e ansiedade. Quando os desafios são baixos em comparação às 

habilidades, o indivíduo experimenta o relaxamento, seguido do tédio. Se tanto os desafios 

quanto as habilidades se mostram baixos, o sujeito se sente apático. Porém, quando os desafios 

altos são correspondidos por habilidades altas, é bem provável que a conexão entre os eixos que 

envolvem as atividades em execução propicie a experiência ótima - flow.  

Kamei (2014) declara que a experiência flow é recompensadora, pois prova o quanto 

é prazeroso lidar com as atividades desafiadoras; propicia retornos positivos acerca do 

desempenho (que afirmam o quanto é possível ter o controle da situação); faz com que a energia 

psíquica aconteça de forma consciente e positiva (nomeada aqui como concentração) e faz com 

que a temporalidade não seja contada nem sentida. 

A partir do flow, as experiências promovem mudanças em alguns aspectos da vida. 

São eles:  

 

• Melhora pessoal a níveis maiores: durante e após a experiência do flow, o indivíduo 

melhora seu bem estar. Ao findar as experiências com o fluxo, o sujeito se sente 

“integrado” com as pessoas e com o mundo a que pertence. Csikszentmihalyi (2004, 

p.52) esclarece: “o que torna o flow um instrumento ainda mais significativo é o seu 

potencial para melhorar a qualidade de vida a longo prazo”. O autor referido afirma 

ainda que “depois de ter-se sentido fluir, a organização do self torna-se mais complexa 

do que antes. É ao tornar-se progressivamente mais complexo que o self cresce” 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1992, p.68). 

 

• Melhora da autoestima: logo após experienciar o flow, o sujeito é dotado de uma 

satisfação plena. Em seus estudos, Wells (1988) constatou que pessoas que vivenciam 

o flow com frequência estão mais propensas a experimentar a melhora da autoestima. A 

partir desta observação, Csikszentmihalyi (1992) reconheceu a dimensão da autoestima 

em sua teoria, passando a incorporá-la em sua pesquisa como uma consequência do flow 

– já que, no momento em que o indivíduo participa desta experiência, a autoconsciência 

“fica temporariamente suspensa, o que conduz a uma suspensão também da autoestima, 

uma vez que o indivíduo simplesmente não pensa sobre si mesmo” (KAMEI, 2014, 

p.82). Entretanto, logo depois dessa experiência, “as pessoas reportam terem mais êxito, 

sentem-se melhor consigo mesmas e sentem que estão vivendo acima de suas próprias 
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expectativas e das expectativas dos outros” (KAMEI, 2014, p.82). 

 

2.3 A consciência como campo da experiência 

 

Csikszentmihalyi (1992) propõe um modelo de estrutura da consciência baseado em 

uma perspectiva fenomenológica, ou seja, condicionado pela forma como os acontecimentos 

são experimentados e interpretados pelos indivíduos – e não segundo processos anatômicos, 

neuroquímicos ou da ordem do inconsciente. Este paradigma baseia-se na teoria da informação, 

oriunda do campo da cibernética, que, por sua vez, despontou nos anos 40, a partir das 

contribuições de Norbert Wiener e Claude Shannon. Como explica Capra (1996), os 

ciberneticistas debruçavam-se sobre os processos comunicacionais no âmbito das redes, onde 

laços de distintas intensidades se estabelecem em processos de realimentação, regulação e 

organização próprias. 

O modelo de estrutura da consciência de Csikszentmihalyi (1988b), portanto, é um 

sistema informacional que processa diversos estímulos, selecionando-os, armazenando-os e 

acionando-os posteriormente, quando necessário. Ainda de acordo com o autor, a consciência 

é fruto de três subsistemas funcionais: attention, que identifica as informações recebidas; 

awareness, que interpreta esse conteúdo; e conciousness, que armazena os dados processados. 

É no âmbito da attention (ou atenção, em livre tradução) que as informações despontam na 

consciência e são categorizadas e selecionadas. Conforme já exposto anteriormente, aqui 

compreendemos esse aspecto a partir de Das (1999, 2002), que o define como o fundamento do 

processamento das informações diante de estímulos diversos. 

Csikszentmihalyi e Larson (1984) também se atêm a esse tema, destacando dois 

aspectos relevantes da atenção: 1. o fato de que toda prática humana consciente demanda seu 

uso; e 2. seu caráter seletivo e, consequentemente, limitado. Tendo em vista a impossibilidade 

de reter todos os estímulos que chegam aos nossos sentidos cotidianamente, “o que escolhemos 

para prestar atenção e o que prende nossa atenção podem dominar nossa experiência” 

(GAZZANIGA et al., 2006, p.262).  

Miller (1956) endossa essa percepção de maneira ainda mais contundente a partir de 

um experimento realizado nos anos 50. O autor afirma que homens e mulheres só conseguem 

reter sete itens de informação ao mesmo tempo, apresentando significativa restrição em relação 

ao processamento dos sons, estímulos visuais, emoções e pensamentos. Esse número foi obtido 

a partir de testes com voluntários que tentaram memorizar dígitos, letras e palavras.  
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Como pontua Gazzaniga et al. (2006, p.269), o conceito de capacidade limitada da 

atenção pressupõe que “o sistema de processamento de informação humano (ou animal) não 

pode processar simultaneamente múltiplos sinais de entrada se há uma alta carga de 

informação”. Haveria, portanto, um processo de seleção dos conteúdos difundidos como 

estratégia de controle e priorização desse intenso fluxo de dados recebidos. Dessa maneira, a 

atenção pode ser compreendida como “uma energia sob nosso controle, para ser usada como 

quisermos” e como “nosso mais importante instrumento na tarefa de melhorar a qualidade da 

experiência” (CSIKSZENTMIHALYI, 1992, p.58). 

Já o subsistema denominado awareness corresponde aos processos de pensamento ou 

cognição, de sentimento ou emoção e de conação – tendência consciente para agir 

(DICIONÁRIO, 2010) – ou volição – esforço que promove o pensamento e a prática para se 

atingir determinado fim (NICK; CABRAL, 1974). A experiência, portanto, é o próprio 

conteúdo da consciência, que corresponde à junção de todos os dados interpretados no âmbito 

de awareness (CSIKSZENTMIHALYI, 1998). Por fim, tem-se a memória, responsável pelo 

armazenamento dos conteúdos processados pela consciência e por disponibilizar este material 

sempre que sua retomada se fizer necessária.   

A partir da evolução ontogenética14, os indivíduos passam a se dar conta de suas 

habilidades cognitivas – tais como pensar, sentir, desejar e rememorar. Assim, tem-se o 

desenvolvimento do self, compreendido por Csikszentmihalyi (1998) como o resultado da 

percepção que a consciência passa a ter de si mesma. Ainda segundo o autor, cada self é 

estruturado em um processo de hierarquização de metas, que, por sua vez, se originam a partir 

da herança biológica (teleonomia genética) ou dos condicionamentos sociais (teleonomia 

cultural). Como a consciência permite certa autonomia e independência em relação a essas 

recomendações, tem-se o que teórico chama de teleonomia do self. As situações experienciadas 

pelos indivíduos são interpretadas a partir dessas metas e tal processo pode contribuir tanto para 

o desenvolvimento cognitivo quanto para a entropia psíquica (CSIKSZENTMIHALYI, 1984, 

1988b), aqui compreendida como enfraquecimento e desordenamento da consciência.  

O termo teleonomia vem da junção das palavras energia e tropos (transformação ou 

evolução, em grego). Seu significado associa-se às informações guardadas no interior dos genes 

dos seres vivos, podendo ser aqui interpretado como o potencial da energia e da matéria para 

 

14 Origem e desenvolvimento de um organismo desde o embrião (FERRETTI, 2014). 
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produção de algo de maior complexidade (EILDER-SMITH, 1983). O conceito de entropia, por 

sua vez, desponta originalmente no campo da física e dos estudos da teoria da informação. Sua 

origem está relacionada à segunda lei da termodinâmica clássica, que corresponde ao processo 

de dissipação da energia. Segundo esse pressuposto, parte da energia mecânica é 

necessariamente dissipada em forma de calor, de maneira que todo o sistema físico fechado 

segue em crescente desordenamento. A medida dessa desordem é justamente o que se denomina 

entropia (CAPRA, 1996). Já no âmbito da teoria da informação, o conceito relaciona-se aos 

ruídos no processo de transmissão e recebimento de dados.  

Csikszentmihalyi e Larson (1984), por sua vez, se apropriam da expressão e propõem 

o conceito de entropia psíquica, um processo caracterizado por sensações de frustração, 

ansiedade, culpa e/ou tédio. Tal fenômeno, no entanto, pode ser considerado benéfico à medida 

que induz o indivíduo a concentrar seu foco e esforços no reestabelecimento da sintonia entre 

a ordem e as metas do self. Soma-se a isso o fato de que tal situação de suposto desconforto 

pode motivar e inspirar trabalhos artísticos, filosóficos ou religiosos. Convém ressalvar, no 

entanto que, se frequente ou persistente, a entropia psíquica pode afetar a funcionalidade dos 

indivíduos de forma irreversível, produzindo quadros significativos de depressão e apatia.  

O oposto do fenômeno da entropia psíquica é denominado por Csikszentmihalyi e 

Larson (1984) como negaentropia psíquica ou entropia psíquica negativa. Trata-se da 

estabilidade dos processos cognitivos, da capacidade do indivíduo de manter-se funcional, sem 

grandes desgastes energéticos ou psíquicos. Segundo Csikszentmihalyi (1992), nesse quadro há 

coesão entre experiências, pensamentos e sentimentos – o que permite que a consciência atinja 

altos níveis de concentração e organização. Nesse estado, nomeado pelo autor como experiência 

ótima, os indivíduos – livres de ameaças e da necessidade de reorganização psíquica –, liberam-

se para atingir suas metas pessoais.  

A negaentropia psíquica apresenta quatro dimensões, a saber: emocional, da ativação 

psicológica, cognitiva e da motivação intrínseca (CSIKSZENTMIHALYI; LARSON, 1984). A 

dimensão emocional refere-se ao bom humor, à alegria e à sociabilidade, ou seja, a uma 

perspectiva positiva do indivíduo em relação a si mesmo e aos outros. Já a ativação psicológica 

corresponde a um estado de alerta e a uma postura ativa e forte, caracterizada por ações 

impulsivas e sem hesitação. A dimensão cognitiva, por sua vez, refere-se à intensa 

concentração, à clareza nos pensamentos e à absorção dos indivíduos em determinadas tarefas. 

Por fim, a motivação intrínseca está associada ao engajamento espontâneo com acontecimentos 

atuais, com tarefas que oferecem gratificações por si só, em sua própria execução.  
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Ainda a partir das contribuições de Csikszentmihalyi (1999), é possível identificar três 

conteúdos da consciência ou da experiência: pensamentos, sentimentos e intenções. Essas três 

dimensões dificilmente sincronizam-se no cotidiano e tal discrepância tensiona o indivíduo, 

apontando-o para diferentes direções. E é justamente este conflito que gera o processo de 

entropia psíquica. Quando o oposto acontece e este tripé se apresenta de forma coesa, tem-se 

um apogeu, que pode ser percebido em situações como o “auge” dos atletas, o “êxtase” dos 

religiosos ou o “enlevo estético” dos artistas (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p.36). Trata-se de 

um fenômeno excepcional, das experiências ótimas (CSIKSZENTMIHALYI, 1975, 1984, 

1988, 1992) mencionadas anteriormente, que correspondem a momentos de organização 

cognitiva e foco.  

O autor também propõe o termo técnico experiência autotélica para qualificar o 

fenômeno da flow experience, ou seja, um acontecimento que possui em si mesmo um fim, um 

objetivo. Este contexto harmônico promove a concentração dos pensamentos, sentimentos, 

intenções e sentidos em torno de uma mesma meta. Assim, quando determinado conteúdo 

atinge a consciência e está em consonância com as metas do self, a energia psíquica flui sem 

qualquer entrave ou dificuldade e, portanto, o indivíduo pode dedicar sua atenção e foco aos 

esforços para alcançar seus objetivos pessoais. Sem ameaças ou impeditivos à concentração, 

aqueles que se encontram nesse estado têm seu desempenho otimizado, reforçando a percepção 

positiva acerca de si mesmo e o fortalecimento do self – o que, por sua vez, gera mais energia 

para relacionar-se com questões internas e com o ambiente externo. Dessa maneira, a 

experiência torna-se gratificante em si mesma, gera motivação e produtividade e melhora a 

qualidade da vivência subjetiva das experiências humanas.   

 
 

2.4 Contextualização biográfica do criador da Teoria do Flow 

 
Citado anteriormente neste trabalho, Mihaly Csikszentmihalyi (1934), psicólogo 

húngaro, é um dos membros fundadores da Psicologia Positiva e, tendo em vista a relevância 

de seus estudos, convém nos atermos brevemente a algumas de suas contribuições. O teórico é 

autor de mais de 15 títulos de livros publicados nos Estados Unidos, sendo quatro traduzidos 

para a língua portuguesa: A Psicologia da Felicidade (1992) – Flow: The psychology of optimal 

experience (1990); A descoberta do fluxo: a psicologia do envolvimento com a vida cotidiana 

(1999) – Finding flow: The psychology of engagement with everyday life (1997); Trabalho 

qualificado: quando a excelência e a ética se encontram (2004) – Good Work: when excellence 
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and ethics meet, 2001), escrito em coautoria com Howard Gardner e William Damon; e Gestão 

Qualificada: a conexão entre felicidade e negócio (2004) – Good Business: leadership, flow, 

and the making of meaning (2003). 

Nasceu em 29 de setembro de 1934, em Fiume, atualmente Rijeka, na Croácia, cidade 

anexada ao Reino da Hungria após a Primeira Guerra Mundial e que foi ocupada pela Itália. 

Seu pai, diplomata húngaro, primava por dar uma boa educação à família, o que possibilitou na 

época que Csikszentmihalyi e seus irmãos tivessem o privilégio de aprender a falar 

fluentemente húngaro, alemão e italiano. Porém, a Segunda Guerra Mundial desestabilizou a 

vida de sua família, ao ponto de serem presos em um campo de concentração italiano. Um dos 

seus irmãos morreu na guerra e o outro foi detido pelos russos e enviado à Sibéria.  

Experimentou a tristeza profunda por toda a desestrutura física, emocional e 

psicológica que a Guerra causou ao seu redor. Aos 10 anos de idade, Csikszentmihalyi teve 

contato com o xadrez, o que o proporcionou a vivenciar sua primeira atividade de flow. Durante 

as horas em que imergia nas atividades de jogo, não sentia o tempo passar, esquecendo-se dos 

problemas que o rodeavam, vivenciando um mundo à parte, que contemplava regras claras, 

permitindo-o controlar e não ser controlado, a partir do momento em que sabia como sobreviver 

nele (CSIKSZENTMIHALYI, 2006).  

Após a guerra, seu pai foi designado embaixador da Hungria na Itália, porém foi 

exonerado quando os comunistas tomaram o governo húngaro, em 1948. Sua família 

permaneceu em Roma como exilada e, para sobrevivência e subsistência, montou um 

restaurante. Mais adiante, na adolescência, Csikszentmihalyi foi apresentado a sua segunda 

atividade de flow – a pintura – e, através dela, descobriu que a atividade que contempla a arte 

pode ser cativante, produtiva e inventiva (CSIKSZENTMIHALYI, 2006). 

Aos 16 anos, em uma viagem à Suíça a trabalho como fotógrafo, conheceu o psiquiatra 

Carl Jung em uma de suas palestras e pôde comprovar o pensamento que lhe ocorreu quando 

criança: como adultos eram confusos ao organizar seus pensamentos. Parecia-lhe que tinha 

conhecido alguém incrível e que conseguiria entender dos processos mais positivos acerca das 

vivências do ser humano. Nesse momento, se apaixonou pela psicologia de maneira tal, que foi 

em busca dos livros de Freud e Jung, culminando na decisão de estudar na América. O 

pensamento norteador para a decisão tomada foi a experiência vivida enquanto cativo no campo 

de concentração. Ali convivia com pessoas transtornadas psicologicamente enquanto outros se 

mantinham pacíficos. Como isso era possível? (KAMEI, 2010).  

Cursou a Universidade de Chicago entre 1956 e 1959. No ano seguinte, se casou com 
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Isabella Selega e, mais tarde, tiveram dois filhos. Em 1965, obteve seu doutoramento em 

Desenvolvimento Humano na mesma instituição de sua graduação, onde também teve a 

oportunidade de ser professor e pesquisador durante 30 anos. Ali desenvolveu estudos 

profundos sobre o flow, que forneceram subsídios para aprofundar sua pesquisa e conceituar 

sua teoria (KAMEI, 2010). 

 
 

2.5 Conceituando o flow  

 
Os estudos acerca do flow tomaram uma proporção crescente em um período 

relativamente curto. As primeiras publicações a respeito do conceito denominado por 

Csikszentmihalyi aconteceram em 1975, no Journal of Humanistic Psycology e no seu livro 

Beyond Boredom and Anxiety (1975). Professores e pesquisadores de diferentes áreas 

reconheceram na ideia de fluxo da experiência ótima uma teoria proficiente para o 

desenvolvimento de estudos que envolvem a multidisciplinaridade, tendo como tema central o 

flow, terminologia que designa a motivação intrínseca (KAMEI, 2010).  

O período que antecede o ano de 1975 é conhecido como época da pré-história do flow. 

Em 1963, quando trabalhava em sua tese – Artistic problems and their solutions: an exploration 

of creativity in the arts (1965) –, Csikszentmihalyi iniciou seu interesse pela satisfação humana 

e por tudo aquilo que faria a vida valer a pena. A questão central de sua pesquisa de doutorado 

era: “como um ato de criação pode ser explicado diante das limitações humanas?” 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1963, p.01). Para adquirir respostas à problematização apresentada, 

o referido autor observou vários pintores em seu processo criativo. Também coletou referências 

como notas, fotos e entrevistas para entender a criatividade e o processo que envolve a 

inventividade.  

Durante a pesquisa, algo captou sua atenção acerca do quanto os artistas submergiam 

nas suas atividades práticas e eram tomados de tanta concentração e abrangência de absorção 

que pareciam entrar em transe, não se lembrando de outros afazeres ou necessidades. Os artistas 

reagiam como se aquele momento fosse o mais significativo e valoroso possível 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1993). Não obstante, o pesquisador verificou um comportamento 

inusitado: a excitação e o fascínio se estendiam enquanto a obra estava em construção. A partir 

do momento em que esta era tida como acabada, o artista a colocava em sua galeria de trabalhos 

concluídos e já voltava sua atenção para o próximo desafio artístico.  

Desta maneira, constatou que o processo de criação era o que realmente motivava os 
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artistas a continuarem criando. Algo lhe soou estranho referente a esse processo, porque as 

teorias que envolvem a psicologia contradiziam o que fora observado. Mas o fato é que, em 

suas buscas e pesquisa, ele pôde observar que, durante a criação, diante de uma circunstância 

inapropriada (medo, fracasso) ou de uma situação de recompensa (promoção, autoridade, 

crédito), os indivíduos continuavam motivados (CISIKSZENTMIHALYI, 1993).  

Não importava o quanto as recompensas externas representavam para os sujeitos nas 

tarefas, o que realmente interessava era constatar que pessoas se envolviam nas atividades por 

horas, ou até dias, visando somente a continuidade da vivência que aquela tarefa poderia lhes 

dar. A própria imersão e dedicação prática às atividades eram os combustíveis que geravam 

motivação, e esta, por sua vez, prazer. Evidentemente, cada ser humano tem suas atividades 

preferidas, com as quais mais se identifica, mas há algo em comum no exercício de todas as 

tarefas favoritas: as pessoas investem tempo e energia nessas ações porque experienciam uma 

recompensa interior de alta qualidade (CISIKSZENTMIHALYI, 1993).  

Ao finalizar seu doutorado em 1965, Csikszentmihalyi saiu em busca de explicações 

para tais comportamentos. Na década de 60, os Estados Unidos eram permeados, no campo da 

psicologia, pelos pensamentos acerca do behaviorismo, que priorizavam “dados sobre 

comportamentos manifestos e relações estímulo-resposta” (ZILIO; FILHO, 2018, p. 374) – o 

que não corroborava em nada o campo de investigação abordado pelo pesquisador. Entretanto, 

a Psicologia Humanista, representada pelas teorias de Abraham Maslow, embasou suas ideias 

e lhe deu direção teórica para fundamentá-las.  

Em 1954, envolto pela insatisfação, Maslow principiou um movimento pela criação 

de uma proposta alternativa à Psicologia Comportamental e à Psicanálise. Então, em 1963, 

surgiu a Psicologia Humanista, aprovada com o surgimento da American Association for 

Humanistic Psychology (CASTANÕN, 2007). Desde então, o precursor Maslow (1962/1970) 

aponta quatro fundamentos que norteiam sua proposta: utilizar da ciência dominante para a 

propiciação da expansão dos interesses humanistas; discutir a aproximação da Psicologia com 

as filosofias fenomenológicas e existenciais; enfatizar um programa emergencial individual e 

social da Psicologia Humanista, não somente na visão academicista, mas na percepção 

teleológica, propiciando ao indivíduo uma referência que pudesse vir a mudar a ele próprio e o 

seu meio; e, por último, definir que a Psicologia Humanista transcendesse para um novo sentido 

de humanismo, ultrapassando o humano (BRANCO; SILVA, 2017). 

No quesito comportamental, Maslow (1954) assinala duas formas de comportamento 

criativo, levados pelo produto e pelo processo. Sobre a motivação, o autor ressalta que esta seria 
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como um desejo para se atingir a autorrealização, uma necessidade da pessoa de 
descobrir suas potencialidades e limitações através da experiência e atividade intensa, 
o que muitas vezes conduzia a experiências culminantes (KAMEI, 2010, p.23).  

 

Tais ideias se aproximavam das de Csikszentmihalyi, porém não se aprofundavam, 

não respondendo questões específicas levantadas por ele, como:  

 

qualquer atividade poderia gerar recompensas intrínsecas ou somente algumas 
específicas, como a atividade artística? A experiência intrinsecamente compensadora 
da arte é a mesma proveniente dos esportes ou da composição de uma poesia? Todas 
as pessoas têm a mesma propensão a ser intrinsecamente motivadas ou somente 
algumas que nasceram com alguma aptidão específica? (KAMEI, 2010, p.49). 
 

 
Mesmo não obtendo as respostas para suas indagações, Csikszentmihalyi continuou 

sua investigação incansavelmente. Nos anos 70, as pesquisas sobre motivação intrínseca 

começaram a se intensificar devido aos estudos sobre a hipótese de ativação ótima15. Nessa 

época, dentre os primeiros pesquisadores acerca desse assunto que se destacaram, estão Richard 

de Charms, que defendia o pensamento contrário ao das teorias comportamentais, e Edward 

Deci, que fez um experimento testando a teoria do autor supracitado, na qual comprovou que, 

quando “o dinheiro [é] usado como recompensa externa para alguma tarefa, os sujeitos tendem 

a perder a motivação intrínseca para essa atividade” (DECI, 1971, p.114).  

Csikszentmihalyi (1988) continuou sua busca sobre motivação intrínseca na 

expectativa de desenvolver pesquisas fora do laboratório, uma vez que todos os estudos sobre 

o assunto apresentados até o momento advinham de experimentos restritos a esse modelo de 

análise. Além disso, seu desejo era descobrir a qualidade do sentimento quando as pessoas se 

sentiam motivadas, ou seja, o que fazia a experiência ser algo tão compensador num contexto 

de motivação. Para tanto, Csikszentmihalyi começou uma pesquisa na Universidade de 

Chicago, juntamente com colegas de profissão de diversas partes do mundo. Os pesquisadores 

entrevistaram milhares de pessoas de diferentes países, idades, sexo e estilos de vida 

(CSIKSZENTMIHALYI, 2010).  

 
15 Teoria da hipótese de ativação ótima (optimal arousal hypothesis), desenvolvida por Donald O. Hebb (1949). O 
psicólogo e pesquisador apresentou uma hipótese a respeito da maneira com que a força das sinapses no cérebro 
se altera em resposta à experiência. Em particular, sugeriu que as conexões entre células que são ativadas ao mesmo 
tempo tendem a se fortalecer, enquanto outras conexões tendem a se enfraquecer. Esta hipótese passou a influir 
decisivamente na evolução da teoria de aprendizagem das redes neurais artificiais (RNAs). Em experiência 
laboratorial, Hebb comprovou que mesmo os ratos precisaram de motivação para ganhar comida ou escapar dos 
choques. O pesquisador foi o primeiro a propor uma lei de aprendizagem específica para as sinapses dos neurônios. 
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A pesquisa sugeria que as experiências ótimas deveriam ser descritas do mesmo modo 

por todas as pessoas (jovens e velhos, mulheres e homens), sem considerar diferenças culturais. 

Como já pontuamos, essa vivência, também conhecida como experiência autotélica, “refere-se 

a uma atividade autossuficiente, realizada sem a expectativa de algum benefício futuro, mas 

simplesmente porque realizá-la é a própria recompensa” (CSIKSZENTMIHALYI, 1992, 

p.104).  

Com o tempo, foi criada uma forma de mensurar mais precisamente a experiência 

subjetiva. Essa técnica, chamada de “amostragem da experiência”, fazia com que os sujeitos 

colaboradores carregassem um aparelho eletrônico de mensagens por uma semana e nele 

escrevessem como se sentiam cada vez que o pager soasse. Ao final da semana, cada 

participante fornecia um informe com situações contínuas de suas vidas, criando, assim, uma 

planilha formada por seleções de momentos representativos. Com o passar do tempo, a pesquisa 

sobre a experiência ótima, ou “autotélica”, evoluiu tanto, que alcançou validação em diferentes 

partes do mundo (CSIKSZENTMIHALYI, 2010), sendo posteriormente também conhecida 

como “flow”, por se assemelhar ao fluxo dos sentimentos em harmonização – sendo a palavra 

significativamente intuitiva (CSIKSZENTMIHALYI, 1998).  

Diferentes campos têm estudado o conceito de fluxo. Ele tem sido utilizado por 

“psicólogos que estudam a felicidade, a satisfação vital e a motivação intrínseca, por sociólogos 

que veem o oposto da anomia e a alienação, por antropólogos que estão interessados no 

fenômeno da efervescência coletiva e dos rituais”. Alguns sujeitos têm estendido o 

entendimento desta noção na “evolução da humanidade ou para clarificar a experiência 

religiosa” (CSIKSZENTMIHALYI, 2010, n.p.). 

Em seu livro Flow: The psychology of optimal (2010), o autor relata que o tema central, 

ou seja, o fluxo, não é unicamente tratado na academia. Ele se encontra no cotidiano, nas 

experiências práticas da vida.  

 

Sempre que o objetivo é melhorar a qualidade de vida, a teoria do fluxo pode se 
apresentar como um caminho. Ele tem inspirado a criação de planos de estudo 
experimentais, na formação de executivos de negócios, nos designs de produtos para 
lazer e serviços (CSIKSZENTIMIHALYI, 2010, n.p.).  

 

 
Desde então, Csikszentmihalyi tem escrito muitos artigos e livros sobre o conceito. O 

primeiro deles, intitulado Play and intrinsic rewards, foi publicado em 1975 no Journal of 

Humanistic Psychology. Posteriormente, o autor lançou seu livro Beyond Boredom and Anxiety. 

As primeiras palavras da obra trazem uma reflexão sobre o que impulsiona as pessoas a 



76 
 

 
 

desempenharem atividades sem nenhuma recompensa material.  

 

Em um mundo supostamente regrado pela busca do dinheiro, poder, prestígio e prazer, 
é surpreendente encontrar certas pessoas que sacrificaram todas essas metas por 
nenhuma razão aparente: pessoas que arriscam suas vidas escalando montanhas, que 
devotam suas vidas à arte, que despendem suas energias jogando xadrez. Descobrindo 
por que elas estão dispostas a desistir de recompensas materiais pela elusiva 
experiência de desempenhar ações satisfatórias, nós esperamos aprender algo que nos 
permitirá tornar a vida cotidiana mais significativa (CSIKSZENTMIHALYI, 1975b, 
p.1). 

 

 
Com esse pensamento, o primeiro momento que comporta o desenvolvimento dos 

fundamentos da teoria flow é sedimentado pelas comprovações científicas feitas por meio da 

pesquisa de campo e pela observação. A partir daí, o tema em questão foi ainda mais explorado, 

oportunizando a construção do método que serviu para a investigação dos processos internos 

subjetivos do ser humano. 

 

 
2.6 Desenvolvimento histórico da Teoria do Flow (1975-1990) 

 

Csikszentmihalyi trabalhou por 30 anos como professor na Universidade de Chicago, 

onde teve a oportunidade de desenvolver uma pesquisa empírica e teórica acerca dos assuntos 

que o instigavam sobre a experiência ótima subjetiva. Desta forma, debruçou-se sobre conceitos 

e teorias que se perpetuaram no campo da psicologia, incluindo as interfaces que a pluralidade 

do flow fornece (KAMEI, 2010).   

Em 1975, publicou o livro Beyond Boredom and Anxiety, que foi importante na 

iniciação dos conceitos que cercavam a temática do flow. O livro foi traduzido para o japonês 

(1979) e para o alemão (1985). Posteriormente, as pesquisas de Csikszentmihalyi (1988a) o 

levaram a estudar o tempo livre – lazer, artes, brincadeiras, canto. Esse insight se deu ao 

observar que pessoas poderiam ter experiências ótimas trabalhando e poderiam ter experiências 

não tão boas em momentos de lazer. Logo chegou à conclusão de que o trabalho e o lazer não 

são atividades necessariamente antagônicas e que, para diferenciá-los, deve-se analisar a 

qualidade da experiência – que, para Csikszentmihalyi, é um critério mais seguro do que 

simplesmente avaliar a natureza da tarefa em execução (KAMEI, 2014).   

Várias áreas da ciência foram se interessando pelo conceito do flow. O campo da 

antropologia cultural utilizou o conceito nos parâmetros místicos e religiosos. Na sociologia, 

Mitchell (1977) aproveitou-o para se aprofundar nos temas alienação e anomia, considerados 
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centrais nesse campo do conhecimento. Na psicologia, os estudos voltados para o lazer, 

motivação intrínseca, felicidade e bem-estar subjetivo exploraram a perspectiva da teoria. Na 

educação, foi aplicada por Mayers (1978) em sua tese, que relacionou o flow à adolescência e 

à sua experiência escolar (KAMEI, 2014).  

Em Beyond Boredom and Anxiety, Csikszentmihalyi assinala que a aplicabilidade do 

flow se faz urgente nas duas instituições em que os indivíduos passam mais horas, e onde 

vivenciam, na maioria das vezes, deformidades: escola e trabalho. Diante desse viés 

educacional, o criador do flow envereda por estudos sobre a escola e sua rotina na tentativa de 

entender 

 
como as crianças, geralmente tão cheias de promessas e vitalidade, tornam-se adultos 
que são confiantes e produtivos ou desesperançosos e contrariados? O que explica 
essa diferença? (CSIKSZENTMIHALYI, 1984, p.3).  

  

Os questionamentos, em sua maior parte, se dão na adolescência dos indivíduos e, para 

que os estudos a respeito se desenvolvessem, o autor resolveu criar uma estratégia de pesquisa 

que atuasse no cotidiano desta faixa etária.  

 
 

2.7 Período pós 1990: desenvolvimento da Teoria Flow 

 

Em 1988, Csikszentmihalyi publicou o livro Optimal Experience: Studies of Flow in 

Consciousness, uma coletânea de 17 artigos científicos de autoria dos pesquisadores dos 

Estados Unidos, Itália, Japão e Coréia. Até aquele momento, era a publicação mais relevante 

sobre o flow (KAMEI, 2014).  

Após verificar que sua teoria havia sido difundida e creditada no meio acadêmico, 

Csikszentmihalyi decidiu apresentá-la ao público em geral, numa linguagem não acadêmica, 

mais acessível ao leitor comum. Nesse intuito, lançou o livro The Psychology of Optimal 

Experience (1990), ressaltando que os resultados de vinte e cinco anos de pesquisa estavam ali 

publicados e que ele não se tratava de um livro de autoajuda.  

 

 
Este livro resume, para um público amplo, décadas de pesquisa a respeito dos aspectos 
positivos da experiência humana – a alegria, a criatividade, o processo de 
envolvimento total com a vida – que chamo de fluir. [...] Contudo, este não é um livro 
popular que apresenta sugestões sobre como ser feliz (CSIKSZENTMIHALYI, 1992, 
p.9). 
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O livro foi sucesso e vendeu cerca de 300 mil cópias, ingressando na lista dos best-

sellers. Foi publicado em vários países, inclusive no Brasil, pela Editora Saraiva, com título 

mais comercial – A Psicologia da Felicidade (1992) – do que o original – Flow: A Psicologia 

da Experiência Ótima (1990). Nessa trajetória de evidência, as pesquisas sobre a teoria do flow 

se propagaram, sendo reconhecidas em todo o mundo. Entretanto, curiosamente, a pesquisa 

sobre o tema no Brasil ainda é incipiente e o assunto é pouco explorado (KAMEI, 2014). 

A partir de 1993, Csikszentmihalyi pontuou questões em que o fenômeno em questão 

se consolida como modelo de aplicabilidade. Quatro diferentes pesquisas culminaram no 

desenvolvimento do conceito do estado de flow. Nelas foram comprovados os benefícios que 

este pode proporcionar ao ser humano, atuando na autoestima, diminuição do estresse, flow 

management; peak performance e liderança, conforme detalhamos a seguir: 

 

 
1. Autoestima - Estudos e pesquisas levantados constatam que adolescentes e mães que se 

mantêm por maior tempo no estado de flow são agraciados com maior autoestima 

(WELLS, 1988). 

  

2.  Diminuição do stress e flow management - através de pesquisas, evidenciou-se que os 

executivos que lidam com o flow, quando provocados por situações desafiadoras, 

conseguem administrar melhor sua mente e tarefas, ao ponto de se mostrarem mais 

motivados, felizes, fortalecidos e com menos alterações de saúde física e emocional, em 

comparação com executivos que lidam com a ansiedade na mesma conjuntura (DONER; 

CSIKSZENTMIHALYI, 1989).  

 

3. Peak Performance - as pesquisas demonstraram que o flow acontece nas performances de 

alto desempenho de músicos e atletas, de maneira que os performers são motivados a 

vivenciar novamente a sensação da experiência ótima (PRIVETTE; BUNDRICK, 1991).  

 

4. Liderança - o modelo de flow foi aplicado para o crescimento das questões concernentes 

à liderança no Instituto de Organização e Estudos Sociais da Universidade de West 

London, Gillian Stamp (CSIKSZENTMIHALYI, 1993). 
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2.8 O talento na adolescência 

 
A experiência do flow não se limitou à academia, mas possibilitou uma nova 

abordagem na construção de currículos escolares e treinamentos de executivos, inserindo-se 

também em programas de terapia e psicoterapia, na facilitação estrutural da reabilitação juvenil, 

em atividades em casas de idosos e no tratamento dos deficientes físicos, proporcionando o 

bem-estar (CSIKSZENTMIHALYI, 1992). Entretanto, o autor ressalta a aplicabilidade da 

teoria com certa urgência nas instituições educacionais e organizacionais. Para o 

aprofundamento das áreas apresentadas, Csikszentmihalyi escreveu o livro Being adolescent: 

conflict and growth in the teenage years (1984) e, em 1993, lançou Talented Teenagers: The 

roots of success and failure (CSIKSZENTMIHALYI; RATHUNDE; WHALEN, 1993).  

A partir de seus questionamentos, Csikszentmihalyi, Rathunde e Whalen (1993) se 

aprofundaram nos estudos acerca das habilidades em potencial. Os pesquisadores acreditavam 

que na adolescência e no início da juventude os indivíduos que se predispunham a buscar um 

futuro nas artes e nas ciências pareciam se desinteressar porque decidiam escolher carreiras 

profissionais de média destreza. Dessa forma, abandonavam seus talentos em potencial 

(KAMEI, 2014). 

 

O que torna possível, dadas as condições ambientais similares, para alguns 
adolescentes continuarem cultivando seus talentos, enquanto outros igualmente 
talentosos desistem e nunca mais desenvolvem suas habilidades? 
(CSIKSZENTMIHALYI; RATHUNDE; WHALEN 1993, p.1). 

 

 
Essa questão foi encaminhada para uma pesquisa longitudinal com adolescentes em 

duas fases, por cerca de 4 anos. O objetivo era que pais e pessoas que participavam da educação 

do sujeito fossem conscientizados a ajudar os adolescentes a não desperdiçar seus talentos, pois 

as altas habilidades em potencial devem ser preservadas e valorizadas. Esse estudo levou 

Gardner, o autor da Teoria das Inteligências Múltiplas, a escrever, em 2001, um livro com 

Csikszentmihalyi e William Damon intitulado: Good work: when excellence and ethics meet. 

O desejo de Csikszentmihalyi era entender o que desencadeava o processo de 

desenvolvimento do talento. Seria a personalidade, o aprimoramento das habilidades escolares, 

a conjuntura familiar, a experiência ótima – flow? Um estudo realizado mensurou essas 

variáveis e relacionou-as a quatro medidas de progresso do talento: “notas na respectiva área, 

maior nível de dificuldade alcançado, avaliação dos professores e auto avaliação dos 

estudantes” (KAMEI, 2014, p.60). As análises determinaram que a “aptidão escolar e o 
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contexto familiar correlacionam [...] com as notas e com a avaliação dos professores”, mas não 

derivavam das dificuldades nas disciplinas que os alunos escolhiam e na auto avaliação dos 

mesmos. A personalidade, de modo contrário, “prediz melhor o nível de dificuldade alcançado 

e a autoavaliação dos alunos, mas não [se correlacionavam] com as notas e avaliação dos 

professores” (KAMEI, 2014, p.61).  

A única variável que registrou experiências ótimas – flow junto à atividade foi a área 

do talento, correlacionando-se com as quatro variáveis apresentadas na pesquisa. Quando 

indivíduos vivenciavam o flow, enquanto participantes do seu próprio talento, experienciavam 

um sentimento tão intenso que ultrapassava – e muito – a aptidão escolar, a personalidade e o 

contexto familiar, sendo mais decisivo que a variável social e o estabelecimento da demografia 

de gênero, idade, dentre outras (KAMEI, 2014). Ao findarem os estudos sobre o talento, os 

pesquisadores puderam concluir que este “será desenvolvido se ele produzir experiências 

ótimas” (CSIKSZENTMIHALYI; RATHUNDE; WHALEN, 1993, p.252).  

 

 
2.9 – O estado de experiências ótimas – flow 

 
O flow pode explicar o estado ótimo de experiências internas que acontece quando 

existe uma ordem na consciência. “Isso se sucede quando a energia psíquica, como a atenção, 

utiliza-se dela mesma para criar objetivos realistas junto às habilidades que se engajam em uma 

oportunidade para atuar” (CSIKSZENTIMIHALYI, 2010, p. 173). Essa busca por um objetivo 

traz ordem à consciência, porque um indivíduo deve concentrar sua atenção na área que 

escolheu para atuar e deve esquecer-se por um momento de todas as outras que não fazem parte 

daquela atividade. Esse momento é desfrutado quando estamos submersos em uma tarefa 

desafiadora, que requer de nós muita concentração, mas, em compensação, nos traz tanta 

alegria e realização que não sentimos o tempo passar (CSIKSZENTMIHALYI, 2010). 

Os períodos de luta e enfrentamento dos desafios que estão presentes nas atividades 

de total imersão são definidos por Csikszentmihalyi (2010, p.181) como os “melhores 

momentos da vida [...]. Uma pessoa que consegue controlar a energia psíquica e utiliza-a 

conscientemente para obter uma meta é um ser que pode mais que desenvolver-se e se tornar 

um ser mais complexo”. Quando conseguimos adestrar nossas habilidades, nos tornamos mais 

propensos a enfrentar desafios maiores. E o ser que evolui nas suas potencialidades é um 

indivíduo extraordinário (CSIKSZENTMIHALYI, 2010, 2010). 

Para compreendermos por que conseguimos desfrutar mais de algumas experiências 
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vividas do que outras, devemos revisar as condições em que acontece o fluxo. Csikszentmihalyi 

(2010, p.181) denomina esse fenômeno como “uma maneira em que a gente descreve o estado 

mental, quando a consciência está ordenada harmoniosamente, gente que deseja dedicar-se ao 

que faz porque satisfaz a si próprio”. O flow é produzido por uma gama de atividades realizadas 

de forma consciente: “os esportes, as artes, os jogos e os passatempos, [assim] fica mais fácil 

entender porque essas pessoas são mais felizes” (CSIKSZENTMIHALYI, 2010, p.181). 

 

 
2.10 Uma experiência de fluxo consubstanciada 

  

Uma experiência de fluxo vivenciada não gera garantias de que vá se repetir para 

sempre; para isso, necessita-se constantemente de um novo fluxo unificado. Csikszentmihalyi 

(1990) esclarece: 

 
se uma pessoa se propõe a atingir um objetivo difícil o suficiente, a partir do qual 
todos os outros objetivos logicamente a seguir o são, e se ele ou ela investir toda a 
energia no desenvolvimento de habilidades para atingir esse objetivo, então ações e 
sentimentos estarão em harmonia e as partes separadas da vida se encaixam e cada 
atividade fará sentido no presente, assim como no passado e no futuro 
(CSIKSZENTMIHALYI,1990, p.6). 

 

  
 A tipologia do objetivo não interessa, pois, na experiência de fluxo, o importante é ter 

uma meta envolvente para que tome uma porção vitalícia da energia psíquica. Ele se apresenta 

como uma forma de tudo fazer sentido na vida. Se esse objetivo for evidente, as normas de ação 

se tornam claras, fazendo com que a concentração e o envolvimento pessoal sejam partes 

atrativas no processo (CSIKSZENTMIHALYI, 2010, 1990). 

Todo esse objetivo, envolvimento, imersão e atenção a uma atividade traz ordem à 

mente, fazendo com que aconteça a integração das ações em uma só pessoa para vivenciar uma 

experiência de fluxo consubstanciada. O autor lembra que, para a experiência de fluxo 

acontecer, “não é suficiente encontrar um propósito, é preciso também realizar e enfrentar os 

desafios” (CSIKSZENTMIHALYI, 2010, p.7). Quando se persiste em uma meta com 

responsabilidade e foco, todas as atividades envolvidas se complementam, fazendo com que 

aconteça o fluxo unificado, resultando na combinação perfeita, transferida para a consciência. 

Então, “propósito, resolução e harmonia unificam a vida e dão significado a ela, transformando-

a em uma experiência de fluxo contínuo” (CSIKSZENTMIHALYI, 2010, p.7). Uma pessoa 

dotada de uma consciência tão ordenada está preparada para enfrentar situações inesperadas, 
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fazendo com que todo momento de sua vida faça sentido, de modo que ela se torne agradável 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990).  

O leque de opções disponível hoje para que escolhas sejam feitas aumentou 

consideravelmente e, junto a ele, a incerteza e a dúvida, que levam à falta de determinação. A 

confusão que se instala na mente é fruto da exigência que concorre sobre a atenção. O ser 

humano deveria aprender a ter resoluções sobre reivindicações fundamentais e reivindicações 

dispensáveis. Para tanto, o indivíduo tem duas maneiras de solucionar: uma vida de ação e uma 

vida de reflexão (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). 

 Entre essas duas escolhas, temos prós e contras. A ação é um dos caminhos para se 

criar ordem, porém a seleção pode ser limitada. As metas que contam com a ação para se apoiar 

em um período são insuficientes para que a vida tenha sentido. Em um futuro próximo, as ações 

escolhidas e realizadas podem surgir como incertezas e, em maior profundidade, como 

arrependimentos. É aqui que o autor pontua um caminho para a reflexão. “Uma ponderação 

realista das opções e suas consequências é geralmente considerada a melhor abordagem para 

uma boa vida. Atividade e reflexão devem se complementar. A ação é cega, enquanto a reflexão 

é impotente” (CSIKSZENTMIHALYI, 2010, p.8). 

A entropia psíquica, própria à condição humana, abrange “a ilusão de ver mais coisas 

para fazer do que se pode realizar e sentir que se é capaz de realizar mais do que as condições 

permitem” (CSIKSZENTMIHALYI, 2010, p.8). Isso só se torna provável se o ser humano tiver 

em mente mais metas por vez a realizar, certo de estar em plena consciência dos desejos 

incompatíveis. Quando visualizamos muitas probabilidades de escolha e desafios, nos 

volvemos em ansiedade e, mais adiante, isso se transforma em tédio (CSIKSZENTMIHALYI, 

1990).  

Quando as probabilidades que chegam até a nossa mente perturbam a consciência e 

não se transformam em objetivos e metas, ou seja, em projetos realizáveis, encontramos uma 

condição de desordem psíquica (entropia psíquica), ou do self, que faz com que a efetividade 

seja prejudicada. A repetição destas experiências negativas, por sua vez, pode culminar no 

enfraquecimento do self, impedindo-o de realizar seus propósitos (CSIKSZENTMIHALYI, 

1990, 1999).  

O estado conhecido como homeostase é oposto ao da entropia, reconhecido, por sua 

vez, como um atributo qualificável de energia que induz o ser humano a um procedimento 

natural, que mantém ou reorganiza o próprio equilíbrio, para que os objetivos sejam realizados 

(SELIGMAN; CSIKSZENTMIHALYI, 2000). Essa experiência, quando coesa com as metas, 
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faz com que a energia psíquica flua naturalmente, sem questionamento com a consciência, sem 

preocupação. A pessoa é encorajada a continuar seu projeto. Assim, o self é fortalecido sempre 

que o feedback16 é positivo, encorajando a atenção para lidar com o ambiente interno e externo 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990). 

Csikszentmihalyi (1990, p.8) intitula “projetos autênticos” aqueles que “tendem a ser 

intrinsecamente motivados”, ou seja, nos quais as pessoas entendem que as opções são 

fornecidas sem cobranças e dedicam-se à avaliação relacionada à experiência. Os chamados 

“não autênticos” são ações que uma pessoa pode escolher realizar porque “acha que deve ser 

ou fazer, porque eles são o que todo mundo está fazendo”. Em uma relação comparativa, uma 

diferença que compreende temas de vida “descobertos e aceitos” pode ser captada. “Entre os 

temas de vida descobertos, uma pessoa escreve o roteiro de suas ações fora da experiência 

pessoal e consciência de escolha”. Já nos temas de vida aceitos, “uma pessoa simplesmente 

aceita um papel predeterminado de um script escrito há muito tempo por outros” 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990, p.8). 

A maioria dos indivíduos que constrói uma experiência sólida o faz endossada pela 

ordem psíquica positiva das produções geradas pelos antepassados. Muito há de informação 

concebida de forma bem ordenada na cultura. “Ótima música, arquitetura, arte, poesia, drama, 

dança, filosofia e religião estão lá para qualquer um ver exemplos de como a harmonia pode 

ser imposta ao caos” (CSIKSZENTMIHALYI, 1990, p.8). Para que consigamos autenticidade 

em um “sistema de crenças”, precisamos confrontar primeiramente as informações nele 

contidas e, somente depois, relacioná-las com a nossa experiência vivida. Assim, é preciso 

“reter o que faz sentido e, em seguida, rejeitar o que não faz” (CSIKSZENTMIHALYI, 1990, 

p.8).  

Desta forma, neste capítulo, vimos que o flow, ou a experiência ótima, se define como 

um estado em que o indivíduo se torna intrinsecamente envolvido em uma atividade em que as 

habilidades estão em equilíbrio com os desafios. Quando isso acontece, as pessoas se sentem 

tão engajadas que deixam de ser totalmente conscientes da ação que desempenham. Elas se 

sentem libertas de pensamentos acerca dos resultados e apenas se envolvem na atividade com 

total imersão no fazer, passando para uma dimensão de funcionamento superior. O estado de 

consciência que pertence à atividade do flow frequentemente impulsiona o indivíduo a desafiar 

 
16 Qualquer processo por intermédio do qual uma ação é controlada pelo conhecimento do efeito de suas respostas 
(HOUAISS, 2009). 
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seus limites. Essa é uma das razões de ser tão significativo para o pianista que lê à primeira 

vista vivenciar o fluxo pois, desta forma, buscará melhores desempenhos.    

Esse fenômeno entre o sujeito e a atividade, além de tudo, promove o potencial musical 

que oportuniza a evolução da vida, na proporção em que seus princípios se manifestam. 

Descrevemos também neste capítulo como se deu a construção do caminho de evolução da 

teoria do flow, que, começando na Psicologia Positiva, amparou os primeiros estudos de 

Csikszentmihalyi sobre o tema – onde encontrou energia para que esse pensamento, a princípio, 

fosse explorado.  

A partir daí, a teoria tomou outras proporções no que concerne ao desenvolvimento de 

pesquisas em universidades – e fora delas. Experimentos foram feitos para que o flow 

germinasse, de forma que estudos em diferentes áreas do conhecimento reconheceram-no, ao 

se debruçarem sobre o desempenho. Por fim, identificamos a Teoria do Flow de 

Csikszentmihalyi e as práticas que dela derivam comoum canal potencializador do pianista com 

habilidades de ler à primeira vista, gerando satisfação e resultando em feitos extraordinários na 

mente, no corpo e na compreensão de se desenvolver uma tarefa que produz felicidade.  
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CAPÍTULO III - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: A LEITURA MUSICAL À PRIMEIRA 

VISTA 

 

3.1 Abordagem bibliográfica  

 
Este capítulo tem enfoque na revisão de literatura referente à temática da LMPV no 

piano, calcada, mais especificamente, em trabalhos publicados entre os anos de 2000 e 2018. 

Analisamos diversas pesquisas que tratam do movimento dos olhos, da memória, da audição, 

do tato, do funcionamento da mente, de fatores psicológicos e das habilidades que devem ser 

adquiridas ou desenvolvidas para que essa prática seja fluída.   

O conceito de LMPV foi discutido através das contribuições de vários autores, cada 

qual com sua visão sobre o assunto. Dessa forma, podemos organizar as ideias dentro de campos 

do conhecimento que envolvem a habilidade. Algumas das pesquisas aqui referenciadas são 

interdisciplinares e dialogam com as áreas da educação e da pedagogia, apresentando estudos 

acerca dos processos de aprendizagem, seja através de metodologias de ensino já existentes ou 

por práticas pelas quais a sistematização do ensino é contemplada. 

Outra área que destacamos neste levantamento é a memória. Nos debruçamos 

sobretudo em sua atuação no ato da LMPV e nos mecanismos que podem agregar para que esta 

seja fluida. No campo da performance musical, abordamos a temática voltada para pianistas 

acompanhadores, tratando da importância que a leitura tem para este instrumentista e do quanto 

contribui para que a sua atuação profissional se torne cada vez mais sólida. A cognição também 

se destaca através de estudos que tratam das habilidades que um pianista precisa desenvolver 

neste caso. Os estudos acerca da prática no âmbito da neurociência também são instigantes. As 

pesquisas aqui mencionadas são experimentais e foram desenvolvidas com equipamentos de 

exames médicos, permitindo concentrar os resultados de forma mensurável.  

Um campo que surge com significativo interesse é o que envolve a visão, os olhos e 

seus movimentos – como eles decodificam o que está escrito na partitura no ato da leitura e 

como informam ao cérebro os dados colhidos para que este se encarregue dos passos 

posteriores. Uma área próxima à visão é a audição e alguns estudos encontrados tratam de como 

esses sentidos se integram, potencializando a fluência na leitura musical à primeira vista. A 

psicologia também é alvo dos assuntos ligados ao tema e alguns estudos sistematizados são 

apresentados com o objetivo de minimizar as dificuldades encontradas na prática em questão. 

Assim, os pianistas apresentam-se como o principal público de interesse para o 
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desenvolvimento dessas investigações.  

Todas as pesquisas levantadas revelam-se contribuições relevantes para a construção 

de um pensamento crítico acerca da temática analisada. À medida em que a pesquisa sobre o 

assunto se amplia, mais descobertas são verificadas para que esta prática se torne desenvolta 

entre os pianistas.  

 

 
3.2 Breve contextualização do material levantado 

 
A produção que se concentra neste levantamento bibliográfico comentado foi 

organizada por origem científica e didática, ou seja, através de fontes localizadas em livros, 

artigos, teses, dissertações e materiais utilizados para o ensino e desenvolvimento da prática da 

leitura musical à primeira vista. A partir da análise deste material, foi possível elaborar os 

ensaios que favoreceram a contextualização e problematização do quadro teórico levantado e 

utilizado nesta investigação. As bases de dados consultadas foram os bancos de dissertações e 

teses dos programas de pós-graduação no Brasil, a plataforma SciELO e o Google Scholar, com 

um limite de trabalhos publicados dentro do recorte temporal já mencionado. 

As palavras-chave utilizadas nas buscas foram “leitura musical à primeira vista” e 

“leitura à primeira vista”, bem como suas correspondentes em inglês, francês e espanhol – 

“music sight-reading”, “sight-reading” “dechiffrage musique”, “dechiffrage”, “lectura musical 

à primeira vista” e “lectura a primera vista”. O instrumento alvo neste estudo é o piano. 

Somando-se os resultados de todas as bases de dados, foram encontradas 40 publicações: quatro 

livros, vinte e sete artigos, três teses e seis dissertações.  

 
 

3.3 Bibliometria 

 
O levantamento de pesquisas sobre leitura musical à primeira vista feito neste trabalho 

teve como principal objetivo apresentar um panorama da produção científica no que concerne 

o tipo de estudos e experimentações acerca desta prática ao piano. O que podemos observar é 

que muitos artigos são frutos de reflexões de pesquisas maiores, oriundas dos cursos de 

mestrado ou doutorado dos autores. A produção de artigos se apresentou de forma mais 

intensificada nos anos de 2010 e 2016, nos quais o maior número de publicações se concentrou, 

dando lugar a novas experiências científicas. De um total de 36 trabalhos acadêmicos, 12 foram 
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produzidos nos últimos cinco anos. Abaixo, no Quadro 4, apresentamos a bibliometria com a 

descrição tipológica, o título dos trabalhos, os autores e o ano das publicações. 

 

Quadro 4 – Bibliometria dos trabalhos científicos referentes à leitura musical à primeira vista 

BIBLIOMETRIA 

Tipologia 
da 

bibliografia 
Publicações Títulos Autores Ano 

Livros 

1 The Oxford handbook of music 
psychology 

Susan Hallam, Ian 
Cross e Michael 
Thaut 

2009 

2 A Mente musical: a psicologia 
cognitiva da música 

John Sloboda, 
Tradução de 
Beatriz Ilari e 
Rodolfo Ilari 

2008 

3 The art of teaching piano Denes Agay 2004 

4 
Música, cérebro e êxtase: como 
a música captura nossa 
imaginação 

Robert Jourdain. 
Tradução de Sonia 
Coutinho 

1998 

Teses de 
doutorado 

1 

A disciplina de leitura musical à 
primeira vista em cursos de 
graduação em música do sul do 
Brasil: um estudo com base na 
teoria social cognitiva sobre 
processos de 
ensino/aprendizagem 

Alexandre 
Gonçalves 

2018 

2 
As estratégias pedagógicas para 
a leitura à primeira vista ao 
piano 

Marcelo Sampaio 2017 

3 

Leitura musical à primeira vista: 
um estudo com guias de auxílio 
para estudantes universitários 
de órgão e piano 

Alexandre Rocha 2017 

4 

Leitura à primeira-vista na 
formação do pianista 
colaborador a partir de uma 
abordagem qualitativa 

José Francisco da 
Costa 

2011 

Dissertações 
de mestrado 

1 
 
 

Um estudo sobre o 
desenvolvimento da leitura 
rítmica à primeira vista a partir 
do método O Passo 

Luiz Carlos 
Martins Loyola 
Filho 

2016 

2 

Leitura à primeira vista com 
organistas: um estudo com a 
execução de trechos homofônico 
e polifônico 

Alexandre Fritzen 
da Rocha 

2013 

3 
Leitura à primeira vista ao 
piano: aplicação de estratégias 
básicas de aprendizagem 

Priscila Muniz 2012 

4 A leitura à primeira vista e o 
ensino do piano 

Maria Elisa 
Ferreira Risarto 

2010 



88 
 

 
 

5 

Efectos de la deprivación visual 
y auditiva en la lectura a 
primera vista en el piano en 
tres tipos de lenguaje musical. 

Miguel Ángel e 
Jiménez Alegre 

2008 

6 

Leitura prévia e performance à 
primeira vista no ensino de 
piano complementar: 
implicações e estratégias 
pedagógicas a partir do Modelo 
C(L)A(S)P de Swanwick 

Ana Consuelo 
Ramos 

2005 

Artigos 

1 
Estratégias de leitura à 
primeira vista no ensino de 
piano em grupo 

Sara Vilaça, 
António Pacheco e 
Maria Helena 
Vieira 

2017 

2 
O ensino da leitura musical à 
primeira vista: sugestões da 
literatura de pesquisa 

Milson Fireman 2017 

3 

Estratégias de leitura à 
primeira vista no ensino de 
piano em grupo  
 

Sara Vilaça, 
António Pacheco, 
Maria helena Vieira 

2017 

4 Medidas de leitura musical: 
construção do Teste de Flashes 

Milson Fireman 2016 

5 

O Método “O Passo” e o 
desenvolvimento da leitura 
rítmica à primeira vista: um 
estudo com professoras da 
educação básica 

Luiz Carlos 
Martins Loyola 
Filho e Rosane 
Cardoso. 

2016 

6 

Análise e categorização de 
melodias para a leitura cantada 
à primeira vista: considerações 
para a implementação de um 
algoritmo computacional 

Darcy Alcântara 
Neto 

2016 

7 

Mapas mentais para 
autoavaliação de 
desenvolvimento: uma 
abordagem significativa e 
dialógica da disciplina “Leitura 
de Partitura ao Piano” no curso 
superior de Música 

Euridiana Silva 
Souza 

2016 

8 

A leitura musical à primeira 
vista nos cursos de música de 
universidades brasileiras da 
região Sul: um estudo com base 
na teoria sociocognitiva sobre 
processos de 
ensino/aprendizagem 

Alexandre 
Gonçalves e 
Rosane Cardoso de 
Araújo 

2016 

9 
Sight-reading expertise: cross 
modality integration investigated 
using eye tracking 

Véronique Drai-
Zerbib 

2016 

10 
Perceptual and motor laterality 
effects in pianists during music 
sight-reading 

Anita d'Anselmo, 
Felice Giuliani, 
Daniele Marzoli, 

2015 
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Luca Tommasi e 
Alfredo Brancucci 

11 

Análise prática do método Super 
Sight / Reading Secrets de 
Howard Richman e suas 
possibilidades de aplicação ao 
piano 

Eliana Campanér 2014 

12 

Sight-reading in skilled pianists: 
eye-hand span is independent of 
practice but associated with the 
musicians' cognitive abilities 

Stephanie 
Rosemann, Eckart 
Alternmüller, 
Dennis Trenner e 
Manfred Fahle 

2013 

13 

Effect of the teaching piano sight 
reading program developed in 
accordance with the systematic 
learning on the sight-reading 
skills of the music teacher 
candidates 

M. Nevra Kupana e 
Sena Gursen 
Otacioglub 

2012 

14 

Considerações iniciais sobre 
leitura à primeira vista, 
memorização e a disciplina 
Percepção Musical 

Cristiane Otutumi 2011 

15 

Employing cognitive chunking 
techniques to enhance sight-
reading performance of 
undergraduate group piano 
students 

Pamela D. Pike e 
Rebecca Carter 

2010 

16 

O método de leitura à primeira 
vista ao piano de Wilhelm 
Keilmann e sua fundamentação 
teórica 

Maria Elisa Risarto 
e Lima 

2010 

17 

Capacidades cognitivas e 
habilidades envolvidas no 
processo de leitura à primeira 
vista ao piano 

Maria Elisa Risarto 
e Sonia Regina 
Albano de Lima 

2010 

18 O papel da memória na leitura 
à primeira vista Milson Fireman 2008 

19 

Audição e audiação: o 
contributo epistemológico de 
Edwin Gordon para a história 
da pedagogia da escuta 

Helena Caspurro 2007 

20 
O pianista co-repetidor de 
grupos corais: estratégias para 
a leitura à primeira vista 

Sergio Di Paiva e 
Sônia Ray 

2006 

21 
 

Towards a dynamic model of 
skills involved in sight reading 
music 

Reinhard Kopiez e 
Ji In Lee 

2006 

22 
Cognition and motor execution 
in piano sight-reading: a review 
of literature 

Brenda Wristen 2005 

23 Sight-singing performance and 
piano accompaniment 

Philip Fine e Hazel 
Younger 

2004 
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Fonte: Elaboração da autora 

 

Os estudos acerca da LMPV apresentados nesta bibliometria incluem variantes entre os 

processos de investigação, que visam tratar do tema e de alguns aspectos que envolvem a 

aquisição desta habilidade por parte dos músicos. Podemos descrever algumas categorias de 

pesquisa e assuntos abordados pelos estudos. No Quadro 5, procuramos organizar a área maior, 

ao lado esquerdo, com os temas a que se relacionam os estudos. Representados ao lado direito 

estão os trabalhos que melhor se enquadram nas áreas afins. Algumas pesquisas se repetem, 

dado o seu teor, e outras são suprimidas, por apresentarem o mesmo tema em pesquisas do 

mesmo autor.  

 

Quadro 5 – Sistematização dos trabalhos científicos de leitura musical à primeira vista, separados por assuntos 

 

a) Educação e pedagogia 

1) The art of teaching piano 
 
2) A disciplina de leitura musical à primeira 
vista em cursos de graduação em música do sul 
do Brasil: um estudo com base na teoria social 
cognitiva sobre processos de 
ensino/aprendizagem 
 
3) As estratégias pedagógicas para a leitura à 
primeira vista ao piano 
 
4) Leitura à primeira-vista na formação do 
pianista colaborador a partir de uma 
abordagem qualitativa 
 
5) Leitura à primeira vista ao piano: aplicação 
de estratégias básicas de aprendizagem 
 
6) A leitura à primeira vista e o ensino de 
piano 

24 
Predictors of music sight-
reading ability in high 
school wind players 

Joyce Eastlund 
Gromko 

 
2004  

25 
La lectura a primera vista y el 
análisis  
 

Emilio Molina 2003 

26 An fMRI study of music sight-
reading 

Anton Schön e 
Besson Roth 

2002 

Total do 
material 
levantado 

40 



91 
 

 
 

 
7) Leitura prévia e performance à primeira 
vista no ensino de piano complementar: 
implicações e estratégias pedagógicas a partir 
do Modelo C(L)A(S)P de Swanwick 
 
8) O ensino da leitura musical à primeira vista: 
sugestões da literatura de pesquisa 
 
9) Análise prática do método Super Sight / 
Reading Secrets de Howard Richman e suas 
possibilidades de aplicação ao piano 
 
10) O método de leitura à primeira vista ao 
piano de Wilhelm Keilmann e sua 
fundamentação teórica 
 
11) Effect of the teaching piano sight reading 
program developed in accordance with the 
systematic learning on the sight-reading skills 
of the music teacher candidate 
 
12) Leitura musical à primeira vista: um estudo 
com guias de auxílio para estudantes 
universitários de órgão e piano 
 
13) A leitura à primeira vista e o ensino do 
piano 
 

b) Memória 

1) Considerações iniciais sobre leitura à 
primeira vista, memorização e a disciplina 
Percepção Musical 
 
2) O papel da memória na leitura à primeira 
vista 
 

c) Performance 
1)Sight-singing performance and piano 
accompaniment 
 

d) Cognição 

1)A mente musical: a psicologia cognitiva da 
música 
 
2) Perceptual and motor laterality effects in 
pianists during music sight-reading 
 
3) Sight-reading in skilled pianists: eye-hand 
span is independent of practice but associated 
with the musicians' cognitive abilities 
 
4) Employing cognitive chunking techniques to 
enhance sight-reading performance of 
undergraduate group piano students  
 
5) Capacidades cognitivas e habilidades 
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envolvidas no processo de leitura à primeira 
vista ao piano 
 
6) A Leitura musical à primeira vista nos cursos 
de música de universidades brasileiras da 
região Sul: um estudo com base na teoria social 
cognitiva sobre processos de 
ensino/aprendizagem 
 
7) Cognition and motor execution in piano 
sight-reading: a review of literature 
 

e) Neurociência e cérebro 

1)Música, cérebro e êxtase: como a música 
captura nossa imaginação 
 
2)Mapas mentais para autoavaliação de 
desenvolvimento: uma abordagem significativa 
e dialógica da disciplina “Leitura de Partitura 
ao Piano” no curso superior de Música 
 
3) An fMRI study of music sight-reading 
 

f) Visão e movimento dos olhos 

1) Efectos de la deprivación visual y auditiva 
en la lectura a primera vista en el piano en tres 
tipos de lenguaje musical 
 
2) Medidas de leitura musical: construção do 
Teste de Flashes 
 
3) Sight-reading expertise: cross modality  
integration investigated using eye tracking 
 

g) Audição 

1)Efectos de la deprivación visual y auditiva 
en la lectura a primera vista en el piano en tres 
tipos de lenguaje musical 
 
2) Audição e audiação: o contributo 
epistemológico de Edwin Gordon para a 
história da pedagogia da escuta 
 

h) Psicologia 

1) A Mente Musical: a psicologia cognitiva da 
música 
 
2)The Oxford handbook of music psychology 
  

i) Estudos Sistemáticos de LMPV 

1) Um estudo sobre o desenvolvimento da 
leitura rítmica à primeira vista a partir do 
método O Passo 
 
2) Estratégias de leitura à primeira vista no 
ensino de piano em grupo 
 
3) O pianista co-repetidor de grupos corais: 
estratégias para a leitura à primeira vista 
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4) Towards a dynamic model of skills involved 
in sight reading music 
 
5) La lectura a primera vista y el análisis 
 
6) Leitura à primeira vista com organistas: um 
estudo com a execução de trechos homofônico 
e polifônico 
 

j) Computação 

1) Análise e categorização de melodias para a 
leitura cantada à primeira vista: 
considerações para a implementação de um 
algoritmo computacional  
 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Tendo apresentado e sistematizado as contribuições que são referências neste trabalho 

– categorizadas a partir dos nichos de interesse, conforme demonstrado no quadro 5 – 

proporemos, em seguida, uma breve análise desse material, destacando os principais pontos que 

são caros a esta investigação. Foram evidenciadas dez características temáticas entre as 

quarenta pesquisas abordadas, a saber: Educação e pedagogia; Memória; Performance; 

Cognição; Neurociência e Cérebro; Visão e movimentos dos olhos; Audição; Psicologia; 

Estudos sistemáticos da LMPV e Computação. 

 

 
3.3.1 Educação e pedagogia 

 

A abordagem mais ampla acerca do ensino do piano é discutida por Agay (1981), que 

trata de variados temas relacionados ao assunto e conta com a contribuição de diversos autores 

que pesquisam este tópico. O autor abaliza as orientações básicas para desenvolver a habilidade 

em questão, propondo diretrizes para que professores de piano trabalhem esta prática com seus 

alunos. Compreende ainda que esta competência é um treino de complexas funções, envolvendo 

os olhos, o cérebro, a percepção auditiva e tátil, além do sistema motor – que obedece ao cérebro 

com os movimentos exatos e transforma a impressão aural e visual em som. Os exercícios que 

apresenta são sequenciados com a mesma organicidade que os de Wilhelm Keilmann, em uma 

publicação de 1970 (RISARTO; LIMA, 2010).  

Dessa forma, Agay (1981) acredita que o leitor à primeira vista deve ter uma 

sensibilidade tátil ao executar as notas de uma partitura, sem que os olhos estejam fixados nas 
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mãos. O teclado deve ser percebido pelo contato dos dedos e não pela visão. A recomendação 

do autor também se atém ao exame preliminar da partitura para que o leitor informe ao cérebro 

o maior reconhecimento possível de linguagens e códigos, de maneira que a execução da 

partitura seja mais fluida. A prática de escalas, arpejos e cadências nas diversas tonalidades se 

faz essencial para que a habilidade da leitura musical à primeira vista se desenvolva. 

Já Alexandre Gonçalves (2018) investiga o processo de ensino desta habilidade a partir 

das crenças de autoeficácia e autorregulação da aprendizagem. O estudo se deu através da 

análise dos cursos de música da Universidade Brasileira da Região Sul, que ofereciam a 

disciplina Leitura Musical À Primeira Vista (Paraná e Santa Catarina). O autor fundamenta-se 

na Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura (2008) e utiliza como metodologia a pesquisa 

survey, que coleta dados através de questionários autoadministrados, disponíveis na internet. 

Um dos méritos do estudo é apresentar informações sobre a aquisição da leitura musical e 

crenças da auto eficácia, motivação e autorregulação dos entrevistados (dois professores, três 

alunos e sete músicos leitores proficientes da música).  

A metodologia da investigação se deu em cinco etapas: levantamento de universidades 

brasileiras da Região Sul que ofereciam cursos de graduação em música e a disciplina leitura 

musical à primeira vista; identificação de crenças de autoeficácia dos participantes através de 

um estudo-piloto, por meio do teste Alpha de Cronbach; elaboração do layout do questionário 

e planejamento necessário para a realização da pesquisa na internet. Por fim, foi feita a análise 

de dados por estatística descritiva e análise de variância (ANOVA).  

Os resultados mostraram que professores e músicos proficientes em LMPV conferiram 

altos e médios identificadores para as dimensões de crenças de auto eficácia nas atividades 

propostas. Os alunos mostraram menores identificadores de crenças de auto eficácia para 

LMPV a partir dos ritmos sincopados ou complexos, da polifonia e em uma situação de 

avaliação (GONÇALVES, 2018). Assim, a pesquisa de Gonçalves (2018) permitiu constatar 

que os níveis de crenças de auto eficácia relacionados à LMPV estão conectados às interações 

entre sujeitos e ambiente e ao comportamento exercido sobre o planejamento, agenciamento, 

monitoramento e avaliação do desempenho dessa habilidade. 

Sampaio (2017), por sua vez, procura respostas para as estratégias pedagógicas 

relacionadas ao desenvolvimento da leitura à primeira vista. Através de revisão bibliográfica, 

evidencia que a prática foi categorizada em duas classes: processamento cognitivo e 

comportamento motor. Investiga a hipótese de que a transposição seja um fator que influencia 

a progressão da LMPV de maneira mais estável que o treinamento rítmico e o uso do repertório 
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a quatro mãos. Para este teste, foram utilizadas 27 amostras de estudantes, divididos 

aleatoriamente em um grupo experimental e dois grupos-controle, que tiveram a medição de 

sua leitura à primeira vista antes e depois de treinamentos característicos para a aferição. Foram 

coletadas 243 observações, ou seja, 27 alunos foram testados três vezes, em três níveis.  

Os resultados indicaram que os participantes tiveram um aumento de 30% em seu 

desempenho através do treinamento proposto, mas os experimentos (transposição, treinamento 

rítmico e quatro mãos) não exerceram efeito significativo na diminuição de erros. A conclusão 

deste estudo é de que a ação pedagógica deve ser orientada para formar professores 

especializados em LMPV e, para tal, deve-se: a) exercitar a leitura na clave de fá, trabalhar mais 

os aspectos rítmicos do que os melódicos e a mão esquerda mais do que a direita (o que traria 

significativas melhoras para o desempenho global em leitura à primeira vista ao piano); b) evitar 

estratégias isoladas e particulares, que não têm efeito significativo no desenvolvimento dos 

alunos; e c) usar um modelo curricular com três ou mais preditoras, que o autor identifica como 

sendo variáveis que procuram explicar as respostas coletadas ou que exercem influência sobre 

elas. Tais conclusões endossam as pesquisas que antecederam o estudo na área correlata, do 

ensino da leitura. 

Convém mencionar ainda o trabalho de Costa (2011), que versa sobre a desenvoltura 

das habilidades que um pianista adquire em sua formação para atuar em diversificados campos 

profissionais, especialmente em atividades que têm relação com a prática conjunta. Nesses 

casos, o instrumentista precisaria “ter a habilidade de ler à primeira-vista com desenvoltura e 

conseguir, através de uma leitura eficiente, preparar repertório em pouco tempo” (COSTA, 

2011, p. 9). Alguns pianistas chegam a pensar que a LMPV é uma habilidade inata e que dos 

músicos supostamente “agraciados” com ela não são exigidos grandes esforços para sua 

realização. É fato, como afirma Costa (2011), que os estudantes de piano, em sua grande 

maioria, não são preparados e treinados para esse tipo de leitura. Dessa forma, surge uma lacuna 

entre o nível de repertório solo executado e a capacidade de decifragem na LMPV para se atingir 

um nível equiparado ao do solista.  

A pesquisa supracitada é dividida em três etapas. A primeira delas consiste em testes 

de leitura à primeira vista em estudantes de nível de graduação em piano. A segunda se atém à 

criação de um laboratório experimental de leitura à primeira vista, aplicado ao trabalho de 

pianista colaborador, objetivando provisionar contribuições na formação de instrumentistas 

iniciados há pouco tempo nesta área. Tomando como base um repertório de canto e piano, foi 

realizada a aplicação e a avaliação da proposta feita por Costa (2011), com a anuência e a 
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participação voluntária dos estudantes de piano. Por fim, procurou-se a confirmação da 

existência de lacuna deficitária em instrumentistas experientes e influentes na colaboração 

pianística, apontada em entrevistas biográficas. Extrair impressões dos indivíduos participantes 

e coletar dados dos depoimentos foi o foco central da pesquisa, que elegeu uma abordagem 

qualitativa no tratamento dos dados e na análise de conteúdo. Foi comprovada a deficiência na 

formação de pianistas na LMPV, principalmente entre os que podem vir a atuar na colaboração 

pianística.  

Muniz (2012), por sua vez, levanta uma investigação acerca da leitura à primeira vista 

em uma perspectiva acadêmica e profissional, refletindo acerca de sua importância e 

investigando estratégias que possam ser inseridas no processo da aprendizagem desta 

habilidade. A autora apresenta um estudo da literatura teórica, acrescido de depoimentos de 

pianistas que atuam na área da correpetição e colaboração pianística, bem como de testemunhos 

sobre o tema. A pesquisa observacional por ela empreendida junto a alunos de piano da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) concluiu que o “domínio de escalas, arpejos e 

dedilhado, o estímulo visual provocado pela partitura, suas reações motoras, o domínio espacial 

do teclado, o reconhecimento de padrões e unidades e a compreensão rítmica” são estruturas 

fundamentais para se criar uma estratégia de desenvolvimento da leitura musical à primeira 

vista (MUNIZ, 2012, p. 8).  

O tema também foi objeto de análise de Risarto (2010), que compreende a LMPV 

como uma habilidade que todo músico utiliza, independentemente de sua área de atuação. 

Entretanto, ressalta que os cursos de música não oferecem em seus currículos uma disciplina 

que tenha como objetivo desenvolver essa capacidade. Dessa forma, a situação se agrava ainda 

mais quando o assunto se volta para o piano. A pesquisa se atém à importância de introduzir 

esta disciplina nos cursos de música como suporte “pedagógico auxiliar ao desenvolvimento 

da performance” (RISARTO, 2010, p.23). 

A autora utilizou a metodologia de pesquisa-ação, com abordagem qualitativa como 

modelo na investigação. Empregou ainda o método de Wilhelm Keilmann, intitulado 

Introduction to sight-reading at the piano or other keyboard instrument (1972), cuja proposta 

é desenvolver a progressão da leitura de forma sistematizada. Seu experimento, realizado na 

Escola Municipal de Música, permitiu avaliar os resultados pedagógicos no curso de LMPV 

para pianistas. Diversos instrumentistas e professores foram entrevistados, a fim de que fosse 

verificado como a leitura musical à primeira vista se integrava às experiências de 

aprendizagem e de que forma tais profissionais repassaram esses ensinamentos.  
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A pesquisa bibliográfica realizada por Risarto (2010) objetivou entender a natureza 

da habilidade de leitura musical à primeira vista, o sentido conferido por ela à performance e 

o quanto ela depende do aprendizado anterior (o da lecto-escrita musical). Através desse 

levantamento, foi observado que nem sempre a transmissão do ensinamento segue um trabalho 

sistematizado sequencial dos conteúdos teórico-musicais já vivenciados – e isto produz uma 

lacuna entre o nível de LMPV do pianista e seu desenvolvimento performático. Para 

fundamentar essa verificação, a autora recorreu à teoria do aprendizado musical de Edwin 

Gordon (2000). Concluiu, por fim, que a metodologia de Keilmann (1972), fundamentada em 

dados teóricos também observados entre os pesquisadores analisados no estudo, mostrou-se 

pedagogicamente eficiente para a aplicação no ensino da habilidade de leitura musical à 

primeira vista (RISARTO, 2010). 

Os procedimentos metodológicos empreendidos na pesquisa da autora assinalaram a 

necessidade de verificar quais capacidades cognitivas e habilidades musicais estão envolvidas 

na leitura musical à primeira vista. Sua fundamentação teórica referenciou-se em 

pesquisadores como Sloboda (2005), Gordon (2000), Pace (1999), Pareyson (1984), Gadamer 

(1960), dentre outros. O trabalho investigou capacidades cognitivas como percepção, atenção 

e memória. Também foram analisados alguns procedimentos presentes no aprendizado da 

lecto-escrita musical e nas habilidades que compreendem a prática da LMPV, a saber: 

habilidade ocular e motora, antecipação para a execução, aferição, reconhecimento tátil do 

teclado, visão periférica, monitoramento auditivo e visual, solfejo e expressividade 

(RISARTO, 2010). 

Os processos que compreendem a iniciação ao piano também são abordados por 

Ramos (2005), que se debruça sobre os princípios e estratégias pedagógicas que permitem 

desenvolver a leitura de partituras de forma progressiva e sistematizada. O piano, visto de 

forma ampliada, vai além da performance e caracteriza-se como instrumento musicalizador, 

que, de forma complementar, pertence à formação do músico. A autora desenvolve seu estudo 

através de uma pesquisa-ação com alunos do Curso de Bacharelado em Música – Habilitação 

em Canto – da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais (ESMU/UEMG).  

O trabalho apresenta uma observação minuciosa da partitura analisada antes de ser 

tocada, conhecida como leitura prévia, que tem como característica experiências musicais pela 

análise visual do texto musical – o que, por sua vez, permite desenvolver uma escuta interna 

da partitura, que previamente contextualiza o leitor em relação ao momento histórico. A 

técnica referida é uma estratégia pedagógica que pode ser agregada preliminarmente à 



98 
 

 
 

performance e que normalmente é conhecida como leitura musical à primeira vista. A autora 

também delimita os conceitos que designam os procedimentos de abordagem e execução da 

partitura, integrando nomenclaturas como primeira performance, execução à primeira vista e 

performance à primeira vista. 

O modelo C(L)A(S)P, de Swanwick (1979), é referenciado como embasamento 

teórico do trabalho, que conta com entrevistas com professores e depoimentos orais e escritos, 

colhidos para que os resultados fossem realmente autênticos. Conclui-se que táticas 

pedagógicas que contenham performances sem partitura – música por imitação e por audição, 

composições orais e improvisações –, agregadas à criação da praxe de estratégias como a 

leitura prévia, podem colaborar para a otimização dos procedimentos de leitura musical, para 

uma concepção abrangente da obra e para performances à primeira vista mais apuradas. 

A problemática que envolve o desenvolvimento da leitura musical à primeira vista é 

apresentada também por Fireman (2017). Segundo o autor, apesar desta habilidade ser exigida 

dos estudantes de música até mesmo em concursos e trabalhos profissionais, não existe um 

preparo sistemático para que os professores possam desenvolvê-la em cursos de música. Assim, 

a pesquisa tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico com sugestões e 

estratégias para o ensino e aprendizagem da competência em questão. Baseado em Sloboda 

(2005) e também em Lehmann e McPherson (2002), objetiva conscientizar docentes, 

estimulando-os a se aprofundarem no assunto. 

O trabalho de Campaner (2014), que também nos serve de referência, ressalta as 

dificuldades da leitura musical à primeira vista, buscando compreender o desenvolvimento do 

método Super Sight – Reading Secrets, de Howard Richman (1985), bem como o embasamento 

de pesquisas acerca da pedagogia musical à temática da LMPV. Com essa finalidade, a partir 

dos estudos do livro em questão, foi feita uma análise prática sobre a aplicação do método, de 

forma que se viabilizasse a melhora da prática da leitura musical ao piano. 

Tem-se ainda Risarto e Lima (2010), que se debruçam sobre os aspectos introdutórios 

do método de leitura à primeira vista ao piano de Wilhelm Keilmann (1970), analisando sua 

fundamentação teórica. O trabalho, que foi um recorte da dissertação de Risarto, aponta que a 

LMPV, seja no piano ou em outros instrumentos, aciona habilidades e competências 

intelectuais, constituindo-se um método eficaz.  

Já Kupana e Otacioglub (2012) desenvolveram estudo no Departamento de Educação 

Musical em Marmara, criando um programa de ensino desta prática ao piano, sistematicamente 

embasado nas habilidades de leitura dos professores. O programa compreendeu dez unidades, 
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aplicadas ao longo de dez semanas. A pesquisa contou com doze participantes universitários do 

terceiro e quarto anos, com alto desempenho ao piano, e ocorreu durante os anos de 2010 e 

2011. O método experimental foi modelado no projeto do grupo de controle pré-teste e pós-

teste. Os alunos foram distribuídos aleatoriamente em duas categorias: grupo experimental (seis 

participantes) e grupo controle (seis participantes), com níveis de habilidades equivalentes.  

O programa desenvolvido para essa pesquisa foi aplicado aos alunos do grupo 

experimental, enquanto os alunos do grupo de controle continuaram seguindo o currículo 

regular. Além disso, pré-testes e pós-testes foram aplicados para ambos os grupos. Durante o 

processo de avaliação, o formulário de observação foi utilizado como ferramenta de pesquisa. 

Como resultado, os alunos do grupo experimental demonstraram melhora considerável em 

termos de habilidades de leitura musical à primeira vista no piano. Concluiu-se, portanto, que 

o programa criado para a pesquisa aprimorou as habilidades de leitura visual ao piano dos 

candidatos a professores de música, em comparação aos que foram educados com métodos 

tradicionais. 

A habilidade de ler à primeira vista envolve processos cognitivos e perceptuais, 

execução motora, memória, além do amplo conhecimento em repertório, códigos musicais, 

linguagens próprias e estilos. Adquirir essa competência colabora para desenvolvimento da 

consciência musical global. Nesse sentido, Rocha (2017) testou o uso de guias, que são 

partituras previamente escolhidas pelo pesquisador, para subsidiar o desenvolvimento dessa 

habilidade com 23 estudantes universitários, organistas e pianistas, divididos em dois grupos 

(experimental e controle), dos quais se solicitou performance de três trechos de música inéditos. 

Os participantes do grupo experimental tocaram o segundo trecho com intervenção de guias 

que auxiliaram a execução.  

Grande parte dos estudantes demonstrou real interesse em desenvolver a habilidade de 

leitura à primeira vista. Em relação ao andamento, a média foi 63,5% mais baixa do que a 

partitura sugeria. Os erros foram contabilizados em uma média de 8,78% por cada trecho, sendo 

mais atenuada a voz do baixo. Já os alunos de pós-graduação foram os que tiveram as melhores 

avaliações. O total de 81,82% dos participantes do grupo experimental considerou que o uso de 

guias ajudou nas execuções. Os resultados mostraram que a progressão da habilidade de ler à 

primeira vista é mais eficaz num programa de estudo a longo prazo, já que este envolve análise, 

aspectos motores e repertório. Concluiu-se que o uso de guias acarretou a melhora do 

andamento na execução dos trechos do grupo experimental, tendo esses indivíduos médias 

menores de erros e melhores julgamentos de avaliadores externos – além de desenvolverem 
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suas execuções cometendo menos erros na melodia e na voz do baixo (ROCHA, 2017). 

 

 
3.3.2 Memória 

 
As pesquisas de Psicologia da Música têm mostrado que o trabalho da memória é de 

fundamental importância em diversas atividades de prática musical, incluindo a LMPV. 

Estudos que envolvem o diálogo entre a Pedagogia e Cognição Musical podem ajudar a 

desenvolver essa habilidade. Otutumi (2011), por exemplo, analisa tais aspectos no âmbito das 

disciplinas de Percepção Musical em cursos universitários de música. Suas considerações foram 

levantadas através de uma pesquisa sobre a interface entre os campos de conhecimento 

mencionados, sendo a fundamentação teórica embasada por autores como  Lehmann, Sloboda 

e Woody (2007); Aiello e Williamon (2002); Lehmann e McArthur (2002) e Fireman (2009, 

2010), bem como em seus trabalhos autorais anteriores (OTUTUMI, 2008). O pesquisador 

comprovou que o uso e o desenvolvimento da memória são fundamentais nas diversas 

atividades que compreendem a música. 

Fireman (2008), em uma pesquisa que apresenta um recorte de sua tese de doutorado, 

agrupou e elucidou discussões sobre o uso da memória ao longo da atividade de LMPV. Através 

de um levantamento bibliográfico sobre cognição, memórias perceptivas e cinestésicas e 

resolução de problemas, constatou que a memória é um fator essencial na fluência da leitura e 

no desenvolvimento do repertório, sendo possível desenvolver a prontidão da memória através 

de treinos e prática.  

  

 
3.3.3 Performance  

 
Fine e Younger (2004) investigaram o efeito da escuta do acompanhamento na 

performance vocal. Os autores analisaram 48 cantores e identificaram que o acompanhamento 

auditivo aumentou o desempenho deles entre as tentativas e que a habilidade dos vocalistas 

influenciou o uso do acompanhamento visual – dados estes que podem ser relevantes, tanto 

para a execução musical quanto para práticas didáticas.  
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3.3.4 Cognição 

 
Sloboda (2008) é conhecido internacionalmente por sua notoriedade nas pesquisas em 

música e por sua interface com a psicologia. O autor levanta questões concernentes à leitura 

musical à primeira vista e discute a compreensão acerca do movimento dos olhos, os erros de 

leituras e formas de expressão. 

Já d'Anselmo, Giuliani, Marzoli, Tommasi e Brancucci (2015) apresentam um 

experimento realizado com 46 pianistas destros no processo de leitura de música a ser executada 

em um teclado. Os estímulos eram notas únicas ou tríades simples (acordes), apresentadas pelo 

método taquistoscópio17 (através do qual se aprende a aumentar a visão) no campo visual 

esquerdo ou direito, em forma de notação musical ou rótulos verbais (palavras). O uso de ambas 

as mãos, simultânea ou alternadamente, foi requisitado. Os pesquisadores identificaram 

respostas mais rápidas para que os estímulos fossem realizados com a mão que estava em 

movimento, um padrão complexo de lateralidade que dependia principalmente da saída motora 

demandada. Verificou-se também uma priorização do hemisfério esquerdo (campo visual 

direito), exclusivamente significativa nas tarefas de uma mão só. Já nas práticas em que os 

instrumentistas utilizaram as duas mãos, percebeu-se uma assimetria oposta com a notação 

musical.  

Outro dado relevante obtido através do estudo foi o surpreendente papel da clave de 

fá, penalizando a performance da mão esquerda, sobretudo com estímulos do campo visual. 

Superando até mesmo o efeito Simon18, esse padrão indicou um viés em favor do hemisfério 

esquerdo na transposição musical. Tais constatações indicam variadas assimetrias hemisféricas 

na leitura da visão musical, consequentes tanto da codificação do estímulo, quanto do tipo de 

 
17 Um taquistoscópio é um dispositivo que exibe uma imagem por um período específico de tempo. Pode ser usado 
para aumentar a velocidade de reconhecimento, mostrar algo rápido demais para ser reconhecido conscientemente 
ou testar quais elementos de uma imagem são memoráveis. Os taquistoscópios de projeção usam um projetor de 
diapositivos ou de transparência equipado com o sistema de obturador mecânico típico de uma câmera. O 
diapositivo é carregado, o obturador é aberto, o foco e o alinhamento são ajustados, então o obturador é fechado. 
Quando estiver pronto para o teste, uma velocidade do obturador é selecionada e o obturador dispara normalmente 
(GODNIG, 2003). 
18Historicamente, o Efeito Simon foi atribuído ao estágio de processamento de seleção da resposta, possivelmente 
devido ao fato de efeitos da mesma natureza serem obtidos quando a localização do estímulo é a informação 
relevante para determinar a resposta correta (LU; PROCTOR, 1995). Em tarefas de tempo de reação de escolha, 
nas quais a localização do estímulo é a informação relevante, as respostas serão mais rápidas quando o estímulo 
esquerdo for associado com a resposta esquerda e o estímulo direito for associado com a resposta direita do que 
quando essas associações forem inversas (PROCTOR; DUTTA, 1993). Evidências muito consistentes atribuem 
esse efeito de compatibilidade espacial ao estágio de seleção da resposta (LU; PROCTOR, 1995). As três principais 
hipóteses que atribuem o efeito Simon ao estágio de seleção da resposta enfatizam a orientação atencional, a 
codificação espacial e a sobreposição dimensional entre a informação irrelevante do estímulo e a resposta, 
respectivamente (UMILTÀ; NICOLETTI, 1990).  
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saída do motor (desempenho de duas mãos ou de mão única, por exemplo). Uma assimetria da 

mão direita foi verificada na prática com as duas mãos, utilizando a notação musical. Já o uso 

de uma única mão revelou-se mais lateralizado para a esquerda. Esses dados indicariam uma 

maior prontidão do lado esquerdo na leitura de uma música simples, na posição “central” do 

instrumento, bem como na coordenação de respostas simultâneas pelas duas mãos. 

Rosemann, Altenmüller, Trenner e Fahle (2013), por sua vez, analisam a influência de 

fatores como período de prática, mudança no ritmo de execução e complexidade da partitura na 

duração do intervalo entre olhos e mãos. Os pesquisadores também levaram em consideração a 

relação entre este intervalo e as capacidades cognitivas dos instrumentistas. A investigação 

concluiu que esse intervalo entre mãos e olhos não foi condicionado pela prática, mas pelo 

andamento e nível de dificuldade da partitura. A quantidade de horas de treinamento não se 

mostrou determinante, sendo a velocidade mental dos instrumentistas o fator preponderante. 

Dessa forma, foi possível afirmar que o intervalo entre mãos e olhos é pessoal e passível de 

desenvolvimento ao longo dos anos de prática. 

Cabe mencionar ainda o trabalho de Pike e Cartes (2010), que, através de uma pesquisa 

experimental, detectaram como a memória influencia por agrupamentos os parâmetros de ritmo 

e altura (conhecidos como chunking) no ato da leitura musical à primeira vista. Os alunos que 

participaram da pesquisa – universitários com dois anos de estudo de piano – desenvolveram a 

parte motora e de leitura. As autoras comprovaram que o ritmo é um componente intrínseco ao 

ser humano, de forma que o aspecto referente às alturas é relacionado mais intimamente à 

fluência musical que envolve altura e ritmo. 

A partir da revisão bibliográfica sobre o tema – que abarca referências como Sloboda 

(2005), Gordon (2000), Pace (1999), Zamacois (1984) e Kaplan (1974) – Risarto e Lima (2010) 

analisam capacidades cognitivas (como percepção, atenção e memória) e habilidades motoras, 

entendimento e antecipação da leitura continuidade e correção de erros, reconhecimento do 

instrumento pelo tato e visão periférica, monitoramento visual e auditivo, entre outras. As 

teóricas partem do princípio de que esses aspectos influenciam diretamente a qualidade da 

performance e atuam como subsunçores nas práticas de execução musical. Esse artigo, como 

mencionado anteriormente, é um recorte da dissertação de Risarto (2010). 

Já Gonçalves (2016) apresenta uma mostra da primeira parte da investigação, que se 

deu por ocasião do doutorado deste autor. A investigação dedicou-se aos estudos de leitura 

musical à primeira vista em cursos de música de universidades brasileiras da Região Sul, com 

base na teoria sociocognitiva de Albert Bandura (1997, 1986). As variáveis de comportamento 
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entre os participantes da pesquisa são observadas, de modo não fisiológico, durante o processo 

de ensino e aprendizagem da LMPV.  

Wristen (2005) também faz uma revisão bibliográfica acerca do conhecimento e da 

prática motora na leitura musical à primeira vista ao piano. A autora esclarece que essa 

experiência prática pertence a todos os músicos e muito particularmente ao pianista, pois a este 

instrumentista são destinadas às práticas camerísticas, colaborativas ou de correpetição com 

grupos corais, cantores e instrumentos solistas em diversas situações em que a habilidade é 

exigida. A pesquisa aborda ainda a importância do domínio técnico básico para que o aluno 

consiga desenvolver a LMPV e sugere que os mesmos não deveriam praticar a leitura musical 

à primeira vista com partituras acima ou abaixo do seu nível técnico. Sua preocupação se atém 

à verificação dos processos internos que fazem a diferenciação entre os leitores mais ou menos 

habilidosos. Os padrões musicais – que incluem ritmo, melodia, harmonia, estilo, habilidade de 

prever os compassos de forma fluida e visão global – são fundamentais para o desenvolvimento 

da prática em questão. Assim, a autora trata da execução motora, dos movimentos dos olhos, 

da percepção estrutural e grupal e do monitoramento visual e auditivo na prática desta 

habilidade.  

Gromko (2004) também desenvolveu um estudo sobre a leitura musical à primeira 

vista e as relações entre audição tonal, rítmica, articulação dos campos da visão e orientação 

espacial. A análise se deu em quatro escolas de ensino médio, totalizando 98 participantes. O 

estudo contou com um modelo de quatro variáveis nos âmbitos da compreensão da leitura, 

audição rítmica, articulação do campo de visão e orientação espacial. A investigação apontou 

uma variância de 48% (F=21,26,p <0,001) nestes proponentes. Os resultados foram baseados 

em pesquisas anteriores – realizadas nas áreas da educação musical, ciência cognitiva e 

neurociência –, cujos resultados mostraram que, ao contrário do que acontece quando notas 

musicais são lidas individualmente, há variadas habilidades cognitivas que envolvem a leitura 

à primeira vista global de uma partitura, são elas: audição, raciocínio espaço-temporal e 

percepção visual dos padrões musicais. 

 

 
3.3.5 Neurociência e cérebro 

 
Em relação à leitura musical à primeira vista, Jourdain (1998) esclarece que, apesar de 

se tratar de uma habilidade motora, exige também uma inteligência apropriada. O autor 

apresenta uma explicação científica sobre a visão humana, relatando que, quando um músico lê 
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a partitura em uma distância usual, a fóvea19 compreende uma área de aproximadamente 2,54 

cm de diâmetro. Ela concentra um quarto de segundo de dados capturados e depois caminha 

para a fixação seguinte, em um quadro de mais um vigésimo de segundo. Esse campo é 

satisfatório para abarcar quase um compasso na pauta. 

No caso de um músico possuidor de habilidades específicas, o movimento dos olhos 

acompanha o esquema musical, focando alvos categóricos e musicalmente expressivos, que se 

apresentam como estruturais e oferecem padronizações determinadas pelos desenhos 

melódicos, harmônicos e/ou rítmicos.  Um leitor musical à primeira vista, quando desenvolto, 

é habilitado para alcançar as informações mais importantes e marcantes da música, conseguindo 

de imediato completar as informações de mais detalhes. O olhar avança para sete ou oito notas 

adiante na partitura, o que mostra que esse potencial tem relação direta com a capacidade de 

entendimento. “Em comparação, maus leitores à primeira vista lêem no máximo três notas por 

antecipação e o número de suas fixações é muito maior que o necessário” (JOURDAIN, 1998, 

p. 286).  

O autor aborda também a relevância da habilidade intelectual ao afirmar que o 

treinamento cerebral musical confere ao indivíduo a capacidade de antecipar padrões rítmicos, 

melodias, acordes e frases. Tal competência permite que o músico ignore notas isoladas, 

concentrando-se em padrões mais amplos, podendo, assim, obter as informações de que precisa 

e checar se suas previsões estão acuradas. Em suma, “a aptidão para ler fluentemente música 

tem fortes relações com a capacidade para entender fluentemente música” (JOURDAIN, 1998, 

p. 286-287) – ainda que a capacidade de identificar imagens mentais auditivas varie de acordo 

com as potencialidades de cada instrumentista. 

Nesse sentido, Souza (2016) relata sua experiência de investigação após trabalhar 

como estagiária docente na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), atuando na disciplina “Leitura de Partitura ao Piano”. A autora elaborou mapas 

mentais dos alunos participantes da pesquisa e observou o desenvolvimento, as habilidades e 

as ações durante a leitura do conteúdo previsto, para que o paradigma construído na reprodução 

mecanicista do ensino da disciplina em questão desse lugar à prática reflexiva. Na experiência, 

houve estranheza na forma avaliativa horizontalizada, que trabalhou com a responsabilidade 

 
19 A fóvea ou mancha amarela é a região central da retina do olho humano onde se concentram os cones e onde se 
forma a imagem que será transmitida ao cérebro. Há duas regiões especiais na retina: a fovea centralis (ou fóvea 
ou mancha amarela) e o ponto cego. A fóvea está no eixo óptico do olho, em que se projeta a imagem do objeto 
focalizado, e a imagem que nela se forma tem grande nitidez. É a região da retina mais altamente especializada 
para a visão de alta resolução. A fóvea contém apenas cones e permite que a luz atinja os fotorreceptores sem 
passar pelas demais camadas da retina, maximizando a acuidade visual – que é a capacidade do olho de distinguir 
entre dois pontos próximos (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2017). 
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do próprio aluno na criação do percurso formativo, colocando-o como protagonista, de maneira 

que o professor se apresentasse como facilitador e mediador. Como resultado, a tomada de 

consciência pessoal foi crucial para que aprendizagem acontecesse. 

Schön et al (2002), por sua vez, apresentam um estudo das atividades cerebrais no 

processo de leitura musical através do uso de ressonância magnética (fMRI, do inglês 

Functional Magnetic Ressonance Imaging). O objetivo do experimento era identificar quais 

áreas do cérebro eram acionadas em diferentes processos, tais como a leitura de notação 

musical a leitura de notações verbais e numéricas. Os pianistas analisados deveriam tocar notas 

(em notações musicais e verbais) e números, exibidos em um teclado de cinco teclas. De 

maneira geral, as atividades indicaram um padrão cerebral semelhante, porém foi possível 

identificar contrastes entre a notação musical e as práticas de notação verbal ou numérica, 

revelando focos de atuação específicos na junção occipito-temporal direita, no lóbulo parietal 

superior e no sulco intraparietal. Essa especificidade da área occipito-temporal direita seria 

consequência das diferenças no nível de codificação entre notas, palavras e números. Os três 

tipos de notações utilizadas gerariam, portanto, distintas ativações parietais, em termos de vias 

de transcodificação visuomotoras. 

 
 

3.3.6 Visão e movimento dos olhos 

 
Uma das referências para a discussão aqui proposta é o trabalho de Alegre (2008), 

que se concentra no estudo da leitura à primeira vista de pianistas que possuem estudos formais 

em três diferentes linguagens da música – modal, tonal e atonal –, sob condições de privação 

visual do teclado, privação auditiva parcial da área de agudo (mão direita) e da zona de graves 

(mão esquerda) e privação auditiva total. Foram coletados 1440 dados com vinte estudantes 

de piano do Instituto de Música de la Facultad de Artes da Pontifícia Universidad Católica de 

Chile, sendo nove deles pertencentes ao Ciclo Elementar, entre o quinto e o oitavo anos, e 

onze ao Ciclo Universitário do Grau de Interpretação Superior.  

O material de leitura usado na pesquisa consistia em peças especialmente criadas com 

características das linguagens musicais especificadas. As variáveis foram as condições visuais 

do teclado e condições auditivas. Esta análise mostrou que a visualização do teclado e a 

linguagem atonal produzem erros no processo de leitura, com diferenças significativas sob 

quaisquer circunstâncias auditivas. Evidenciou ainda que circunstâncias visuais ou linguagem 

musical diferente não produzem uma taxa expressiva de erro no processo de leitura. 
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Já Fireman (2016) relata um processo intitulado Teste de Flashes, desenvolvido com 

o objetivo de auxiliar na avaliação da leitura musical à primeira vista, e que se deu com alunos 

de música, instrumentistas de cordas, com idades entre 8 e 12 anos. O procedimento foi criado 

a partir de referências bibliográficas das áreas de Psicologia e Música. Pesquisas feitas 

anteriormente com o mesmo teste apresentaram um grau de correlação de moderado a alto. 

Adiante foram refletidas as possíveis respostas na análise de dados, que serviram para embasar 

o retorno dos participantes acerca do nível de habilidades. A conclusão obtida é de que o teste 

é uma ferramenta alternativa para avaliar a LMPV.  

Relevantes descobertas também foram feitas a partir do rastreamento ocular realizado 

por Drai-Zerbib et al (2016). Estudo realizado com dois grupos de instrumentistas, divididos 

entre especialistas e não especialistas, observou aspectos como fixação de primeira vista, 

duração da fixação de segunda vista, probabilidade de refixação e erros de toque (DRAI-

ZERBIB, 2016). O experimento consistiu na leitura de partes de músicas de piano clássico 

pouco conhecidas (variando em relação ao grau de dificuldade do dedilhado ou sua ausência) e 

a posterior reprodução destas em um teclado. Na primeira etapa do teste, os trechos foram lidos 

sem serem reproduzidos. Em um segundo momento, as músicas foram lidas e tocadas. A 

pesquisa comprovou a hipótese de independência modal entre os especialistas, em comparação 

aos não especializados. A partir dessas premissas, Drai-Zerbib (2016) pôde discutir os 

processamentos e estruturas de recuperação a partir da noção de modelo da memória do músico 

especialista (ERICSSON; KINTSCH, 1995). 

A revisão bibliográfica acerca do material didático para LMPV revela a priorização 

das necessidades de formação musical dos pianistas. Entre as referências que merecem 

destaque, convém citar Keilmann (1975, 1972); Mantaux (2006); Meyer-Garforth (1984); 

Johnson (2001); Kember (2010, 2006, 2005, 2004); Harris (2008); Bullard (2010); Riley e Terry 

(2012) e Bucher (2009).   

 

 
3.3.7 Audição 

 

As contribuições de Alegre (2008) acerca da leitura à primeira vista de pianistas já 

foram detalhadas no item 3.3.6. O estudo avaliou simultaneamente visão e movimentação e 

audição, apontando, ao final, que a visualização do teclado e a linguagem atonal produzem erros 

no processo de leitura com diferenças significativas sob quaisquer circunstâncias auditivas. 

Caspurro (2007, p.9) também apresenta uma relevante discussão ao investigar a qualidade do 
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ensino da música, considerando que o instrumentista erudito encontra obstáculos no 

desenvolvimento de algumas competências – tais como “desenvolver as habilidades de 

improvisar, compreender a harmonia, ler à primeira vista, transpor ou tocar de ouvido trechos 

musicais”. Essas dificuldades são apresentadas por músicos que receberam a educação formal 

do século XX, mesmo tendo como foco a “escuta sonora, o movimento corporal e a 

improvisação, entre eles, Émile-Jacques Dalcroze, Edgar Willems, Zoltán Kodály, Carl Orff, 

Shinichi Suzuki” (CASPURRO, 2007. p. 9).  

A autora afirma que parte desse problema vivenciado pelos alunos está relacionada a 

uma lacuna de trabalho educacional pedagógico, continuado e linear, que seja habilitado a 

proporcionar uma desenvoltura nas habilidades musicais que serão cruciais na formação de um 

músico mais abrangente. Desta forma, Caspurro (2007) apresenta a Teoria da Aprendizagem 

Musical, desenvolvida pelo educador musical Gordon (1927), que se baseia na audição – 

capacidade de ouvir e entender o som de forma musical quando ele não está escrito.  

A teórica defende ainda que o músico que entende o significado dos sons está apto a 

experienciar a compreensão da sintaxe tonal e/ou rítmica de uma música, assim como o que 

entende as estruturas musicais de uma partitura, a ponto de lê-la. Assim, a escuta precisa ser 

desenvolvida e trabalhada, sendo um componente fundamental dos processos cognitivos 

musicais para a realização da leitura musical à primeira vista.  

 

3.3.8 Psicologia 

 

Lehmann e Kopiez (2009) discutem a LMPV, baseando-se tanto na execução 

instrumental quanto vocal, desconsiderando a quantidade de compassos, o ensaio prévio, o 

andamento e a expressividade quando a música foi tocada. Fazem ainda uma comparação com 

a improvisação, que requer uma adaptação instantânea diante de novas informações e padrões 

– o que os estudiosos da motricidade chamam de habilidades abertas. Analisam ainda como a 

notação musical é percebida na leitura em tempo real, abordando questões perceptivas, escolhas 

rápidas e resoluções ao longo da leitura. Por fim, esclarecem o percurso da aquisição das 

habilidades entre os níveis iniciantes e avançados, apresentando um modelo de desempenho 

para a LMPV.   
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3.3.9 Estudos sistemáticos da LMPV 

 
Loyola Filho (2016) considera a leitura musical uma habilidade muito importante, 

principalmente quando o instrumentista a utiliza para se tornar autônomo. Muitos níveis dessa 

competência são desenvolvidos e ela se manifesta mais quando é feita à primeira vista, tendo a 

partitura como fonte principal de informação. Alguns estudos comprovam que esta competência 

está muito ligada às habilidades rítmicas e é por isso que a pesquisa do autor busca obter 

informações na leitura rítmica, fundamentando-se no método O Passo – com destaque para a 

Partitura d’O Passo, que visa introduzir processos de decodificação da partitura tradicional.  

O objetivo do estudo é investigar, a partir de uma pesquisa quase-experimental, como 

se dá o desenvolvimento processual da leitura rítmica à primeira vista, mediada pelo método, 

tendo um olhar voltado também para a motivação dos alunos ao longo do estudo. Alguns 

estudantes foram selecionados em um curso de formação de professores de música para a 

educação básica da cidade de Curitiba (PR). Os dados coletados mostraram probabilidades de 

acerto de 40% para o pré-teste e de 90% para o pós-teste. Os participantes responderam às 

inquirições do questionário duas vezes, no início e no fim da pesquisa e os resultados mostraram 

que o método O Passo cooperou para a motivação dos participantes em atividades de leitura 

rítmica, contribuindo de maneira positiva para sua formação.  

Já Vilaça (2017) apresenta um estudo em perspectiva panorâmica sobre a LMPV. A 

investigação se desenvolveu no Programa de Mestrado em Ensino de Música da Universidade 

do Minho (Portugal). A partir das competências da audição, memória, cinestesia e análise, 

algumas atividades foram designadas para que performances fossem executadas a partir de 

uma leitura avaliada. Os participantes do estudo constataram as múltiplas possibilidades acerca 

da leitura e buscaram encontrar estratégias próprias para a solução dos problemas, gerando 

autorregulação. Todos destacaram que a experiência foi pessoalmente válida e concluíram que 

a leitura rápida e eficaz era, de fato, uma habilidade vantajosa. 

É importante também trazer ao debate o trabalho de Paiva e Ray (2006), que fazem 

uma investigação sobre aspectos relacionados à leitura à primeira vista de grades corais, 

baseando-se nas vivências do pianista que trabalha com a correpetição coral. Utilizando a 

abordagem gestáltica através da percepção visual, foi feito um estudo de trechos corais escritos 

em grade, analisando-se a relação para se alcançar possíveis estratégias de solução para os 

problemas. A configuração de um desenho fechado, colhido na primeira observação da 

partitura, fornece ao pianista correpetidor alguns caminhos que poderão ser traçados no 
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momento da leitura, tendo em ação o caminho que mais lhe aprouver. 

Já um estudo desenvolvido por Kopiez e Lee (2006) conclui que a leitura musical à 

primeira vista é uma habilidade básica de todos os músicos, mas de particular interesse para o 

pianista acompanhador, o maestro e o correpetidor. Porém, na época do desenvolvimento da 

pesquisa, segundo os autores, não havia referência para essa prática que considerasse todos os 

fatores de importância, como as variáveis relacionadas à execução (perícia), velocidade de 

processamento da informação (velocidade mental) e velocidade psicomotora (como a 

velocidade de trinados).  

Molina (2003), por sua vez, apresenta um paralelo entre a leitura de letras e palavras e 

de frases e música. O autor aponta que a linguagem não é o produto da associação de caracteres 

aleatórios, mas de letras que formam palavras, que, por sua vez, são organizadas de acordo com 

regras sintáticas, gerando sentenças com significados. O processo é semelhante à leitura 

musical, que não é uma justaposição de letras contendo sons e notas, mas agrupamentos 

verticais e/ou horizontais, conforme cada regra. Através da comparação feita pelo autor entre 

essas duas linguagens, detectou-se que a velocidade da leitura está diretamente relacionada ao 

entendimento da música.  

Rocha (2013), por sua vez, desenvolveu um estudo com dez organistas universitários 

em diferentes níveis de formação. O objetivo foi analisar a abordagem apresentada por 

organistas na prática da leitura à primeira vista, em face de dois trechos contrastantes – 

homofônico e polifônico. Alguns estudos mostram que a diferença na textura influi no resultado 

da leitura à primeira vista. Outros objetivos se fazem presentes neste estudo, tais como observar 

se os aspectos de análise musical são colocados em prática conscientemente no ato da leitura e 

identificar o processo desta prática a ponto de que este proporcione a autorreflexão. A 

metodologia se deu através de aplicação de questionários, filmagens, entrevistas e posterior 

apresentação dos vídeos, de forma que a percepção dos participantes relacionada à própria 

prática foi modificada. Neste caso, os níveis de formação não se mostraram determinantes.  

 

 
3.3.10 Computação 

 
Convém discutir o trabalho de Neto (2016), que apresenta argumentações iniciais para 

a implementação de um algoritmo de análise e categorização de melodias para solfejo, pensado 

em um modelo de desenvolvimento das habilidades auditivas. Tendo em vista a constatação de 

uma lacuna entre as áreas de conhecimento da cognição e da pedagogia do treinamento 
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auditivo, o autor propõe uma ferramenta computacional criada na linguagem Python e no 

módulo Music. As ideias de análise surgem dos conceitos de melodia apresentados de forma 

virtual, envolvendo duas categorias: 1) aspectos de estruturas musicais - métrica, coleção de 

alturas, graus da escala, entre outros; 2) princípio notacional – forma de compasso, claves, 

valores de figuras etc. O material pode ser usado no apoio à criação de peças que nem sempre 

se apresentam nos livros de solfejo – como o repertório medieval, renascentista e popular –, 

organizadas de forma progressiva à realização da LMPV.  

 

3.4 Síntese 

 
Os estudos prévios analisados neste capítulo compõem a revisão bibliográfica 

realizada durante a elaboração desta tese. Buscamos, a partir deste esboço teórico, apresentar 

um panorama acerca dos trabalhos nacionais e estrangeiros que têm a leitura musical à primeira 

vista como foco, cooperando, assim, para que futuras investigações sobre o tema sejam 

atualizadas e tragam dados relevantes para a pesquisa na área.  

Observamos que os estudos acerca da LMPV abrangem possibilidades em variadas 

áreas de atuação na música, mas possuem maior destaque no campo educacional, em que 

pesquisadores procuram entender a conexão da prática com o músico. Neste sentido, 

observamos a preocupação de serem estudadas as estruturas que compõem essa habilidade e 

como podemos, dentro de uma abordagem científica, esclarecer a funcionalidade da LMPV. 

Por fim, identificamos que os eixos temáticos Performance, Psicologia e Computação são mais 

carentes de literatura sobre a temática que envolve a LMPV, de forma que esta pesquisa se 

mostra relevante para futuras investigações acerca do assunto.   
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CAPÍTULO IV –  METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia empregada no desenvolvimento desta pesquisa. 

Foi realizada uma pesquisa-ação junto a pianistas, conforme Thiollent (1985) e Tripp (2005), 

precedida da análise de conteúdo, tal como preconizada por Bardin (2008) Triviños e Molina 

Neto (2004). Por meio de uma abordagem quali-quantitativa, os dados apurados junto aos 

sujeitos investigados foram tabulados e, então, analisados à luz das teorias já visitadas acerca 

da leitura à primeira vista ao piano e com base na teoria do flow, de Csikszentmihalyi, a fim de 

atingirmos uma compreensão de seus significados – procedimentos que passamos a detalhar. 

Os experimentos foram feitos na Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES) e 

na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), a partir de 15 encontros, 

realizados entre os dias 15 de fevereiro e 28 de junho de 2019. Envolveu 19 alunos de piano 

dos cursos de bacharelado em Piano, Música Popular e Música Popular Brasileira/Arranjo, de 

licenciatura em Música e de Formação Musical em piano. Os grupos foram distribuídos em 

duas unidades institucionais, em laboratórios criados especialmente para a presente pesquisa, e 

participaram de atividades que serão descritas aula a aula mais à frente.  

 

 
4.1 Tema, procedimento e problematizações 

 
 A presente pesquisa se caracteriza como descritiva, com abordagem quali-quantitativa, 

e apresenta um enfoque metodológico de levantamento bibliográfico e pesquisa-ação, visando 

a apresentar uma revisão de literatura relacionada à leitura à primeira vista ao piano, juntamente 

com a teoria do flow.  

Efetuou-se levantamento teórico preliminar, que permitiu dar fundamentação à 

pesquisa bibliográfica, a partir do registro disponível sobre o tema em livros, artigos, 

dissertações, teses e demais fontes acessíveis, de modo a compor um cenário quanto ao 

desenvolvimento científico sobre o tema escolhido. 

Em seguida, empreendeu-se pesquisa bibliográfica, aqui entendida como um processo 

em que o investigador tem “uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um 

processo intrinsecamente inacabado e permanente”, pois realiza uma atividade de aproximações 

sucessivas da realidade, que apresenta “uma carga histórica” e reflete posições frente a ela 

(MINAYO, 1994, p.23). O levantamento bibliográfico oportuniza ao pesquisador conhecer o 

que já foi desenvolvido e registrado através do tempo. Desta forma, não só revalida, ao realizar 
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o levantamento das pesquisas já concluídas, mas enseja investigação primorosa, além de nortear 

a análise sobre o objeto de estudo. A pesquisa é reconhecida como um diálogo criativo, diante 

do qual nos deparamos como problematização, de modo que proporciona ao estudioso uma 

construção própria, com possibilidade de intervenção. Essa é a forma de “aprender a aprender”, 

pertencente ao processo de conhecimento educativo e emancipatório (DEMO, 2000, p.128).  

Optamos pela abordagem quali-quantitativa, pois, esta, segundo Knechtel (2014, 

p.106), “interpreta as informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados 

qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do discurso dos 

sujeitos (semântica)”, mostrando-se, portanto, adequada à investigação dos sujeitos que 

desempenham a leitura à primeira vista no campo musical. Assim, foi feito um levantamento 

do “universo de significados, de motivos, de aspirações, de crenças, de valores e atitudes” 

(MINAYO, 2000, p.21) cuja participação é essencial para que a LMPV se apresente como uma 

ferramenta facilitadora e motivadora para o pianista. Através da apuração acerca da gênese da 

teoria do flow e da leitura à primeira vista, buscamos entender a relação cognitiva e psicológica 

entre elas, com vistas a apresentarmos aos pianistas possibilidades de evolução ligadas às 

habilidades necessárias para que essa prática se dê de maneira fluida.  

Le Corre (2002, p.5, tradução nossa) argumenta que todos os músicos sabem decifrar 

uma partitura, porém, não aprenderam a ler uma. Ele problematiza a questão, ao afirmar que 

“quando se trata de tocar instantaneamente neste nível de conhecimento – como por ocasião da 

decifração, por exemplo – o resultado esperado é muitas vezes muito inferior ao que alguém 

teria o direito de esperar depois de tantos anos de prática instrumental”. Isto se deve a grande 

dificuldade de alguns músicos com a LMPV. O autor relaciona essa lacuna à forma com que 

transmitimos o conhecimento, declarando que “poderíamos atribuir esses fracassos ao próprio 

modo em que nosso ensino é concebido e, naturalmente, dá mais valor ao que aprendemos do 

que à maneira como o fazemos” (LE CORRE, 2002, p.5, tradução nossa). Tal reflexão motivou-

nos a investigar mais detalhadamente os processos de aprendizagem e prática da LPMV, em 

busca de identificar fragilidades e propor aprimoramentos quanto ao desenvolvimento técnico 

e ao ensino. 

Em um primeiro momento, foi feito um levantamento bibliográfico acerca da leitura à 

primeira vista e uma discussão sobre a Teoria do Flow, proposta pelo psicólogo Mihaly 

Csikszentmihalyi (1934) – como apresentado anteriormente. Assim, pontuamos aspectos 

fisiológicos, neurológicos e psicológicos, bem como processos motivacionais e de realização 

abordados pelo autor. Propusemos, mediante essas referências literárias, um arcabouço teórico 
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para embasar a elaboração de atividades à condução prática da leitura à primeira vista, tendo 

como foco “vencer os desafios e aumentar as habilidades” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, 

p.38). 

Em um segundo momento, realizamos pesquisa-ação, “um ciclo no qual se aprimora a 

prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela” 

(TRIPP, 2005, p.446). Tal metodologia prevê uma estrutura de comunicação e relação entre os 

pesquisadores e pessoas envolvidas no estudo real da fenomenologia, que se dá de forma 

participativa e coletiva. Os pesquisadores assumem a participação no processo para que o 

conhecimento se torne alvo na observação. Neste caso específico, a reciprocidade entre os 

pianistas participantes do laboratório e os pesquisadores envolvidos, complementando as 

propostas dos exercícios abordados, se enquadra na perspectiva da pesquisa-ação e permite não 

somente levantar dados para futuras análises, mas vivenciar – ou não – as transformações 

propostas nas práticas musicais coletivas. Thiollent (1985, p.16) aponta os elementos essenciais 

a esse tipo de pesquisa, que relacionamos ao trabalho por nós desenvolvido: 

 
é necessário definir com precisão, qual ação [ler à primeira vista ao piano], quais 
agentes [alunos participantes e pesquisadores], seus objetivos [vivenciar o flow na 
LMPV] e obstáculos [desafios], qual exigência de conhecimento [habilidades] a ser 
produzido em função dos problemas encontrados na ação ou entre os atores da 
situação (THIOLLENT, 1985, p.16). 

 
 

Assim se deu estruturalmente o processo de organização desta pesquisa: planejar, 

implementar, descrever e avaliar (Figura 8). As mudanças observadas na análise comparativa 

entre as etapas nos serviram como índices de possibilidades de aprimoramento das práticas de 

leitura musical à primeira vista e de aprendizado no decorrer do processo, retroalimentando 

tanto a ação como a pesquisa em si, como, aliás, prevê Tripp (2005). 
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Figura 8 – Quatro fases do ciclo que compreende a pesquisa-ação 

 

Fonte: Inspirado em Tripp (2005) 

 

 
Segundo o autor supracitado, as técnicas de pesquisa na metodologia escolhida para 

este trabalho devem atender aos critérios usuais aos métodos de pesquisa acadêmica em geral, 

dentre eles: procedimentos, significância, originalidade e validade. Mesmo sendo considerada 

pragmática, a pesquisa-ação “se distingue claramente da prática e, embora seja pesquisa, 

também se distingue claramente da pesquisa científica tradicional” (TRIPP, 2005, p.447). Isso 

se dá pelo poder que o método em questão tem de alterar o objeto de pesquisa, ao mesmo tempo 

que é delimitado por questões éticas contextuais da prática (TRIPP, 2005).    

Desta forma, conceituações sobre leitura à primeira vista, procedimentos práticos, 

habilidades cognitivas e psicológicas, componentes estruturais e estratégias de LMPV foram 

tratados neste estudo, a fim de que o tema exposto fosse examinado com propriedade. Alguns 

parâmetros são evidenciados na pesquisa acerca da leitura à primeira vista e da Teoria do Flow, 

a saber: entender como se constrói o processo de LMPV ao piano; identificar quais habilidades 

precisam ser exploradas para que esta aconteça de forma fluida; analisar a influência do aspecto 

psicológico na prática em questão e ter a Teoria do Flow como um direcionador para alcançar 

a realização e o prazer neste processo. 

Diante do exposto, desenvolvemos a pesquisa-ação em uma espécie de laboratório com 

alunos pianistas e/ou tecladistas, devidamente matriculados na Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro (UNIRIO) e na Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES). Ao todo 
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foram realizados 15 encontros em cada instituição e também desenvolvemos entrevistas e 

questionários com os participantes do laboratório, a saber: um questionário inicial (Apêndice 

1), uma entrevista no meio da pesquisa (Apêndice 2) e um último questionário (Apêndice 3) ao 

findar o estudo. Os mesmos foram utilizados a fim de captar a percepção dos alunos quanto à 

prática da leitura à primeira vista, correlacionando-a à Teoria do Flow.  

Por fim, baseando-nos nas contribuições de autores como Le Corre (2002); 

Csikszentmihalyi (1999, 1993, 1992) e Richman (1985), traçamos nosso arcabouço teórico para 

a análise dos dados colhidos durante a pesquisa. A seguir, apresentaremos uma breve 

explanação sobre os dois métodos de leitura musical à primeira vista que fundamentam esta 

investigação.   

 
 

4.2 Breve contextualização do método Richman (1985) 

 

Richman (1985) divide seu método, o Super Sight-reading Secrets, em dois grandes 

eixos: percepção básica e orientação ao teclado. Mas, antes de adentrar esses parâmetros, pontua 

que a eficiência do método depende tão somente da disciplina de se estudar pelo menos 15 

minutos todos os dias. Ressalta ainda que o modelo foi feito para ser utilizado em qualquer 

nível, do iniciante ao avançado, sendo as atividades progressivas. 

Fato interessante é que, quando o autor trata dos aspectos psicológicos dos leitores à 

primeira vista, afirma que “os grandes inibidores da leitura à primeira vista são as preocupações, 

dúvidas, expectativas, medos e distrações” (RICHMAN, 1985, p. 7, tradução nossa). Assim, 

acredita que o leitor deva se atentar a dois processos mentais diferentes: “pensamento e análise 

[raciocínio] e grupamento de informações” (RICHMAN, 1985, p. 7, tradução nossa).  

Ainda segundo o autor, os pianistas cometem erros, mas jamais devem fixar seus 

pensamentos neles. “Bons leitores à primeira vista não gastam nem um minuto valorizando os 

erros” (RICHMAN, 1985, p.7, tradução nossa), mas se desligam e avançam com foco na prática 

para usufruírem mais conhecimentos na proporção em que as habilidades aumentam. Ressalta 

que os treinos contidos no livro requerem uma análise para entendê-los, porém, adquirindo 

novas habilidades, com o propósito de experienciar, o leitor “abrirá não somente os seus olhos, 

mas também o seu cérebro” (RICHMAN, 1985, p.7, tradução nossa). Na sequência, Richman 

(1985) apresenta os conhecimentos básicos dos elementos musicais, que define como altura, 

ritmo e dedilhado. Desenvolve ainda uma série de exercícios desses elementos a serem 

trabalhados e os traça em seu método, para serem seguidos à risca, “primeiro somente o ritmo 
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sem altura e depois exercícios de altura sem o ritmo” (RICHMAN, 1985, p. 22, tradução nossa).  

Adiante, o autor supracitado explica o funcionamento do processamento cerebral, ao 

sintetizar os componentes dessa engrenagem, a saber: “1) visual (olhos – ver as notas); 2) 

eletroquímico (sistema nervoso – pensar); 3) cinético (músculos – tocar as notas) e 4) aural 

(ouvidos – escutar)” (RICHMAN, 1985, p. 27, tradução nossa). O autor propõe um modelo que 

representa os elementos cerebrais apresentados no ato da leitura à primeira vista que pode ser 

conferido no Quadro 6.  

 

 

Quadro 6 - Processamento cerebral na leitura musical à primeira vista 

Componentes cerebrais da 

LMPV 

Elemento do corpo humano Atividade específica de 

cada órgão na LMPV 

Visual Olhos  Ver as notas 

Eletroquímico Sistema nervoso  Pensar 

Cinético Músculos  Tocar as notas 

Aural Ouvidos  Escutar 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Cada uma dessas etapas se dá por transferência de energia de uma para a outra. A 

sequência sugerida deve permanecer intacta, por mais rápida que ocorra. A Figura 9 ilustra que, 

para a leitura fluir, os passos devem se sobrepor, mas mantendo a ordem em que acontecem, 

evidenciando a importância de ler antecipadamente, à frente. 

 

 

Figura 9 - Modelo simbólico dos elementos cerebrais da leitura apurado por Richman (1985) 

 
Fonte: RICHMAN (1985, p. 28) 
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Seguindo as setas que o modelo supracitado apresenta, teremos: 
 

Ver (1), depois pensar (2) 
Ver (1) e tocar (3) – simultaneamente  
Pensar (2) e (4) escutar – simultaneamente  
Ver (1) e tocar (3) – simultaneamente 
Pensar (2) e escutar (4) – simultaneamente 
Ver (1) e tocar (3) - juntos 
Pensar (2) e escutar (4) – simultaneamente 
Tocar (3) 
Escutar (4) 
 

  

Como define Richman (1985, p. 28, tradução nossa) “enquanto você toca uma coisa, 

você está olhando para a próxima. Olhar à frente é essencial para a leitura à primeira vista”. No 

método, o autor se detém nos elementos cerebrais 1 (visual) e 3 (cinético). O número 2 

(eletroquímico) faz um comparativo entre o corpo e a mente de um músico e de um atleta, 

indicando a importância da saúde física, mental e emocional do indivíduo. O número 4, que 

compreende o aural, pode ajudar o leitor de duas formas: “a) ouvir a nota antes de ser tocada, 

[o que] ajuda a colocar o dedo na tecla certa; b) ouvir a nota depois de tocada [que] permite 

verificar no caso de erro ou ajuste da dinâmica da próxima nota” (RICHMAN, 1985, p. 28, 

tradução nossa). 

Os passos 1 e 3 seguem com uma linguagem mais simples: ver e tocar. Em relação a 

essas etapas, traça um programa de exercícios que pode durar de 3 meses a 4 anos, dependendo 

do grau de comprometimento de quem se propõe a segui-lo. Richman (1985) utiliza as letras 

“K.O.” (Keyboard Orientation) para os treinos de orientação ao teclado e “V.P.” (Visual 

Perception) para os de percepção visual. São nove exercícios para cada elemento apresentado, 

sendo que os de teclado têm mais duas variações, ficando em 11 no total, e os de percepção 

visual têm mais 5, totalizando 14. O autor ressalta que nenhum dos exercícios apresentados por 

último deve pular as etapas da percepção básica.   

 
 

4.3 Breve contextualização do método Le Corre (2002) 

 

Um segundo método que utilizamos como fonte teórica para esta pesquisa se intitula 

La Magie Du Déciffrage, de Pascal Le Corre (2002). Ele está subdividido em cinco capítulos 

que tratam de 1) reflexos visuais; 2) ritmo e pulsação; 3) LMPV (ler) com o cérebro direito; 4) 

crenças e estados internos e, por último, 5) como deciframos (lemos). O livro apresenta dois 
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apêndices: o primeiro fornece uma metodologia destinada à preparação rápida de LMPV 

durante o momento da decifração dos códigos ou até mesmo naquele instante que a leitura de 

uma obra musical é feita de forma espontânea e o segundo dispõe de um material para uso do 

professor de instrumento.  

No capítulo 1, o autor coloca em prática os reflexos visuais, ponto de partida de 

qualquer decifração. No capítulo 2, estabelece fundamentos para a pulsação, “um motor 

essencial para toda a música” (LE CORRE, 2002, p.6, tradução nossa). No capítulo 3, esclarece 

os recursos a serem usados no cérebro direito para obtenção de uma leitura intuitiva e global. 

No capítulo 4, levanta a discussão de como criar estados internos positivos para decifrar, usando 

técnicas de “ancoragem” e estudando nossas “crenças” (LE CORRE, 2002, p.6, tradução nossa). 

O capítulo 5 apresenta a análise detalhada dos processos de descriptografia. Este capítulo não 

precisa ser estudado por último, podendo ser lido a qualquer momento, dependendo somente 

da preferência por descobrir a teoria antes ou depois da prática.  

O apêndice 1 oferece uma metodologia para a preparação rápida de uma leitura 

musical à primeira vista, que objetiva a decifração ou qualquer outro contexto que requeira a 

leitura espontânea de uma obra musical (LE CORRE, 2002). O apêndice 2 é mais dirigido aos 

professores e fornece indicações sobre como promover a decifração nos primeiros anos de 

estudo do instrumento. Em separado, o livro disponibiliza um caderno de exercícios práticos. 

A obra, focada principalmente nos processos cognitivos subjacentes à decifração, não trabalha 

somente com questões musicais. “O nosso objetivo é fornecer acesso total ao seu conhecimento 

e habilidades musicais” (LE CORRE, 2002, p 3, tradução nossa). Para isso, o autor sugere, com 

vistas ao enriquecimento do fazer musical, um teste para que o leitor conheça suas habilidades 

atuais em decifrar o que o texto musical apresenta.   

Um método corrobora o outro, mas se diferenciam na forma como apresentam a 

organização e estruturação metodológica. Howard (1985), em seu livro Super Sight-reading 

Secrets, desenvolve uma metodologia a partir de dois parâmetros ou habilidades: percepção 

visual e orientação ao teclado. Como já relatado, o autor cria um programa de exercícios que 

compreende a evolução da LMPV, cujo objetivo é fazer do aluno um leitor à primeira vista em 

potencial. Já Le Corre (2002) estrutura sua metodologia baseando-se em três pilares: visual, 

cinestésico e auditivo. No parâmetro visual, instiga o leitor a descobrir como o olho trabalha as 

fixações ao ver a imagem, destacando que há especificidades no que tange à extensão e 

qualidade, quando ocorre a transmissão ao cérebro. Ele ensina como organizar as fixações em 

um só olhar, garantido que ele sempre esteja à frente do que será executado. 
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4.4 O objeto 

 
Em um primeiro momento, sistematizamos uma estrutura de aulas, distribuídas em 15 

encontros. Essa estrutura se deu em três blocos de cinco aulas, que compreenderam habilidades 

para obtenção de uma leitura à primeira vista ao piano com fluidez. Tais parâmetros de 

habilidades pertencem aos métodos usados como base nesta pesquisa: Le Corre (2002), La 

Magie Du Déciffrage, e Richman (1985), Super Sight-reading Secrets. 

No item O Laboratório, descreveremos a sistematização da pesquisa, feita nos 15 

encontros. No primeiro bloco de cinco aulas, nosso objetivo de trabalho se deu no campo visual. 

Trabalhamos com estruturas de escrita para que os alunos desenvolvessem a visão com a 

atenção necessária, segundo o que Csikszentmihalyi (1990) aponta em sua teoria do flow. Para 

isso, intervalos próximos foram praticados inicialmente (tanto melódicos quanto harmônicos, 

tanto falados quanto cantados) para serem memorizados e praticados ao piano. Nas atividades 

que se seguiram, sempre com atenção aos escritos de Csikszentmihalyi (1990), elevamos os 

desafios às habilidades, sempre com a atenção no presente, tendo a meta como nossa direção.  

No bloco dois, que contemplou os processos cinestésicos, desenvolvemos o 

movimento consciente e com propósito. A espacialidade no teclado foi um tema bem profícuo 

nesta abordagem, pois os alunos precisavam objetivar os movimentos conscientes da mão e do 

braço, além de perceberem as teclas através do tato. Está claro que as fontes visuais, auditivas 

e cinestésicas são complementares e as três se conectam para a realização do movimento com 

sucesso. Porém, o trabalho do movimento e da automatização é crucial para que o pianista que 

lê à primeira vista tenha intimidade com o teclado e consciência do movimento correto, de 

acordo com as suas metas. Dessa forma, as habilidades foram trabalhadas para o 

desenvolvimento do quesito cinestésico.  

No bloco três, foi trabalhada a percepção auditiva, a que Richman (1985) se refere 

como aural. O ouvido pode aferir o som produzido antes de a mão apertar a tecla e depois de a 

tecla ser apertada. Essa consciência deve ser adquirida e desenvolvida pelo pianista que deseja 

ler à primeira vista, para que venha a utilizar esse conhecimento para a própria evolução.  

 
 

4.5 Sujeitos de pesquisa 

 
A pesquisa-ação foi desenvolvida com um total de 19 alunos pianistas e/ou tecladistas, 

sendo oito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e 11 da Faculdade 

de Música do Espírito Santo (FAMES). A pesquisa foi realizada através de laboratório, pois 
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acreditamos que este é um espaço de produção de conhecimento, lócus que propicia às 

experimentações científicas, “um lugar adequado para que ocorram determinadas experiências, 

importantes para a formação do aluno, que não acontecem facilmente no cotidiano de um 

indivíduo” (AGUIAR, 1999, p.39). 

A investigação aconteceu entre 15 de fevereiro e 28 de junho de 2019, em um total de 

15 encontros. Dentre os alunos participantes, tivemos 1 aluno da Graduação em Piano Popular, 

3 alunos da Graduação em Piano Erudito e 16 alunos de Bacharelado e Licenciatura em Música. 

Como pré-requisito à participação da pesquisa, foi determinado que os alunos tivessem que ser 

estudantes da UNIRIO ou da FAMES.  

Os participantes foram identificados por letras e números para que suas identidades 

fossem preservadas na descrição da investigação. Portanto, usamos a letra P, que indica 

participante, e um número em sequência, organizado por ordem alfabética de seus nomes 

verdadeiros. No Tabela 1, descrevemos as especificidades dos participantes e demonstramos 

curso, faixa etária, média de tempo de estudo do instrumento e tempo que toca o instrumento. 

 

Tabela 1 – Participantes da pesquisa-ação 
 

Pianistas 

 

Faixa etária 

 

Tempo de estudo do instrumento 

 

Tempo que toca o instrumento 

P 1 18 a 25 anos Não estuda 4 a 6 anos 

P 2 18 a 25 anos 4 a 6 anos 10 a 12 anos 

P 3 18 a 25 anos 7 a 9 anos 7 a 9 anos 

P 4 18 a 25 anos 1 a 3 anos 1 a 3 anos 

P 5 35 a 40 anos 1 a 3 anos 1 a 3 anos 

P 6 18 a 25 anos 1 a 3 anos 13 a 15 anos 

P 7 18 a 25 anos 4 a 6 anos 4 a 6 anos 

P 8 18 a 25 anos 4 a 6 anos 10 a 12 anos 

P 9 40 a 45 anos 1 a 3 anos 16 anos ou mais 

P 10 26 a 30 anos 10 a 12 anos 13 a 15 anos 

P 11 26 a 40 anos 7 a 9 anos 16 anos ou mais 

P 12 18 a 25 anos 1 a 3 anos 1 a 3 anos 

P 13 40 a 45 anos 1 a 3 anos 1 a 3 anos 

P 14 18 a 25 anos 4 a 6 anos 4 a 6 anos 

P 15 18 a 25 anos 4 a 6 anos 4 a 6 anos 

P 16 18 a 25 anos 1 a 3 anos 13 a 15 anos 

P 17 40 a 45 anos 10 a 12 anos 16 anos ou mais 

P 18 18 a 25 anos 1 a 3 anos 1 a 3 anos 

P 19 35 a 40 anos 16 anos ou mais 16 anos ou mais 

Fonte: Desenvolvido pela autora 
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4.6 Critérios  

  

Os critérios de inclusão e exclusão adotados nesta pesquisa mostram quais 

participantes puderam se adequar ou não aos requisitos estabelecidos. Essa exigência é uma 

prática padrão, necessária na elaboração convencional de pesquisas científicas que apuram e 

levantam dados que envolvam seres humanos.  

  

 
4.6.1 Inclusão  

 
Foram selecionados alunos que voluntariamente se propuseram a participar da 

pesquisa acerca da leitura musical à primeira vista, vinculados às duas instituições de ensino 

musical supracitadas. Na Faculdade de Música do Espírito Santo, foi aberta uma matéria 

optativa para os alunos das turmas de Graduação em Piano Erudito, Popular e Bacharelado e 

Licenciatura em Música. Na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, foi aberta 

também uma disciplina optativa de Leitura Musical À Primeira Vista Para Instrumentistas de 

Teclado, voltada para alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música.  

 
 

4.6.2 Exclusão 

 
Foram excluídos os alunos que não participaram voluntariamente da pesquisa, assim 

como aqueles que não pertenciam ao quadro de discentes das instituições mencionadas.  

 

  
4.7 O laboratório 

 
Foi oferecida a disciplina intitulada Leitura Musical À Primeira Vista Para 

Instrumentistas de Teclado como optativa no início do 1º semestre de 2019 pelas instituições 

supracitadas. Ficava a cargo do aluno se matricular de livre vontade para a participação na 

mesma. Em ambas as instituições (UNIRIO e FAMES), as aulas foram oferecidas em uma sala 

com um piano e com capacidade para pelo menos 10 alunos. A disposição da sala foi pensada 

para que a turma tivesse envolvimento com todas as atividades. Para tanto, as cadeiras foram 

posicionadas em volta do piano, tendo os alunos participação prática (quando chamados ao 

piano para tocar) e de observação (quando observavam os colegas na prática). Isso se deu para 
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que o trabalho psicológico relacionado ao flow e à leitura à primeira vista fosse entendido como 

uma prática participativa e mental. Após a formação das turmas, foi realizado o primeiro 

encontro, quando foi explanado como se daria todo o processo de pesquisa. A seguir, 

detalharemos a metodologia escolhida e os procedimentos construídos no laboratório durante 

os quinze encontros com os alunos participantes da pesquisa. 

 

 
4.7.1 Aula 1   

 
Em primeiro lugar, distribuímos à turma um termo de consentimento e esclarecemos 

que os alunos estavam convidados a participar da pesquisa Práticas De Leitura Musical À 

Primeira Vista. Expusemos o objetivo de conhecer a progressão de LMPV ao piano; a 

metodologia que seria abordada, explicando os questionários que seriam distribuídos no 

decorrer da pesquisa; a garantia de não divulgação dos dados pessoais; a isenção de qualquer 

ganho financeiro e a responsabilidade que estariam firmando naquele momento. Após o aceite, 

os participantes preencheram o formulário e apresentaram seus conhecimentos musicais através 

das perguntas do questionário distribuído, acerca, principalmente, da leitura musical à primeira 

vista.  

Em seguida, fizemos uma apresentação da Teoria do Flow para a turma e relacionamos 

esse conteúdo às práticas de leitura musical à primeira vista, primando pelos oito aspectos que 

Csikszentmihalyi (1999) aferiu em sua teoria, a saber: 1) metas claras e retorno imediato; 2) 

oportunidade de ação e capacidades habilitativas; 3) controle de desempenho; 4) concentração 

profunda; 5) foco e metas no presente; 6) alteração do sistema temporal e 7) atividade reflexiva 

transcendente ao self e 8) experiência autotélica. 

Após a explanação acerca do flow, conduzimos uma dinâmica, que consistia numa 

brincadeira de roda, com a proposta de trabalharmos os intervalos musicais. Em uma pulsação 

proposta pela pesquisadora, os alunos tinham que dizer os intervalos, combinados 

anteriormente, enquanto marcavam o tempo da pulsação com os estalos de dedos.  

Posteriormente, indicamos os exercícios de percepção do teclado, embasados na 

atividade que Richman (1985) propõe na página 10 do seu livro Super Sight-reading Secrets. 

Todas as notas do teclado devem ser observadas e sentidas através do tato. Para isso, deve 

sentar-se sempre na posição de leitura no teclado, com os olhos fechados e as mãos posicionadas 

nas teclas do piano, de maneira que os dedos percorram as teclas e a ordem sequencial das 

notas. Os alunos fizeram esse exercício de forma ascendente e descendente nas teclas, dizendo 
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em voz alta o nome das notas que os dedos sentiam de acordo com o toque (sem som).  

Após essa atividade, os alunos foram convidados a exercitar o senso do toque absoluto 

nas teclas pretas. Inicialmente, precisavam fechar os olhos e sentir os grupos das teclas pretas 

– de duas e três –, ao mesmo tempo em que criavam uma imagem mental referente às notas 

entre esses grupos. Esse exercício desenvolve parâmetros que capacitam o aluno a identificar 

qualquer nota no teclado – sendo importante sempre preservar uma referência. Esta é construída 

desde a forma de se sentar ao piano, que deve ser sempre na mesma posição que um pianista 

que lê à primeira vista. Os gestos de ordem e a organização mental encorajam na memória 

fisiológica a lembrança de onde as teclas estão, relacionadas à posição do corpo. Este exercício 

precisa estar em consonância com a atenção, que se deve focalizar no presente. Caso não seja 

realizado dessa maneira, será apenas mais uma atividade no plano de estudos musicais, o que, 

para a leitura musical à primeira vista, não será um contributo no desenvolvimento da criação 

de referências e parâmetros.    

 
 

4.7.2 Aula 2  

 
No intuito de apresentar aos alunos diferentes sistematizações de como desenvolver a 

LMPV, começamos a aula utilizando o método de John Kember (2004), Piano Sight-Reading 

I, e fizemos uma apresentação de todo o livro. Iniciamos a partir da parte I, traçando o caminho 

que o compositor percorre para que a LMPV seja aprendida ou desenvolvida. Assim, 

relacionamos o primeiro pilar abordado, que se apresenta junto ao trabalho de três notas 

sequenciais de forma ascendente e descendente. Primeiramente são trabalhadas mãos separadas 

nos compassos 2/4, 3/4 e 4/4, variando as notas entre linhas e espaços na pauta, com ritmo bem 

simples. O autor apresenta uma receita ao final da parte I, denominada “três passos para o 

sucesso”, que compreende: 1) olhar para o número que indica o compasso; 2) olhar para os 

padrões – ritmo, notas repetidas e notas com intervalos maiores, bem como a forma melódica 

que se apresenta; 3) continuar contando a pulsação enquanto toca.  

Após esse primeiro embasamento, Kember (2004) apresenta sequências nas quais os 

cinco dedos são usuais. Tais exercícios aparecem escritos nas claves de sol e fá. Os ritmos 

parecem simples, porém, na mesma proporção em que o autor desafia com exercícios 

relacionados às sequências de notas e intervalos, também propõe dificuldades progressivas nos 

ritmos, para que as habilidades se desenvolvam num crescendo. Então, a cada exercício 

proposto, o autor convida o pianista a participar, de forma que o leitor à primeira vista coloque 
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suas habilidades equiparadas aos desafios, dando informações novas a cada atividade que 

apresenta. Desta forma, a parte 2 do livro em questão termina com propostas de exercícios que 

chegam ao trabalho de intervalos de quartas e quintas, notas sincopadas e leitura de mãos juntas 

(sendo executadas simultaneamente) em claves diferentes. Aqui o autor fornece quatro “passos 

de sucesso” – e o que difere do primeiro passo apresentado acima é o número 2: “olhar entre a 

clave e o tempo, os elementos da partitura que causam desafios e aqueles que serão tocados 

sem preocupações” (KEMBER, 2004, p. 37).  

 
 

4.7.3 Aula 3 

 
A terceira aula, que tem como foco trabalhar as habilidades visuais, foi desenvolvida 

através dos exercícios indicados por Richman (1985) em seu livro Super Sight-reading Secrets. 

Começamos com os treinamentos de percepção básica, que englobam ritmo, altura e dedilhado. 

Primeiro, trabalhamos somente o ritmo sem altura (exemplo musical 1) e depois exercícios de 

altura sem o ritmo (Exemplo musical 2). O autor referenciado esclarece que, a princípio, os 

exercícios apresentados podem ser feitos em qualquer peça simples para piano. O primeiro 

exercício, que se encontra na página 20 do livro supracitado, é aqui ilustrado no Exemplo 

musical 1. 
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Exemplo musical 1 - Exercício de leitura rítmica proposto por Richman (1985) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RICHMAN (1985, p. 20) 

 
 

O autor nos dá três indicações sobre como devemos praticar o exercício indicado no 

exemplo 2: 1) comece cada nota com o “um”; 2) mantenha o pulso estável; 3) toque (porém 

aqui fizemos sem o piano) cada nota enquanto fala em voz alta as batidas de cada figura. A 

princípio, Richman (1985) indica ritmos simples, depois insere síncopes e contratempos com 

mudanças de figura que valem “um” tempo. É primordial observarmos a figura que vale um 

tempo, pois, através dela, todos os tempos se modificam. Todos os alunos praticaram 

individualmente, com bastante concentração, sempre mantendo a pulsação inicial. Esses 

exercícios foram feitos sem o piano. Logo após essa prática, trabalhamos o exercício da página 

26, demonstrado aqui pelo Exemplo musical 2. 
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Exemplo musical 2 – Exercício de leitura rítmica para duas mãos criado por Richman (1985) 

Fonte: RICHMAN (1985, p. 20) 

 
 

O exercício quaternário, escrito para duas mãos, usualmente na clave de sol e fá, 

inicialmente apresentou ritmo simples, como semínima em uma mão e colcheias sobrepostas 

na outra – ou vice e versa. À frente, apresenta pausas que sugerem síncopes e contratempos, 

alternados em ambas as mãos. Todos os alunos executaram-no no piano, sempre falando a 

pulsação em voz alta (de um a quatro). Seguimos à risca as orientações sugeridas por Richman 

(1985). Para o exercício ilustrado no exemplo musical 1, que compreende a parte rítmica, o 

autor recomenda: 1) observar as informações rítmicas que a peça fornece; 2) escolher duas 

teclas do teclado, uma em cada mão; 3) se concentrar ao máximo no ritmo; 4) falar em som 

audível os tempos das figuras musicais; 5) iniciar em uma pulsação que seja possível dominar, 
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para que não haja interrupções, mas aumentando gradativamente com o tempo; 6) não passar 

de dois minutos de prática por dia, porém mantê-la todos os dias. Quando o aluno conseguia ler 

uma peça de piano simples, liberava-se deste exercício.  

Para trabalharmos altura de notas e dedilhados, seguimos com peças simples na sua 

estrutura de escrita para as duas mãos.  

Depois que trabalhamos peças variadas, fizemos uma leitura à primeira vista simples 

do livro de cartelas musicais intitulado Sight Reading Unlimited, de Willard Palmer, Morton 

Manus, Amanda Vick Lethco (1995), de modo que cada aluno escolheu a que praticou. Assim, 

todos foram contemplados e desenvolveram suas habilidades, conscientizando-se dos 

direcionamentos ensinados.  

 
 

4.7.4 Aula 4 

 
Nesse encontro, trabalhamos exercícios de solfejo com os pianistas participantes. 

Acreditamos que seja muito importante o desenvolvimento do ouvido para que o pianista 

consiga ler bem à primeira vista. A relação que o instrumentista desenvolve com a altura da 

nota, através da consciência aural, possui uma estabilidade na prática da leitura. É como se o 

ouvido julgasse o que acabou de ser tocado e, a partir daí, em uma análise auditiva rápida, 

aferisse o som. Para trabalharmos essa relação na prática, com base nas considerações de 

Richman (1985), no livro Super Sight-Reading Secrets, escolhemos, a princípio, os exercícios 

do vol. II de Piano Sight-Reading, de Kember (2005). Na primeira parte do livro, o autor 

trabalha leituras à primeira vista que denomina “leituras simples de mãos juntas” (Exemplos 

musicais 3 a 6). 

 

Exemplo musical 3 – Exercício nº1 de LMPV do vol. II de Piano Sight-Reading, de Kember (2005)              

Fonte: KEMBER (2005, p.24) 
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Exemplo musical 4 – Exercício nº2 de LMPV do vol. II de Piano Sight-Reading, de Kember (2005) 

 

Fonte: KEMBER (2005, p.24) 
 

 

 

Exemplo musical  5 – Exercício de LMPV nº3 do vol. II de Piano Sight-Reading, de Kember (2005) 

 

Fonte: KEMBER (2005, p.25) 
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Exemplo musical 6 – Exercício de LMPV nº4 do vol. II de Piano Sight-Reading, de Kember (2005) 

Fonte: KEMBER (2005, p. 25) 
 

 
Atentando às informações obtidas a partir dos exercícios indicados por Kember (2005), 

foram observados dedilhados e alturas de notas. Nestes exercícios, nosso foco não era tocar no 

ritmo e nem na pulsação, mas seguir o procedimento proposto por Richman (1985) para sua 

execução. Primeiramente, as mãos ficavam nas pernas, com as palmas viradas para baixo. Antes 

de tocar, o aluno falava o nome da nota e o dedo que iria executar. Porém, antes mesmo de tocar 

na tecla, os olhos se moviam, procurando rapidamente a localização no teclado e, somente 

depois, as teclas eram tocadas juntas. Logo depois as mãos voltavam para o colo, repetindo a 

mesma sistematização para toda a peça. O autor afirma que esse procedimento metodológico 

de treino é muito importante para que o aprendizado seja sedimentado na mente.  

 

Não olhe para as mãos. Sempre olhar de baixo para cima, primeiro a pauta da mão 
esquerda (clave de fá) e depois a pauta da mão direita (clave de sol), só depois disso 
toque as notas juntas. Esse exercício força você a se tornar consciente de cada altura. 
Somente dois minutos por dia, todos os dias (RICHMAN, 1985, p. 39, tradução 
nossa).  

 

 
Ele informa que a repetição é necessária até chegarmos a falar uma nota na velocidade 

de um segundo, sem nenhuma hesitação (Exemplos musicais 7 a 10).    
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Exemplo musical 7 – Exercício nº 1 de fixação de notas no teclado do livro Super Sight-Reading Secrets, 
de Richman (1985) 

Fonte: RICHMAN (1985, p. 24) 
 

 

 

 

 

Exemplo musical 8 – Exercício nº 2 de fixação de notas no teclado do livro Super Sight-Reading Secrets, de 
Richman (1985) 

Fonte: RICHMAN (1985, p. 24) 

 

 

 

 

Exemplo musical 9 – Exercício nº 3 de fixação de notas no teclado do livro Super Sight-Reading Secrets, de 
Richman (1985) 

Fonte: RICHMAN (1985, p. 24) 
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Exemplo musical 10 – Exercício nº 4 de fixação de notas no teclado do livro Super Sight-Reading Secrets, de 

Richman (1985) 

 

Fonte: RICHMAN (1985, p.24) 

 
 

Dessa forma, para este exercício em específico, temos uma bula da sequência para a 

qual devemos nos atentar. Primeiro devemos dizer a nota em voz alta, depois achar a tecla com 

os olhos e, logo após, movimentar a mão rapidamente para tocar – e assim consecutivamente. 

É importante seguirmos cada passo de maneira relaxada e confiante, sem correr. Se houver 

algum erro, é sinal de que não se respeitou o passo a passo e se saltou alguma etapa. O cérebro 

precisa entender a sistematização, de modo que desenvolva cada etapa por vez, 

conscientizando-se de cada passo, para que automatize as funções corporais, até que tudo 

aconteça de forma harmoniosa (RICHMAN, 1985). 

Após praticarmos os exercícios de Kember (2005), experimentamos algumas peças de 

piano a quatro mãos. No livro More Piano Sight-Reading, do mesmo autor, encontramos 

exercícios a serem feitos em dupla, pois o teórico acredita que a fluidez da leitura à primeira 

vista pode ser treinada a quatro mãos, pelo simples fato de manter o pianista tocando sem 

interrupções – já que está completando o sentido do texto musical pelo colega ao lado e vice-

versa. Assim, os participantes praticaram o exercício de número 25, localizado na página 13 

(Exemplo musical 11).  
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Exemplo Musical 11 – Exercício de LMPV a quatro mãos proposto por Kember (2005)   

Fonte: More Piano Sight-Reading, livro II, n. 25 (KEMBER, 2005, p. 30) 
 

 

4.7.5 Aula 5 

 
Na quinta aula, trabalhamos com formação de acordes de tríades maiores, menores, 

aumentadas e diminutas. Baseados no método de Richman (1985), voltado a exercícios que 

desenvolvem a “orientação no teclado”, encontrados nas páginas 33 e 34 do método citado, 

orientamos a construção dos acordes seguindo o teclado de forma cromática (Dó, Dó#, Ré, Ré#, 

Mi, Fá e assim por diante). Todos os alunos se sentaram ao piano e executaram os quatro 

acordes, com as duas mãos, em pelo menos três campos harmônicos. O exercício foi feito em 

ordem crescente das notas, de Dó a Si, de maneira que o participante continuasse a sequência 

de três que o colega anterior havia terminado, até que todos tivessem participado.  

No segundo momento da aula, realizamos uma leitura à primeira vista ao piano. Os 

participantes fizeram suas escolhas de leitura a partir dos livros apresentados pela professora, a 

saber: Harris (2008) – Improve your Sight-Reading, volume 2; Kember (2004) – Piano Sight-

Reading, volume 1; Schäfer (1908) - Sight Reading Exercises, op. 45, livro I e Schumann (1887) 

- Álbum para Juventude, op.68. 

 

 

 



133 
 

 
 

 4.7.6 Aula 6 

 

Neste encontro, iniciamos o segundo bloco de aulas do conteúdo cinestésico, que segue 

até a aula de número 10 com exercícios voltados para essa temática. 

 Utilizamos o exercício de Richman (1985) que se encontra na página 32 do livro Super 

Sight-Reading Secrets, na seção que trabalha os “Treinos de senso de toque absoluto”. O autor 

nos convida a conhecer profundamente o teclado de forma que, pelo tato, venhamos a ter 

informações das notas.  

Primeiramente, convidamos um aluno por vez a sentar-se ao piano e a mover as mãos 

em paralelo, espalmadas e com os dedos flexíveis, tocando nos grupos idênticos de duas teclas 

pretas, nas oitavas vizinhas. Após identificar o grupo, pedimos que curvasse os dedos, tocando 

na ponta da tecla, de modo que o peso do braço fosse usado para que o toque ficasse audível. 

Após tocar, pedimos que deslizasse as mãos para um novo grupo de duas teclas pretas. Esse 

procedimento foi repetido de modo ascendente e descendente, até que chegasse ao fim das 

teclas, sempre respeitando a nova posição (grupo de duas teclas pretas).  

Posteriormente, pedimos a cada pianista que repetisse o exercício com o grupo de três 

teclas pretas. A bula para realizar esse exercício foi orientada de acordo com Richman (1985, 

p. 33) “1) sinta com as mãos espalmadas; 2) curve; 3) toque; 4) repita no próximo grupo”. Todos 

os alunos participaram e concluíram a tarefa, embora alguns apresentassem mais destreza do 

que outros. 

 

 

4.7.7 Aula 7 

 

Nesta aula, trabalhamos a espacialidade no piano entre o grupo das três teclas pretas e 

das duas teclas pretas. Baseados no método de Richman (1985), na parte de exercícios 

reservados para trabalhar a “orientação no teclado”, fizemos o reconhecimento das notas MI e 

SI, que representam a primeira tecla branca dos grupos de teclas pretas, e FÁ e DÓ, que se 

encontram nas teclas brancas, abaixo ao grupo das teclas pretas. O exercício praticado instruía 

que, ao nos sentarmos no centro do piano, deveríamos colocar as mãos espalmadas no teclado 

de modo que o dedo polegar alcançasse a borda do teclado, fazendo com que o pulso não fosse 

levantado. Enquanto as mãos se mantinham quietas, os dedos se estendiam para encontrar o 

grupo das notas indicadas – SI e MI; FÁ e DÓ. Esse exercício foi feito por cada um dos 
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participantes, de forma ascendente e descendente.  

Além de melhorar o senso relativo de toque, essa habilidade nos prepara para o 

posicionamento correto para se tocar escalas. Se optarmos por começar o treino pensando nos 

intervalos das notas SI e MI, e das notas FÁ e DÓ, podemos pensar, respectivamente, nas 

escalas de Si Maior e de Re bemol Maior. Ambas são similares topograficamente, inclusive nas 

mudanças de posição da mão, sendo um bom preparo para o estudo das demais escalas. 

Começamos, então, com o treino bem devagar, iniciando com o toque das mãos nas teclas, já 

tendo os pianistas alcançado a conscientização necessária, com o trabalho feito anteriormente 

(sentir os grupos de notas indicados). 

As escalas trabalhadas foram as de Si Maior e de Re bemol Maior. As escalas foram 

feitas de mãos juntas em toda a extensão do piano. Após os exercícios das escalas, trabalhamos 

a progressão V-I das tonalidades indicadas anteriormente (Si Maior e Re bemol Maior). Outras 

progressões foram  trabalhadas, estas indicadas por Smith (1978) nos modelos cadenciais, 

ilustrados nos Exemplos musicais 12 e 13. No último compasso, completando a cadência, 

ocultamos as notas escritas na partitura, de modo que o aluno pudesse inferir na hora de tocar, 

tendo como regra a estrutura de escrita já realizada. 
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Exemplo musical 12 - Exercícios de cadências musicais bloco 1 (cadências em círculos) indicados por Smith 
(1978)  

Fonte: SMTH (1978, p 28) 
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Exemplo musical 13 – Exercício de cadências musicais - bloco 2 (cadências em círculos) indicados por Smith 
(1978) 

Fonte: SMITH (1978, p.28) 
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4.7.8 Aula 8 

 
A oitava aula é a terceira do bloco 2, que tem como foco os conteúdos cinestésicos da 

leitura musical à primeira vista. Esta, em específico, propõe um trabalho que desenvolve a 

importância da visão periférica, do tato e da percepção auditiva. Primeiramente, foi colocada 

uma partitura na estante do piano e pedimos que cada estudante se sentasse na posição correta 

para tocar. Logo depois, pedimos que – olhando para a partitura, com os dois dedos polegares 

posicionados no dó central – o aluno abrisse a mão na distância de uma oitava (ascendente com 

a mão direita e descendente com a mão esquerda) para encontrar a nota Dó. Porém, não poderia 

olhar para o teclado, mas, sim, manter seu olhar fixo na partitura enquanto movesse as mãos. 

Alguns alunos tiveram dificuldades em ter esse espaço fixado na mente. Tiveram que trabalhar 

a noção de espaço de oitavas durante a semana com o mesmo exercício proposto. Baseamos 

este exercício em Le Corre (2002), ao trabalharmos a fixação da visão. O autor esclarece que, 

quando vemos, transmitimos informações visuais ao cérebro. Nesse momento, o olho fixa a 

imagem, realizando uma breve parada no objeto que se observa. No centro dessa fixação, a 

imagem transmitida ao cérebro é precisa, porém, se o olho não fixa, a imagem se torna confusa. 

Dessa forma, devemos estar conscientes dos pontos de fixação central, para que seja transmitida 

uma imagem clara ao cérebro. Quanto mais periférica a visão, mais imprecisa e intuitiva esta 

chega ao cérebro (LE CORRE, 2002).  

Depois de uma explanação acerca da fixação e da visão periférica, fizemos dois 

exercícios que trabalham essa consciência e treinam os estudantes para desenvolverem na 

leitura seus pontos de fixação e os de visão periférica. Ele tem como objetivo tornar o leitor 

ciente das suas ações, com o propósito de organizá-las da maneira ideal durante a leitura, 

treinando o olhar para fazer apenas uma fixação por vez no centro de cada compasso. As 

medidas entre os compassos são espaçadas, para que o olho consiga separar mais facilmente 

uma fixação por vez. Desta forma, o participante coloca o seu olhar em cada compasso na ordem 

que se apresenta e fixa o olhar de preferência uma só vez no ponto azul localizado na partitura. 

Ele não deve mover o olhar para ver todas as notas que compreendem o compasso, mas deve 

tomar consciência de que a nota que ultrapassa o seu ponto de fixação está presente para ser 

tocada. O exercício trabalhado foi o de número oito do livro em forma de apêndice de textos 

musicais de Le Corre (2002), ilustrado aqui nos Exemplos musicais 14 e 15.  
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Exemplo musical 14 – Exercício nº1 de ponto de fixação proposto por Le Corre (2002) 

 
Fonte: LE CORRE (2002, p. 8) 
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Exemplo musical 15 - Exercício de LMPV nº2 de ponto de fixação proposto por Le Corre (2002) 

 
Fonte: LE CORRE (2002, p.8) 

 

 

Como último exercício, ilustrado como no Exemplo musical 16, os alunos trabalharam 

o de número seis do livro em forma de apêndice de textos musicais de Le Corre (2002). 

Praticamos com metrônomo, sendo que, a cada linha, começando do número 1, aumentávamos 

o tempo marcado. Começamos com a marcação metronômica de 50= na primeira linha do 

exercício seis.  

O autor oferece as seguintes instruções para a realização do exercício: 

 

 
*Com as mãos nos joelhos, fixe a primeira nota a ser tocada na partitura. Sem afastar 
o olhar da partitura, tente perceber “o melhor possível” a área do teclado onde esta 
nota está localizada.  
*Quando você tiver localizado a nota no teclado mentalmente, apresente-o com um 
gesto claro e determinado. É importante que você toque sem o auxílio de suas 
sensações táteis: não coloque a mão no teclado antes de tocar; apenas sua visão deve 
guiá-lo. Verifique a precisão da nota tocada (através do olho e do ouvido) e coloque 
a mão de volta nos joelhos. 
*Faça a mesma nota após nota, muito lentamente, sem estar amarrado a um tempo.  
Esses exercícios são progressivos: a visão periférica diminui à medida que o olho lê 
um exercício localizado mais alto na pontuação; as notas tocadas estão cada vez mais 
distantes do centro do teclado, área onde a visão é menos distinta. Não hesite em fazer 
o mesmo exercício várias vezes para obter algum controle sobre sua visão antes de 
passar para o próximo exercício. [...] Lembre-se de que o objetivo deste exercício é 
refinar sua visão periférica do teclado, não fazer um exercício “perfeito”! Tocar é, 
portanto, apenas a parte final de um processo: o mais importante é o momento que 
antecede a preparação para tocar, momento durante o qual você percebe com acuidade 
o teclado (LE CORRE, 2002, p. 15, tradução nossa).  
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É importante observar que Le Corre dispõe os exercícios de baixo para cima, ou seja, 

o exercício n.1 está na parte inferior da página. Ele usa desse recurso para que, nos primeiros 

exercícios, a visão esteja mais próxima das mãos, fazendo com que a dificuldade seja 

progressiva, à medida que o pianista eleva o olhar para tocar os últimos exercícios.  

 
 

Exemplo musical  16  – Exercícios de leitura com saltos de intervalos de notas elaborado por Le Corre (2002) 
 

 
 

Fonte: LE CORRE (2002, p.6). 
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4.7.9 Aula 9 

 

Utilizamos para essa aula o livro de leitura à primeira vista de Palmer, Manus e Lethco 

(1995). A obra foi elaborada em encartes, para que possamos fazer a leitura em pequenos 

cartões. Uma página é dividida em quatro partes e cada uma delas contém quatro compassos. 

O propósito do livro é proporcionar ao pianista várias possibilidades de LMPV, com variadas 

combinações. Para tal treinamento, os autores organizam o livro nas posições: 1) Dó; 2)  

Sol; 3)  Média posição de Dó e 4)  Posição de Sol com a oitava mais alta na mão esquerda. 

Cada seção contém oito páginas, numeradas de um a oito. Cada página é dividida em quatro 

segmentos, cada um contendo uma linha musical. Primeira linha = A; segunda linha = B; 

terceira linha = C e quarta linha = D. 

O livro possui uma listagem de todas as combinações possíveis para as páginas da 

esquerda de cada seção. Ao ajustá-las para uma nova combinação de linhas musicais, uma nova 

é definida automaticamente à direita, permitindo ao aluno ler duas páginas de cada vez. Como 

as páginas da esquerda são sempre ímpares e numeradas, apenas os números 1,3,5,7 aparecem 

abaixo. 

Deve-se começar a nova posição da mão tocando primeiro as configurações numéricas 

da página esquerda (seguidas pelas configurações das páginas da direita). Os números devem 

ser lidos de cima para baixo. Isso significa que as páginas de 1 a 8 serão lidas em cada seção, 

como se o livro fosse aberto da maneira usual, sem as folhas separadas. O livro traz uma relação 

de combinação de números em forma de blocos para facilitar a seleção na prática da leitura à 

primeira vista, como demonstrado pelo Quadro 7. 
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Quadro 7 - Exercício de LMPV com várias possíveis combinações de melodias e acordes criado por 
Palmer, Manus e Lethco (1995)  

Fonte: PALMER; MANUS; LETHCO (1995, p.2). 

 

 

Nessa aula, fizemos a demonstração de tipos de escrita musical, acordes no estado 

fundamental, primeira inversão, segunda inversão, acordes com sétima, posição fechada e 

aberta, dentre outros. Para conhecermos as diferentes formas de escrita musical, 

exemplificamos a prática a partir de Schumann (1887) - Álbum para Juventude, op.68. 

Analisamos as peças do álbum, da página dois até a página 15. São quatorze peças com escritas 

diversas, como melodia na mão direita e acorde quebrado na esquerda, escrita coral, acordes 

compondo uma melodia, uníssono em oitavas procedido de finalizações com acordes, melodia 

na mão esquerda com acordes na mão direita, melodia sobreposta a arpejos na mão direita e 

esquerda, vozes intermediárias, terças invertidas (mão direita descendente e mão esquerda 

ascendente) e mudanças de clave em uma mesma mão (Exemplos musicais 17 a 22). As 

diferentes peças foram analisadas em uma leitura prévia e posteriormente os alunos escolheram 

qual desejariam tocar.    
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Exemplo musical 17 - Exercícios de leitura com as duas mãos, melodia na mão direita acompanhada de acordes 

quebrados na mão esquerda 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Álbum para Juventude, op.68 (SCHUMANN, 1887, p. 37) 

 
 

 

 

Exemplo musical 18 - Exercícios de LMPV melodia sobreposta a acordes formados na mão direita e esquerda 

 

Fonte: Álbum para Juventude, op.68 (SCHUMANN, 1887, p. 45) 
 

 

 

 

Exemplo musical 19 - Exercícios de LMPV em escrita coral 

 
Fonte: Álbum para Juventude, op.68 (SCHUMANN, 1887, p. 42) 
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Exemplo musical 20 - Exercícios de LMPV com melodia e vozes intermediárias na mão direita e 
acompanhamento de acordes na mão esquerda 

Fonte: Álbum para Juventude, op.68 (SCHUMANN, 1887, p. 38) 

 

 

Exemplo musical 21 - Exercícios de LMPV com melodia na mão direita em staccato e pequenas articulações 
em ligadura. Acordes na mão esquerda que se apresentam por vezes com notas suprimidas, no estado 

fundamental, ou ainda na segunda inversão 

Fonte: Álbum para Juventude, op.68 (SCHUMANN, 1887, p. 46) 
 

 

 

Exemplo musical 22 - Exercícios de LMPV com melodia na mão esquerda em legato e acompanhamento de 
acordes na mão direita apresentados no estado fundamental e inversões 

 

Fonte: Álbum para Juventude, op.68 (SCHUMANN, 1887, p.41) 
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4.7.10 Aula 10 

 

Desenvolvemos cartões musicais, com variados tipos de escrita, para trabalharmos a 

visão na leitura (pontos de fixação e visão periférica). Assim, distinguimos o que o olho fixa 

primeiro e o que enxerga depois (visão periférica). Cada aluno sentava-se ao piano e tocava o 

cartão que o professor escolhia, porém tinha que desenvolver a fixação. A partir do momento 

em que o olho fixasse a área em marcação, o olhar não poderia sair daquele ponto. O que 

procedesse do ponto fixo, deveria ser tocado exercendo a visão “embaçada” do compasso. 

Todos os alunos praticaram e alguns levantaram o questionamento de que jamais teriam 

pensando em desenvolver a visão periférica, já quem na maioria das vezes, procuravam a 

fixação em todo o compasso.  

Após treinarmos a fixação e a visão periférica, praticamos a leitura. Dessa vez, os 

participantes do estudo ficaram livres para escolher algumas peças fornecidas pela professora. 

Elas eram conhecidas – como temas de filmes, por exemplo –, todas com arranjo para piano a 

quatro mãos, extraídas do livro de Austin (2007), Teaching Little Fingers To Play Disney ( 

Exemplo musical 23).  

 

Exemplo musical 23 – Can You Feel the Love Tonight – peça a 4 mãos com arranjo de Austin (2007). Letra “a” 
piano secondo, letra ”b” piano primo 

 
a) secondo 
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b) primo 
 

Fonte: AUSTIN (1994, p. 21) 
 

 

4.7.11 Aula 11 

 

A décima primeira aula inicia parte do bloco três, que trabalha os conteúdos auditivos 

da leitura musical à primeira vista. Esse quadro de exercícios foi pensado no desenvolvimento 

da percepção auditiva. Iniciamos com exercícios de acordes perfeitos maiores, menores, 

aumentados e diminutos. Estes foram nos campos harmônicos de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. 

Os alunos fizeram toda a sequência como disposto acima e, ao mesmo tempo em que tocavam, 

eram conscientizados dos sons que cada estrutura harmônica apresentava, bem como das alturas 

das notas. Para cada acorde tocado, os alunos precisavam cantar as notas que caracterizavam o 

modo maior, menor, aumentado e diminuto. Depois de o terem feito na ordem apresentada, 

tiveram que tocar e cantar na ordem surpresa, dada pelo professor. Assim, a percepção auditiva 

era fortalecida através dos sons mentais, que, primeiramente, imaginavam e, posteriormente, 

confirmavam, na medida em que tocavam as teclas, fazendo o som ecoar.  

Após o trabalho com os acordes, distribuímos leituras à primeira vista para serem feitas 

ao piano. Os participantes fizeram suas escolhas a partir dos livros apresentados pela professora, 

a saber: Harris (2008) – Improve your Sight-Reading, volume 2; Kember (2004) – Piano Sight-

Reading, volume 1; Schäfer (1908) - Sight Reading Exercises, op. 45, livro I;  Schumann (1887) 

- Álbum para Juventude, op.68. 
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4.7.12 Aula 12 

 

 Este encontro abriu o bloco dos exercícios que primam pelo viés auditivo, trabalhando 

a inversão dos acordes maiores, menores, aumentados e diminutos, primeiramente os acordes 

naturais. Pedimos que apurassem seus ouvidos e cantassem internamente as notas que 

caracterizavam as mudanças nos acordes pedidos. Passada esta etapa, pedimos aos participantes 

que subissem ou descessem meio tom e praticassem. Posteriormente, pedimos que fizessem 

esses acordes e suas inversões sem olhar para o teclado, como no Exemplo musical 24 (o círculo 

representa o estado fundamental, 1ª inversão como mostrado pelo triângulo e a 2ª inversão 

representada pelo retângulo), fixando seu olhar para frente, como se estivessem lendo uma 

partitura no piano. Uma segunda opção para esse exercício foi trocar a ordem das inversões em 

cada mão. Assim, na primeira sequência de acordes na mão direita o aluno tocou o estado 

fundamental, enquanto a mão esquerda tocou a 2ª inversão, após, as duas tocaram a 1ª inversão 

e por último a mão direita tocou a 2ª inversão e a esquerda o estado fundamental. O segundo 

passo era repetir o procedimento, porém falando o nome de cada acorde antes de tocá-lo. E o 

terceiro passo, que explora todo o teclado, fazia o aluno se sentir à vontade em movimentar os 

dedos e fôrmas dos acordes nas teclas, como apresentado no Exemplo musical 25. No segundo 

momento da aula, praticamos a LMPV ao piano de peças e livros indicados pelos próprios 

alunos do laboratório.  

 

 

Exemplo musical 24 - Exercício de inversão de acordes cruzados – marcações em círculo indicam estado 
fundamental; em triângulo, 1ª inversão e em retângulo, 2ª inversão 

 

 

Fonte: RICHMAN (1985, p. 35) 
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Exemplo musical 25 – Exercício de acordes explorando todo o teclado, idealizado por Richman (1985) 

 

Fonte: RICHMAN (1985, p.36) 
 

 

4.7.13 Aula 13 

 

 Nesta aula, trabalhamos exercícios de leitura bem simples. Antes que os alunos fossem 

ao piano para tocar, pedimos que cuidadosamente lessem mentalmente a partitura. 

Primeiramente, os ritmos, depois que solfejassem a mão direita e só então solfejassem a mão 

esquerda, sempre mentalmente, sem produzir som. Após esse trabalho, deveriam pegar a 

partitura e tocar mentalmente com a mão no colo, sem mexer os dedos. Depois de todo o 

processo, os participantes poderiam ir para o piano tocar o que prepararam mentalmente.  

 No segundo momento da aula, praticamos leitura musical à primeira vista seguindo os 

procedimentos feitos anteriormente. Os alunos fizeram suas escolhas de leitura a partir dos 

livros Harris (2008) – Improve your Sight-Reading, volume 2 e Kember (2004) – Piano Sight-

Reading, volume 2; Schäfer (1908) - Sight Reading Exercises, op. 45, livro I (vide Exemplos 

musicais 26, 27, 28). 

 

Exemplo musical 26 – Exercício de LMPV em Fá Maior criado por Harris (2008) 

 
Fonte: Improve your Sight-Reading, nível 2 (HARRIS, 2008, p.16) 
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Exemplo musical 27 – Exercícios de LMPV a quatro mãos (professor e aluno) 

Fonte: Piano Sight-Reading 2, n.11 (KEMBER, 2004) 

 

 

 
Exemplo musical 28 – Exercícios de LMPV em Sol Maior criado por Schafer (1908) 

 
Fonte: Sight Reading Exercises, op. 45, livro I, n. 24 (SCHÄFER, 1908, p.24) 

 

 

 
4.7.14 Aula 14 

 
 Esta aula foi dedicada à inferência musical. Os exercícios eram escolhidos pela 

professora, de modo que o último compasso era tapado através de um papel em branco. Os 

alunos tiveram que “adivinhar” a cadência final, bem como as notas que formavam o acorde. 

Isso se deu pelo padrão de escrita, visto anteriormente na música. Assim, os alunos 

identificavam as terminações. Para esses exercícios, utilizamos Smith (1978) e alguns corais de 

Bach (1722). Após as aferições, os alunos praticaram a leitura à primeira vista a partir de 



150 
 

 
 

exercícios de acompanhamento ao piano de Kember (2004) – Piano Sight-Reading, volume 3 

(vide Exemplo musical 29 e 30). 

 

 

Exemplo musical 29 – Exercícios de LMPV em Ré Maior de acompanhamento para instrumento solista 

 
Fonte: Piano Sight-Reading 3 (KEMBER, 2004, n.87) 

 

 

 

 

Exemplo musical 30 – Exercícios de LMPV em Dó Maior de acompanhamento para instrumento solista, 
proposto por Kember (2004) 

 

Fonte: Piano Sight-Reading 3 (KEMBER, 2004, n.87) 
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4.7.15 Aula 15 

 

Na última aula do laboratório de pesquisa, utilizamos a leitura à primeira vista livre. 

Pedimos que os participantes levassem partituras de nível iniciante e intermediário, solo ou a 

quatro mãos, para praticarmos – lembrando da pré-leitura, da bula e de algumas considerações 

deixadas por Csikszentmihalyi (1999) a respeito de metas claras e retorno imediato; desafio 

equiparado às habilidades; concentração profunda; controle de desempenho; transformação do 

tempo; atividade reflexiva transcendente ao self e experiência autotélica. 

 

 
4.8 Instrumentos de coleta de dados 

 
O levantamento dos dados envolveu documentos como termo de consentimento, 

questionários, entrevista e relatórios, como se pode verificar na disposição das fases ilustradas 

na Tabela 2. Neste último, proveniente dos laboratórios, constavam informações como data, 

local, turma, método base, impressões dos alunos, facilidades, dificuldades, evolução, não 

evolução, teorias, percentual de estudo e frequência (Apêndice 4). Esta descrição das atividades 

e práticas desenvolvidas formou o diário de observação, que se deu na pesquisa-ação. 

 

Tabela 2 – Etapas metodológicas 

FASES PERIODICIDADE ATIVIDADES AMOSTRAS 
QUANTIDADE DE 

DOCUMENTOS 
GERADOS 

1 
1o encontro do 
laboratório de LMPV 

Termo de consentimento 
esclarecido  
 

19 
participantes 

19 

2 Semanal  
Relatórios descritos dos 
laboratórios / pesquisa-ação 

19 
participantes 

15 

3 
5º encontro 
laboratorial 

Questionário 1, 
semiestruturado com 
questões de múltipla escolha 
com respostas abertas 

19 
participantes 

19 

4 10º encontro 
laboratorial 

Entrevista estruturada com 
resposta abertas 

19 
participantes 

19 

5 
Após o 15º encontro 
laboratorial 

Questionário DFS –2/  
online  
Questionário tipo likert 
nomeado: Escala de Flow 
Disposicional Longa (DFS-2) 
– geral. 

19 
participantes 

19 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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A coleta de dados com priorização na observação é uma importante estratégia para 

conseguir informações que são próprias da realidade, mas se mostram, muitas vezes, 

enigmáticas no primeiro momento. Representa um sistema de investigação proveniente da 

antropologia20 e que ajuda na obtenção de evidências relacionadas aos objetivos, das quais os 

sujeitos participantes não necessariamente têm consciência, mas que oferecem explicações 

sobre seus comportamentos (MARCONI; LAKATOS, 2002).  

A técnica de nossa preferência foi a observação direta, que facilita a compreensão do 

comportamento dos participantes. O pesquisador precisa estar presente fisicamente, 

monitorando os acontecimentos. Assim, como vantagem, é uma técnica que permite 

flexibilidade, pelo registro seguido às atividades. “O pesquisador também é livre para trocar de 

lugar, mudar o foco das observações ou concentrar-se em fatos inesperados, além de permitir a 

comparação entre as informações recebidas das pessoas pesquisadas e a própria realidade” 

(SILVA; FOSSÁ, 2015, p.15).  

Desta forma, primando por esta metodologia como procedimento padrão, foi 

distribuído, no primeiro encontro do laboratório de pesquisa de LMPV, um termo de 

consentimento esclarecido, que foi assinado por cada participante e que estabelecia os termos 

do acordo para a sua participação na pesquisa. Durante os laboratórios, foram distribuídos ainda 

dois questionários e foi realizada uma entrevista.  

O primeiro questionário semiestruturado foi aplicado na quinta aula do laboratório de 

LMPV e contou com seis questões de múltipla escolha, podendo o respondente escolher uma 

ou mais opções dentre as oferecidas. As duas últimas questões foram formuladas de forma que 

o participante pôde desenvolver de forma livre suas experiências relacionadas ao laboratório de 

leitura musical à primeira vista. O foco era o desenvolvimento da prática em questão, vista no 

instrumento (Apêndice 2). 

A entrevista estruturada fenomenológica com respostas abertas, aplicada no décimo 

encontro do laboratório, teve como roteiro questões estruturais do flow relacionadas às 

experiências individuais de cada participante (Apêndice 3). 

O segundo questionário foi aplicado após serem completados os quinze encontros. A 

plataforma online, conhecida como Mindgarden, dispõe da Escala de Flow desenvolvida por 

Susan A. Jackson, Robert C. Eklund e Andrew J. Martin, que tem como propósito aferir o fluxo. 

A Escala supracitada, do tipo likert, conhecida como mensuração multi-item, pertence ao 

 
20 A antropologia, ou a maior parte do exercício antropológico, opta por desvendar o processo de como, quando e 
quais valores participam das interações entre os indivíduos e podem vir a constituir-se como pontes ou diques, 
influenciando o processo de decisão.  
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campo científico de observação dos fenômenos sociais, cuja finalidade é medir atitudes por 

meio de opiniões de forma objetiva (LIKERT, 1932). Assim, avalia a experiência psicológica 

ideal do fluxo, em total absorção na atividade em questão. Quando o indivíduo se encontra no 

flow, age com confiança e facilidade, geralmente em níveis elevados de desempenho.  

Um conjunto de escalas foi desenvolvido – as escalas de fluxo longo, curto e central –

, fornecendo uma gama de instrumentação para atender a uma diversidade de pesquisas e 

propósitos aplicados, incluindo domínios de desempenho. A que mais se adequou à nossa 

proposta foi a Escala de Fluxo Disposicional Longa (DFS-2) – geral.  

 
 

4.8.1 Questionários  

 
 Aplicou-se um questionário do tipo semiestruturado, aplicado ao final do quinto 

encontro do laboratório, que oportunizou aos participantes marcar as alternativas que mais se 

adequaram as suas vivências. As duas últimas questões foram dissertativas, formuladas e 

direcionadas para que os participantes relatassem suas opiniões e foram respondidas no próprio 

laboratório.  

A pergunta de número 1 tratava da experiência que os participantes tiveram com a 

leitura à primeira vista no instrumento depois de sua participação. As respostas foram fechadas 

e sistematizadas em quatro alternativas: piorou; se manteve igual; melhorou e melhorou muito.       

A segunda pergunta foi pensada de forma mais generalizada, abordando situações reais 

de LMPV do cotidiano dos alunos. Desta forma, apresentamos 17 alternativas afirmativas que 

os participantes deveriam marcar, caso já tivessem vivenciado tais situações. A única pergunta 

semiaberta, que oferecia espaço para o aluno exemplificar a melhora do seu potencial, foi 

apresentada na alternativa seis.  

A terceira questão investigava o impacto que os procedimentos metodológicos 

desenvolvidos na pesquisa do laboratório de leitura musical à primeira vista pudessem ter tido 

sobre os alunos. Foi utilizada a escala likert, contendo cinco níveis de respostas: (0) não aprendi 

nada com esta metodologia; (1) nenhuma importância; (2) importante; (3) muito importante e 

(4) extremamente importante. As dez afirmações foram baseadas nas ações que trabalhamos 

nos encontros do laboratório: não olhar para o teclado (usar a visão periférica); olhar para 

partitura; fluidez; não deixar que o erro atrapalhe a continuar; trabalhar o ritmo primeiramente; 

trabalhar sempre com mãos juntas na leitura; nunca se esquecer da bula antes de tocar; tocar 

em dupla; tocar sentindo o teclado (usar o tato) e trabalhar os acordes e suas inversões.  
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A quarta pergunta tratava da leitura musical à primeira vista e da sistematização dos 

estudos individuais e da quantidade de vezes que o estudo foi praticado semanalmente. Para 

essas inquirições, o participante do laboratório de leitura musical à primeira vista tinha as 

opções de marcar as respostas entre as variáveis: (  ) não estudei; (  ) uma vez por semana ou 

menos; (  ) duas vezes por semana; (  ) três vezes por semana; (   ) mais de três vezes por semana 

e (  ) todos os dias.  

Já a quinta questão tratava do comprometimento pessoal que os participantes tiveram 

com o laboratório Em uma escala de um a dez, aferiam suas notas de participação e importância. 

Na sexta questão, por sua vez, relacionamos o processo motivacional do participante e o 

laboratório de leitura musical à primeira vista. Os alunos tiveram três hipóteses de respostas: (  

) sem motivação nenhuma; (  ) pouca motivação; (   ) bastante motivação e feliz.  

As duas últimas questões foram elaboradas para serem respondidas de forma 

dissertativa. Os participantes, nesse momento, tiveram liberdade para expressar seus 

pensamentos de forma particular. Dessa maneira, a sétima inquirição abordava os aspectos 

positivos que o próprio participante teria observado no treinamento ao longo do laboratório de 

leitura musical à primeira vista. A oitava e última questão tratava dos aspectos negativos 

observados.  

 

 
4.8.2. Entrevista 

 
No décimo encontro do laboratório de LMPV foi aplicada uma entrevista estruturada 

descritiva com respostas abertas (Apêndice 3). Na formulação das perguntas básicas, tivemos 

o critério de apoiá-las nas teorias e hipóteses que sustentam esta tese. Triviños (1987) esclarece 

que os questionamentos levantados dariam frutos a novas hipóteses, surgidas a partir das 

respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. 

Desta forma, o autor complementa, assegurando que a entrevista semiestruturada favorece “não 

só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade” (TRIVIÑOS, 1987, p.152), conservando a presença consciente e atuante do 

pesquisador no processo de coleta de informações.  

Em uma linha fenomenológica, organizamos os questionamentos para que, de forma 

clara, pudéssemos descrever os fenômenos concernentes à leitura musical à primeira vista e ao 

estado de flow. Assim, as perguntas descritivas tiveram importância para a descoberta dos 

significados dos comportamentos das pessoas de determinados meios culturais.  
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Numa linha histórico-cultural (dialética), as perguntas poderiam ser designadas como 

explicativas ou causais. As questões foram abertas, pois entendemos que, neste caso, podem 

dar um fluxo mais livre para que as ideias se manifestem, como forma de esclarecimento da 

peculiaridade humana. O roteiro conteve inquirições para que a investigação das características 

sobre o flow e a leitura à primeira vista fossem associadas de forma clara. 

A estruturação do roteiro foi baseada no referencial teórico sobre LMPV e experiências 

relacionadas ao estado de flow, tendo como base a teoria de Csikszentmihalyi (1975; 1990). 

Dentre dezenove alunos, doze participantes da entrevista responderam-na no próprio 

laboratório, o que se deu em um período médio de 20 minutos. Outros sete entrevistadores 

enviaram sua participação por e-mail.   

A entrevista se desenvolveu em quatorze tópicos que apresentaremos a seguir. Como 

nota explicativa inicial para cada inquirição, os alunos precisaram permanecer atentos à 

palavra-chave que aparecia em parênteses ao final de cada questão. Cada tópico consistia em 

uma pergunta-chave, feita de maneira informal. Algumas questões possuíam uma pergunta 

complementar (P.C.), que serviu como apoio para que a pergunta principal fosse respondida, 

caso o entrevistado sentisse a necessidade de entender a questão sob uma nova perspectiva. As 

palavras-chave que apareceram em cada inquirição serão mostradas em itálico na descrição 

abaixo. 

A primeira questão tratou do interesse do participante em desenvolver 

progressivamente a LMPV. Para tanto, a motivação foi o enfoque principal.  

A segunda pergunta abordou a emoção no momento da prática em questão: como 

percebiam seu estado de espírito e seu interior (calmo, nervoso, ansioso, medroso, feliz, 

confiante, dentre outras opções).  

A terceira questão referiu-se aos pensamentos: o que sentiam quando praticavam a 

LMPV? O que pensavam e em que pensavam durante esta atividade?  

Na quarta questão, a pesquisadora pediu que descrevessem o que os alunos não 

pensavam no ato da leitura musical à primeira vista.  

A ansiedade foi foco na quinta questão. Pedimos que os participantes comentassem 

suas experiências relacionadas à ansiedade e à leitura.  

Dificuldades e desafios foram refletidos na sexta inquirição. Pedimos que nos 

contassem que desafios enfrentavam durante a prática.  

Na questão seguinte, a sétima, nossa atenção se voltou para as habilidades que 

precisam ser construídas para uma boa LMPV.  
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Na oitava questão, nos baseamos na pesquisa de Kamei (2014) sobre o flow. 

Colocamos a figura de uma balança e pedimos que, em um lado, os alunos visualizassem os 

desafios e dificuldades e, do lado oposto, imaginassem as habilidades na leitura musical à 

primeira vista. Assim, pedimos que pensassem no momento da prática e analisassem se sua 

leitura estava fluida e agradável e se estava apresentando bom desenvolvimento. Perguntamos 

se existia um lado da balança que pendesse mais que o outro ou se suas habilidades estavam em 

consonância com os desafios que enfrentavam.  

A nona pergunta se referia à atenção ao longo das atividades propostas.  

A décima foi concernente ao controle no momento da prática: como se sentiam os 

participantes? Tudo estava sob controle?  

Já a décima primeira questão tratava do feedback dos próprios alunos a respeito de 

suas experiências de leitura.  

Na décima segunda questão, tratou-se do tempo cronológico na leitura à primeira vista 

fluída – ele passa rápido ou devagar? Ou por acaso não é percebido?  

Na décima terceira pergunta pedimos para que os alunos transcrevessem sua sensação 

ao concluírem uma LMPV: consideraram que fez bem à autoestima? Sentiram-se melhor por 

vencerem obstáculos ou o resultado não foi como esperado?  

Como última abordagem, pedimos que os participantes descrevessem o que, de fato, a 

leitura musical à primeira vista modificou na vida de cada um, tanto pessoal quanto profissional.  

 

 
4.8.3 Teste DFS-2 Flow 

 

 Depois de finalizado o laboratório de leitura musical à primeira vista, foi aplicado o 

teste Dispositional Flow Scale, conhecido pela sigla DFS-2. Ele atua no suporte teórico 

experimental embasado nas nove dimensões do flow criadas por Csikszentmihalyi (2002), que 

nos fornecem a informação do estado psicológico ótimo de fluxo. Essas dimensões foram 

separadas e analisadas por Jackson & Eklund (2002), que criaram instrumentos medidores 

multidimensionais do flow.  

Os instrumentos criados inicialmente foram validados na proposta de se compreender 

a ligação entre o estado de flow, fatores psicológicos e atividades físicas que exigidas por um 

desporto. São eles: o Flow State Scale - FSS (JACKSON & MARSH, 1996), criado para ser 

usado logo depois da atividade em questão, sendo um medidor multidimensional das variadas 

experiências do flow; em adição, criou-se o Dispositional Flow Scale – DFS (JACKSON, 
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THOMAS, MARSH & SMETHURST, 2001), para aferir a atividade no ato próprio do sujeito. Essa 

escala, a princípio, em sua primeira versão, se chamava Trait Flow Scale (JACKSON et al., 

1998), e teve o intuito de apresentar mais claramente a medição da frequência da experiência 

flow entre os participantes da atividade de forma individual.  

Depois de algum tempo Jackson & Eklund (2002), no intuito de deixarem os testes 

mais acurados, criaram novas versões para as escalas flow (FSS e DFS). Isso se deu porque, 

dentre 1231 participantes dos testes, um não foi legitimado. Esse episódio se deu nas 

experiências de Vlachopoulos, Karageorghis e Terry (2000), nas atividades da dança aeróbica.  

Aos novos instrumentos, deu-se o nome de FSS-2 e DFS-2. Cada uma das quatro 

versões possui trinta e seis questões, distribuídas em quatro itens para cada propriedade do flow. 

Os dois últimos instrumentos permitiram a Jackson & Eklund (2002) detectarem melhoras 

primordiais, em níveis estatísticos e conceituais, revelando-se importantes e significativos para 

que a experiência ótima – flow pudesse ser aferida. 

O procedimento que os autores recomendam diz respeito às avaliações conduzidas 

pelos pesquisadores – elas devem ser feitas por propriedades do flow e não por um coeficiente 

único global, mesmo que todas as verificações e aferições (FSS, DFS, FSS-2 e DFS-2) nos levem 

ao fator final – o flow.  Seguindo as verificações feitas por Jackson, Martin & Eklund (2008), 

foi criada uma versão mais curta da FSS-2 e outra da DFS-2. Ambas são compostas por nove 

perguntas, que propiciam uma medida de fluxo unidimensional e são de grande valia, quando 

as versões mais longas, por algum motivo, não podem ser aplicadas.  

Nesta pesquisa, utilizamos o teste DFS-2, que nos permitiu discriminar as atividades 

dos indivíduos na leitura musical à primeira vista. A frequência nos indicou o nível em que os 

participantes experienciaram as propriedades do flow, ressaltando as relações entre essas 

propriedades. Toda essa parte quantitativa foi relacionada à parte qualitativa, sendo validadas 

as respostas da entrevista, além de conferidas as atitudes dos participantes em laboratório.  

 

 

4.9 Método de análise  

 

Utilizamos nesta pesquisa o método de Análise de Conteúdo, que, segundo Triviños e 

Molina Neto (2004, p.159), presta-se ao estudo das motivações, atitudes, crenças, valores e 

tendências que, à simples vista, não se apresentam com a devida clareza. Já para Bardin (1991), 

o método é constituído por um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que visa – 
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através de procedimentos sistemáticos e de descrição objetiva do conteúdo das mensagens – 

obter indicadores, quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimento relativo às 

condições de produção e de recepção das mensagens. Essa metodologia, atualmente, é 

conhecida como um conjunto de instrumentos que estão em permanente desenvolvimento e 

permitem analisar diversificados conteúdos, verbais ou não verbais (SILVA; FOSSÁ, 2015).  

Este estudo se caracteriza por desenvolver uma análise de conteúdo de natureza 

descritiva. Vergara (2006) esclarece que esse modelo de pesquisa é eficaz para estudos que 

pretendem evidenciar os fenômenos em questão. Para tanto, os dados levantados foram narrados 

em forma de relatórios e de texto, justamente para que os fenômenos observados fossem 

evidenciados e os dados devidamente organizados. Todos apresentaram variáveis inferidas, o 

que nos possibilitou considerar a produção e a indução da mensagem recebida. Os textos foram 

cuidadosamente descritos, de modo a permitir que os fatores analíticos fossem transmitidos 

posteriormente.  

Para que todos os dados levantados fossem aferidos, utilizamos uma abordagem quali-

quantitativa. Por um lado, recorremos aos “procedimentos de análise de conteúdo [que] 

resolvem adequadamente o problema de descrever o quadro de atenção em termos 

quantitativos” (LASSWELL, 1982a [1949], p.46). Por outro, corroboramos com Moraes (1999) 

quando atribuímos essa abordagem ao procedimento de pesquisa, pois a sistematização dos 

dados levantados foi aplainada com informações das características e qualidades dos diversos 

tipos de documentos, organizados através de descrições sistemáticas, qualitativas e 

quantitativas, de modo que fossem reinterpretados e compreendidos juntamente com 

significados, para além da leitura comum.  

Moraes (1999) esclarece que a linguagem dos envolvidos (entrevistado e pesquisador) 

precisa estar em consonância com a linguagem cultural, no que tange às significações; só assim 

o pesquisador pode influir na análise dos dados levantados. O investigador interpreta e analisa 

o conteúdo através da percepção que tem do material coletado. Essa análise percorre tanto a 

rigidez da objetividade quanto a produtividade da subjetividade. Uma técnica refinada, onde o 

pesquisador precisa trabalhar com disciplina, diligência, conjectura, criatividade e tempo. A 

intuição e a imaginação precisam ser grandes aliadas à criação das categorias de análise, sem 

deixar de lado as condições fundamentais, a ética e o rigor (FREITAS; CUNHA; 

MOSCAROLA, 1997). 

Na Análise de Conteúdo, todo o material caracterizado como verbal ou não verbal deve 

ser verificado de forma esclarecedora para que a compreensão, interpretação e inferência faça 
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parte de um processo legítimo. Para tal, é primordial analisar os textos, o conteúdo explícito, o 

autor, os participantes, as formas de decifração e a comunicação da mensagem. O contexto deve 

ser especificado, porém é importante não demarcar os limites lógicos para contextualizar a 

análise – aspecto este que deve provir do pesquisador, do conteúdo e dos objetivos pretendidos 

para a verificação da problematização da pesquisa, além dos materiais a serem analisados. 

A Análise de Conteúdo, sob a perspectiva de Moraes (1999), contempla cinco fases 

que aspiram a uma abordagem qualitativa, porém pode ser aplicada também em estudos de 

cunho quantitativo. As etapas consistem em: 1) preparação das informações ou pré-análise; 2) 

unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; 3) categorização ou classificação das 

unidades em categorias; 4) descrição e 5) interpretação.  

A preparação de informações ou pré-análise se constitui de duas etapas: 1) 

identificação dos materiais analisados e 2) início do processo de codificação desses dados. 

Neste primeiro momento, se estabelece um código, que pode ser um número ou letra, para 

reconhecimento dos elementos de cada amostra padrão ou dos documentos para análise. 

Na segunda etapa, a da unitarização, as leituras são primordiais, pois delinearão a 

unidade de análise, conhecida como unidade de registro ou unidade de significado. Moraes 

(1999) esclarece que a unidade é o elemento unitário de conteúdo que será sujeitado à 

classificação. Esta pode ser representada por palavras, temas ou documentos, que deverão ser 

determinados pela condição do problema, a contar dos objetivos, materiais e abordagem 

proposta. 

A categorização de análise pertencente à terceira etapa propõe o agrupamento das 

unidades, considerando a paridade entre elas, segundo parâmetros preliminarmente definidos – 

que podem ser semânticos para as categorias designadas temáticas ou sintáticos, deliberados 

por verbos, substantivos, palavras do mesmo sentido, dentre outros. Podem ainda se basear em 

critérios expressivos, cujos problemas de linguagem são evidenciados (MORAES, 1999). 

Os pré-requisitos para que as categorias sejam apropriadas são: 1) exaustividade, ou 

seja, ação de esgotamento, de reunião de todos os elementos possíveis (BARDIN, 1977); 2) 

representatividade, pois, tendo uma quantidade elevada de dados, o pesquisador pode verificar 

uma amostragem rigorosa, expressiva e representativa do universo inicial (BARDIN, 2008); 3) 

homogeneidade, ao prezar pela afinidade e conformidade dos dados com o conteúdo colhido, 

de forma que obedeçam a parâmetros de escolha e não se mostrem específicos e/ou inadequados 

aos critérios (SILVA; FOSSÁ, 2015); e 4) pertinência, constatada a partir da verificação da 

fonte documental quanto à correspondência ao objetivo da análise (BARDIN, 1977).  
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Os pré-requisitos são entendidos como válidos quando são apropriados aos objetivos 

analíticos e à natureza do material e quando contribuem para encontrar as respostas de que a 

pesquisa necessita. A princípio, podem ser determinados pela legitimidade ou pertinência 

estruturada, a partir de um embasamento teórico, ou podem ainda surgir através dos dados 

construídos progressivamente, embasados por argumentos de validade (BARDIN, 1999).  

A sistematização árdua no processo de formação das categorias é primordial para que 

todas as possibilidades de análise sejam esgotadas. Dessa forma, a uniformidade das mesmas 

mostra que foram criadas com o propósito único de classificação, tendo como base uma 

variável. É importante que a organização e a exaustão do processo de criação das categorias 

não sejam asseguradas tão somente pelo conteúdo, mas também pelo grau de abstração. É 

necessário que as categorias sejam exclusivas de tal forma, que um dado possa ser incluído 

somente por uma única delas, que deve atender ao critério da objetividade (BARDIN, 1999).  

A quarta etapa do processo, que compreende a análise, acontece quando a descrição 

das categorias é apontada. Quando a pesquisa envolve uma abordagem quantitativa, comumente 

faz parte do processo a organização de tabelas e quadros, além de frequências e percentuais 

com referências e demonstrativos. De outra feita, pensando num prisma de pesquisa com 

abordagem qualitativa, a descrição geralmente aparece em forma de textos originais 

sintetizados, que notificam as significações em diferentes unidades de análise para cada 

categoria.  Assim, esta pesquisa utilizou a Análise de conteúdo segundo as abordagens quali-

quantitativa, explorando o uso de quadros, gráficos, planilhas e sínteses levantadas pelos 

participantes.  

Como quinta etapa, a interpretação busca captar os conteúdos manifestos e latentes 

contidos em todo o material coletado (entrevistas, documentos e observação) (SILVA; FOSSÁ, 

2015, p.4). Isso possibilita uma análise comparativa por justaposição das categorias, designadas 

em seus aspectos semelhantes e diferentes. Nesse momento é significativo compreender as 

categorias, com base na fundamentação teórica evidenciada anteriormente. Assim, os 

significados são explicitadas nas categorias de análise, fazendo uma relação com a teoria em 

questão. Portanto, a partir desse momento, uma teoria pode ser construída, tendo como 

fundamento os dados e as categorias de análise (MORAES, 1999).  
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4.9.1 Categoria de análise e sistemas de valores 

 
Para a estruturação da análise de dados, o desenvolvimento foi feito em dois 

momentos. A primeira etapa se deu por meio de análise das condições descritas por 

Csikszentmihalyi (1999), que são vitais para que se suceda a experiência do flow. Como 

segunda etapa, analisamos as condições para que o fluxo aconteça na leitura musical à primeira 

vista.   

As categorias foram estabelecidas como um primeiro momento, baseadas na Teoria do 

Flow, criada por Csikszentmihalyi (1999). Nela, o autor afirma que existem oito dimensões, 

formadas por duas condições e seis características, sendo aferidas aqui como categoria de 

pesquisa. A escolha se deu após leituras minuciosas das respostas às questões (questionários e 

entrevista), baseadas nas próprias dimensões do flow, que nos leva a uma análise consciente e 

verdadeira sobre os processos para se alcançar o estado da experiência ótima. Portanto, 

considerando as respostas das questões por completo, foi analisado o conjunto total de dados, 

procurando reter informações que se assemelhavam à categoria em análise.  

Essa sistematização foi desenvolvida através da plataforma online Mindgarden, que 

dispõe da Escala de Flow Disposicional Longa (DFS-2) – geral. Ela fornece quantificação e 

médias de cada inquirição e respondente, sendo o questionário baseado nas dimensões do flow. 

Desta forma, identificamos as unidades e as agrupamos de acordo com as similaridades.  

As entrevistas e o teste DFS-2 foram identificados e nivelados de acordo com as 

respostas dadas pelos participantes. Assim, cada inquirição teve uma ou mais palavras-chave, 

que, na pesquisa, denotamos como código e que se relacionou com as condições levantadas por 

Csikszentmihalyi (1999). Esses relatos foram utilizados como declarações para 

fundamentarmos o questionário likert, feito em plataforma online, conhecido como Escala de 

Flow Disposicional Longa (DFS-2) – geral.  

Em um segundo momento, analisamos as atividades desenvolvidas pelo laboratório de 

leitura musical à primeira vista, juntamente com as fichas de verificação e observação da turma. 

Primamos por esta metodologia, pois, como esclarecem Silva e Fossá (2015, p.4), “é importante 

destacar que as observações, realizadas pelo analista, têm um cunho enriquecedor quando da 

análise dos textos, considerando que estas também expressam com fidedignidade outros 

cenários de comunicação”. A observação complementou nossos elementos de análise do 

conteúdo, pois tratamos de informações fenomenais dos processos, que contêm habilidades e 

desafios de LMPV na prática.    

Para embasar as informações levantadas, verificamos diversos documentos pertinentes 



162 
 

 
 

à pesquisa da leitura musical à primeira vista e do estado da experiência ótima - flow, oriundos 

de livros, teses, dissertações, artigos, métodos, sites, manuais, materiais que compreendem a 

prática da LMPV, relatórios, formulários, questionários e entrevistas. No material concernente 

à leitura musical, foi verificada a coerência do estudo do desenvolvimento dos processos e 

habilidades para uma prática em expansão. No que diz respeito à análise dos saberes 

desenvolvidos ou aprimorados pelos participantes do laboratório, relacionados às atividades em 

aula, determinamos uma categoria denominada Desafios e Habilidades, que resultou nas ações 

de prática de LMPV ao piano com base em dados empíricos. A opção pela categoria Desafios 

e Habilidades surgiu quando permitimos expor as práticas dos quinze encontros laboratoriais 

para a promoção de uma argumentação, embasada na especificidade do direcionamento que foi 

dado a cada aula.  

Designamos atividades de prática de leitura à primeira vista que compreendem três 

grupos de habilidades propostos por Le Corre (2002) e Richman (1985), a saber: 1) Visual 

·; 2) Cinestésico  e 3) Auditivo .  

Para caracterizarmos de forma esclarecedora os grupos de habilidades propostos pelos 

autores supracitados, trataremos de cada uma, especificamente, a seguir. 

 

a) Percepção cinestésica  

 
O avanço ou a sustentação de um nível elevado de desempenho na fase da 

aprendizagem procede da honestidade do sistema de feedback cinestésico, aqui 

compreendido como “um elemento crucial para o sucesso do movimento” (CADIMA; 

BARREIROS, 1997, p.81). No entanto, ainda que intuitivamente usemos uma variedade de 

fontes sensoriais, que estabelecem a posição ou movimento de um segmento corporal, “são 

os receptores cinestésicos, localizados no próprio segmento, que fornecem a informação mais 

relevante” (CADIMA; BARREIROS, 1997, p.82). A partir daí, podemos pensar que 

compreender a percepção cinestésica no processo de obtenção e desenvolvimento das 

habilidades motoras se torna um dos aspectos fundamentais na pesquisa do comportamento 

motor (CADIMA; BARREIROS, 1997).  

Trazendo a percepção cinestésica para a leitura musical à primeira vista, o leitor 

precisa, além de tudo, desenvolver seu tato a partir dos movimentos das notas que vê na 

partitura, decodificando-as diretamente com os movimentos das mãos. Desenvolver essa 

habilidade requer do pianista uma “complementaridade entre as fontes visuais e cinestésicas, 

porém todas as vezes que existe um confronto entre os estímulos visuais e cinestésicos, os 
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sujeitos tendem a confiar mais na visão” (CADIMA; BARREIROS, 1997, p.83). Dessa 

forma, a tendência do leitor inexperiente é confiar no olho e não em sua aferição cinestésica. 

Para investigar essa questão, implementamos atividades no laboratório que elucidassem a 

importância de trabalhar a reação intuitiva. 

 

b) Percepção visual 

 
Na leitura musical à primeira vista, como em outras atividades visuais, as chamadas 

fixações são feitas inteligentemente; elas dão lugar às previsões do cérebro, que prontamente 

decide em que direção irá a fóvea, para obter um resultado mais proveitoso (JOURDAIN, 

1998). Sendo assim, o cérebro tende, de imediato, a aferir notas, pois entende que a visão é 

um receptor de imagens. Somente com treinamento adequado a mente musical poderá 

reconhecer os padrões rítmicos e melódicos, pois a visão se move horizontal e verticalmente 

(SLOBODA, 2008). Acerca de nossas reflexões sobre o tema, Sloboda (2005) afirma que os 

docentes estão contribuindo em parte para o desenvolvimento da LMPV. “O professor 

deveria apropriadamente criar situações nas quais o aprendiz necessitasse ser capaz de ler 

para satisfazer aspirações musicais ou sociais (SLOBODA, 2005, p.20).”  

 

c) Percepção auditiva 

 
Um dos teóricos que utilizamos como referência bibliográfica trata da percepção 

auditiva como aural. Richman alerta que “ouvir a nota antes de ser tocada, ajuda a colocar o 

dedo na tecla certa. Ouvir a nota depois de tocada te permite a verificar no caso de erro ou 

ajuste da dinâmica da próxima nota” (1985, p. 9, tradução nossa).  Essa busca por ouvir o 

que se toca também está relacionada ao desenvolvimento de uma consciência aural, capaz de 

confirmar a altura da nota quando se aperta a tecla. É como se o ouvido julgasse o que se 

acabou de tocar e, a partir daí, em uma análise auditiva rápida, aferisse o som (RICHMAN, 

1985). 

No que tange aos aspectos fonológicos, Dockrell e McShane (1997) evidenciam 

que, quando lemos, o fazemos com os olhos e os ouvidos. Ao conectarmos os ouvidos na 

leitura, transformamos os elementos visuais em uma representação fonológica, no campo das 

palavras. Em uma analogia relativa à LMPV, podemos dizer, de certa forma, que, através da 

representação visual de um padrão musical, o ouvido julga o que acaba de ser tocado e, em 

uma análise auditiva de segundos, afere o som. Assim como os leitores hábeis reconhecem 
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a maioria das palavras impressas (HENDERSON, 1982), os bons leitores musicais devem 

reconhecer a mensagem impressa através dos olhos e ouvidos, a ponto de transformarem-na 

em uma representação musical.  

Diante das ideias que estão no campo das percepções cinestésica, visual e auditiva, 

justificamos o conteúdo proposto em laboratório, pois consideramos que ele permitiu aos 

alunos desenvolverem as habilidades fundamentais para que a LMPV ao piano pudesse ser 

trabalhada. Ressalte-se que não foi nossa intenção esgotar todo o trabalho prático com os 

participantes ou todos os caminhos para extrapolarmos os conteúdos necessários, mas 

evidenciamos que é possível um estudo sistemático e eficaz para a expansão qualitativa da 

leitura musical à primeira vista, quando o aluno verdadeiramente deseja e busca subsídios 

para sua evolução.  

Quanto ao foco, todas as aulas tiveram como principal interesse o desenvolvimento 

da LMPV e a Teoria do Flow. O Quadro 8 elucida esse panorama e demonstra que, em termos 

de fundamentação, Csikszentmihalyi aparece como um dos principais teóricos que 

embasaram nossa estruturação. 

 

 

Quadro 8 - Quadro de atividades do laboratório, fundamentado no foco das atividades, nos desafios e 
habilidades. 

LABORATÓRIO PERCEPÇÃO CATEGORIA: 
DESAFIOS E 

HABILIDADES 

REFERENCIAL TEÓRICO 

1 Visual Ter consciência do 
nível das próprias 
habilidades e desafios.  
 
Traçar: 
 
*Metas claras sobre a 
prática da LMPV; 
*Habilidades e desafios 
equiparados 
(identificação dos 
próprios limites); 
*Autocontrole na 
prática da LMPV; 
*Fazer com que a ação 
e a atenção caminhem 
juntas durante a 
atividade; 
*Manter total atenção 
na atividade; 
*Imersão na atividade 

Kamei (2014); 
Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004) e 
Richman (1985) 
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de LMPV; 
*Buscar uma 
experiência de 
atividade 
transcendente; 
*Viver uma 
experiência cujo 
propósito seja ela 
mesma. 
 

2 Visual  
*Padrões de escrita 
musical - rítmico e 
melódico; 
*Bula da prática de 
LMPV; 
*Leitura à primeira vista 
mental; 
 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 

3 Visual  
* Padrão rítmico; 
*Altura no piano 
(intervalo); 
*Dedilhados; 
*Leitura à primeira vista 
ao piano; 
 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 

4 Visual  
*Solfejo; 
*Quatro grandes grupos; 
*Leitura à primeira vista – 
piano a quatro mãos, 
 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 

5 Visual  
*Intervalos 
*Acordes M, m, Aum., 
Dim. 
*Leitura à primeira vista 
ao piano 
 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 

6 Cinestésica  
*Tato - teclas pretas e 
brancas; 
*Referência espacial; 
*Leitura à primeira vista 
ao piano - partitura de 
cartões; 
 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 

7 Cinestésica  
*Tato – teclas pretas/ 
formação de escalas; 
*Escalas no piano com 
olhos abertos; 
*Escalas no piano com 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 
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olhos fechados; 
*Leitura à primeira vista 
ao piano;  
 

8 Cinestésica  
*Fixação; 
*Visão periférica – 
exercício com quinto dedo; 
*Leitura à primeira vista 
ao piano; 
 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 

9 Cinestésica  
*Padrões de escrita 
musical; 
*Acordes em blocos e 
arpejados; 
*Leitura à primeira vista 
mental e ao piano; 
 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 

10 Cinestésica  
*Acordes invertidos – M, 
m, Aum., Dim., com 
sétima; 
*Padrões de escrita e 
análise no piano; 
*Dedilhado das inversões; 
*Leitura à primeira vista 
mental e ao piano; 
 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 

11 Auditiva  
*Acordes M, m, Aum., 
Dim., - processo aural; 
*Leitura à primeira vista 
ao piano; 
 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 

12 Auditiva  
*Acordes e inversões; 
*Solfejo das notas 
características dos 
acordes; 
*Leitura à primeira vista 
de solfejos e ao piano; 
 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 

13 Auditiva  
*Leitura mental – ritmo, 
solfejo mão direita, solfejo 
mão esquerda; 
*Leitura mental/ mão no 
colo; 
*Leitura ao piano; 
 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 

14 Auditiva  
*Inferência do conteúdo 
musical; 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

O pensamento de Csikszentmihalyi e Larson (1984) sobre a negaentropia se assemelha 

aos estados organizados de energia e conhecimento, nos quais a atividade pode ser desenvolvida 

com pequena diligência e difusão. Todas as partes envolvidas se unem de forma a trabalhar em 

sinergia. Em outras palavras, esse é o estado da experiência ótima, quando a atenção está livre 

para deliberar metas, não existindo a desordem, nem a necessidade de criar defesas contra 

ameaças ao self. Portanto, os autores supracitados apresentam quatro proporções da 

negaentropia psíquica, a saber: 

 

• Emocional – demonstração de sentimentos benéficos em relação a si mesmo e aos 

outros; 

 

• Psicológica – plena atividade, produção, atenção. Acontece quando a prática toma 

uma proporção de ações desenvolvidas, sem que cada parte do trabalho seja 

planejada. Esse desencadeamento causa energia e sensações de perícia; 

 
 

• Cognitiva – aprofundamento da concentração, aclaramento da mente e absorção 

das ideias de modo que o indivíduo experimente a clareza do pensamento no que 

está desempenhando; 

 

• Motivadora – identificação com as metas da tarefa a ser desempenhada, de modo 

que o indivíduo se envolva e mantenha a espontaneidade daquele momento da 

ação. A prática é satisfatória pelo simples fato de possuir um fim em si mesma.  

 

 

*Cadências; 
*Leitura à primeira vista 
ao piano; 
 

Richman (1985) 

15 Auditiva *Leitura livre (mantendo a 
bula e processos de leitura 
mental); 

Csikszentmihalyi (1988, 
1992, 1993, 1999 e 2004); 
Le Corre (2002) e 
Richman (1985) 
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Para a categorização inerente à atividade do flow, iremos pensá-lo através das 

proporções negaentrópicas psíquicas, as quais são mais propícias para se experienciar o fluxo. 

Nesse momento, pensamentos, intenções e emoções se concentram para que se vivencie a 

experiência ótima. Tudo se desenvolve em total harmonia e equilíbrio, para que a atividade 

seja desempenhada de forma plena.  

O feedback positivo exerce função importante com relação ao self, para que as pressões 

externas e internas sejam contornadas com a atenção. O momento se torna único e a atividade 

prazerosa é compensadora, de forma que o indivíduo experiencie a motivação intrínseca, 

resultando no extraordinário funcionamento, e evolua quanto ao atributo da experiência 

pessoal. 

Em nosso estudo, após uma execução bem sucedida, os respondentes valorizavam os 

pontos positivos e tornávamos aquele momento uma referência para as emoções que poderiam 

ser construídas a partir dessa atitude de aprovação. Quando a execução não era feita de uma 

forma satisfatória, mostrávamos o que tinha sido determinante para o erro e o que havia sido 

positivo. Nesse momento, os relatos sobre as experiências particulares da semana eram 

diversos. Agindo assim, cultivamos sempre o lado positivo da leitura e propusemos aos 

voluntários que valorizassem atitudes e pensamentos positivos.  

 

 

4.10 Análise de conteúdo  

 

As categorias analisadas são procedentes das condições e características sugeridas 

por Snyder e Lopez (2009). Assim, a partir da análise do material coletado e de leituras 

minuciosas, categorizamos nove dimensões concernentes ao flow dentro da pesquisa de 

leitura musical à primeira vista, que serão representadas pela categoria intermediária. A 

categoria inicial é uma síntese das respostas dos processos vivenciados pelos participantes 

da pesquisa, denominadas como códigos e descritas nos textos em análise, inseridos 

conforme as dimensões explicitadas na entrevista e no teste DFS-2 (JACKSON; EKLUND, 

2002, 2004).  

A categoria 1 mencionará a sintetização das respostas da entrevista e do 

questionário. Estas serão ilustradas através de gráficos com medições de percentuais. Como 

segundo resultado analítico, apresentaremos as aferições do teste DFS-2 Flow (JACKSON; 

EKLUND, 2002, 2004). Importante mencionar que não se trata das mesmas perguntas da 

entrevista, do questionário e do teste flow DFS-2, mas foram agrupadas de acordo com 
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elementos de um mesmo grupo, representados aqui pela categoria intermediária, ou seja, por 

assuntos da mesma temática que os dois processos contêm. Portanto, são eles: metas claras; 

retorno imediato; desafios e habilidades; controle de desempenho; concentração profunda; 

foco e metas no presente; alteração do sistema temporal; atividade reflexiva transcendente 

ao self; experiência autotélica e consequências da LMPV, que foi considerada por nós para 

averiguarmos os benefícios que o flow pode trazer ao ser humano, não só na atividade de 

leitura à primeira vista, mas em outras áreas da vida.   

Após realizarmos o processo de “classificação dos elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogias), 

com critérios previamente definidos” (BARDIN, 2008, p.117), acreditamos possuir respostas 

para as proposições de pesquisa acerca da leitura musical à primeira vista e do flow aqui 

apresentadas, a saber: compreender quais são as características emocionais e psicológicas da 

experiência da LPMV relacionadas ao flow; identificar quais habilidades cognitivas e 

motivacionais são essenciais para que a LPMV seja desenvolvida em sua forma plena; e, por 

último, verificar que consequências as vivências relacionadas ao flow podem ter na vida de 

um pianista que pratica a LPMV. 

Para esses fins, descreveremos a classificação dos critérios definidos, separando-os em 

agrupamentos em função de seus traços comuns (BARDIN, 2008). A qualidade da classificação 

se deu pelas características e condições do flow, tal qual criadas por Csikszentmihalyi (1999) 

e organizadas por Snyder e Lopez (2009). 

Por conta de peculiaridades da plataforma Mindgarden, não foi possível reproduzir 

integralmente as questões propostas e as respectivas respostas, mas esse conjunto integrou a 

quantificação da análise de cada categoria para que, assim, o resultado pudesse ser conferido. 

No conjunto de técnicas de Análise do Conteúdo, a análise de categorias é a mais 

antiga; funciona por desmembramento dos textos em unidades, segundo reagrupamentos 

analógicos (BARDIN, 2008). Assim, fizemos a leitura ordenada das respostas, tanto da 

entrevista quanto das quantificações do teste DFS-2 (JACKSON e EKLUND, 2002, 2004) em 

plataforma digital, para então procedermos à análise. Partindo das categorias em questão, 

priorizamos uma explanação relacional com a leitura musical LPMV e a Teoria do Flow – o 

que constitui uma investigação inédita no Brasil.  
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CAPÍTULO V– ANÁLISE DE CATEGORIA 

Este capítulo apresenta os resultados e a discussão proposta na presente investigação 

acerca da leitura musical à primeira vista e do flow. A abordagem da pesquisa corresponde a 

uma metodologia mista: quantitativa – a partir da aplicação do teste DFS-2 (JACKSON; 

EKLUND, 2002) – e qualitativa – entrevistas, questionários e laboratório de pesquisa que 

promoveu, com dezenove participantes, atividades de LMPV para cada propriedade do flow 

levantada por Csikszentmihalyi (2000). A partir da transcrição das respostas oferecidas pelos 

voluntários, buscamos analisar como eles vivenciaram as tarefas dentro da proposta do flow.  

 
 
5.1 Metas Claras 

 
O primeiro resultado da análise de categoria tem como foco as metas que o pianista 

deve ter em mente para praticar a LMPV. Ao longo da investigação, os participantes atuaram 

no laboratório iniciado especialmente para a pesquisa sobre a prática em questão. No segundo 

encontro, foi apresentada uma bula (Quadro 9), que corresponde a indicações e metas criadas 

pelos pesquisadores e atua como lembrete e prescrição de elementos a observar e ações 

estratégicas a serem adotadas antes de o voluntário se posicionar ao piano para a prática. A bula 

contém: 1) armadura de clave; tonalidade; ritmo – conscientização do andamento relacionado 

ao ritmo (subdividir, por exemplo, em 1 e, 2 e, etc.); olhar de baixo pra cima; atenção aos 

padrões rítmicos e melódicos específicos da peça em questão; informações de estilo; respiração; 

confiança; pensamentos positivos para, então, principiar a tocar.  

 
Quadro 9 – Bula desenvolvida no LMPV 

 

Armadura de clave 

Tonalidade 

Ritmo – andamento 

Olhar de baixo para cima 

Padrões rítmicos e melódicos 

Estilo 

Respiração 

Confiança      PENSAMENTOS POSITIVOS       TOCAR 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Trabalhamos com a conscientização de metas através do uso da bula a partir da 

segunda aula, mantendo-a até a finalização dos quinze encontros. Os alunos, dessa forma, 

desenvolveram o hábito de sentarem-se ao piano, olharem a partitura por minutos e, só então, 

praticarem a LMPV ao piano. Os participantes, ao observarem a partitura anteriormente, de 

acordo com a bula, tiveram a oportunidade de construir suas metas e focar em seus objetivos 

na leitura, podendo definir onde teriam que despender mais atenção. 

Partimos do pressuposto de que metas são canais de organização para se chegar a um 

ponto desejado. Elas não são essencialmente técnicas ou elementos referentes às abordagens 

sobre a leitura musical à primeira vista em si, mas, sim, objetivos traçados para a sobrevivência 

do ser humano. Quando não tomamos o direcionamento da nossa própria vida e não optamos 

por fazer o que desejamos – ou seja, quando não colocamos os objetivos em prática – nos 

tornamos coadjuvantes da nossa própria história. E, assim, quando pessoas ao nosso redor 

assumem posicionamentos, vamos vivendo o que não é realmente importante para nós. Dessa 

forma, fazemos o que não queremos e algumas coisas podem perder significado e sentido. 

Portanto, as metas estão totalmente ligadas às práticas da nossa vida e ao que desejamos 

alcançar com elas. Para atingi-las, basta querer e assumir as responsabilidades.  

Traçaremos um paralelo entre a nossa existência e as metas. Em um determinado 

momento do desenvolvimento ontogenético do ser humano, ele se torna capaz de captar suas 

competências acerca da atenção, do pensar, do sentir, do desejar e do lembrar. Quando isso 

acontece, é sinal de que se deu o desenvolvimento do self dentro da consciência (KAMEI, 

2014). O referido autor, ao citar Csikszentmihalyi (1998), esclarece que o self é resultado do 

processo no qual a consciência se torna consciente de si mesma. Abordamos este conceito 

porque representa os interesses através das metas. Sendo assim, cada self tem uma estrutura 

hierárquica de metas, que, por sua vez, forma outra estrutura. De acordo com as novas 

experiências vividas, a consciência avalia tais metas e pode reagir de duas formas: fortalecendo 

o self ou intimidando sua dignidade. Se essa última opção acontece, causa-se a falta de ordem 

na consciência (KAMEI, 2014). A esses estados Csikszentmihalyi (1988) nomeia entropia 

psíquica21, que diz respeito aos estados de desordem na consciência, em função dos conflitos 

relacionados à escolha de determinadas metas. Então, nesse momento, o ser humano pode se 

sentir frustrado, ansioso, culpado, entediado e triste, como aponta o modelo teórico de 

Csikszentmihalyi e Larson (1984). Porém, nem sempre esses sentimentos são 

 
21“A segunda lei da termodinâmica é um tema importante na Física e em outras ciências. [...] A entropia é um 
conceito fundamental associado à segunda lei da termodinâmica e é conhecida como uma medida do grau de 
desordem de um sistema” (MOURA; AGUIAR, 2016, p.14).  
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contraproducentes. Eles podem fazer com que o sujeito retorne seu foco para restabelecer a 

organização das metas que, num dado momento, tenham produzido um conflito. 

Entretanto, o estado oposto – a negaentropia psíquica – é abordada na metodologia 

aqui utilizada, pois se refere ao conhecimento, à harmonia, à ordem e à energia, que, juntos, 

trabalham com um esforço mínimo, sem perdas, sem gastos exagerados e com grande sinergia 

(KAMEI, 2014). Nesse estado de intensa concentração, a consciência está perfeitamente em 

ordem. “Os pensamentos, intenções, sentimentos e todos os sentidos estão concentrados na 

mesma meta” (CSIKSZENTMIHALYI, 1992, p.69).  Se o indivíduo experimenta a 

negaentropia, pode se considerar livre para investir nas metas pessoais. A desordem, os perigos 

e os riscos não existem para intimidar o self.  Esse é o estado que Csikszentmihalyi (1992) 

denomina experiência ótima. 

A experiência com a leitura musical à primeira vista é tida por alguns como algo 

distante ou como privilégio de um grupo seleto, pois acredita-se que, de certa forma, os músicos 

experientes, que leem com desenvoltura, cumpriram as metas estabelecidas por eles mesmos 

para construir sua evolução na prática em questão. Csikszentmihalyi (1992) afirma que, para 

um indivíduo se envolver por completo em uma atividade, é necessário que metas existam e 

sejam claras − não só a meta final, mas as pequenas metas que precisam ser atingidas ao longo 

da atividade.  

Várias justificativas foram dadas pelos participantes desta pesquisa, considerando a 

importância de se possuir uma boa leitura. Elas resultaram da primeira questão apresentada, 

que compreendeu indagações sobre a motivação que os fazia buscar a desenvoltura para possuir 

uma boa LMPV. A título de esclarecimento, as metas de realização podem ser classificadas em 

pensamentos, crenças, pretensões e emoções, que explicam as esperanças direcionadas às 

tarefas [de leitura musical à primeira vista] (AMES, 1992). Fazendo um paralelo com a 

motivação, o aluno, no contexto de aprendiz, se associa às metas de realização. Elas formam 

um conjunto de cognições ou estruturas da mente, que envolve finalidade, crenças, percepções 

e responsabilidades, que, por sua vez, podem definir atitudes, comportamentos e reações 

afetivas. Esse aspecto da teoria de metas é relevante para o estudo aqui realizado, porque explica 

o envolvimento do aluno nas atividades propostas (AMES, 1992; BZUNECK, 2004; ELLIOT; 

CHURCH, 1997). 

Ao investigarmos a motivação, levantamos duas extensões que ordenam dois 

pensamentos. A motivação extrínseca e a intrínseca, coletadas também na nossa pesquisa. 

Gottfried (1990) aponta que, depois de alguns anos, alunos que convivem com pressões 
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externas e exigências de desempenho apoiam suas expectativas na motivação extrínseca. A 

motivação intrínseca, por sua vez, pode contribuir com o futuro do aluno e com seu sucesso em 

potencial. Assim, para o pianista que tenha como meta desenvolver a habilidade da LMPV, 

torna-se primordial que suas crenças, valores e práticas façam parte do processo de 

aprendizagem.   

No teste DFS-2 (JACKSON; EKLUND, 2002, 2004) apresentamos quatro perguntas 

referentes à categoria Metas Claras, sendo as respostas baseadas na Escala Likert, com temática 

relativa à clareza acerca dos objetivos e metas a serem desempenhadas na tarefa da LMPV.  

Através das mensurações inferidas no teste do flow, apresentaremos a frequência de 

cada categoria e suas porcentagens, seguidas da citação das respostas da entrevista, que 

corroboraram diretamente a abordagem qualitativa. Estas foram relacionadas aos respectivos 

respondentes, que delimitaram a categoria Metas Claras e o código de identificação, C.I. 22 = 

motivação. 

Na entrevista, abordamos valores relativos à motivação e às metas na leitura musical 

à primeira vista. As respostas apresentaram variáveis, porém, ao sintetizá-las, obtivemos um só 

conjunto característico na análise: motivação foi o código de identificação (C.I.) constatado 

nesta categoria. Após organizarmos as respostas conforme a identificação da categoria Metas 

Claras, seguimos com a abordagem metodológica que contabilizou o valor qualitativo às 

inquirições e o quantitativo às respostas referentes ao teste DFS-2 (JACKSON; EKLUND, 

2002, 2004). 

As categorias inicial e intermediária foram criadas e designadas em concordância com 

os dados que as constituíram. Inferimos aqui a subjetividade da pesquisadora ao realizar o 

reconhecimento destas. Através desse levantamento, codificamos Motivação como categoria 

inicial e Metas Claras como intermediária, como mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Categoria inicial, conceito norteador e categoria intermediária - Metas Claras.  

Código de 
identificação 

Categoria inicial Conceito norteador Categoria 
Intermediária 

C.I. Motivação 
extrínseca e 
intrínseca 

Evidencia que as metas são canais de organização para 
atingirmos nossos objetivos. Para isso somos motivados a 
sempre persistir até que alcancemos a meta.  

Metas Claras 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 
22 Sigla que será destinada à expressão “código de identificação”. 



174 
 

 
 

O Gráfico 1 indica os resultados relacionados à frequência entre as respostas dadas na 

Escala Likert do teste de flow DFS-2, referentes a Metas Claras e Motivação (CI). São cinco 

variáveis de resposta, a saber: sempre, frequentemente, algumas vezes, raramente e nunca. A 

afirmação base do teste de flow, somada à pergunta da entrevista semiestruturada, confere as 

respostas para a seguinte indagação: você se sente motivado a conquistar suas metas na 

leitura musical à primeira vista? Quais são elas? 

Nenhum dos respondentes marcou a opção “sempre”. Como demonstra o Gráfico 1, 

tivemos um empate nas questões cujas respostas foram “raramente”, “algumas vezes” e 

“frequentemente”, com 32% dos participantes aferidos em cada uma dessas inquirições. Além 

disso, 5% dos respondentes indicaram a variável “nunca”. 

 

Gráfico 1 – Frequência - Metas Claras 

 

Metas Claras 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

5% 32% 32% 32% 0% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  
Demonstraremos qualitativamente as respostas das variáveis de cada grupo 

especificado no gráfico 1. Começaremos com o percentual menor, que foi detectado na variável 

“nunca”, contendo uma resposta somente. 

 

A princípio não, mas depois vi que era necessário para me sentir mais 
seguro no ambiente de trabalho. Eu já tive oportunidades que me 
exigiram uma boa leitura, e por insegurança resolvi não fazer, ou seja, 
uma oportunidade de trabalho que perdi. Depois disso, considerei que 
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seria muito importante me dedicar para mudar isso, mas infelizmente 
havia perdido a chance. (P9) 

 

 

O participante P9 valorizou sua experiência negativa, não focando no momento em 

que conseguiu enxergar a importância da leitura musical à primeira vista. No entanto, sua 

motivação profissional o fez rever conceitos para que pudesse reverter o quadro em um futuro 

próximo.  

 A Tabela 4, apresentada a seguir, indica um respondente na variável “nunca”. 

 

Tabela 4 – Especificidade da variável “nunca”.  

Quantidades Participantes 

1 P1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Partiremos para a variável “raramente”, com 32% dos respondentes. A Tabela 5 ilustra 

o número de respondentes e quais participantes da pesquisa optaram por essa variável. 

 

Tabela 5 - Especificidade da variável “raramente” 

Quantitativo Qualitativo 

 

 

 

6 

P1 

P7 

P12 

P13 

P14 

P17 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Se penso em inserir o piano na profissão, gostaria de ter mais 
facilidade no entendimento de uma peça e poder executá-la de forma 
mais ágil […] (P1) 
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Hoje, ao olhar para o mercado de trabalho, entendo que ter um 
domínio na leitura abre portas. (P7) 
 
 

A minha motivação na leitura é só na possibilidade de tocar uma 
música à primeira vista no meu instrumento. (P12) 

 

 

A motivação de melhorar a LMPV consiste no anseio em conseguir 
tocar uma música sem necessariamente ter que fazer um estudo prévio 
de cada compasso e da leitura rítmica. O processo de que é possível ler 
à primeira vista ainda não está enraizado. Para mim, sempre foi muito 
difícil. (P13)  
 

 

Preciso melhorar (um dia quem sabe) para que eu consiga estudar e 
avançar no repertório mais rápido, além de melhorar um contexto 
musical como um todo. (P14)  
 

 

Agora estou me conscientizando [de] que a busca da leitura à primeira 
vista é de aprimorar todos os requisitos necessários para atuar no 
mercado profissional da música. (P17) 

 

 

 As respostas para a variável “algumas vezes” tiveram uma frequência de 32% dos 

respondentes. Esse percentual acumula seis participantes que aderiram a essa variável, 

conforme a Tabela 6 ilustra.   

 

Tabela 6 - Especificidade da variável “algumas vezes”  

Quantitativo Qualitativo 

 

 

 

6 

 

P2 

P3 

P6 

P10 
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 P11 

P15 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Às vezes. Me faz bem ler. Aumenta minhas habilidades para trabalhar. 
(P2) 

 

 

Em algumas vezes, porque busco maior facilidade de desenvolver meu 
repertório [...]. Além do interesse que tenho em trabalhar como 
acompanhadora, tanto no cravo como no piano. (P3) 
 

 

Quero melhorar minha LMPV para poder estudar uma quantidade 
maior de músicas, com mais qualidade e praticidade. Por vezes penso 
que a leitura à primeira vista também pode aumentar o meu 
conhecimento musical. (P6) 
 

 

Às vezes me sinto motivado porque sei que a LMPV é uma ferramenta 
de trabalho indispensável para uma carreira [...]. Além disso, a 
compreensão aprofundada de determinado repertório ou linguagem 
musical só é possível com uma boa leitura. (P10) 
 

  

Por vezes me motiva por ser pianista e professor [...]. (P11) 
 

 

Devido às possíveis futuras situações nas quais eu possa acabar 
precisando ter uma leitura à primeira vista mais desenvolvida. Além 
disso, também para minha própria satisfação pessoal em conseguir ter 
maior facilidade e acessibilidade às peças musicais. (P15) 
 
 

 A variável “frequentemente” apareceu em 32% das respostas, o que corresponde a seis 

entrevistados, como desmonstrado na Tabela 7.  
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Tabela 7 - Especificidade da variável “frequentemente”.  

Quantitativo Qualitativo 

 

 

 

 

6 

P4 

P5 

P8 

P16 

P18 

P19 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A LMPV é, para mim, um grande desafio, e, melhor, a leitura vem 
trazer maior capacidade de percepção musical. O que me faz praticar 
é a grande dificuldade de leitura e, sabendo disso, a única ponte que 
nos faz melhorar e derrubar a dificuldade é o exercício diário. (P4) 
 

 

O prazer de tocar sem muito estudo, além da necessidade que tenho por 
acompanhar coral. (P5) 
 

 

Preciso da leitura à primeira vista, pois meu trabalho é acompanhar 
instrumentistas e cantores, além de dar aulas de piano. (P8) 
 

 

São dois pontos que me motivam a estudar LMPV: 1) melhorar a leitura 
para não demorar a ler uma peça que estou estudando; 2) futuramente 
desenvolver o acompanhamento ao piano. (P16) 
 

 

Para minha futura ocupação profissional, o piano é fundamental, pois 
consigo ter uma condução melhor para trabalhar com corais e bandas. 
O que me motiva é o desejo em me tornar um musicista “completo”, 
com um piano desenvolvido. (P18) 
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Meu objetivo inicial era poder pegar uma partitura e sair lendo e 
ouvindo a música. Hoje em dia a prática está relacionada com o ensino. 
Como tenho dado aula para crianças, tenho tido contato com bastante 
repertório mais inicial, o que tem me dado mais capacidade de leitura. 
(P19) 

 

 

Como última variável, tivemos “sempre”, com um percentual de 0%, como 

especificado na Tabela 8. Nenhum respondente escolheu essa alternativa.  

 

Tabela 8 - Especificidade da variável “sempre”.  

Quantitativo Qualitativo 

0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para sintetizar, apresentamos no Gráfico 2 as variáveis e seus quantitativos, atribuindo 

a cada grupo o percentual aferido.  

 

Gráfico 2 - Variáveis e seus quantitativos da categoria Metas Claras 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 9 indica o resultado do quantitativo da categoria Metas Claras. Para a 

variável “nunca” tivemos um participante correspondendo a 5% do total de alunos. Nas 

variantes “raramente”, “algumas vezes” e “frequentemente” tivemos um empate com seis 

alunos, correspondendo, assim, a 32% em cada variável. E, por último, com 0% nenhum 

respondente na condição “sempre”. 
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Tabela 9 - Frequência das variáveis e seus respondentes da categoria Metas Claras  

Frequência 

1 Nunca 1 5% 

2 Raramente 6 32% 

3 Algumas Vezes 6 32% 

4 Frequentemente 6 32% 

5 Sempre 0 0% 

Total 19 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Discriminada na Tabela 10, na coluna à esquerda, está a sequência dos participantes 

com a sigla “P”, juntamente com a ordem que a pesquisa apresentou. A coluna do meio 

apresenta as variáveis que conduziram o teste DFS2 – flow e a coluna da direita as pontuações 

que cada participante atingiu, conforme suas escolhas.  

 

 

Tabela 10 – Participantes, variáveis e pontuações 

Metas Claras 

P1 Raramente 2 

P2 Algumas Vezes 3 

P3 Algumas Vezes 3 

P4 Frequentemente 4 

P5 Frequentemente 4 

P6 Algumas Vezes 3 

P7 Raramente 2 

P8 Frequentemente 4 

P9 Nunca 1 

P10 Algumas Vezes 3 

P11 Algumas Vezes 3 

P12 Raramente 2 

P13 Raramente 2 

P14 Raramente 2 
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P15 Algumas Vezes 3 

P16 Frequentemente 4 

P17 Raramente 2 

P18 Frequentemente 4 

P19 Frequentemente 4 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Diante das nossas interpretações das contribuições dos participantes, somadas à 

aferição do Teste Flow DFS-2 (JACKSON e EKLUND, 2002, 2004), tomamos como unidade 

de registro as respostas (questões abertas e fechadas), com a condição de que a ideia dominante 

ou principal fosse suficiente para o objetivo estipulado (BARDIN, 2008). Assim, as variáveis 

de Metas Claras aparecem em uma ponderação de frequência repetida três vezes.  

Observamos que a maioria das respostas dos participantes no quesito Metas Claras e 

Motivação se deu de forma dúbia. Os alunos falaram de suas motivações pessoais e, em seguida, 

relataram as profissionais, ou vice versa. Em nenhum momento da entrevista foram abordadas 

as formas de motivação, como extrínseca e intrínseca, mas as respostas refletem a perspectiva 

da sensação e do ganho.  

A categoria Metas Claras se manifesta na proporção dos objetivos de cada pianista. 

Desenvolver o repertório, o plano pedagógico ou o trabalho de acompanhamento ao piano são 

valores do domínio da leitura, que podem ser apontados “como a motivação para trabalhar em 

resposta a algo externo à atividade para obter recompensas e reconhecimentos no ato da prática” 

(MONTEIRO; SANTOS, 2011, p.24). As motivações e metas de entendimento do conteúdo 

musical a serem alcançadas (economia de tempo e compreensão profunda da peça) são 

relacionadas às práticas do conhecimento emocional e psicológico, o que se agrega às 

experiências ótimas. Essa vivência “se refere à disposição natural e espontânea que impulsiona 

a pessoa a buscar novidades e desafios” (MONTEIRO; SANTOS, 2011, p.24). 

Acreditamos que a bula desenvolvida em nosso laboratório foi de grande relevância 

para que os estudantes pudessem ter clareza acerca de suas metas de leitura à primeira vista. 

Com a bula, eles criaram referências para que o desenvolvimento da música fosse satisfatório. 

Sabemos que na LMPV a notação é um recurso auxiliar para a rapidez e para a compreensão 

da intenção do compositor, pois “adverte antecipadamente a intensidade, densidade, direção e 

o tipo de movimento em um simples relance de alguns compassos à frente” (GUIMARÃES, 

1992, p.17). Lehmann e Ericsson (1996, p.4) também atestam a importância da notação ao 
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afirmar que a “leitura à primeira vista está fortemente relacionada à leitura da partitura, podendo 

esta gerar o dedilhado adequado e a execução de respostas motoras correspondentes”. Nesta 

perspectiva, temos o esclarecimento de que as metas são primordiais para o trabalho da leitura 

à primeira vista.  

Um ponto a ser destacado acerca dos respondentes é que todos possuem metas, seja 

pela satisfação pessoal em realizar aquilo que se deseja e se tem como objetivo, ou ainda pelo 

fato de ampliar os conhecimentos que envolvem a profissão. Quando o sujeito se reconhece em 

sua meta, esta identificação é espontânea, fazendo da atividade um momento gratificante, como 

se a vida o recompensasse. Csikszentmihalyi (1999) entende o flow como um estado no qual o 

indivíduo ama o que faz, de forma que realiza essas atividades com propósito, a partir da 

definição de metas. Meta e motivação caminham juntas. As metas são classificadas a partir do 

propósito do indivíduo, do motivo que o leva a alcançar seus objetivos. 

Todas as respostas levantadas foram válidas, pois, além de nos informar as 

necessidades dos participantes, nos mostraram suas facilidades e desejos. Porém destacamos 

que o envolvimento que o indivíduo vá ter com a tarefa é primordial, pois o seu compromisso 

em executá-la com excelência será o diferencial na prática da LMPV. Reiterando o que diz Le 

Corre (2002), ao experienciarmos a necessidade de conhecer algo que ainda não nos sentimos 

capazes de realizar, nos damos uma chance para vivenciar o crescimento. Nosso pensamento 

deve ser canalizado para o que desejamos. Assim, criamos metas para uma aprendizagem 

consciente e feliz – que acreditamos ser o modo ideal de desenvolvimento da leitura musical à 

primeira vista.  

 
 

5.2 Retorno Imediato 

  

Como segunda categoria intermediária, apresentamos o Retorno Imediato. As 

consequências das nossas ações nem sempre são explícitas. Algumas delas não são previsíveis, 

e, quando isso acontece, devem ser aprendidas (LUFT, 2012). Aprender faz o indivíduo 

aperfeiçoar suas habilidades. Ao realizar atividades e comunicar-se com seu entorno, o 

indivíduo passa a conhecer as associações das ações e suas consequências. Aprende também os 

atos que o levarão a atingir seus objetivos ou adquirir recompensas baseadas nesses 

conhecimentos (SUTTON; BARTO, 1998). A resposta imediata que o pianista recebe após 

realizar a leitura musical à primeira vista proporciona informações específicas sobre a qualidade 

dessa tarefa. Tal feedback interno permite que se desenvolvam as habilidades que mais 
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demandam atenção para, assim, enfrentar os desafios.    

Para tal propósito, o sistema sensorial é fundamental. A audição, a cinestesia, a visão, 

o olfato e o paladar são fundamentais para que encontremos respostas através da percepção 

extraída dos espaços (KEELEY, 2001). Cada parte desse sistema integra receptores próprios, 

que percebem o estímulo e o transferem aos impulsos nervosos – que, por sua vez, são 

propagados ao sistema nervoso central para serem decodificados.  

Dessa forma, o cérebro supervisiona e regula a ação através das categorias sensoriais, 

que se retroalimentam a cada proceder perceptivo (GINSBORG, 2005). O próprio intérprete é 

o avaliador desse processo e, a partir da análise efetuada, consegue se planejar para ações 

futuras (VLIET; WULF, 2006; WINSTEIN, 1991). Estas retroalimentações são primordiais para 

o desempenho da música na mente e sua função é suscitar e inspecionar as metas pré-

determinadas da performance (GINSBORG, 2005). 

Na leitura musical à primeira vista, o retorno imediato através das retroalimentações 

sensórias nos mostram que conseguimos “alcançar com sucesso os objetivos” 

(Csikszentmihalyi, 1990, p.4). Sendo a resposta positiva, a experiência ótima – denominada 

autotélica23, com fim em si mesma – tem grande probabilidade de ser vivenciada. 

Csikszentmihalyi (1992, p.104) esclarece que essa vivência “refere-se a uma atividade 

autossuficiente, realizada sem a expectativa de algum benefício futuro, mas simplesmente 

porque realizá-la é a própria recompensa”. E, para que o pianista que lê à primeira vista consiga 

conceber a experiência autotélica, precisa se dedicar de forma a “estabelecer metas e monitorar o 

retorno; tornar-se imerso na atividade; prestar atenção no que está acontecendo e apreciar a 

experiência imediata” (CSIKSZENTMIHALYI, 1990, p.6). 

Kamei (2014) afirma que a experiência flow é capaz de dar retornos positivos durante 

a sua performance e é esse feedback que alimenta o controle da atividade, fazendo com que a 

energia psíquica flua consciente e positivamente (concentração). Diante das análises realizadas, 

pudemos observar que os participantes levantaram algumas atitudes que os transportaram a um 

retorno imediato. Há dois grupos evidenciados aqui − o primeiro afirma sentir o retorno 

imediato diante de algumas ações ou sensações na prática da leitura musical à primeira vista; o 

segundo levanta questões negativas, que não gostariam de sentir, para ter a certeza de que estão 

tendo o retorno da sua LMPV. 

Desta forma, o comparativo entre os dois grupos demonstra que o segundo 

notoriamente iniciou seu discurso valorizando as falhas e as dificuldades que encontrou durante 

 
23 Autotélica – do grego; auto significa por si mesmo e telos significa finalidade (KAMEI, 2014). 
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suas práticas de leitura à primeira vista. Um bom direcionamento para este grupo é desenvolver 

o trabalho partindo do ponto que mais precisa de atenção – e que foi identificado por eles 

mesmos. Recomenda-se, ainda, empenho constante no cultivo de um pensamento positivo, já 

que um bom leitor não valoriza seus erros (RICHMAN, 1985). 

Os participantes se sentiram recompensados por manterem a leitura na prática em ação. 

Seu retorno sensorial transmitiu um estímulo positivo, retroalimentando a ação contínua da 

leitura musical à primeira vista (KEELEY, 2001). Assim, como palavra-chave ou variável 

qualitativa, representando a categoria Retorno imediato, adotou-se o C.I Fluência.  Num total 

de 19 respondentes, observamos que 11 utilizaram o código desta identificação para qualificar 

as ações que destinam às práticas de LMPV com fluência. Tal conclusão evidenciou-se em 

expressões como “seguir até o fim da música”, “quando não paro de tocar”, “mantenho o pulso 

do começo até o fim, sem qualquer interrupção”, “quando não paro de tocar, mesmo errando 

notas”, “leitura fluída, mesmo que lenta”. Desta forma, como afirma Bardin (2008), nossas 

escolhas classificatórias são determinadas através da comparação de textos submetidos a um 

mesmo conjunto de categorias, o que permite a interpretação dos resultados obtidos de maneira 

relativa.  

Através da análise minuciosa das respostas da entrevista semiestruturada e das 

aferições que o teste Flow DFS-2 levantou, determinamos a categoria inicial como Fluência 

(C.I.) e a intermediária como Retorno Imediato, bem como o conceito que norteou nossas 

escolhas (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Categoria inicial, conceito norteador e categoria intermediária – Retorno Imediato 

Código de 
identificação 

Categoria 
inicial 

Conceito norteador Categoria 
Intermediária 

C.I. Fluência  Indicam as respostas sensoriais na prática da leitura à primeira 
vista. Caso elas funcionem em equilíbrio, constata-se a fluência 
na atividade de LMPV.    

Retorno Imediato 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O conceito que fundamentou as análises qualitativa e quantitativa desta categoria 

intermediária se faz presente na pergunta: com que frequência você percebe as respostas 

sensoriais ou perceptivas sobre a sua leitura à primeira vista ao piano? Fale sobre o tipo 

desse feedback.  

A variável “nunca” não obteve respondentes, representado o percentual de 0%, como 

ilustrado no Gráfico 3. O mesmo demonstra um empate entre as repostas “algumas vezes” e 

“frequentemente”, com 42% das respostas aferidas. A variável “sempre” teve o percentual de 
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11% e a “raramente” teve um total de 5%. O diferencial entre as frequências da variável com 

índice mais baixo (5%) e a de maior índice aqui apresentado (42%) foi de 37%. Dessa forma, 

em ordem decrescente e agrupando variáveis muito próximas, os resultados são os seguintes: 

“algumas vezes” e “frequentemente” (84%); “sempre” (11%) e “raramente” (5%). 

 

Gráfico 3 – Frequência- Retorno Imediato 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A primeira variável, “nunca”, não possui respondentes, como demonstrado na Tabela 

12, a seguir.  

 

Tabela 12 - Especificidade da variável “nunca” da categoria Retorno Imediato  

Quantitativo Qualitativo 

0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tal resultado representa um ponto positivo para esta pesquisa, visto que todos os 

participantes, de alguma forma ou em algum grau, obtêm retorno imediato na atividade da 

leitura musical à primeira vista, o que lhes possibilita superar obstáculos e vencer desafios. 

Retorno Imediato 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0% 5% 42% 42% 11% 
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Seguindo a ordem do gráfico supracitado, descrevemos a contribuição do respondente 

que optou por “raramente”. Detalharemos abaixo a transcrição, partindo da Tabela 13, que 

especifica que somente um participante ofereceu essa resposta.  

 

Tabela 13 - Especificidade da variável “raramente” da categoria Retorno Imediato  

Quantitativo  Qualitativo  

1 P14 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Difícil... requer muito treino, mas nas vezes que acho que estou indo 
bem, sigo pela sonoridade; pelo fato de não estar com minhas mãos 
desorientadas sem saber onde colocar e também quando consigo tocar 
sem olhar demais para a mão. É muita coisa para verificar, mas 
considero que eu esteja razoavelmente boa, a partir do momento que 
consigo parar de olhar para as mãos e tocar com fluidez. (P14) 
 

 

Esse participante revela suas dificuldades e as coloca de maneira preponderante em 

seu discurso. Deixa claro que suas percepções a respeito da LMPV precisam ser trabalhadas a 

ponto de obter domínio das habilidades para que os acertos possam ser uma constância na 

prática. 

Com um percentual de 42% (oito participantes), os respondentes afirmaram que 

sentem o Retorno Imediato “algumas vezes” em suas atividades de leitura musical à primeira 

vista, seja pela fluência, pela aferição, pela análise global da partitura, pela decifração ou de 

algum outro modo, segundo seus próprios relatos. De acordo com a Tabela 14, foram oito 

participantes que se enquadram na variável “algumas vezes”. 

 

Tabela 14 - Especificidade da variável “algumas vezes” na categoria Retorno Imediato  

Quantitativo Qualitativo 

8 

P3 

P4 

P12 

P13 
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P15 

P17 

P18 

P19 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Acredito que perceber que a peça está tendo um sentido musical, 
independente das notas que são tocadas e não estão escritas, soa 
como ponto positivo. (P3) 
 
 

Eu sei que estou indo bem quando consigo fazer uma leitura fluida e 
controlada, mesmo errando. Quando consigo substituir uma nota por 
outra que está dentro no acorde, só por saber qual é a harmonia, ao 
invés de não conseguir ler a tempo e deixar de tocar aquele compasso. 
Acho que quando eu consigo ver a partitura em "símbolos" também, e 
não só tentar ler nota por nota. Por exemplo, ler um "dó" e ler a outra 
nota que está em cima (ex. fá) por reconhecer que o espaço entre elas 
é de uma quarta, e não apenas porque eu li o "fá". (P4) 
 

 
Se a leitura (apesar de devagar) está fluindo e sem erros no tempo, eu 
sei que estou indo bem. (P12) 
 

 
Eu sei quando estou indo bem quando pego uma música e consigo tocá-
la com fluência, quando antes do laboratório de prática da LMPV, isso 
seria impossível sem um prévio estudo. (P13) 
 

 
Algumas vezes, principalmente quando o andamento da peça não 
passa a ser prejudicado, assim como com o sentido musical. (P15) 
Algumas vezes sinto respostas positivas, mas quando percebo que estou 
fazendo várias interrupções por conta de alguma dificuldade de leitura, 
vejo que o retorno que recebo expõe justamente o que preciso 
melhorar. (P17) 
 

 
Algumas vezes, acho que estou indo bem, quando não erro. (P18) 
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Algumas vezes, principalmente no sistema tonal, tento me conectar com 
a harmonia da peça e através dela vou buscando os acertos. (P19) 
 

 
  As respostas, quando iniciadas ou complementadas com afirmações negativas, mostram 

o quanto os pianistas se preocupam com os erros. Na maioria dos casos, os participantes citam 

algum ponto de conflito em suas afirmações. Expressões como “tocar sem erros”, “não passa a 

ser prejudicado”, “quando percebo várias interrupções” ou ainda “quando não erro” são 

situações negativas que podem estar arquivadas em seus pensamentos, prejudicando o 

desenvolvimento de uma leitura fluente e desenvolta, principalmente no que se refere ao 

pensamento positivo.  

 Para as respostas da variável “frequentemente”, tivemos uma frequência de 42%, o que 

representa oito pessoas respondentes, como ilustra a Tabela 15.  

 

Tabela 15 - Especificidade da variável “frequentemente” na categoria Retorno Imediato  

 

Quantitativo Qualitativo 

8 

P1 

P2 

P5 

P7 

P9 

P10 

P11 

P16 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Sei que estou indo bem quando consigo fazer um determinado tempo de 
estudo e terminar uma peça sem sentir exaustão, com fluência. 
Ultimamente tem sido uma constância. (P1) 
 

 

Eu noto quando mantenho o pulso do começo até o fim, sem 
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qualquer interrupção, ansiedade e afins, tocando com fluência. (P2) 
 

 

Sei que estou indo bem quando vejo fluidez no andamento da peça. 
Quase sempre tem ocorrido. (P5) 
 
 
 
Sei que não estou indo bem quando tenho muitas dúvidas em relação 
às notas da pauta e à posição das mãos no piano. Mas quase sempre 
tenho conseguido resultado positivo. (P7) 
 

 

Há algum tempo tenho tentado não parar de tocar e seguir até o 
final da peça ou de um trecho, o que me dá bons resultados 
frequentemente. Mas, quando percebo que tive muitos erros, isso me 
incomoda. (P9) 
 
 
Na frequência vou bem, quando me sinto confortável (leitura fluida, 
mesmo que lenta) e dá tempo de pensar outras coisas, como dinâmica, 
agógica, interpretação. Noutro caso, eu começo a errar nota, travar, 
perder a fluidez. (P10) 
Bem, frequentemente quando soa musical. (P11) 

 

 

Geralmente, quando pego uma peça para ler, pego algo bem à frente e 
fico frustrado em algum momento. Porém, ao pegar peças mais fáceis, 
vejo que estou melhorando e que não tinha lido o outro tão mal. Estou 
adotando esse método e já estou conseguindo ler várias peças. Aí, 
quase sempre, percebo que estou indo bem e tudo é com o tempo. (P16) 

 

 

O pensamento negativo, conforme evidenciado na observação anterior, está presente 

na maioria dos pianistas em atividade de leitura musical à primeira vista. E, quando o 

desdobramento da prática está ligado ao psicológico, é preciso que as barreiras sejam 

transpostas para que a atividade em questão seja fluida.  

Voltemos aos experimentos de Bennett (1994) sobre os estados internos (emoções e 

sentimentos relacionados à aprendizagem). Jin (2009), ao descrever as emoções, afirma que 

estas acontecem antes do sentimento, sendo fruto de reações químicas e neurais ligadas a um 

corpo vivo, que ordena ações posteriores. Portanto, para que a leitura à primeira vista faça parte 

da experiência ótima – flow é necessário que seja carregada de positividade, fazendo com que 
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o corpo e a mente alcancem total conexão. Assim, as habilidades serão desenvolvidas e as 

respostas, quando positivas, serão o próprio alimento para reverter a prática em atividade 

prazerosa.    

Última variável, a palavra “sempre” apresenta um percentual de 11% entre os 

participantes. Dois respondentes optaram por essa opção, como ilustrado na Tabela 16.  

 

Tabela 16 - Especificidade da variável “sempre” na categoria Retorno Imediato 

Quantitativo Qualitativo 

2 
P6 

P8 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sempre, a partir do momento que eu não paro de tocar, mesmo 
omitindo notas ou errando – ou, ainda, improvisando –, consigo manter 
a fluência e receber o feedback positivo. (P6)  
 

Na leitura fluída, sinto um retorno mental e psicológico fantástico. 
Tenho força para chegar ao fim. Nada me para. (P8) 

 

 

No Gráfico 4, está ilustrada a medição entre os eixos horizontal e vertical da categoria 

Retorno Imediato, traçando os percentuais das cinco variáveis marcadas pelos dezenove 

participantes desta pesquisa.  Por sua vez, a tabela 17 apresenta a frequência dos respondentes 

em cada variável, totalizando dezenove alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

 
 

Gráfico 4 - Variáveis e seus quantitativos da categoria Retorno Imediato 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 17 mostra o resultado do quantitativo na categoria em questão. Não tivemos 

respondentes para a variável “nunca”; já na variante “raramente”, cinco participantes se 

enquadraram, sendo computados 5% dos respondentes. Na terceira variante, “algumas vezes”, 

seguindo a ordem prescrita na tabela, tivemos oito respondentes, correspondendo a 42%. 

“Frequentemente” apresentou um quantitativo de oito pessoas com o percentual de 42% em 

relação ao número total de participantes da pesquisa. E, por último, com 11%, dois respondentes 

optaram por marcar a condição “sempre”. 

 

Tabela 17 - Frequência das variáveis e seus respondentes da categoria Retorno Imediato  

Frequência 

 1    Nunca 0 0% 

 2  Raramente 1 5% 

 3  Algumas Vezes 8 42% 

4 Frequentemente 8 42% 

5 Sempre 2 11% 

Total 19 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Discriminada na tabela 18, na coluna à esquerda, segue a sequência dos participantes 

com a sigla “P”, juntamente com a ordem que a pesquisa apresentou. A coluna do meio 

apresenta as variáveis que conduziram o teste DFS2 – flow e a coluna da direita as pontuações 

que cada participante atingiu conforme suas escolhas.  
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Tabela 18 - Participantes, variáveis e pontuações 

Retorno Imediato 

P1 Frequentemente 4    

P2 Frequentemente 4 

P3 Algumas Vezes 3 

P4 Algumas Vezes 3 

P5 Frequentemente 4.8 

P6 Sempre 5 

P7 Frequentemente 4.5 

P8 Sempre 5 

P9 Frequentemente 4.5 

P10 Frequentemente 4 

P11 Frequentemente 4.5 

P12 Algumas Vezes 3 

P13 Algumas Vezes 3.5 

P14 Raramente 2.3 

P15 Algumas Vezes 3.8 

P16 Frequentemente 4 

P17 Algumas Vezes 3.5 

P18 Algumas Vezes 3 

P19 Algumas Vezes 3.5 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Durante a observação da categoria em questão, podemos constatar que combinações 

possíveis entre Retorno imediato e fluência possuem proximidade. A palavra fluência foi a mais 

citada entre os respondentes, aparecendo em dez respostas. Eles relacionaram a resposta 

motivadora à fluência na prática da leitura à primeira vista, ou seja, quando executaram uma 

LMPV ao piano sem interrupções, mesmo cometendo erros. 

Fluência foi o termômetro usado para os participantes sentirem as respostas às suas 

percepções, tanto visual, quanto auditiva e cinestésica. Uma percepção tão importante quanto 

às citadas se concentra no âmbito psicológico. Observamos que esse foi o aspecto que 

influenciou os participantes desta pesquisa na maior parte do tempo. Ao longo do laboratório, 

desenvolvemos um trabalho positivo relacionado aos nossos pensamentos. Primamos pelas 

qualidades de cada participante, conduzindo-os a pensar positivamente sobre eles mesmos, 

sobre os colegas ou ainda sobre suas próprias atitudes frente à leitura à primeira vista. Dessa 
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forma, acreditamos que, ao propor essa reflexão para o aluno, trazemos o sentido da 

consciência, do propósito e do viver o presente (EAGLEMAN, 2017).   

  

 
5.3 Desafios e Habilidades 

 

A atividade de leitura musical à primeira vista requer o desenvolvimento de muitas 

habilidades, tanto técnicas quanto sensoriais, psicológicas e cognitivas. Envolve também as 

diferentes formas de processamento de dados, em processos de decodificação e compreensão 

da linguagem. Em determinado momento desta prática, é requisitado do pianista a interpretação 

de informações subjetivas. Para tal, ele precisa compreender e dominar diversos padrões de 

escrita e períodos composicionais, de forma que atribua um sentido à música que está 

praticando. Para tal desenvoltura, o conjunto de habilidades, somado ao entendimento e à 

prática, pode variar de acordo com a bagagem de conhecimento do instrumentista. Porém, 

enquanto o pianista não automatizar as convenções da escrita musical, sua ascendência na 

leitura à primeira vista dependerá da decodificação e não do entendimento da linguagem 

musical. Entretanto, sabemos que quanto mais conhecimento é adquirido, mais habilidades 

justificam o bom desempenho entre os pianistas. 

Porém, o percurso da leitura não é o único disseminado (BEST; OZURU; FLOYD; 

MACNAMARA, 2006; EASON; GOLDBERG; YOUNG; GEIST; CUTTING, 2012; 

YOSHIDA, 2012;), visto que as práticas da LMPV junto ao pianista são sugestionadas a partir 

do quão habilidoso ou conhecedor de tais práticas ele é. E, por último, mas não menos 

importante: as práticas precisam ser correlatas às habilidades cognitivas.  

Fazendo um contraponto com a leitura textual, segundo Capellini, Ferreira, Salgado e 

Ciasca (2007), as principais habilidades ligadas à decodificação são reconhecidas na 

consciência fonológica. No caso da música, podemos chamar de consciência sonora a memória 

de trabalho, relacionada às práticas, e de nomeação automatizada rápida os casos dos 

instrumentistas que leem à primeira vista, apresentando processamento rápido da partitura para 

ação. Esta última habilidade está relacionada diretamente à fluência. 

A memória de trabalho relacionada à prática, no caso dos pianistas, é reconhecida, 

segundo Baddeley (2012), como um sistema que controla a informação, permitindo a efetivação 

de variadas tarefas – inclusive, a compreensão da leitura. Posteriormente, a leitura passa pelo 

processamento, ou seja, transforma as informações em ideias (KINTSCH; RAWSON, 2013). Na 

música, podemos dividir esta etapa em três níveis: decodificação, representação global do texto 
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musical e aferição, esta última baseada no conhecimento adquirido e no texto musical. 

Podemos entender como as habilidades são exigidas para que os desafios, ao surgirem, 

sejam transpostos. Diante dessa compreensão, observamos que o conjunto desafio e habilidade 

é uma combinação satisfatória, que se retroalimenta, motivando o pianista a vivenciar 

experiências progressivas na prática da leitura à primeira vista. Portanto, desafios só serão 

transpostos se as habilidades estiverem em consonância com as estruturas de conhecimento 

(CSIKSZENTMIHALYI, 2010). Dessa forma, somos convidados a aperfeiçoar nossas 

habilidades constantemente para que novas propostas desafiadoras não nos surpreendam. Se 

assim fizermos, estaremos livres para vivenciar o flow.    

Assim, destacamos os canais que Csikszentmihalyi (1997) criou para medir a 

capacidade emocional que o indivíduo pode experienciar na prática da atividade em questão. 

Eles são medidos em função das habilidades existentes e dos desafios apresentados, estando 

essa balança equilibrada ou não. Portanto, as emoções caminham proporcionalmente às 

habilidades obtidas e aos desafios vivenciados. Caso nossas habilidades estejam em um nível 

médio diante de altos desafios, nossa capacidade emocional será aferida sob a ótica da emoção 

– irritação. Esta será latente, pois o canal entre os desafios e as habilidades exigidas para 

transpô-los está em dessintonia. Para cada emoção destacada na Tabela 19, Csikszentmihalyi 

(1997) afere a medida dos desafios e das habilidades. 

Tabela 19 - Canais de concentração das emoções, Desafios e Habilidades 

Categoria Nomeação Representação 

Canal 1 Irritação  altos desafios e habilidades médias 

Canal 2 Flow altos desafios e altas habilidades 

Canal 3 Controle médios desafios e altas habilidades 

Canal 4 Relaxamento baixos desafios e altas habilidades 

Canal 5 Tédio baixos desafios e habilidades médias 

Canal 6 Apatia baixos desafios e baixas habilidades 

Canal 7 Preocupação médios desafios e baixas habilidades 

Canal 8 Ansiedade altos desafios e baixas habilidades 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim, a Figura 10 demonstra o canal do flow em meio às emoções destacadas por 
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Csikszentmihalyi na tabela supracitada. 

 

Figura 10 - Canal do flow – capacidade emocional  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Fonte: Csikszentmihalyi (1997) 

 

Para o período de enfrentamento dos desafios e habilidades, Csikszentmihalyi (2010) 

declara que os melhores momentos são aqueles nos quais, em meio a lutas, conseguimos 

controlar a energia psíquica para que seu uso consciente seja canalizado no alcance de metas.  

Através da Tabela 19, conseguimos visualizar as particularidades das emoções 

segundo os níveis das propriedades apresentadas. Não foi intuito desta pesquisa verificar cada 

tipo de emoção sentida pelos participantes, mas podemos observar várias delas ao analisarmos 

as atitudes diante dos níveis de habilidades e dos desafios propostos nos encontros do 

laboratório.  

Após lermos atenciosamente e interpretarmos os dados das respostas da entrevista 

semiestruturada e das aferições que o teste Flow DFS-2 levantou, concluímos que os códigos 

de identificação da categoria em questão são Equilíbrio e Domínio das percepções. Portanto, 

como categoria inicial, tem-se Equilíbrio e Domínio das percepções (C.I.). Na categoria 

intermediária encontram-se os Desafios e Habilidades, conforme ilustrado na Tabela 20. 
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Tabela 20 - Categoria inicial, conceito norteador e categoria intermediária – Desafios e Habilidades  

Código de 
Identificação 

Categoria inicial Conceito norteador Categoria 
Intermediária 

C.I. 1 Equilíbrio Evidencia a percepção dos entrevistados no quesito 
equilíbrio e domínio na LMPV.    

Desafios e 
Habilidades 

C.I. 2 Domínio das 
percepções 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O conceito que fundamentou as análises qualitativa e quantitativa desta categoria 

intermediária se faz presente na pergunta: você acredita que seus desafios estão equiparados 

com suas habilidades? Qual tende a pesar mais?  

Através do resultado da análise inferida pelo teste Flow DFS-2 sobre a categoria 

Desafios e Habilidades, o Gráfico 5 ilustra as proporções de frequência dos dezenove 

participantes da pesquisa. Podemos observar um maior número de dados presentes na variável 

“algumas vezes”, com 47% dos respondentes. Logo depois, aparece a variável 

“frequentemente”, com 32%. Em terceiro lugar, com 16% das respostas, tivemos a variável 

“raramente”. Os percentuais de frequência para “sempre” foram demonstrados em menor grau, 

com 5%.  

 

Gráfico 5 – Frequência - Desafios e Habilidades 

 

Desafios e Habilidades 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0% 16% 47% 32% 5% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Não houve respondentes para a variável “nunca”. 

 

Tabela 21 - Especificidade da variável “nunca” da categoria Desafios e Habilidades  

Qualitativo Quantitativo 

0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nenhum participante marcou a variável “nunca”, como ilustra a Tabela 20. Isso 

evidencia que todos, em algum ponto, possuem habilidades ou desafios equivalentes, ou, ao 

menos, em processo de desenvolvimento desta equiparação. Esse resultado sinaliza qualidades 

fundamentais a esta categoria.  

Para a próxima variável – “raramente” – detalharemos as respostas de cada participante. 

A Tabela 21 especificará os resultados quanto à quantificação, seguida do seu respondente. Ao 

todos, três alunos responderam a esta inquirição, totalizando o percentual de 16%. 

 

Tabela 21 - Especificidade da variável “raramente” da categoria Desafios e Habilidades  

Quantitativo Qualitativo 

3 

P6 

P14 

P15 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

O caminhar bem está muito mais pelo lado das habilidades. O desafio 
estimula um pouco, pelo fato de querer tocar a música porque ela é 
bonita ou porque você quer muito tocar. Ou ainda ter muita segurança 
porque você é capaz. No meu caso, as habilidades são fundamentais. 
Ter relação com as teclas, saber onde colocar os dedos, sentir a música 
saindo de mim, etc. (P6) 
 

 

Estar em equilíbrio em uma prática de LMPV é muito complicado e 
difícil. Estamos em um momento de desconforto onde temos que tentar 
ao máximo fazer a harmonia certa para que possamos ajudar nossos 
instrumentistas. Porém é preciso que as habilidades estejam bem 
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resolvidas e desenvolvidas para que as dificuldades sejam vencidas de 
uma forma mais branda. Em minha opinião, é essencial que possamos 
deixar essa balança equilibrada, pois, se pesarmos mais para o lado 
da dificuldade, nunca iremos resolvê-las. Precisamos também deixar 
nossas habilidades bem desenvolvidas para que essas dificuldades não 
apareçam. (P14) 
 

 

Para mim, especificamente, ela [a leitura] estaria com as habilidades 
mais acima que os desafios. Geralmente, quando ela está caminhando 
bem, é porque os desafios são menores. (P15) 

 

 

Em relação aos três respondentes, podemos observar que as habilidades estão em um 

plano de significativo destaque. Eles ponderaram que, ao estarem com as habilidades em 

evidência, se sentem mais preparados ao vivenciarem os desafios.   

Na variável “algumas vezes” encontramos o maior percentual. A Tabela 22 nos mostra 

o percentual de 47% (nove participantes), aferido pelo teste DFS-2 Flow. Grande parte dos 

alunos observou que suas habilidades estão consonantes aos desafios encontrados na leitura 

musical à primeira vista. Estas competências podem ser referentes à espacialidade, à perceção 

auditiva, à percepção visual, à técnica do instrumento, ao domínio da parte harmônica e ao 

controle emocional e psicológico, dentre outros elementos relatados nas respostas.   

 

Tabela 22 - Especificidade da variável “algumas vezes” na categoria Desafios e Habilidades  

Quantitativo Qualitativo 

9 

P1 

P3 

P9 

P10 

P12 

P13 

P16 

P17 

P18 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tenho tentado ao máximo equilibrar minha balança até eu escolher 
uma peça. A insegurança e a ansiedade ainda me atrapalham um 
pouco, mas estou tentando buscar um foco no ato da LMPV. (P1) 
 

 

Eu entendo que, se a leitura tem fluidez e constância, existe uma 
paridade entre desafios e habilidades. (P3) 
 

 

O trabalho que tenho feito é treinar a LMPV com material que seja de 
um nível que eu possa desenvolver aos poucos. Assim, consigo 
equiparar minhas habilidades aos desafios. Já tive a experiência de 
pegar o trecho de uma peça que não correspondia ao meu nível de 
conhecimento e não ter fluidez. Isso me gerou certa frustração. Para 
que isso não aconteça e [eu] não desanime, prefiro fazer um trabalho 
progressivo, com paciência. (P9) 
 

 

Os desafios se relacionam diretamente com o nível da peça em que me 
proponho a ler. Por enquanto, o lado dos desafios sempre ganha pelo 
fato de ainda não ter a habilidade de decodificar os símbolos na 
velocidade que a peça pede. Excluindo esse ponto, a balança fica 
sempre equilibrada, pois gosto de me desafiar com peças que estão 
além da minha capacidade de leitura atual. É uma forma de aumentar 
o peso das minhas habilidades. (P10) 
 

 

Sinto o equilíbrio algumas vezes. Entretanto, após a professora 
explicar a importância dos desafios, é possível dizer que a balança está 
mais pesada no lado das habilidades, pois os desafios me mantêm 
motivada para melhorar as habilidades da LMPV. (P12) 
 

 

A meu ver, a minha LMPV está fluida, agradável e caminhando bem. 
Isso é porque o lado das habilidades adquiridas está pesando mais. À 
medida que aumento minhas habilidades, conseguirei evoluir. A 
balança continuará a pender para o lado dos desafios porque eles 
serão na maioria das vezes maiores. (P13) 
Quando estamos com uma leitura fluída, acredito que estamos 
vencendo nossos desafios, logo, adquirindo novas experiências e 
habilidades – o que nos leva a elevar nossa balança para o lado das 
habilidades. Porém, todos os dias surgirão novos desafios, podendo 
assim equilibrar ou desequilibrar nossa balança. Esta é nossa grande 
luta de todos os dias: vencer essa balança. (P16) 
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No meu caso, os desafios pesam mais que as habilidades. (P17) 
 

 

Esse equilíbrio pende pelo lado dos desafios. Embora eu tenha certos 
conhecimentos sobre teoria e leitura, as dificuldades e os desafios, sob 
a minha ótica, ainda me prejudicam a vencer sempre. (P18) 

 

Quatro participantes declararam que os desafios pesam mais que as habilidades, dois 

afirmaram que as habilidades são mais laboriosas e um terceiro grupo entendeu que o equilíbrio 

entre ambas é que os move, pois, assim, focam em aumentar as habilidades para que estejam 

preparados para os desafios. Para as respostas da variável “frequentemente” tivemos a indicação 

de 32% dos participantes, sendo representado por um quantitativo de seis pessoas (Tabela 23). 

 

Tabela 23 - Especificidade da variável “frequentemente” na categoria Desafios e Habilidades 

Quantitativo Qualitativo 

6 

P2 

P4 

P5 

P7 

P11 

P19 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
Hoje percebo que é importante ter equilíbrio entre os desafios e as 
habilidades. Tento me desafiar dentro do que compreende as minhas 
habilidades já construídas, dessa forma, percebi a minha evolução 
concreta. (P2) 

 

 

Acredito que, no momento em que escolho peças que estão dentro das 
minhas possibilidades de leitura, sinto que as minhas dificuldades estão 
sendo trabalhadas e se transformando em desafios que estão 
constantemente sendo superados. Assim que eu identifico um problema, 
tento trabalhá-lo para, assim, transformá-lo em uma habilidade nova. 
(P4) 
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A balança, à medida que você evolui, sempre vai estar em equilíbrio, 
pois os desafios e dificuldades sempre fazem parte de nossa vida, 
gerando desconforto, mas, ao mesmo tempo, crescimento. Sem 
dificuldades não há crescimento. (P5) 
 

 

Na minha balança, os desafios estão mais inclinados que minhas 
habilidades. (P7) 
 

 

Frequentemente sinto que elas estão equilibradas. (P11) 
 

 

Tenho sentido que tenho colocado minhas habilidades e desafios em 
patamares próximos, sempre com os desafios um pouco mais à frente 
para desenvolver as habilidades. (P19) 

 

Interessante observar que todos afirmaram ter equilíbrio entre habilidades e desafios e 

sentiram-se motivados quando encararam os desafios – pois são eles que mostram o parâmetro 

de onde é necessário aprimorar as competências.  

Em última instância, um único respondente optou pela prerrogativa “sempre”, a qual 

foi aferida, portanto, o percentual de 5%, como mostrado na Tabela 24.  

 

Tabela 24 - Especificidade da variável “sempre” na categoria Desafios e Habilidades  

 

Quantitativo Qualitativo 

1 P8 

Fonte: Elaborado pela autora 

Procuro o equilíbrio sempre. Entretanto, pela minha cobrança creio 
que essa minha balança já esteve melhor. (P8)  

 
 

Através do Gráfico 6, fica explícita a aferição demonstrada pela linha medidora entre 

as cinco variáveis: “nunca” com 0% de respondentes, “raramente” com 16%, “algumas vezes” 

com 47%, “frequentemente” com 32% e “sempre” com 5% de respondentes para a categoria 

Desafios e Habilidades. 
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Gráfico 6 - Variáveis e seus quantitativos da categoria Desafios e Habilidades 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 25 indica o resultado do quantitativo da categoria Desafios e Habilidades. 

Para a variável “nunca” não tivemos respondente. Três alunos optaram pela variante 

“raramente” nessa questão, correspondendo a 16% do total; na alternativa “algumas vezes”, 

47% dos participantes (nove deles) selecionaram essa opção; na alternativa “frequentemente” 

seis alunos indicaram essa variação, correspondendo assim, 32% do total de participantes. E, 

por último, com 5%, um respondente marcou a opção “sempre”. 

 

Tabela 25 - Frequência das variáveis e seus respondentes da categoria Desafios e Habilidades 

Frequência 

1 Nunca 0 0% 

2 Raramente 3 16% 

3 Algumas Vezes 9 47% 

4 Frequentemente 6 32% 

5 Sempre 1 5% 

Total 19 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
Discriminada na Tabela 26, na coluna à esquerda, segue a sequência dos participantes 

com a sigla “P”, juntamente com a ordem que a pesquisa apresentou. A coluna do meio 

apresenta as variáveis que conduziram o teste DFS2 – flow e a coluna da direita as pontuações 

que cada participante atingiu conforme suas escolhas.  
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Tabela 26 - Participantes, variáveis e pontuações  

Metas Claras 

P1 Algumas Vezes 3.3 

P2 Frequentemente 4.3 

P3 Algumas Vezes 3 

P4 Frequentemente 4.3 

P5 Frequentemente 4.3 

P6 Raramente 2.8 

P7 Frequentemente 4.3 

P8 Sempre 5 

P9 Algumas Vezes 3.8 

P10 Algumas Vezes 3 

P11 Frequentemente 4.3 

P12 Algumas Vezes 3.5 

P13 Algumas Vezes 3.8 

P14 Raramente 2.5 

P15 Raramente 2.8 

P16 Algumas Vezes 3.5 

P17 Algumas Vezes 3.8 

P18 Algumas Vezes 3 

P19 Frequentemente 4.5 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pudemos observar que os participantes entenderam a importância do equilíbrio entre 

Desafios e Habilidades. Sem essa compreensão, não conseguiriam detectar os pontos para 

crescimento e amadurecimento na leitura musical à primeira vista. Soma-se a isso o fato de que 

o flow só pode ser experienciado quando essas duas variáveis estão equivalentes, pois, se 

tratando de habilidades, temos como referência o desenvolvimento da técnica pianística e da 

percepção visual, auditiva e cinestésica, além do trabalho que podemos fazer com a percepção 

psicológica e mental. Junto a este conjunto, temos o processo cognitivo, que faz com que todas 

estas aptidões trabalhem com o único propósito, que é a realização de uma boa LMPV – na qual 

a capacidade de detectar os elementos característicos em uma visão global da obra revela a 

essência do discurso musical. Como afirma Le Corre (2002, p.84, tradução nossa), “técnica e 

conhecimento são elementos inseparáveis e essenciais para qualquer artista”. Portanto, 

equilibrá-los é a forma mais eficaz para que haja o desenvolvimento do plano da leitura à 
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primeira vista na perspectiva da vivência do flow.   

 

5.4 Controle de Desempenho 

  

O desempenho na leitura musical à primeira vista passa, como vimos, pelo 

conhecimento e pela prática das habilidades de nível técnico pianístico, cinestésico, auditivo e 

visual, além do caminho cognitivo que constrói (LE CORRE, 2002). Para que todas essas áreas 

sejam desenvolvidas de forma progressiva, precisam ser amadurecidas através dos processos 

de aprendizagem. Assim, o conhecimento se transforma em competência prática, como resume 

Le Corre (2002, p.84, tradução nossa): 

 

[...] reconhecer, entender, classificar e categorizar as informações visuais da partitura 
[a partir da] técnica instrumental, harmonia, contraponto, análise formal dos estilos, 
correntes artísticas e históricas, vivências que a experiência particular musical reteve. 

 

Aqui trataremos a reflexão acerca de três estágios especificamente: cognitivo, 

associativo e autônomo. Diversas teorias sobre aprendizagem (GENTILE, 1972; ADAMS, 

1971; FITTS; POSNER, 1967) propõem formas de abordagem sobre o processo de 

desenvolvimento do ser humano, porém o ponto central está na variação entre os modelos 

citados. Aqui refletiremos sobre o modelo apresentado por Fitts e Posner (1967), cujo primeiro 

estágio é denominado Cognitivo; o segundo, Associativo e o terceiro, Autônomo. 

Descreveremos cada um deles a seguir. 

 
 
5.4.1 Estágio Cognitivo 

  
É o primeiro estágio da aprendizagem e tem como característica principal a sucessão 

de erros e a instabilidade na performance. As falhas geralmente acontecem porque as 

habilidades estão sendo desenvolvidas e, por isso, podem ser corrigidas com certa facilidade. 

Porém, quando repetidas, causam intercorrências e produzem um excesso de carga na estrutura 

de atenção do indivíduo. Ele detecta que algo está sendo feito erroneamente, mas não consegue 

oferecer solução para o problema e fazer o desempenho melhorar (LADEWIG, 2000).  

Nesse estágio, a busca pelo acerto reforça o esforço do trabalho cognitivo, o que se 

deve à atenção que o indivíduo deve ter na absorção do conteúdo para o seu próprio 

entendimento. Um exemplo prático da transição entre os estágios da aprendizagem é o pianista 

que busca ler uma partitura à primeira vista. Devido à natureza da atividade, nas primeiras 



205 
 

 
 

tentativas – e mesmo durante o seu desenvolvimento enquanto músico –, a maioria dos 

instrumentistas fica concentrada, olhando para partitura, e acaba cometendo alguns erros 

bastante comuns, como olhar para o teclado e para a mão, procurando a posição da nota antes 

de tocar. Outros se perdem no ritmo e na pulsação ou, ainda, esquecem de observar informações 

importantes, antes mesmo de começar a tocar, como, por exemplo, ver o tom em que a música 

está escrita.  

Mesmo depois de um período de prática, a atividade de ler uma partitura à primeira 

vista continua sendo um grande desafio para a maioria dos pianistas. Porém, com o tempo, 

aprende-se a priorizar o que é necessário – como os passos da bula que citamos na primeira 

categoria (Metas Claras), dentre outras observações. Assim, é possível desenvolver com 

sucesso a atividade proposta.  

 

5.4.2 Estágio Associativo 

 
Nesse estágio, o indivíduo estará mais apto a realizar a atividade com destreza, tendo 

organizado melhor sua estrutura orgânica do movimento. A quantidade de erros tende a 

diminuir, porém, quando ocorrem, o indivíduo consegue detectá-los. Dessa forma, concentra-

se no processo necessário para refinar o movimento, de forma a reduzir a instabilidade entre a 

prática da atividade. Podemos aferir o mesmo à atividade de leitura musical à primeira vista 

(LADEWIG, 2000).  

A carga cometida nos mecanismos da atenção é moderada e isso viabiliza a 

performance, fazendo o pianista canalizar sua atenção aos aspectos do desempenho. Se tratando 

da LMPV, o pianista, nesse estágio da aprendizagem, é capaz de levar sua mão às teclas sem 

que tenha que olhar várias vezes para ela, além de observar os compassos mais à frente para 

verificar possíveis desafios. Ou, ainda, caso esteja acompanhando um instrumentista ou cantor, 

sentir-se mais seguro para prestar atenção na respiração e na interpretação que está executando.  

  

 
5.4.3 Estágio autônomo 

 
Esse estágio é reconhecido quando o indivíduo se dedica e pratica a atividade em 

questão diversas vezes, tantas quanto forem necessárias para que consiga realizá-la 

automaticamente ou no modo “piloto automático”. Os pontos difíceis requerem mais 

concentração e, para isso, o indivíduo está mais apto a captar os erros, para que possam ser 
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corrigidos. A oscilação na performance diminui e a “carga nos mecanismos da atenção é muito 

baixa, facilitando o direcionamento do foco da atenção para outros itens relevantes à realização 

da tarefa” (LADEWIG, 2000, p.66). 

Em uma analogia com as atividades de LMPV, nesse estágio o instrumentista consegue 

ler e tocar o que a partitura informa, ao mesmo tempo em que pensa no estilo musical e nas 

frases. Também será capaz de acompanhar um cantor, além de codificar a partitura e 

contextualizá-la ao estilo musical. Fitts e Posner (1967, p.15) afirmam que, quando “uma 

habilidade [é] muito praticada, os reflexos são muito parecidos”.  

Mas os autores lembram que, para atingirmos tal nível de habilidades performáticas e 

para que a passagem dos níveis de aprendizagem aconteça de forma gradual e natural, é 

necessária muita prática. O amadurecimento obtido ao longo do tempo é capaz de nos 

condicionar à execução da leitura musical à primeira vista através da precisão no processo 

cognitivo e pelos movimentos corporais – cinestésicos, visuais, auditivos e mentais. Muitos 

indivíduos sentem mais dificuldades para desenvolver a LMPV. Dentre algumas razões, 

podemos considerar a quantidade insuficiente de prática, orientações inadequadas e baixa 

capacidade de atenção seletiva (responsável por selecionar as informações importantes e 

descartar as que não são relevantes). Quando as fases da aprendizagem acontecem com 

seriedade e de forma gradativa, a probabilidade de aperfeiçoar uma LMPV será alta. Desta 

forma, o controle de desempenho também será satisfatório.   

Depois de analisarmos e interpretarmos os dados obtidos na entrevista 

semiestruturada, somando-os às aferições que o teste Flow DFS-2 constatou, verificamos que, 

para o código de identificação (C.I.) da categoria Controle de Desempenho, foram indicadas 

como categorias iniciais a Competência cognitiva, a Competência associativa e a Competência 

autônoma. Já como categoria intermediária, encontramos Controle de Desempenho, tendo-o 

como conceito norteador, tal qual ilustrado na Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Categoria inicial, conceito norteador e categoria intermediária – Controle de Desempenho 

Código de 
Identificação 

Categoria 
inicial 

Conceito norteador Categoria 
Intermediária 

C.I. 1 Competência 
cognitiva 

Compreender o processo da leitura musical à primeira vista de 
acordo com as fases da aprendizagem e dar significado à 
prática junto ao domínio das habilidades e percepções.   

Controle de 
Desempenho 

C.I. 2 Competência 
associativa 

C.I. 3 Competência 
autônoma 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O conceito que fundamentou as análises qualitativa e quantitativa desta categoria 

intermediária se faz presente na pergunta: você se sente em situação de controle no ato da 

leitura musical à primeira vista? Especifique.  

Partindo do resultado da análise inferida pelo teste Flow DFS-2 sobre a categoria 

Controle de Desempenho, o Gráfico 7 ilustra as proporções de frequência dos dezenove 

participantes da pesquisa. Pudemos observar um maior número de dados presentes na variável 

“algumas vezes”, retornada por 47% dos respondentes. Em segundo lugar, temos a variável 

“raramente”, com 37%, e, em terceiro, com 16% das respostas, a variável “frequentemente”. 

Os percentuais das frequências “sempre” e “nunca” foram demonstrados em 0%. 

 

Gráfico 7 – Frequência - Controle de Desempenho 

 

Controle de Desempenho 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0% 37% 47% 16% 0% 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nenhum participante marcou a variável “nunca”, como apresentado na tabela 28.  

 

Tabela 28 - Especificidade da variável “nunca” da categoria Controle de Desempenho  

Quantitativo Qualitativo 

0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Isso é um bom indicativo, já que aponta que, em algum momento, as pessoas possuem 

um controle do desempenho, seja na técnica do instrumento, na codificação das figuras ou ainda 

na parte psicológica da LMPV.  

Para a próxima variável – “raramente” – descrevemos as respostas de cada participante 

da pesquisa que se viu nessa condição. A Tabela 29 especificará as respostas quanto à 

quantificação, seguida do seu respondente. Ao todo, sete alunos responderam a esta inquirição, 

totalizando 37% do total de participantes. 

  

Tabela 29 - Especificidade da variável “raramente” da categoria Controle de Desempenho  

 

Quantitativo Qualitativo 

7 

P1 

P3 

P7 

P9 

P12 

P14 

P17 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Tenho controle em ter atenção e foco no que toco, mas ainda falta 
autocontrole no caso de ansiedade e insegurança. (P1) 

 

 

Sim, mas isso acontece raramente. (P3) 
 

 

Não. (P7) 
 

 

Nem sempre. Eu particularmente fico nervoso e isso às vezes me 
atrapalha. (P9) 
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Não. (P12) 
 

 

Hoje posso dizer que melhorei graças ao fato de estar há muito tempo 
trabalhando o nervosismo e a ansiedade na hora de tocar na frente das 
pessoas ou de fazer uma LMPV. Mas ainda acho que preciso melhorar 
muito. (P14) 
 

 

Sou como alguém que precisa buscar mais e dar mais de si para que a 
leitura à primeira vista aconteça. (P17) 

 

O maior percentual apresentado se deu na variável “algumas vezes”, com 47% (nove 

participantes), resultado aferido pelo teste DFS-2 flow, apresentado em quantitativo na Tabela 

30. A maioria dos participantes ressaltou que possui o controle de alguma forma no momento 

em que está atuando como leitor à primeira vista. Está no comando de suas funções cognitivas 

e técnicas.  

 

Tabela 30 - Especificidade da variável “algumas vezes” na categoria Controle de Desempenho 

Quantitativo Qualitativo 

9 

P2 

P4 

P5 

P6 

P10 

P11 

P13 

P15 

P18 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Em algum momento, consigo ter foco na escrita musical, na leitura do 
que está à minha frente. (P2) 
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Eu tento sentir. Caso eu perca muito o controle, foco no baixo e 
continuo com o ritmo. (P4) 
 

 

Às vezes. Ainda não estou fluente na leitura. (P5) 
 

 

Não, nunca me senti no controle total. É sempre um momento de tensão. 
(P6) 
 

 

Quando a peça aparenta ser fácil, onde minhas habilidades estão mais 
desenvolvidas do que os desafios, sim. No outro caso, não. (P10) 
 

 

Me esforço para manter o controle. (P11) 
 
 
 
Não tenho o controle sempre. Algumas vezes me sinto insegura porque 
sei que, ao menor descuido, irei errar e isso irá me deixar mais 
insegura ainda. (P13) 

 

 

Depende da peça que eu estiver lendo, assim como do andamento. 
(P15) 

 

 

Controle sempre, não, mas posso dizer que, em algumas vezes, eu sinto 
sim. (P18) 

 

 

Todas as respostas desta variável apresentam a falta de controle total na LMPV. O 

fator mais citado é a falta que o domínio constante faz à leitura. Na maioria das vezes, foi 

relatado que a tensão, a ansiedade e a insegurança são as maiores causadoras da falta de 

estabilidade. O instrumentista pode ser dotado de altas habilidades musicais, técnicas e 

cognitivas, mas, se no momento da leitura faltar-lhe o controle emocional e psicológico, terá 

grande risco de não chegar ao fim da tarefa ou de concluí-la sem fluidez.     

Para as respostas da variável “frequentemente” tivemos a frequência de 16%, o que 
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equivale a três pessoas (Tabela 31). 

 

Tabela 31 - Especificidade da variável “frequentemente” na categoria Controle de Desempenho  

Quantitativo Qualitativo 

3 

P8 

P16 

P19 

Fonte: Elaborado pela autora 

Sim, em grande parte das vezes. (P8) 
 

 

Sinto que frequentemente estou seguro para desempenhar a leitura, 
mas isso quando o nível da peça está à minha altura para executar. 
(P16) 
 

 

Me sinto calmo, geralmente, o que ajuda demais a desenvolver o 
controle na leitura à primeira vista. (P19) 

 

 

Interessante observar as respostas do participante P16 acerca desta variável. Ele 

pontuou positivamente o controle de desempenho na leitura musical à primeira vista, mas desde 

que suas habilidades estejam equiparadas aos desafios que encontrará na peça a ser executada. 

Como se sabe, essa equiparação é necessária para que o resultado na leitura à primeira vista 

seja satisfatório.  

A tabela 32 ilustra a falta de respondente da variável “sempre” na categoria Controle 

de Desempenho. 

 

Tabela 32 - Especificidade da variável “sempre” na categoria Controle de Desempenho  

Quantitativo Qualitativo 

0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Através do Gráfico 8, fica explícita a aferição demonstrada pela linha medidora entre 

as cinco variáveis: “nunca” com 0% de respostas, “raramente” com 37%, “algumas vezes” com 

47%, “frequentemente” com 16% e “sempre” com 0% para a categoria Controle de 

Desempenho.  

 

Gráfico 8 - Variáveis e seus quantitativos da categoria Controle de Desempenho 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 33 mostra o resultado do quantitativo na categoria em questão. Para a 

variável “nunca” não tivemos respondentes; quanto à variante “raramente”, sete participantes 

se enquadraram nessa especificação, sendo computados 37%. Já na terceira, “algumas vezes”, 

seguindo a ordem da tabela, tivemos nove respondentes, correspondendo a 47%. 

“Frequentemente” apresenta um quantitativo de três pessoas com o percentual de 16% em 

relação ao número total de participantes da pesquisa. E, por último, com 0% e nenhum 

respondente, tivemos na condição “sempre”. 

 

Tabela 33 - Frequência das variáveis e seus respondentes da categoria Controle de Desempenho 

Frequência 

1 Nunca 0 0% 

2 Raramente 7 37% 

3 Algumas Vezes 9 47% 

4 Frequentemente 3 16% 

5 Sempre 0 0% 

Total 19 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Discriminada na Tabela 34, na coluna à esquerda, segue a sequência dos participantes 

com a sigla “P”, juntamente com a ordem que a pesquisa apresentou. A coluna do meio 

apresenta as variáveis que conduziram o teste flow DFS-2 e a coluna da direita traz as 

pontuações que cada participante atingiu conforme suas escolhas.  

Tabela 344 - Participantes, variáveis e pontuações  

Metas Claras 

P1 Raramente 2.8 

P2 Algumas Vezes 3.3 

P3 Raramente 2.3 

P4 Algumas Vezes 3.3 

P5 Algumas Vezes 3.8 

P6 Algumas Vezes 3.5 

P7 Raramente 2.8 

P8 Frequentemente 4 

P9 Raramente 2.3 

P10 Algumas Vezes 3.3 

P11 Algumas Vezes 3.3 

P12 Raramente 2 

P13 Algumas Vezes 3.3 

P14 Raramente 2 

P15 Algumas Vezes 3.3 

P16 Frequentemente 4 

P17 Raramente 2.5 

P18 Algumas Vezes 3 

P19 Frequentemente 4 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como apresentado na pesquisa, a variável “algumas vezes” possui o maior número de 

respostas. Isso nos mostra que a maioria dos participantes possui o controle de desempenho na 

LMPV ou sente-se segura para realizá-la com estabilidade emocional e psicológica. Desta 

forma, fizemos uma conexão no que tange ao controle de desempenho ligado às fases da 

aprendizagem, que estabelece as bases e fundamentos para que as teorias sejam alicerçadas na 

prática diária do instrumento e na codificação da partitura no ato da LMPV.    
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5.5 Concentração Profunda 

 

Como quinta característica para a análise de conteúdo e obtenção dos resultados, temos 

a Concentração Profunda. Para Ladewig, Gallagher e Campos (1994), a atenção seletiva pode 

ser definida como a habilidade de direcionar o foco para algum objetivo. Sua função também é 

atuar no processo que codifica a indicação das ações necessárias para que a tarefa em questão 

seja realizada eficazmente. Para esse fim, age no controle do desempenho, junto às informações 

pertinentes na memória de curta duração (GALLAGHER; FRENCH; THOMAS; THOMAS, 

1993).  

Autores como Craik (1996) e Treisman (1992) acreditam que a atenção seletiva é 

responsável por perceber e codificar os dados com precisão. As “informações atendidas, em 

geral são muito bem lembradas, ao contrário de informações que não receberam atenção, que 

em geral não são lembradas e, quando são, são muito vagas” (ADLER; GERHARDSTEIN; 

ROVEE-COLLIER, 1998, p.280). 

O processo que envolve a seleção de informações começa na faixa etária de cinco a 

oito anos. Esse é um período em que as energias devem ser voltadas para a criança, fazendo 

com que a habilidade de receber e distinguir conhecimentos seja desenvolvida. Segundo Ross 

(1976), a atenção seletiva não é utilizada espontaneamente até os onze anos de idade, na fase 

inicial da adolescência. A partir daí, seria possível discernir e escolher o que é relevante.  

O trabalho de LPMV pode ser iniciado em qualquer momento durante a vida do 

indivíduo que se interesse em aprender um instrumento. Porém, se iniciado na infância, haverá 

mais chances de aprender a selecionar as informações pertinentes à leitura musical. As crianças 

que deixam de desenvolver os procedimentos estratégicos da atenção seletiva até a fase da 

adolescência são prejudicadas sobremaneira em seu desempenho.  

 

Dentro desta perspectiva, devemos estar conscientes de que quando trabalharmos com 
crianças e adolescentes, necessitamos criar estratégias com o objetivo de 
direcionarmos o foco de atenção das crianças para os pontos críticos da atividade que 
estamos ensinando e, consequentemente, facilitar a performance (LADEWIG, 2000, 
p. 66). 
 

 
Uma relação de positividade existe entre a facilidade de desempenhar qualquer 

atividade e a quantidade de vezes que ela é praticada. Algumas alterações acontecem na medida 

em que passamos entre os níveis de desempenho, como a diminuição na carga de atenção e 

percepção necessária para captarmos as informações importantes à atividade. O progresso é 
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gradativo, entretanto podem existir situações nas quais não haja tempo hábil para aguardar o 

desenvolvimento. Desta forma, para facilitar, há estratégias de atenção, como o fornecimento 

de informações importantes que possam diminuir a carga de exigência dos quesitos de atenção 

(ADAMS, 1971; FITTS; POSNER 1967; MAGILL, 1989; SCHMIDT, 1991, 1988). 

Dos professores, por vezes, são exigidos resultados rápidos e, para contornar os 

problemas, é preciso colocar-se como facilitador da aprendizagem, proporcionando uma vasta 

gama de vivências. As crianças, denominadas por Thomas, Lee e Thomas (1988) como novatos 

universais, devem trabalhar a execução das atividades de maneira diferenciada, devido à 

inexperiência. No caso da LPMV, faz-se necessário mantê-las atentas às principais informações 

da atividade, sobretudo pelo fato de ainda não possuírem desenvolvida a atenção seletiva, que 

é fundamental na escolha e armazenamento das informações importantes a serem guardadas na 

memória de longa duração. É ela que seleciona, processa, retém, armazena e disponibiliza a 

informação, de acordo com as necessidades (ADLER; GERHARDSTEIN; ROVEE-COLLIER, 

1998). Há cinco estratégias cognitivas que podemos usar na memória (tanto de curta quanto de 

longa duração) para resgatar informações: rotular, repetir, decidir, procurar e buscar 

(recuperar), condensar e juntar. 

As crianças apresentam dois grandes obstáculos quando comparadas aos adultos: 1) o 

processamento de informações é mais lento (GALLAGHER;THOMAS, 1980; THOMAS, 

1980); 2) o processo de controle da memória é ineficiente (THOMAS; LEE; THOMAS, 1988). 

Desta forma, vamos pensar na atividade de leitura à primeira vista para o pianista que tem 

dificuldade no processamento de informações. Se não consegue compreender a informação, 

não a armazenará na memória de longa duração e, como resultado, em alguns dias não 

conseguirá praticar a atividade de forma consistente. Para tanto, devemos analisar e detectar o 

nível do conhecimento prévio − assim, através do planejamento, será possível traçar uma linha 

sequencial que começa simples e termina mais complexa.   

Outro ponto que podemos utilizar são as estratégias que direcionam os alunos a fixar 

a atenção nas partes importantes da atividade de LMPV. Em outras palavras, podemos utilizar 

a atenção seletiva, processo de direcionamento do foco, destinando-a para um ponto definido 

(LADEWIG; GALLAGHER; CAMPOS, 1994). Cabe lembrar que o uso correto desta 

estratégia beneficiará a escolha das informações importantes e ajudará na exclusão dos dados 

irrelevantes.  

Com a prática constante da atividade de LMPV, o pianista pode aprender a ler as notas 

e o ritmo na partitura, porém o professor poderá servir como um canal facilitador, diminuindo 
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o tempo necessário para o desenvolvimento dessa habilidade. Mostrar ao aluno os padrões 

rítmicos, melódicos e harmônicos; analisar a tonalidade; indicar o uso da visão periférica ou até 

mesmo reforçar o pensamento positivo são atitudes que o professor deve tomar. “Quando o 

aprendizado ocorre através da utilização de métodos com significados relevantes, fortes traços 

na memória são criados, melhorando a retenção” (KOFFKA, 1921 apud KATONA, 1940). O 

importante é adotar estratégias cognitivas facilitadoras, mantendo a concentração e 

minimizando, quando possível, o tempo de prática física e não mental.  

Após analisar os dados obtidos na entrevista semiestruturada, somados às aferições 

que o teste flow DFS-2 constatou, pudemos verificar que o código de identificação (C.I.) da 

categoria Concentração Profunda é atenção seletiva. Portanto, a categoria inicial é apresentada 

como atenção seletiva e, como categoria intermediária, encontramos Concentração Profunda, 

tendo como conceito norteador os dados expostos na tabela 35. 

 

Tabela 35 – Categoria inicial, conceito norteador e categoria intermediária – Concentração Profunda 

Código de 
Identificação 

Categoria 
inicial 

Conceito norteador Categoria 
Intermediária 

C.I.  Atenção 
seletiva 

Conhecer o processo de concentração na perspectiva da atenção 
seletiva, pois, durante a leitura musical à primeira vista, assumimos 
diversas escolhas que determinam a qualidade na prática do produto 
final da leitura à primeira vista.  
 

Concentração 
Profunda 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O questionamento que norteou as análises qualitativa e quantitativa desta categoria 

intermediária se faz presente na pergunta: você se sente concentrado no ato da leitura musical 

à primeira vista? Para onde sua atenção é voltada?  

Com base no resultado da análise dos dados obtidos pelo teste flow DFS-2 sobre a 

categoria Concentração Profunda, chegou-se ao Gráfico 9, que ilustra as proporções de 

frequências dos dezenove participantes da pesquisa. Pudemos observar um maior número de 

dados presentes na variável “algumas vezes”, com 53% dos respondentes e, na segunda posição, 

a variável “frequentemente”, com 32%. Empatados, com 5% de respondentes, encontramos as 

frequências “nunca”, “raramente” e “sempre”. A variável “nunca” contabilizou o percentual de 

5%, o que equivale a um respondente.  
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Gráfico 9 – Frequência - Concentração Profunda 

 

Concentração Profunda 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

5% 5% 53% 32% 5% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 36 - Especificidade da variável “nunca” da categoria Concentração Profunda 

Quantitativo Qualitativo 

1 P3 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Como apresentado na Tabela 36, um participante optou pela variável “nunca”. Isso 

indica que os entrevistados se sentiram concentrados e atentos em algum momento da leitura à 

primeira vista. Destacamos a resposta deste respondente para que possamos conhecer suas 

razões.  

 

Não me sinto atento nunca. Mas, na medida do possível, me esforço 
para me concentrar na partitura e na percepção rítmica. (P3) 

 

 
A variável “raramente” também quantificou o total de um respondente, totalizando um 

percentual de 5%, conforme exposto na Tabela 37. 
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Tabela 37 - Especificidade da variável “raramente” da categoria Concentração Profunda  

Quantitativo Qualitativo 

1 P14 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Depende muito do momento e do dia em que estou.  Costumo ser uma 
pessoa extremamente ansiosa e com pensamentos a mil por hora, então, 
normalmente, quando estou fazendo a LMPV, para que não perca 
muitos detalhes da leitura, preciso fazer um esforço muito grande para 
manter a minha mente focada durante o ato da leitura. Entretanto, o 
pensamento está em “meu Deus, o que pode vir agora?” ou 
simplesmente “amanhã tenho que fazer café” e com isso meu 
pensamento foge me fazendo esquecer o que estou fazendo naquele 
momento. (P14) 

 

 

 Na variável “algumas vezes” temos o maior percentual apresentado, com 53%. O 

resultado, aferido pelo teste flow DFS-2, representa dez participantes (Tabela 38). A maioria 

ressaltou que se sente concentrada “algumas vezes” quando pratica a LMPV ao piano.  

 

Tabela 38 - Especificidade da variável “algumas vezes” na categoria Concentração Profunda  

Quantitativo Qualitativo 

10 

P1 

P4 

P6 

P7 

P10 

P11 

P12 

P13 

P18 

P19 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Minha atenção é voltada algumas vezes para as notas e para a parte 
rítmica (estrutura da música). (P1) 
 

 

Eu tento focar mais no baixo, mas eu ainda sinto muita dificuldade em 
ter uma visão total da clave de fá e sol. (P4) 
 

 

Tenho muita dificuldade em me concentrar, mas tento focar na 
partitura. (P6) 
 

 

Algumas vezes na partitura e nas informações que vão surgindo. (P7) 
 

 

Nos últimos meses minha atenção se baseia nas orientações dadas na 
disciplina. Tende mais a pensar na fluidez da leitura.  (P10) 
 

 

Coloco minha atenção na harmonia nas vezes em que me pego 
concentrado. (P11) 
 

 

Algumas vezes minha atenção está principalmente na leitura da 
partitura, mas é necessário que eu pense nas teclas a serem tocadas. 
(P12) 
 

 

Algumas vezes coloco minha atenção no ritmo, nas notas e nas pessoas 
que estão me ouvindo. (P13) 
 

 

É voltada para o pensamento dinâmico. Às vezes busco ler os 
compassos mais distantes de forma rápida. (P18) 

 

 

Algumas vezes me concentro nesta ordem: ritmo, altura das notas e 
harmonia. (P19) 
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Podemos observar nas respostas supracitadas que cada participante foca sua atenção 

de acordo com o que é necessário para se sentir mais seguro e realizar a leitura de forma fluida. 

Nesse sentido, precisam observar diversos pontos, como o ritmo, as notas, a posição das notas 

no teclado, a harmonia, a nota do baixo ou a percepção externa das pessoas que estão ouvindo. 

Em cada ponto, tentam se manter atentos, mas, como o teste flow DFS-2 nos mostrou, têm 

dificuldades de manter a atenção a todo o momento, podendo variar a concentração em relação 

ao tempo ou ao foco da atenção.  

A variável “frequentemente” obteve a frequência de 32%, sendo representada por um 

quantitativo de seis pessoas (Tabela 39). 

 

Tabela 39 - Especificidade da variável “frequentemente” na categoria Concentração Profunda 

Quantitativo Qualitativo 

 

 

 

6 

P5 

P8 

P9 

P15 

P16 

P17 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Minha atenção frequentemente é voltada para partitura e dedilhado do 
teclado. (P5) 

 

 

Sempre à frente regularmente. (P8) 
 

 

No início minha concentração se mantém na leitura à primeira vista, 
mas há momentos em que perco o foco, volto minha atenção para outra 
coisa completamente diferente e não consigo dar sequência. (P9) 

 

 

Quase sempre minha atenção está voltada para o acerto das notas e do 
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andamento estabelecido – e, em menores graus, para dinâmicas, 
acentuações e sentido musical. (P15) 

 

 

Constantemente minha atenção divide-se em duas partes: na partitura 
e no teclado (piano). Porém, em alguns momentos, a ansiedade me faz 
desviar a atenção para os erros. (P16) 

 

 

Regularmente minha atenção está no ato em si. Tento me desligar ao 
máximo de tudo que desvia minha atenção. (P17) 

 

 

Interessante observar que as respostas nessa variável expõem o foco central do 

presente trabalho, que deveria ter sido desenvolvido para a sedimentação da leitura musical à 

primeira vista. Estes são os pontos estratégicos para uma leitura eficiente, que vai desde o 

posicionamento ao sentar, passando pelos pontos de fixação dos olhos, ponto da visão 

periférica, espaçamento do teclado, harmonização e encadeamentos harmônicos, bem como 

pelas tonalidades e modos, padrões e estilo de escrita musical e compreensão da informação 

necessária.  

A última variável contou com um respondente somente, representado pelo percentual 

de 5%, como informa a Tabela 40.  

 

Tabela 40 - Especificidade da variável “sempre” na categoria Concentração Profunda  

Quantitativo Qualitativo 

1 P2 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

A este, o participante respondeu: 

 

Constantemente mantenho o foco na escrita musical e na leitura do que 
está a minha frente. (P2) 
 
 

Não deixou explícito em sua resposta se o número de acerto se torna uma constante na 

sua prática da leitura à primeira vista, mas em se tratando de sua participação no laboratório, 

podemos aferir que a sua concentração é alta, porém falta-lhe rapidez no processamento de 
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informações para que a sua leitura se desenvolva no mesmo nível da sua concentração.  

Através do Gráfico 10, fica explícita a aferição demonstrada pela linha medidora entre 

as cinco variáveis “nunca”, com 5% de respondentes; “raramente”, também com 5%; “algumas 

vezes”, com 53%; “frequentemente” com 32%; e “sempre” com 5% de respondentes para a 

categoria Concentração profunda.  

 

Gráfico 10 - Variáveis e seus quantitativos da categoria Concentração Profunda  

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

A Tabela 41 elucida o resultado do quantitativo na categoria presente. Para as variáveis 

“nunca” e “raramente”, tivemos um respondente em cada, representando 5% dos participantes; 

já na variante “algumas vezes”, dez participantes se enquadraram nessa especificação, sendo 

computados 53% do total. Seguindo a ordem da tabela, para “frequentemente” tivemos seis 

pessoas, perfazendo o percentual de 32%. E, por último, com 5% e apenas um respondente, a 

condição “sempre”. 

 

Tabela 41 - Frequência das variáveis e seus respondentes da categoria Concentração Profunda  

Frequência 

1 Nunca 1 5% 

2 Raramente 1 5% 

3 Algumas Vezes 10 53% 

4 Frequentemente 6 32% 

5 Sempre 1 5% 

Total 19 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Na Tabela 42, vai discriminada, na coluna à esquerda, a sequência dos participantes com 

a sigla “P”, apresentados na ordem que a pesquisa seguiu. A coluna do meio apresenta as 

variáveis que conduziram o teste flow DFS2 e a coluna da direita, as pontuações que cada 

participante atingiu conforme as suas escolhas.  

 

Tabela 42 - Participantes, variáveis e pontuações  

Concentração Profunda 

P1 Algumas Vezes 3.5 

P2 Sempre 5 

P3 Nunca 1.8 

P4 Algumas Vezes 3.8 

P5 Frequentemente 4.5 

P6 Algumas Vezes 3 

P7 Algumas Vezes 3.5 

P8 Frequentemente 4 

P9 Frequentemente 4.3 

P10 Algumas Vezes 3.5 

P11 Algumas Vezes 3.8 

P12 Algumas Vezes 3.3 

P13 Algumas Vezes 3.3 

P14 Raramente 2 

P15 Frequentemente 4.5 

P16 Frequentemente 4 

P17 Frequentemente 4 

P18 Algumas Vezes 3.3 

P19 Algumas Vezes 3.3 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 Como verificado na pesquisa, a variável “algumas vezes” possui o maior número de 

respondentes. Isso nos mostra que a maioria dos participantes desenvolveu a concentração na 

leitura musical à primeira vista, ou possui uma maior compreensão do que venha a ser a atenção 

seletiva, que é capaz de distinguir na partitura as informações primordiais, que serão essenciais 

no momento da prática da leitura à primeira vista. Ela detecta os pontos fundamentais do que 

precisa ser lido e serve como parâmetro para não desviarmos a nossa concentração para o que 

é dispensável.  
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5.6 Foco e Metas no Presente 

 

A atenção plena é “uma consciência sincera de momento a momento, não julgadora” 

(KABAT-ZINN, 2005), conhecida como mindfulness em inglês e sati, em empali, uma língua 

usada na Psicologia Budista há 2,5 mil anos (Germer & cols., 2016). A partir das tradições 

budistas, esse termo passou a ser utilizado nas ciências ocidentais, com o significado de 

capacidade de prestar atenção no momento agora exteriormente e interiormente, não se 

perdendo nos julgamentos e com isso na não aceitação (KABAT-ZINN, 2003). Essa é uma 

habilidade muito utilizada em psicoterapia, pois permite ao indivíduo conscientizar-se das 

experiências internas saudavelmente. Dentro da ciência, ela engloba dois elementos 

fundamentais: atenção fixada no tempo do presente e uma atitude de curiosidade e aceite. 

Assim, ao praticar a atenção plena, do momento presente, devemos trabalhar os elementos 

constituintes, que são reconhecidos como independentes, mas se relacionam (SILVEIRA, 

CASTRO, & GOMES, 2012). Para praticarmos a atenção plena, devemos desenvolver em 

grande medida uma respiração lenta, não só para treinar a atenção, mas para obter relaxamento.  

A atenção total na atividade de LMPV nos leva a pensar no tempo presente, os 

pensamentos anteriores e posteriores a esse tempo não importam. Ao fitarmos nossa atenção na 

meta escolhida, teremos nossa mente, movimentos, pensamentos a nosso favor, de forma que 

todas as atividades cognitivas aconteçam no fluxo unificado, cujo resultado aconteça na 

combinação perfeita transferida para a consciência. Desta forma, “propósito, resolução e 

harmonia unificam a vida e dão significado a ela, transformando-a em uma experiência de fluxo 

contínuo” (CSIKSZENTMIHALYI, 1990, p. 64). 

Após analisarmos os dados obtidos na entrevista semiestruturada, sendo estas somadas 

às aferições que o teste flow DFS-2 constatou, pudemos verificar que o código de identificação 

(C.I.) da categoria Foco e Metas no Presente é Atenção plena. Portanto, a categoria inicial é 

apresentada como atenção plena e como categoria intermediária, encontramos Foco e Metas 

no Presente, tendo como conceito norteador o texto exposto na Tabela 43. 

 
 

Tabela 43 - Categoria inicial, conceito norteador e categoria intermediária – Foco e Metas no Presente 

Código de 
Identificação 

Categoria 
inicial 

Conceito norteador Categoria 
Intermediária 

C.I.  Atenção 
plena 

Entender que a atenção plena, quando trabalhada na atividade de 
LMPV, produz grande flexibilidade e possibilidades melhores de 
atuação. Pensar em uma consciência que não julga e que se fixa na 
sequência de cada momento da LMPV.  
 

Foco e Metas no 
Presente 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O questionamento que norteou as análises qualitativa e quantitativa desta categoria 

intermediária se faz presente na pergunta: sua atenção e metas estão focadas no momento da 

leitura à primeira vista?  

Através do resultado da análise inferida pelo teste flow DFS-2 sobre a categoria Foco 

e Metas no Presente, o Gráfico 11 ilustra as proporções de frequências dos dezenove 

participantes da pesquisa. Podemos observar um maior número de dados presentes na variável 

“algumas vezes”, com 63% dos respondentes. Empatadas encontramos as variáveis 

“frequentemente” e “raramente”, com 16%. A variável “sempre” se apresenta com 5% dos 

participantes. A variável “nunca” não possuiu respondente.  

 

Gráfico 11 – Frequência - Foco e Metas no Presente 

 

Foco e Metas no Presente 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0% 16% 63% 16% 5% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Tabela 44 - Especificidade da variável “nunca” da categoria Foco e Metas no Presente  

Quantitativo Qualitativo 

0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como apresentado na tabela supracitada, nenhum participante optou pela variável 

“nunca”. Isso indica que os participantes se sentem atentos a metas que colocaram como foco 
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no momento da leitura à primeira vista. Iremos descrever a resposta deste respondente para que 

possamos conhecer suas razões.  

A variável “raramente” quantificou o total de três respondentes, num percentual de16%. 

A Tabela 45 especificará o participante da pesquisa que optou por essa variável.  

 

Tabela 45 - Especificidade da variável “raramente” da categoria Foco e Metas no Presente.  

Quantitativo Qualitativo 

3 

P3 

P12 

P14 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Procuro colocar minha atenção na partitura e no ritmo, essas são 
minhas metas no momento que estou lendo. (P3) 
 

 

Quando pratico a leitura à primeira vista, meu foco está nas 
informações que a partitura me apresenta. Mas se eu não pensar nas 
teclas que terei que apertar, não consigo me sair bem. (P12) 
Tenho dificuldades em conduzir minha atenção às metas pequenas na 
leitura à primeira vista. Eu penso na meta grande, que é chegar ao final 
da música com ela lida. Preciso focar no momento presente, mas só 
consigo ver o momento final. (P14) 

 

Na variável “algumas vezes”, temos o maior percentual apresentado, com 63%, o que 

representa que doze participantes a escolheram, resultado este aferido pelo teste flow DFS-2, 

mostrado na Tabela 46. 

 

Tabela 46 - Especificidade da variável “algumas vezes” na categoria Foco e Metas no Presente  

Quantitativo Qualitativo 

 

 

 

P1 

P4 

P6 
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12 

 

P7 

P10 

P11 

P13 

P15 

P16 

P17 

P18 

P19 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 

Algumas vezes foco minha atenção nos acertos de notas e ritmo. (P1) 
 

 

O baixo da harmonia é importante para mim, então eu coloco meu foco 
nele para que eu possa evitar os erros. Mas, tenho dificuldade de ler 
harmonicamente juntando as claves.  (P4) 
 

 

Na maioria das vezes procuro focar minha atenção na partitura, na 
bula, mas ainda me sinto inseguro em permanecer atento no presente. 
(P6) 
 

 

Na partitura e no que ela pode me informar. (P7) 
 

 

Penso que preciso ter fluidez na LMPV. Esse é o meu foco. (P10) 
 

 

A parte harmônica é onde coloco a atenção. Procuro ouvir 
mentalmente como soam as harmonias e quando erro o meu ouvido me 
acusa logo. Por isso digo que o acerto à harmonia é a minha maior 
meta. (P11) 
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Minha atenção fica tentando permanecer no ritmo, na atenção às notas 
e nas pessoas que estão me ouvindo. (P13) 
 

 

Tenho meu foco em acertar as notas no andamento que a música pede. 
Depois minha meta são as dinâmicas. (P15) 

 

 

Coloco o meu foco em acertar as notas da partitura e em apertar as 
teclas corretas, mas a ansiedade tenta me desviar dessas metas, sempre 
colocando pensamentos em minha mente que não estão no presente. 
(P16) 
 

 

No momento da leitura meu foco é no ato em si e como ter o maior 
número de acertos. (P17) 
 

 

Volto meu pensamento no objetivo de ler compassos mais distantes. 
Fico preocupado com o que pode me causar surpresas. Então tento me 
antecipar. (P18) 
 

 

Minha meta é não me perder no ritmo, apertar a tecla correta de cada 
nota e acertar a harmonia. (P19) 

 

 

Interessante observar que a maioria dos participantes que optaram por essa variável 

não pensam nas pequenas metas para que a grande meta (que é ler à primeira vista 

satisfatoriamente) se torne possível. A maioria deles responderam subjetivamente que, ainda 

que “algumas vezes” eles se tenham se defrontado com a dificuldade de manterem o foco e 

metas no presente, eles se sentem amarrados em não permanecerem no presente. As respostas 

são claras, como: “procuro focar minha atenção”; “na maioria das vezes”; “minha atenção fica 

tentando permanecer”; “a ansiedade tenta me desviar”; “fico preocupado”.  

No laboratório das duas instituições de pesquisa (UNIRIO e FAMES), pudemos 

observar o quanto os participantes tiveram dificuldades em se situarem na realização das 

pequenas metas, ou seja, pensar no tempo presente sem amarras com o passado (pensando no 
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que já errou e nas consequências até psicológicas que isso venha a trazer para ele próprio), 

como com o futuro (a cobrança extrema de acerto da LMPV). Richman (1985) reforça o 

pensamento de não se importar com o erro, quando afirma que bons leitores não valorizam seus 

erros. É preciso o pensamento positivo, para que o acerto aconteça a cada pequena meta, tendo 

como objetivo final o grande acerto, que é desempenhar uma leitura à primeira vista satisfatória.  

Para as respostas da variável “frequentemente”, tivemos a frequência de 16% dos 

participantes, sendo representados por um quantitativo de três pessoas (Tabela 47). 

 

Tabela 47 - Especificidade da variável “frequentemente” na categoria Foco e Metas no Presente  

Quantitativo Qualitativo 

3 

P2 

P5 

P9 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Mantenho o foco na escrita da partitura, no meu campo de visão, para 
que o meu cérebro responda às informações. (P2) 

 

 

Meu foco se mantém na partitura e no dedilhado que preciso usar, para 
que minha desenvoltura na leitura aconteça. (P5) 

 

 

No início eu estou concentrado no que estou fazendo, mas já tive 
momentos de perder o foco e voltar a minha atenção para outra coisa 
e não conseguir dar sequência. (P9) 

 

 
 

Para a última variável, temos um respondente, representado pelo percentual de 5%, 

como informa a Tabela 48.  
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Tabela 48 - Especificidade da variável “sempre” na categoria Foco e Metas no Presente  

Quantitativo Qualitativo 

1 P8 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
 

Como justificativa, o participante respondeu: 

 
 

Meu foco é prestar atenção no que vem à frente. Procuro sempre olhar 
o que vem à frente. (P8) 

 

 

Através do Gráfico 12, fica explícita a aferição demonstrada pela linha medidora entre 

as cinco variáveis para a categoria Foco e Metas no Presente.: “nunca”, com 0% de 

respondentes; “raramente”, com 16% de respondentes; “algumas vezes”, com 63%; 

“frequentemente”, com 16% de respondentes, e “sempre”, com 5%. 

 

 

Gráfico 12 - Variáveis e seus quantitativos da categoria Foco e Metas no Presente 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 49 demonstra o resultado do quantitativo na categoria Foco e Metas no 

Presente. Para a variável “nunca”, não tivemos respondentes; três participantes optaram pela 
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variante “raramente”; “algumas vezes” foi a especificação em que doze respondentes se 

enquadraram, resultando no maior percentual, com 63% do total. Na variável “frequentemente”, 

tivemos três pessoas, perfazendo o percentual de 16%. E, por último, um respondente na 

condição “sempre”, representando isso 5% do total de respondentes. 

 

Tabela 49 - Frequência das variáveis e seus respondentes da categoria Foco e Metas no Presente  

Frequência 

1 Nunca 0 0% 

2 Raramente 3 16% 

3 Algumas Vezes 12 63% 

4 Frequentemente 3 16% 

5 Sempre 1 5% 

Total 19 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Discriminada na Tabela 50, na coluna à esquerda, está a sequência dos participantes 

com a sigla “P”, juntamente com a ordem que a pesquisa apresentou. A coluna do meio 

apresenta as variáveis que conduziram o teste flow DFS2 e a coluna da direita as pontuações 

que cada participante atingiu conforme suas escolhas.  

 

Tabela 50 - Participantes, variáveis e pontuações 

Focos e Metas no Presente 

P1 Algumas Vezes 3 

P2 Frequentemente 4.3 

P3 Raramente 2 

P4 Algumas Vezes 3 

P5 Frequentemente 4.5 

P6 Algumas Vezes 3.3 

P7 Algumas Vezes 3 

P8 Sempre 5 

P9 Frequentemente 4 

P10 Algumas Vezes 3.3 

P11 Algumas Vezes 3.8 

P12 Raramente 2 
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P13 Algumas Vezes  3.3 

P14 Raramente 2.8 

P15 Algumas Vezes 3.3 

P16 Algumas Vezes 3.5 

P17 Algumas Vezes 3.8 

P18 Algumas Vezes 3 

P19 Algumas Vezes 3.8 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Como apresentado anteriormente, a variável “algumas vezes” apresenta a maior 

incidência, o que evidencia que a maioria dos participantes procura colocar suas metas em ação 

– mas não deixa claro se o tempo presente é utilizado com frequência. Pela qualidade das 

respostas, observamos que os alunos do laboratório conseguiram atentar às metas e focar na 

percepção do que acreditavam que precisava ser desenvolvido para que a LMPV ao piano fosse 

satisfatória. Porém poucos se preocuparam em administrar o tempo presente, para não impor 

julgamentos à própria prática, uma habilidade que confere maior probabilidade de evolução e 

acerto. 

 

5.7 Alteração do Sistema Temporal 
 

A percepção humana acerca da passagem do tempo não se dá diretamente a partir dos 

sentidos ou da anatomia. Tem-se apenas a experiência de permanências e mudanças, de fatos 

que se sucedem ou que ocorrem simultaneamente. Assim, essa perspectiva se constrói a partir 

de acontecimentos marcadores. Diversos estudiosos do campo da psicologia têm se debruçado 

sobre as discrepâncias na estimativa da duração de determinados períodos, inclusive.   

Na presente pesquisa, trabalharemos mais especificamente com a experimentação 

psicológica da passagem temporal, considerando-a uma construção sociocultural e psíquica e, 

portanto, variável a partir de parâmetros individuais. Tal premissa não pressupõe que essa 

percepção seja aleatória, mas, ao contrário, ressaltaria a variabilidade de critérios adotados tanto 

durante a experiência prática quanto na metodologia de distintos estudos a esse respeito. 

De acordo com Ades (2001) existiriam pelo menos dois critérios dicotômicos para a 

avaliação subjetiva acerca do tempo na literatura especializada. Os julgamentos prospectivos 

pressupõem que quanto mais complexa e envolvente for uma determinada tarefa, menor 
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duração subjetiva o tempo terá, já que o indivíduo não estará atento a sua duração. Já a 

perspectiva dos modelos relativos à duração lembrada (retrospectiva) partem do princípio de 

que os indivíduos já não se atentam para a passagem do tempo em geral, de maneira que seus 

julgamentos consideram apenas o conteúdo e a complexidade da informação memorizada. 

Nesta chave conceitual, a duração estimada do tempo está relacionada à quantidade de 

estímulos armazenados na memória.  

Na teoria da mudança/segmentação, por sua vez, é a percepção da mudança que 

conduz a experiência da passagem do tempo. A percepção se dá a partir da recordação de uma 

série de eventos sucessivos. Já a segmentação consiste nos recortes e/ou na ritmicidade que o 

indivíduo estabelece para marcar o tempo (como bater palmas, bater o pé, tamborilar com o 

dedo, contar e cantar, por exemplo). A escolha da unidade correta para definir essa separação 

parte da expectativa em relação ao intervalo global, ou seja, intervalos maiores demandam 

maior segmentação. Como explica Poynter (1989, p.311-312), “seguem a mesma regra simples: 

não se usa um cronômetro de milissegundos para medir durações de horas, nem um relógio 

solar para avaliar milissegundos”.   

Ainda segundo Ades (2001), mesmo se partirmos da teoria retrospectiva, na qual os 

sujeitos não se atentam à duração do tempo, há uma espécie de processador temporal 

automático. A constatação do tempo não é um processo clínico e meramente pragmático, mas 

perpassa desejos e afetos de ordens diversas. A espera pode representar tanto expectativa 

quanto tédio.  

Edmonds, Cahoon e Bridges (1981) desenvolveram um estudo com três grupos de 

pessoas afirmando que a espera seria seguida por eventos agradáveis, desagradáveis ou neutras. 

O segmento que possuía expectativas positivas percebeu a passagem do tempo de maneira mais 

demorada. Já os indivíduos de expectativa neutra ou ruim subestimaram o intervalo de tempo 

proposto. Já Thayer e Schiff (1975) criaram um experimento no qual as pessoas deveriam ficar 

frente a frente com desconhecidos sérios ou sorridentes. O primeiro grupo apostou que havia 

se passado mais tempo do que aqueles que estavam olhando para as expressões mais amigáveis.   

A partir do que foi exposto, evidencia-se que a percepção da passagem temporal é 

subjetiva e psicologicamente construída. Isso não quer dizer que se trata de uma fantasia, 

apenas demonstra que há uma maneira própria de perceber a realidade, a despeito da impressão 

sensorial, baseada nas informações disponíveis ao sujeito. 

Neste experimento não tivemos limitação de tempo, nem o encaramos como 

prospectivo ou retrospectivo. Os alunos simplesmente foram colocados diante de diferentes 

processos metodológicos de leitura musical, como trabalho com o ritmo, duração de notas, notas 



234 
 

 
 

na pauta, notas no piano, espaçamento e dimensão do teclado, escalas, arpejos, pequena análise 

da partitura com o reconhecimento de informações seletivas, para que a leitura pudesse ter uma 

desenvoltura satisfatória e trabalho com a leitura progressiva de informações do texto musical. 

Essa observação relacionada ao tempo foi feita na entrevista, quando tiveram que pensar acerca 

do assunto.  

Após analisarmos os dados obtidos na entrevista semiestruturada, somados às 

aferições que o teste flow DFS-2 constatou, pudemos verificar que o código de identificação 

(C.I.) da categoria Alteração do Sistema Temporal é percepção do tempo. Portanto, a categoria 

inicial é apresentada como percepção do tempo e como categoria intermediária encontramos 

Alteração do Sistema Temporal, tendo como conceito norteador o texto exposto na Tabela 51. 

 

Tabela 51 - Categoria inicial, conceito norteador e categoria intermediária – Alteração do Sistema Temporal 

Código de 
Identificação 

Categoria 
inicial 

Conceito norteador Categoria 
Intermediária 

C.I.  Percepção 
do tempo 

Entender que o julgamento de duração pode ser baseado na 
capacidade individual de lembrar-se da sequência de eventos 
ativos e eventos emocionais experienciados, tendo também 
a capacidade de inferir a duração entre eventos sucessivos. 
 

Alteração do 
Sistema Temporal 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O questionamento que norteou as análises qualitativa e quantitativa desta categoria 

intermediária se faz presente na pergunta: você percebe o passar do tempo ao seu redor?  

 

Gráfico 13 – Frequência - Alteração do Sistema Temporal 
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Alteração do Sistema Temporal 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0% 26% 21% 53% 0% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com base no resultado da análise inferida a partir do teste flow DFS-2 sobre a categoria 

Alteração do Sistema Temporal, o Gráfico 13 ilustra as proporções de frequência dos dezenove 

participantes da pesquisa. Pudemos observar um maior número de dados na variável 

“frequentemente”, com 53% dos respondentes; em segundo lugar, a variável “raramente”, com 

26%; em terceiro, a variável “algumas vezes”, com 21%. Para as variáveis “nunca” e “sempre” 

não houve respondentes.  

Na variável “nunca” não houve respondente, como apresentado na tabela 52. 

 

Tabela 52 - Especificidade da variável “nunca” da categoria Alteração do Sistema Temporal 

Quantitativo Qualitativo 

0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
A variável “raramente” quantificou o total de cinco respondentes, o que representa um 

percentual de 26%. A Tabela 53 especifica os participantes da pesquisa que optaram por essa 

alternativa.  

 

Tabela 53 - Especificidade da variável “raramente” da categoria Alteração do Sistema Temporal 

Quantitativo Qualitativo 

5 

 

P9 

P12 

P14 

P17 

P19 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Sinto que não é um processo rápido, pelo menos para mim. (P9) 
 

 

Percebo que [o tempo] passa mais devagar por ficar nervosa ao tocar 
na frente de várias pessoas. (P12) 
 

 

Não sinto o tempo em sí. O que sinto é que minha leitura está mais 
fluida. Com o passar do tempo e da prática, venho percebendo que 
consigo entender melhor a harmonia na LMPV e a leitura antecipada 
está mais rápida também. Com isso, consigo me preparar melhor, 
fazendo com que minha leitura fique mais fluida. (P14) 

 

 

Com fluidez, o tempo passa rápido. (P17) 
 

 

[A leitura] está fluida e geralmente não percebo o tempo ao redor. 
(P19) 

 

 

O tempo sofre variações para cada pessoa, como mostrado acima. Para a maioria dos 

informantes, o tempo varia quando se sentem conectados de alguma forma a sensações ou à 

fluidez com que o texto musical é apresentado.     

Na variável “algumas vezes”, temos o percentual de 21%, o que representa quatro 

participantes (Tabela 54), conforme aferido pelo teste flow DFS-2.  

 

Tabela 54 - Especificidade da variável “algumas vezes” na categoria Alteração do Sistema Temporal  

Quantitativo Qualitativo 

4 

P1 

P10 

P13 

P15 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
Quando não fico exausta por conta da ansiedade ou do medo,  não 
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percebo o tempo passar, o ato se torna prazeroso. (P1) 
 

 

Começo a curtir o processo da leitura. No início, as orientações diziam 
15 minutos todos os dias, às vezes era chato. Com o passar dos dias, 
com os esclarecimentos sobre o processo de leitura no laboratório e 
com minha melhora, já tive impressão de ter passado 15 minutos, mas 
foi 1 hora. (P10) 
 

 

Quando me sinto com a leitura fluida, o tempo demora, porque, em 
pouco tempo, consigo ler várias músicas. (P13) 
 

 

Acredito que percebo o tempo passar normalmente durante uma 
leitura fluida. (P15) 

 

 

Podemos observar nas respostas supracitadas que a percepção do tempo é diferente 

para cada um. Alguns conectam o tempo à emoção, ao processo de se sentir bem. Aqui temos 

uma dicotomia entre os participantes P10 e P13: os dois sentem que conseguem praticar uma 

quantidade de LMPV satisfatória em espaços de tempo apresentados como opostos. Isso se deve 

à percepção individual acerca do tempo. No entanto, todos têm um ponto em comum: a 

necessidade de que a leitura à primeira vista seja fluida. Portanto, precisam trabalhar a 

ansiedade, para que o processo não seja “atropelado”. 

Para as respostas da variável “frequentemente” houve frequência de 53% dos 

participantes, o que equivale a um quantitativo de dez pessoas (Tabela 55). 

 

Tabela 55 - Especificidade da variável “frequentemente” na categoria Alteração do Sistema Temporal  

Quantitativo Qualitativo 

10 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 
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P11 

P16 

P18 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Não percebo.(P2) 
 

 

Rápido. Muito rápido. (P3) 
 

 

Muito rápido. Quando estou estudando a leitura, não sinto o tempo 
passar. Poderia ficar horas lendo. (P4) 

 

 

Quando estou na prática dos estudos, o tempo voa muito rápido. 
(P5) 

 

 

Acho que fica dentro do normal. É lógico que parece um pouco rápido, 
já que quando está demorado, no meu caso, é porque parei várias 
vezes. (P6) 

 

 

Percebo o tempo passar normal. (P7) 
 

 

Passa rápido. (P8) 
 

 

Muito rápido. (P11) 
 

 

Sempre saio com dúvida se estou fluindo na leitura ou não. E sempre 
surgem novas partituras para ler e vejo que estou fluindo com o passar 
do tempo. (P16) 
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Devido ao nervosismo, o tempo parece passar mais rápido, pois 
quando começo a tocar preciso ser dinâmico no ato de ler a nota, 
localizar as posições e tocá-las. (P18) 

 

 

Interessante observar que a maioria das respostas nessa variável é identificada pela 

percepção que se tem da rápida passagem do tempo. Em consonância com isso, para a última 

variável não tivemos respondentes (Tabela 56).   

 

Tabela 56 - Especificidade da variável “sempre” na categoria Alteração do Sistema Temporal 

Quantitativo Qualitativo 

0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Através do Gráfico 14, explicita-se a aferição demonstrada pela linha medidora entre as 

cinco variáveis, a saber: “nunca”, com 0% de respondentes; “raramente”, com 26%; “algumas 

vezes”, com 21%; “frequentemente”, com 53% de respondentes, e “sempre” com 0%, para a 

categoria Alteração do Sistema Temporal.  

 

Gráfico 14 – Variáveis e seus quantitativos da categoria Alteração do Sistema Temporal 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Tabela 57 demonstra o resultado do quantitativo da categoria Alteração do Sistema 

Temporal. Não tivemos respondentes para a variável “nunca”; para “raramente”, computamos 

a opção de cinco dos participantes, num total de 26% dos respondentes. Quatro respondentes 
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se enquadraram na especificação “algumas vezes” , sendo computado o percentual de 21% do 

total. Na variável “frequentemente” dez participantes se enquadraram, totalizando com o 

percentual de 53%. E, por último, com 0%, nenhum respondente se enquadrou na condição 

“sempre”. 

 

Tabela 57 - Frequência das variáveis e seus respondentes da categoria Alteração do Sistema Temporal  

Frequência 

1 Nunca 0 0% 

2 Raramente 5 26% 

3 Algumas Vezes 4 21% 

4 Frequentemente 10 53% 

5 Sempre 0 0% 

Total 19 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Discriminada na Tabela 58, na coluna à esquerda, segue a sequência dos participantes 

com a sigla “P”, juntamente com a ordem que a pesquisa apresentou. A coluna do meio 

apresenta as variáveis que conduziram o teste flow DFS-2 e a coluna da direita mostra as 

pontuações que cada participante atingiu, conforme suas escolhas.  

Tabela 58 - Participantes, variáveis e pontuações 

Alteração do Sistema Temporal 

P1 Algumas Vezes 3.3 

P2 Frequentemente 4.8 

P3 Frequentemente 4.5 

P4 Frequentemente 4.8 

P5 Frequentemente 4 

P6 Frequentemente 4.5 

P7 Frequentemente 4.5 

P8 Frequentemente 4.8 

P9 Raramente 2.8 

P10 Algumas Vezes 3.5 

P11 Frequentemente 4.8 

P12 Raramente 2.5 

P13 Algumas Vezes 3.5 
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P14 Raramente 2.3 

P15 Algumas Vezes 3.5 

P16 Frequentemente 4.3 

P17 Raramente 2.5 

P18 Frequentemente 4.5 

P19 Raramente 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A variável “frequentemente” possui o maior número de respondentes, já que a maioria 

dos participantes sente modificações em relação ao tempo na prática da leitura musical à 

primeira vista.  

 

 
5.8 Atividade Reflexiva Transcendente ao Self 

 

Tendo em vista a influência de Jung – psiquiatra criador da psicologia analítica – na 

obra de Csikszentmihalyi (1934), convém destacar brevemente os aspectos da teoria junguiana 

acerca da natureza da psique para melhor fundamentar as discussões aqui apresentadas. Um 

dos pontos fundamentais dessa perspectiva é o conceito de “função transcendente”, composto 

pela junção de conteúdos conscientes e inconscientes – que, por sua vez, dificilmente estão de 

acordo ou seguem as mesmas tendências. Esse aparente desencontro não é arbitrário ou 

desproposital, devendo-se ao fato de que o inconsciente atua de maneira complementar e 

compensatória em relação à consciência. 

Segundo Jung (2011), essa relação se explica por conta de quatro fatores: 1) o 

inconsciente atua sobre conteúdos liminares e débeis; 2) a consciência impõe uma inibição 

(denominada por Freud como censura) acerca de todo conteúdo incompatível – que, por sua 

vez, destina-se ao inconsciente; 3) a consciência se atém a processos pontuais de adaptação, 

enquanto o inconsciente abarca o conteúdo esquecido, referente ao passado pessoal – embora 

ambos sejam constituintes da estrutura humana; e 4) o inconsciente detém as fantasias que ainda 

não possuem intensidade para serem processadas no campo consciente. 

A partir dessa dualidade, Csikszentmihalyi (2004) pontua que, durante a experiência 

do flow, os indivíduos se “esquecem” da própria individualidade, mas ao mesmo tempo 

adquirem maior consciência corporal e de suas ações. Segundo o autor, ao imergirem em 

atividades como tocar, realizar uma cirurgia ou jogar xadrez, os sujeitos estariam se 
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desvencilhando temporariamente de suas identidades e papéis sociais e da própria 

individualidade. “É como se a consciência do ser estivesse temporariamente suspensa” 

(CSIKSZENTMIHALYI, 2004, p.47). 

 Ao longo de sua obra, Csikszentmihalyi não se dedica a cunhar um termo específico 

para esse aspecto do flow, apresentando-o tanto como não-consciência de si mesmo (1988b) 

quanto como perda da autoconsciência e perda da consciência do self (1990) e sensação de 

crescimento e de ser parte de uma entidade maior (1993).  No entanto, estabelece que  

 

a perda da autoconsciência não implica em perda do self e, por certo, nenhuma perda 
de consciência; implica, ao contrário, apenas uma perda da consciência do self 
(CSIKSZENTMIHALYI, 1992, p.100). 

 

 

Ainda segundo Csikszentmihalyi (1992), a perda da autoconsciência levaria à 

autotranscedência, ou seja, a uma percepção de alargamento dos limites e de identificação ou 

conexão com algo mais amplo. Em casos mais desafiadores, o autor relata a vivência de uma 

transcendência do self, experimentada a partir da imersão em um sistema mais complexo do 

que as situações cotidianamente vivenciadas (CSIKSZENTMIHALYI, 1988b).  

No caso da LMPV, esse fenômeno é experimentado por músicos que já têm 

experiência nesta prática e na execução musical. Há uma suspensão temporária da consciência 

de si e plena conexão com as habilidades desenvolvidas – desde que proporcionais aos desafios 

apresentados, conforme já ressaltamos. Diante desse quadro, o músico estaria tocando no modo 

“piloto automático”, guiado pelo inconsciente.  

Após analisarmos os dados obtidos na entrevista semiestruturada, somados às 

aferições que o teste flow DFS-2 constatou, pudemos verificar que o código de identificação 

(C.I.) da categoria Atividade reflexiva Transcendente ao Self é campo psíquico luminoso. 

Portanto, a categoria inicial é apresentada como campo psíquico luminoso e como categoria 

intermediária encontramos Atividade reflexiva Transcendente ao Self, tendo como conceito 

norteador o texto exposto na Tabela 59. 
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Tabela 59 – Categoria inicial, conceito norteador e categoria intermediária – Atividade Reflexiva Transcendente 
ao Self 

Código de 
Identificação 

Categoria 
inicial 

Conceito norteador Categoria Intermediária 

C.I. Campo psíquico 
luminoso 

Descobrir o momento da atividade de LMPV como 
uma oportunidade de se elevar a níveis 
transcendentais, ao mesmo tempo em que coloca a  
si mesmo na atividade de LMPV de forma pura, 
sem identidades “sociais”. Você e o piano são um 
só. 
 

Atividade Reflexiva 
Transcendente ao Self 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O questionamento que norteou as análises qualitativa e quantitativa desta categoria 

intermediária se faz presente na pergunta: você sente que a leitura à primeira vista 

proporcionou uma vivência de uma atividade reflexiva elevada? Como se sentiu ao 

término da prática da LMPV? 

Através do resultado da análise inferida pelo teste flow DFS-2 sobre a categoria 

Atividade Reflexiva Transcendente ao Self, o Gráfico 15 ilustra as proporções de frequência dos 

dezenove participantes da pesquisa. Podemos observar um maior número de dados presentes 

na variável “raramente”, com 47% dos respondentes. As variáveis “algumas vezes” e 

“frequentemente” empatam, com 26%, enquanto as opções “nunca” e “sempre” não são 

mencionadas.  

Gráfico 15 – Frequência - Atividade Reflexiva Transcendente ao Self 

 

Atividade Reflexiva Transcendente ao Self 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0% 47% 26% 26% 0% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Como demonstrado na Tabela 60, não tivemos nenhum respondente para esta variante. 

 

Tabela 60 - Especificidade da variável “nunca” da categoria Atividade Reflexiva Transcendente ao Self  

Quantitativo Qualitativo 

0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A variável “raramente” quantificou o total de nove respondentes, num percentual de 

47%. A Tabela 61 especifica os participantes da pesquisa que optaram por essa alternativa.  

 

Tabela 61 - Especificidade da variável “raramente” da categoria Atividade Reflexiva Transcendente ao Self  

Quantitativo Qualitativo 

9 

P1 

P3 

P6 

P7 

P13 

P14 

P17 

P18 

P19 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Sinto que a LMPV me proporciona uma experiência elevada quando 
me sinto bem, pois vejo melhora na prática e evolução no estudo. (P1) 
 

 

Normalmente me sinto bem até quando a leitura não foi boa, porque 
valorizo muito a disciplina que tenho quando estou sentado estudando. 
Quero experimentar essa sensação mais vezes. (P3) 

 

 

Me proporciona felicidade e confiança, mesmo não obedecendo às 
dinâmicas que a partitura pede. A frustração só acontece quando eu 
erro ou paro de tocar. (P6) 
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Quando consigo tocar sem parar, sinto uma sensação de felicidade, de 
estar fora de mim (anestesiado), por ter vencido um obstáculo. (P7) 

 

 

Eu me sinto bem com a parte que consigo ler, porém ainda frustrada 
com as partes que não consigo. (P13) 
Um pouco dos dois. Quando sinto que minha leitura deu certo, saiu 
fluida, me sinto feliz pelo fato de que meus esforços deram certo. 
Porém, quando dá errado, tento mais uma vez, atentando sempre para 
o que havia dado errado antes e, assim, fazendo com que dê certo na 
nova chance. (P14) 
 

 

Com certeza é uma sensação ótima. Sem dúvidas, a autoestima vai lá 
em cima. De alguma forma, sempre fica a sensação de que poderia ser 
mais bem aproveitado, mas não a ponto de se tornar uma frustração. 
Pelo contrário, me dá mais energia para buscar outras oportunidades 
de aprimoramento. (P17) 
 

 

Quando eu consigo tocar, me sinto muito feliz e realizado, pois vejo 
resultado e desenvolvimento nessa prática. Quando não sai como o 
esperado, fico com vergonha (prática em grupo), com raiva em 
algumas situações em que a peça é fácil e erro. E triste por não 
conseguir tocar perfeitamente. (P18) 
 

 

Eu tenho me cobrado muito menos. Antes eu tentava ler peças do 
repertório que não estavam de acordo com minhas habilidades na 
época. Hoje em dia tenho reconhecido meus limites e tenho conseguido 
bons resultados e avanços. (P19) 

 

 

A sensação de transcendência ao experienciar uma atividade como a leitura à primeira 

vista é gratificante. Observamos que a maioria a experimentou, mesmo que em quantidades 

pequenas. Mas a sensação de felicidade e bem-estar são notórias. Até quando as leituras não 

foram satisfatórias na prática, percebeu-se que a consciência frente aos erros foi muitas vezes 

transposta em pensamentos e ações positivas, desafiando os participantes a buscarem níveis 

elevados da LMPV no piano.    
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Na variável “algumas vezes”, temos o percentual de 26%, que representa cinco 

participantes, conforme aferido pelo teste flow DFS-2 (Tabela 62).  

 

 

Tabela 62 - Especificidade da variável “algumas vezes” na categoria Atividade Reflexiva Transcendente ao Self 

Quantitativo Qualitativo 

5 

P4 

P9 

P10 

P15 

P16 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Algumas vezes pude experimentar essa sensação. Se eu consigo 
realizar a LMPV sem interrupção, aproveitando a dinâmica e o 
fraseado e conseguindo perceber a harmonia, sinto uma felicidade 
enorme pela evolução, como se eu estivesse vendo um grande resultado 
de fato, mesmo que a peça seja muito fácil. (P4) 
 

 

Eu fico muito feliz porque vejo que está dando resultado. Ainda que 
seja um processo lento (para mim), o desafio é necessário para o 
crescimento. No início tive vontade de desistir, mas, depois que comecei 
a fazer as aulas voltadas para a LMPV, tenho me sentido mais motivado 
para prosseguir.  (P9) 

 

 

Fico feliz ao concluir uma leitura. Sensação de dever cumprido. Antes 
eu achava que o que não saiu como o esperado era um problema 
(frustrante). Hoje acho que o que não deu certo é o ponto onde preciso 
trabalhar para obter melhoras. (P10) 

 

 

Quando consigo realizar a leitura de maneira eficaz, passo a me sentir 
completo e satisfeito, numa atmosfera superior. (P15) 

 

 

Eu sinto ter vencido um dragão e saio muito feliz e realizado, já 
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esperando os próximos desafios e como fazer para vencê-los. (P16) 
   

 

 A experiência transcendente reflexiva ao self deixou os participantes mais felizes e 

motivados a vencer novos desafios. O funcionamento do corpo, a mente e os estados 

internos, quando usados positivamente, se conectam de tal forma que fazem com que o 

indivíduo aumente suas habilidades. A cada experiência de leitura à primeira vista ao piano, 

sente-se preparado para desempenhar com afinco a tarefa que lhe foi proposta.  

 Para as respostas da variável “frequentemente”, tivemos a incidência de 26% dos 

participantes, o que equivale a um quantitativo de cinco pessoas (Tabela 63).  

 

Tabela 63 - Especificidade da variável “frequentemente” na categoria Atividade Reflexiva Transcendente ao Self 

Quantitativo Qualitativo 

5 

P2 

P5 

P8 

P11 

P12 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Fico muito feliz, como se tudo tivesse dado certo na vida toda. Nunca 
corri numa pista de obstáculos, mas eu compreendo que a leitura 
musical se equipara, já que os obstáculos fazem parte da nossa 
realidade de notação musical. (P2) 

 

 

Estou muito feliz, pois sou iniciante no piano. Então, estudar a leitura 
à primeira vista da forma certa, quando ainda estou no processo de 
aprendizagem, mesmo que a partitura seja simples, é um sucesso para 
mim. Me sinto realizado! (P5) 

 

 

Me sinto muito bem em grande parte das vezes em que tenho que ler à 
primeira vista. (P8) 
Desafio vencido, me sinto muito motivado e feliz. (P11) 
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Em geral a sensação é muito boa e as aulas de LMPV nos impulsionam 
para nos desenvolvermos conforme nosso nível de conhecimento. (P12) 

 

 As respostas nos demonstram um grau alto de positividade. Os participantes que 

optaram por essa variável procuraram enfatizar em suas falas o que de melhor aconteceu. São 

alunos que, na hora da prática, pensaram em desenvolver habilidades mentais e psicológicas 

positivas para que a LMPV fosse satisfatória. Talvez esse seja o motivo para lidarem mais 

frequentemente com a experiência reflexiva transcendente ao self. 

Para a última variável não tivemos respondentes, como informa a Tabela 64.  

 

Tabela 64 - Especificidade da variável “sempre” na categoria Atividade Reflexiva Transcendente ao Self 

Quantitativo Qualitativo 

0 P2 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Através do Gráfico 16, fica explícita a aferição demonstrada pela linha medidora entre 

as cinco variáveis. As variáveis “sempre” e “nunca” não foram citadas. “Raramente” aparece 

com 47% menções; “algumas vezes”, com 26% e “frequentemente”, com 26% para a categoria 

Atividade Reflexiva Transcendente ao Self. 

 
 

Gráfico 16 - Variáveis e seus quantitativos da categoria Atividade Reflexiva Transcendente 
ao Self 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A Tabela 65 demonstra o resultado do quantitativo da categoria Atividade Reflexiva 

Transcendente ao Self. Para a variável “nunca” não tivemos respondentes; para “raramente” 

detectamos nove participantes, num total de 47%. “Algumas vezes” foi a especificação 

preferida por cinco participantes, sendo computado o percentual de 26% do total. Na variável 

“frequentemente” também tivemos 26% dos participantes, totalizando cinco pessoas. E, por 

último, com 0%, a condição “sempre”, que não foi escolhida por nenhum respondente. 

 

Tabela 65 - Frequência das variáveis e seus respondentes da categoria Atividade Reflexiva Transcendente ao Self 

Frequência 

1 Nunca 0 0% 

2 Raramente 9 47% 

3 Algumas Vezes 5 26% 

4 Frequentemente 5 26% 

5 Sempre 0 0% 

Total 19 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Discriminada na Tabela 66, na coluna à esquerda, segue a sequência dos participantes 

com a sigla “P”, juntamente com a ordem que a pesquisa apresentou. A coluna do meio 

apresenta as variáveis que conduziram o teste flow DFS2 e a coluna da direita as pontuações 

que cada participante atingiu conforme suas escolhas.  

 

Tabela 66 - Participantes, variáveis e pontuações  

Atividade Reflexiva Transcendente ao Self 

P1 Raramente 2 

P2 Frequentemente 4 

P3 Raramente 2.3 

P4 Algumas Vezes 3 

P5 Frequentemente 4.8 

P6 Raramente 2 

P7 Raramente 2.8 

P8 Frequentemente 4.3 

P9 Algumas Vezes 3.5 

P10 Algumas Vezes 3.3 
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P11 Frequentemente 4 

P12 Frequentemente 4 

P13 Raramente 2 

P14 Raramente 2 

P15 Algumas Vezes 3 

P16 Algumas Vezes 3.3 

P17 Raramente 2 

P18 Raramente 2.3 

P19 Raramente 2.8 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como apresentado na pesquisa, a variável “raramente” se destaca por possuir um 

maior número de respondentes. A atividade que eleva a experiências maiores está interligada 

ao equilíbrio de todas as outras características do flow, já analisadas nesta pesquisa. Para 

podermos desempenhar a LMPV de modo a vivenciar a atividade reflexiva transcendente ao 

self, precisamos nos desconectar de todas as “amarras” psicológicas, além de controlar nossas 

percepções e habilidades técnicas necessárias à atividade em questão. É preciso concentrarmo-

nos ao máximo, de forma que possamos imergir nossos pensamentos na leitura à primeira vista. 

Aumentamos nossas percepções visual, auditiva e cinestésica, o que contribui para a própria 

preparação, permitindo que os desafios sejam. Assim estaremos prontos para participar desta 

experiência que transcende a consciência.    

 
 

5.9 Experiência Autotélica 

 

A experiência autotélica “refere-se a uma atividade autossuficiente, realizada sem a 

expectativa de algum benefício futuro, mas simplesmente porque realizá-la é a própria 

recompensa” (CSIKSZENTMIHALYI, 1992, p.104). No entanto, apesar de Csikszentmihalyi 

atribuir a este conceito a definição mais precisa acerca do fenômeno da experiência ótima, 

optou por utilizar a expressão flow, comumente mencionada pelos participantes de seus estudos.  

O autor afirma ainda que a percepção acerca da própria existência se constitui a 

partir de diversas forças, sendo a maioria delas alheias ao nosso controle.  

 

Porém todos vivenciamos ocasiões nas quais, em vez de sermos açoitados por 
forças anônimas, sentimo-nos realmente no controle de nossas ações, donos 
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de nosso próprio destino. Nas raras ocasiões em que isso acontece, 
experimentamos uma satisfação e uma profunda sensação de prazer, 
lembradas por muito tempo, e que, em nossa memória, se tornam um ponto de 
referência de como deveria ser a vida. É isso que chamamos de experiência 
máxima (CSIKSZENTMIHALYI, 1992, p.15). 

 
Ao longo de sua obra, o teórico propôs oito dimensões do que denominou flow (ou fluxo, 

fluir, em português). Em 1993, propôs algumas alterações em sua teoria, adicionando a 

experiência autotélica e unindo as premissas “metas claras” e “feedback” em um único tópico. 

Essas dimensões representam os critérios necessários para que haja uma experiência de fluxo e 

devem estar presentes em sua maioria (mas não necessariamente de modo integral). Quando a 

maior parte delas se manifesta, a atividade tende a conferir uma experiência autotélica, ou seja, 

com um fim (gratificante) em si mesma. Nesses casos, o indivíduo está concentrado na própria 

tarefa e não em suas possíveis consequências. O autor exemplifica esse raciocínio no trecho a 

seguir. 

 

Se eu jogasse xadrez principalmente para apreciar o jogo, então a partida seria uma 
experiência autotélica para mim; mas se eu jogasse por dinheiro, ou para alcançar um 
nível competitivo no meio enxadrístico, o mesmo jogo seria principalmente exotélico, 
isto é, motivado por uma meta externa posterior (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, 
p.114-115). 
 

A maior parte das atividades que realizamos não são apenas autotélicas ou, seu oposto, 

exotélicas, e comumente somam as duas motivações. É possível também que objetivos externos 

à tarefa se manifestem no começo (como remuneração e prestígio) e sejam sucedidas por uma 

percepção de gratificação em si mesma.  

Após analisarmos os dados obtidos na entrevista semiestruturada, somados às 

aferições do teste flow DFS-2, pudemos verificar que o código de identificação (C.I.) da 

categoria Experiência Autotélica é felicidade na atividade. Portanto, a categoria inicial é 

apresentada como felicidade na atividade e, como categoria intermediária, encontramos 

Experiência Autotélica, tendo como conceito norteador o texto exposto na Tabela 67. 

 

Tabela 67 - Categoria inicial, conceito norteador e categoria intermediária – Experiência autotélica 

Código de 
Identificação 

Categoria 
inicial 

Conceito norteador Categoria 
Intermediária 

C.I.  felicidade na 
atividade 

Vivenciar uma experiência ótima − o flow −, através da LMPV, 
como sendo uma atividade autossuficiente sem a expectativa de 
um benefício futuro, porque realizá-la já é a recompensa.  

Experiência 
Autotélica 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O questionamento que norteou as análises qualitativa e quantitativa desta categoria 

intermediária se faz presente na pergunta: você vivenciou em algum momento a felicidade e 

a realização na prática da leitura musical à primeira vista? Se sim, o que fez parte da sua 

evolução?  

Através do resultado da análise inferida pelo teste flow DFS-2 sobre a categoria 

Experiência Autotélica, o Gráfico 17 ilustra as proporções de frequência dos dezenove 

participantes da pesquisa. Podemos observar um maior número de dados presentes na variável 

“frequentemente”, com 74% dos respondentes. Na sequência, tem-se “algumas vezes”, com 

16%, seguidos de “raramente” e “sempre”, ambos com 5%. A variável “nunca” não foi 

mencionada.  

 

Gráfico 17 – Frequência – Experiência Autotélica 

 

Experiência Autotélica 

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre 

0% 5% 16% 74% 5% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Não tivemos respondentes na variável “nunca” como demonstrado na Tabela 68. 

 

Tabela 68 - Especificidade da variável “nunca” da categoria Experiência Autotélica  

Quantitativo Qualitativo 

0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A variável “raramente” quantificou o total de um respondente, num percentual de 5%. 

A Tabela 69 especifica o participante da pesquisa que optou por essa alternativa.  

 

Tabela 69 - Especificidade da variável “raramente” da categoria Experiência Autotélica  

Quantitativo Qualitativo 

1 P14 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Sim. Experimentei poucas vezes. Me fez refletir sobre as diversas áreas 
da minha vida, tanto profissional, quanto acadêmica e pessoal. O fazer 
música faz com que precisemos sempre nos aperfeiçoar e tentar ser 
melhores. Se tornar melhor não só como profissional, mas como ser 
humano.  (P14) 

 

Na variável “algumas vezes” (Tabela 70) temos o percentual de 16%, que representa 

três participantes, conforme aferido pelo teste flow DFS-2.  

 

Tabela 70 - Especificidade da variável “algumas vezes” na categoria Experiência Autotélica.  

Quantitativo Qualitativo 

3 

P15 

P16 

P18 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

É maravilhoso, pois passo a ter acesso a mais situações musicais e mais 
amplos escopos de peças musicais, de forma mais ágil e rápida. No 
entanto, sempre entro em um dilema: estar diante de algo que exige 
mais do que consigo alcançar para ler e tocar de forma satisfatória, 
preservando a musicalidade da peça, ou uma situação em que posso ter 
mais controle sobre o que será produzido. No entanto, estar diante de 
uma situação musical na qual estou à altura de executar a leitura é 
incomparável. Uma sensação maravilhosa. (P15) 

 

 

Em mim mudaram vários pontos: observação, controle emocional e 
psicológico e principalmente a calma em ler algo novo. Ontem fui ler 
uma peça que minha colega pediu e pude perceber que a leitura está 
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fluindo. Quanta satisfação e alegria. Não tenho palavras! No aspecto 
profissional, passei a dar mais atenção aos meus alunos na leitura e 
em como desenvolvê-los melhor. (P16) 

 

 

Sim, me sinto feliz porque está me ajudando a conhecer minhas 
deficiências, tanto na teoria quanto na prática. Me faz refletir que sou 
capaz e que tenho de cumprir uma rotina de estudos, que tenho de ter 
responsabilidade e compromisso. Preciso de paciência, dedicação, 
pois todo esse processo levará tempo. (P18)   
 

 

Os três participantes constataram melhorias, tanto em âmbito profissional quanto 

pessoal. A experiência ótima – flow nos faz refletir sobre o ato de desempenhar uma tarefa, 

dando o melhor de si. Os respondentes sentiram satisfação, alegria e um estado extraordinário 

de positividade quando conseguiram equilibrar todas as oito características que 

Csikszentmihalyi (1990) criou.  

Para a variável “frequentemente” tivemos a incidência de 74% dos participantes, o que 

representa quatorze pessoas (Tabela 71). 

 

Tabela 71 - Especificidade da variável “frequentemente” na categoria Experiência Autotélica 

Quantitativo Qualitativo 

14 

 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P9 

P10 

P11 

P12 

P13 

P17 

P19 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Eu tenho trabalhado a insegurança para tocar e isso tem me ajudado a 
não ficar exausta quando acaba o estudo. Desta forma, tenho um 
rendimento que jamais tive e fico muito feliz. Percebi uma melhora na 
leitura de notas e a concentração para outras tarefas. Seguir etapas 
para tocar também me ajuda e fazer uma leitura prévia – o que é 
primordial. (P1) 
 

 

Percebo que a minha realidade da LMPV melhorou muito. Noto que 
estou focada e consigo controlar os pensamentos e a ansiedade, que 
eram grandes problemas para a minha realidade de leitura musical. 
Posso dizer que não havia experienciado tal controle antes. [Sinto-me] 
realizada. (P2) 
Sim. [...] Entender-me como profissional e buscar aperfeiçoamento 
para ser mais eficiente no que faço foi uma das coisas que me dei conta. 
Pessoalmente falando, ter ciência de que é possível ler uma peça sem 
ter medo da prática da leitura causou muita satisfação. (P3) 

 

 

A principal mudança foi ter confiança de que, se eu me concentrar, 
consigo recuperar a calma durante algum momento de desespero. E 
que mesmo errando, é possível continuar a peça e tocar bem durante 
uma performance. É muito mais prazeroso errar e continuar do que 
errar e parar para tentar acertar aquele erro (tanto para o intérprete 
quanto para o ouvinte). (P4) 
 

 

Primeiro a LMPV me fez parar para analisar a partitura, coisa que não 
realizava antes. Minha leitura no instrumento hoje é muito melhor. 
Hoje é muito mais rápido para compreender uma peça. Felicidade 
define. (P5) 
 

 

Mudou muito, porque eu não tinha um mínimo de fluidez, mesmo para 
tocar uma simples melodia. Vale lembrar que sempre toquei de ouvido, 
principalmente no trabalho, acompanhando coro de igreja, onde não 
se tinha partitura dos hinos. Sendo assim, minha relação com o teclado 
sempre foi visual. Há quatro meses comecei a fazer aula de piano. Tem 
sido um processo doloroso, porque erro muito e tenho que ter contato 
com a partitura, dividindo a atenção que eu só tinha com o teclado. No 
entanto, as aulas de piano, o estudo em casa, a busca constante pela 
LMPV só tem me desenvolvido. É muito importante ter contato com o 
piano diariamente e ter alguém para te mostrar os vários caminhos 
para a LMPV. Caminhos novos e oportunidades novas estão surgindo. 
Me sinto muito feliz. (P6) 
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A prática da LMPV aumentou a capacidade de impor minha presença 
(não de maneira autoritária, mas com firmeza e objetividade) e isso 
aumentou minha autoestima para buscar desafios maiores em minha 
vida profissional. Maravilhoso ter descoberto isso.  (P7) 
 

 

Eu tenho percebido que estou me desenvolvendo melhor, estou 
aprendendo a não deixar que a ansiedade me atrapalhe. Há coisas que 
eu preciso superar, mas sei que posso chegar onde gostaria. Agora é 
preciso continuar praticando para poder encarar um desafio 
profissional. (P9) 
 
Sim, muito. Principalmente no [aspecto] pessoal. Compreender os 
processos para se ter uma boa leitura me fez entender onde estava 
errando. Estou me conhecendo melhor como músico e como pessoa, ao 
identificar que ainda tenho problemas técnicos do instrumento para 
resolver, como deixar as escalas mais básicas embaixo do dedo. 
Compreendi que a ansiedade que apresentei ao fazer a leitura para os 
colegas é a mesma que me bloqueia em outras partes da minha vida. 
Hoje busco tomar melhores decisões ao escolher entre estudo, trabalho 
e lazer. Compreendi que, para além da partitura, em qualquer coisa na 
vida em que se busca desenvolvimento, a disciplina é o primeiro passo 
que deve ser mantido durante todo o processo. Surgiu para mim uma 
oportunidade de transformação para melhor. (P10) 
 

 

Evolução profissional, melhoras como pianista e professor. [No âmbito 
pessoal] me sinto mais disciplinado e melhor como ser humano. (P11) 
 

 

Com certeza a LMPV desenvolveu minha leitura na partitura e 
melhorou 100% o meu solfejo musical. Também me ajudou a tocar 
menos nervosa, lendo uma música no meu instrumento. Na LMPV criei 
o hábito de estudar, mesmo que 15 minutos, porém superfocada. [Sinto-
me] muito feliz! (P12) 
 

 

Mudou sim. Com a prática da LMPV tenho prestado muito mais 
atenção e passei a estudar de forma diferente. Agora sempre priorizo o 
devagar, porém perfeito. Antes eu só pensava no resultado, queria que 
fosse rápido, sem levar em conta o processo do aprendizado.  (P13) 
 

 

Mudou sim. Principalmente a confiança ao me deparar com uma 
partitura e ter mais tranquilidade na hora da análise e da execução. Eu 
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mesmo consigo perceber que esta confiança me leva a uma nova 
postura pessoal, por ter dado mais um passo em busca de melhoras, e 
profissional, por perceber a desenvoltura nos momentos em que preciso 
colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso de LMPV. 
Feliz e descobrindo minhas potencialidades. (P17) 
 

 

Mudou bastante. Como tenho dado aulas para iniciantes, aumentou 
minha confiança. Tem me dado muita satisfação porque sempre foi uma 
busca minha ter essa leitura para momentos pessoais, aproveitar 
alguma peça ou canção que eu quisesse ouvir e tocar em casa. Tenho 
ainda o objetivo de fazer acompanhamento ao piano para cantores ou 
solistas e penso que a LMPV será bastante útil. Probabilidade é o 
caminho que enxergo com essas modificações. (P19) 

 

 

Os depoimentos indicam mudanças positivas. Entretanto, verificamos através das 

respostas dos participantes que o pianista, ao ler à primeira vista, pode e deve se sentir motivado, 

mas isso não significa necessariamente que esteja vivenciando o estado de flow. Os desafios e 

habilidades devem estar equiparados, o controle do desempenho como instrumentista precisa 

estar conectado ao momento de concentração e as metas devem ser claras, de modo que um 

feedback possa ser dado imediatamente.  

Quando um músico está numa situação que não requer compromisso profissional, os 

desafios podem ser menores e o nível de concentração mais baixo. Esse estado pode ser de flow, 

mas pode ser também de controle e relaxamento. Quando nos encontramos na situação 

contrária, na qual somos desafiados, a concentração precisa estar no mais alto grau. Podemos 

vivenciar o fluxo ou ser tomados por exaltação ou ansiedade.  

Outro aspecto que influencia a experiência na LMPV ao piano é saber com quem se 

está desenvolvendo o trabalho, qual função está sendo exercida (pianista colaborador ou 

camerístico), o grau de importância do evento ou ainda o andamento em que a música deve ser 

executada. 

Todas as situações supracitadas são sugestões de como o flow pode ser vivenciado em 

um grau mais ou menos intenso. Há dois níveis de experiência do fenômeno: elevado, quando 

a atividade proposta requer que os desafios e habilidades estejam equiparados, e moderado ou 

baixo, nos quais os desafios e habilidades não se encontram dissonantes, mas se apresentam 

desnivelados em algum momento. Na leitura à primeira vista, caso os desafios estejam acima 

das habilidades, o pianista aguça sua concentração e experiência situações de nível mais alto 
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do flow, podendo chegar à exaltação. Porém, se os desafios se apresentarem abaixo das 

habilidades, a concentração cai e o pianista experimentará sensações subjetivas baixas do flow, 

podendo atingir uma sensação de controle.   

O que observamos nos relatos dos participantes desta pesquisa é que mudanças e 

posicionamentos frente à LMPV ao piano precisam ser tomados para que o estado de flow seja 

vivenciado, seja em alta ou baixa atividade psíquica.   

 

Para a última variável temos um respondente (5%), como informa a Tabela 72.  

 

Tabela 72 - Especificidade da variável “sempre” na categoria Experiência Autotélica  

Quantitativo Qualitativo 

1 P8 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao escolher esta variável, o participante respondeu: 

 
 

Atenção e concentração total na atividade da LMPV, entender as partes 
de um todo (pensamento analítico), não interromper, manter a fluidez 
e ir até o final para sentir aquela experiência única e prazerosa. (P2) 

 

 

Pelo que indica o depoimento, na maioria das vezes, esse participante é dotado de um 

equilíbrio entre os desafios e habilidades, possui metas e foco para realizá-las. Além de ter 

controle de sua execução, consegue perceber o retorno da tarefa em questão e participa com 

certa frequência de uma atividade reflexiva ao self, vivenciando realização e prazer ao final da 

atividade.  

Através do Gráfico 18, fica explícita a aferição demonstrada pela linha medidora entre 

as cinco variáveis: “nunca”, com 0% de respondentes; “raramente”, com 5%; “algumas vezes”, 

com 16%; “frequentemente”, com 74% e “sempre”, com 5% de respondentes para a categoria 

Experiência Autotélica.  
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Gráfico 18 - Variáveis e seus quantitativos da categoria Experiência Autotélica 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

A Tabela 73 demonstra o resultado do quantitativo da categoria Experiência Autotélica. 

Para a variável “nunca”, não tivemos respondentes; “raramente” foi a escolha de um 

participante, num total de 5%. Três participantes optaram pela condição “algumas vezes”, sendo 

computado o percentual de 16% do total de respondentes. Na variável com maior número de 

respondentes − “frequentemente” −, tivemos quatorze participantes, representando, assim, 74% 

dos respondentes. E, por último, tivemos um respondente na condição “sempre”, representando, 

então, 5%. 

 

Tabela 73 - Frequência das variáveis e seus respondentes da categoria Experiência Autotélica  

Frequência 

1 Nunca 0 0% 

2 Raramente 1 5% 

3 Algumas Vezes 3 16% 

4 Frequentemente 14 74% 

5 Sempre 1 5% 

Total 19 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Discriminada na Tabela 74, na coluna à esquerda, segue a sequência dos participantes 

com a sigla “P”, juntamente com a ordem que a pesquisa apresentou. A coluna do meio 

apresenta as variáveis que conduziram o teste flow DFS-2 e a coluna da direita, as pontuações 

que cada participante atingiu, conforme suas escolhas.  



260 
 

 
 

Tabela 74 – Experiência Autotélica 

Experiência Autotélica 

P1 Frequentemente 4.3 

P2 Frequentemente 4.8 

P3 Frequentemente 4 

P4 Frequentemente 4.8 

P5 Frequentemente 4.5 

P6 Frequentemente 4.3 

P7 Frequentemente 4.8 

P8 Sempre 4.5 

P9 Frequentemente 4.8 

P10 Frequentemente 4.8 

P11 Frequentemente 4.8 

P12 Frequentemente 4.8 

P13 Frequentemente 4.3 

P14 Raramente 2.5 

P15 Algumas Vezes 3.8 

P16 Algumas Vezes 3.8 

P17 Frequentemente 4 

P18 Algumas Vezes 3.8 

P19 Frequentemente 4 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
 

Como ilustrado acima, a variável “frequentemente” se apresenta como a opção mais 

escolhida pelos participantes para a categoria Experiência Autotélica. A atividade de leitura 

musical à primeira vista oportuniza opções que podemos administrar. Precisamos desenvolver 

um percurso para trabalhar o equilíbrio entre desafios e habilidades (visuais, auditivas, técnicas, 

cinestésicas), definir pequenas metas no presente para conseguir conquistar um objetivo maior 

no final e desenvolver a concentração profunda para vivenciar o momento presente com 

intensidade durante a atividade. Um dos quesitos principais é escolher praticar a LMPV por ver 

sentido na atividade em si, por sentir-se feliz e realizado apenas por executá-la.  

O esforço precisa existir, as mudanças de atitude para a conquista da satisfação plena 

são necessárias. Estamos todos em busca de vivenciar a experiência autotélica, mas, para isso, 

devemos nos posicionar e não pular etapas, mesmo que sintamos o estado ótimo − flow em 
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pequenos graus, de acordo com a energia psíquica que depositamos na atividade e o grau de 

envolvimento. Ao vivenciarmos essa sensação, provamos de um prazer que carregamos por 

muito tempo na vida, tornando este ponto uma referência na memória para buscar novamente 

essa experiência (CSIKSZENTMIHALYI, 1992). 
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CAPÍTULO VI - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Neste tópico trataremos dos resultados e levantaremos os pontos de observância acerca 

da leitura musical à primeira vista, interligada ao estado da experiência ótima – flow. Todos os 

participantes da pesquisa são alunos de piano, cursando Graduação em Piano Erudito, Piano 

Popular, Bacharelado ou Licenciatura em Música. 

Os voluntários têm variados níveis de conhecimento musical. O objetivo do processo 

foi apresentar uma forma sequencial, contendo a prática das habilidades e percepções 

necessárias para que o trabalho da leitura musical à primeira vista se desenvolvesse de forma a 

oportunizar o estado da experiência ótima – flow. Verificou-se, também, dentro desta proposta, 

as propriedades que ajudaram os alunos a organizarem-se para a sua própria progressão na 

atividade de LMPV. 

A pesquisa foi organizada a partir de três categorias de análise: categoria inicial, 

categoria intermediária e categoria final. A categoria inicial foi representada pelo que 

chamamos de “código de identificação” (C.I.), podendo aparecer de um a três a cada 

propriedade analisada do flow, que, somados, totalizam doze. A categoria intermediária é 

nomeada pelas nove dimensões do fluxo propostas por Csikszentmihalyi (1993). 

Posteriormente, o autor juntou as duas primeiras dimensões (Metas Claras e Retorno Imediato), 

de forma que atualmente a Teoria do Flow se apresenta em oito aspectos. Porém, para esta 

pesquisa, mantivemos as nove propriedades para que pudéssemos quantificar os resultados do 

teste DFS-2, construído a partir das configurações originais. Por isso, no Quadro 3 constam três 

condições e seis características.   

O que indicou o fio condutor entre o pensamento da categoria inicial e a categoria 

intermediária foi o “conceito norteador”, que se apresenta num caráter explicativo. A tipologia 

é produto da organização das oito propriedades em dois grupos, feita por Voelkl, Ellis e Walker 

(2003) e Csikszentmihalyi (2000). Elas são apresentadas como condições, que significam as 

circunstâncias e espaços que direcionam ao flow, e características que mostram a natureza 

vivencial desta experiência a partir da experiência dos partícipes (KAMEI, 2014). 

A categoria final é representada por duas propriedades: 1) circunstâncias de possível 

existência do flow na LMPV e 2) experiências do flow na LMPV. Estas condições respondem 

ao nosso objetivo central, que é investigar e verificar o processo de desenvolvimento na prática 

da leitura à primeira vista ao piano, visando à qualidade da experiência ótima. Toda essa parte 

introdutória pode ser conferida na ilustração do quadro a seguir. 
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Quadro 10 – Demonstrativo das delimitações de pesquisa 

 

Dimensões Código 
Categoria 

Inicial (C.I.) 
Conceito 
norteador 

Categoria 
Intermediária 

Tipologia das 
dimensões do 

flow 

Categoria 
Final 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

C.I. 
Motivação 
Extrínseca e 
Intrínseca 

Evidenciar que as 
metas são canais 
de organização 
para atingirmos 
nossos objetivos. 
Para isso, somos 
motivados a 
sempre persistir 
até que 
alcancemos a 
meta.  

Metas Claras 

Condições 

Circunstâncias 
para que 

ocorra o flow 
na LMPV 

2 C.I. Fluência 

Indicar as 
respostas 
sensoriais na 
prática da leitura 
à primeira vista. 
Caso funcionem 
em equilíbrio, se 
constata a 
fluência na 
atividade de 
LMPV.    
 

Retorno 
imediato 

3 

C.I. 1 Equilíbrio 
Evidenciar a 
percepção dos 
entrevistados no 
quesito equilíbrio 
e domínio na 
LMPV.   
  

Desafios e 
Habilidades 

C.I. 2 
Domínio das 
Percepções 

4 
 
 

C.I. 1 
Competência 

Cognitiva 

Compreender o 
processo da 
leitura musical à 
primeira vista de 
acordo com as 
fases da 
aprendizagem e 
dar significado à 
prática junto ao 
domínio das 
habilidades e 
percepções.   

 
 
 
 
 

Controle de 
Desempenho 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Concentração 
Profunda 

 
 
 

Caracteristicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiências 
para que se 
vivencie o 

flow na LMPV 

C.I. 2 

Competência 
Associativa 

 
 

C.I 3 
Competência 

Autônoma 

5 C.I. 
Atenção 
Seletiva 

  
Conhecer o 
processo de 
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concentração na 
perspectiva da 
atenção seletiva, 
pois, durante a 
leitura musical à 
primeira vista, 
assumimos 
diversas escolhas 
que determinam 
a qualidade na 
prática do 
produto final. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 C.I. 
Atenção 
Plena 

Entender que a 
atenção plena, 
quando 
trabalhada na 
atividade de 
LMPV, produz 
grande 
flexibilidade e 
possibilidades 
melhores de 
atuação. Pensar 
em uma 
consciência que 
não julga e que 
se fixa na 
sequência de 
cada momento da 
LMPV.  

Foco e Metas 
no Presente 

7 C.I. 
Percepção 
do Tempo 

Entender que o 
julgamento de 
duração pode ser 
baseado na 
capacidade do 
indivíduo de 
lembrar-se da 
sequência de 
eventos ativos e 
eventos 
emocionais 
experienciados, 
tendo a 
capacidade de 
inferir a duração 
entre eventos 
sucessivos. 

Alteração do 
Sistema 

Temporal 

8 C.I. 
Campo 

Psíquico 
Luminoso 

Descobrir o 
momento da 
atividade de 
LMPV como 
uma 
oportunidade de 
se elevar a níveis 
transcendentais, 
ao mesmo tempo 
em que se coloca 
na atividade de 
LMPV de forma 
pura, sem 
identidades 
sociais. Você e o 
piano são um só. 

Atividade 
Reflexiva 

Transcendente 
ao Self 

 

9 C.I. 
Felicidade 

na Atividade 
Vivenciar uma 
experiência 

Experiência 
Autotélica 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Os participantes do estudo, tanto os profissionais quanto aqueles que não exercem a 

profissão, se mostraram motivados intrinsecamente a participar do laboratório de pesquisa 

acerca da leitura à primeira vista ao piano e do estudo do flow. Todos foram unânimes em 

afirmar a importância de se possuir uma LMPV satisfatória e se inscreveram no laboratório por 

vontade própria, pois tinham como foco e metas melhorar suas práticas. Assim, tanto os 

iniciantes quanto os avançados no estudo do piano se interessaram pela proposta, assim que ela 

foi divulgada nas instituições (FAMES e UNIRIO). Essa junção de níveis de conhecimento em 

uma mesma classe não prejudicou o interesse dos participantes, apenas fortificou o grupo, pois 

todos procuraram se ajudar nas tarefas desenvolvidas. Isso tudo corrobora o pensamento 

fundado na Teoria do Flow acerca das experiências intrinsecamente vivenciadas.    

Na categoria Metas Claras, tivemos dois códigos de identificação (C.I.) – motivação 

extrínseca e intrínseca. Quase todos os participantes optaram pelas duas probabilidades: têm 

prazer na atividade de LMPV, mas a praticam ou buscam melhorias devido a questões externas, 

seja para as aulas com seus alunos, exercendo o acompanhamento como pianista colaborador 

ou aprimorando seus estudos do piano. Grande parte das atividades que desempenhamos não é 

estritamente autotélica nem exclusivamente exotélica, apresentando-se como um misto de 

possibilidades. Csikszentmihalyi (1992) exemplifica essa dualidade abordando a carreira dos 

médicos cirurgiões: muitos deles, a princípio, desenvolvem-se pela recompensa de um bom 

salário, pelo sucesso ou ainda com o objetivo de ajudar e propiciar o bem-estar físico do 

próximo. Mas, com o tempo, podem vir a modificar esse pensamento, sentindo prazer e 

satisfação na atividade em si mesma, possibilitando a experiência autotélica.   

Ainda que tenhamos constatado motivações intrínsecas e extrínsecas, vemos a escolha 

dos participantes em alcançar a prática da leitura à primeira vista ao piano pelo prazer e 

satisfação que isso pode gerar. Trata-se da experiência autotélica, pensada por 

Csikszentmihalyi (2000), na qual a atividade existe por si só, representa um fim em si mesma. 

Todos os dezenove participantes indicaram motivação extrínseca e doze sinalizaram motivação 

ótima -  flow 
através da LMPV 
como atividade 
autossuficiente, 
sem a expectativa 
de um benefício 
futuro, porque 
realizá-la já é a 
recompensa.  
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intrínseca. Todos que declararam possuir motivação intrínseca afirmaram também ter 

motivação extrínseca. 

Acerca da experiência subjetiva na LMPV, observamos que todos utilizaram palavras 

de cunho negativo para qualificar suas sensações e sentimentos, como, por exemplo, ansiedade, 

preocupação, nervosismo, medo, tristeza, raiva e insegurança. A relação quantitativa dessas 

menções não se relaciona à investigação em laboratório, mas foi levantada a partir das 

observações nos encontros presenciais, conforme sintetizado na Tabela 75.   

 

Tabela 75 – Dimensão emocional de cunho negativo  

Experiência subjetiva negativa  Quantidade 

Ansiedade 10 

Nervosismo 3 

Preocupação 2 

Medo 2 

Tristeza 1 

Raiva 1 

Insegurança 1 

Exaustão 2 

Total 22 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
A ansiedade revelou-se um fator de influência negativa em diversos aspectos. Em 

reflexões durante o laboratório, um dos participantes relatou ter descoberto que a ansiedade que 

o prejudica na LMPV era a mesma que o atrapalhava em outras áreas da vida. Outros trataram 

a ansiedade como um alerta à prevenção, trabalhando contra a sensação e em favor de si mesmos 

nas práticas musicais do dia a dia. Outro ponto citado na entrevista foi a ansiedade e o 

nervosismo relacionados aos pensamentos negativos, que apareceriam até mesmo 

involuntariamente. 

Segundo Csikszentmihalyi (1999), a ansiedade entra em ação quando os desafios estão 

em níveis mais altos do que as habilidades que o indivíduo demonstra. Nesse caso, pode até 

haver motivação e concentração, mas o controle da atividade não se sustentará até a sua 

finalização. Essa característica se faz presente na leitura à primeira vista ao piano. Alguns 

participantes da pesquisa entenderam que a ansiedade precisa ser estimulada para ser positivada 

na busca pelo aumento das habilidades e na equiparação destas aos desafios. Quando isso é 
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observado e compreendido, o indivíduo caminha para o canal de excitação ou flow.  

Por outro lado, temos o tédio em um dos canais para atingir a experiência ótima – flow, 

como demonstrou Kamei (2014). Não registramos a palavra tédio especificamente, mas as 

expressões “exaustão” e “tristeza” foram citadas no âmbito de sensações de apatia. Essas 

menções referiam-se aos momentos nos quais os participantes se sentiram impotentes ou 

quando deixaram espaço para que sentimentos negativos se alojassem em suas mentes, dando 

lugar ao canal da ansiedade mencionado anteriormente.   

De acordo com o modelo dos canais do flow, pudemos perceber no laboratório de 

pesquisa que o relaxamento ficou evidente quando os voluntários escolheram suas peças de 

leitura à primeira vista – e, portanto, quando o texto musical não se apresentou de forma 

desafiadora. Nesta situação, concordamos com Csikszentmihalyi (1999), pois, durante o 

laboratório, em todas as situações em que os participantes se sentiam competentes ou percebiam 

que suas habilidades estavam acima dos desafios, a execução se dava de forma relaxada e 

desconcentrada. 

A preocupação foi citada na entrevista e apresentada pelos participantes durante a 

execução de peças musicais, principalmente quando se sentiram desafiados e não preparados, 

com suas habilidades em baixa. Ainda assim, apresentaram um nível de concentração e 

engajamento maiores do que nos casos de tristeza ou apatia.  

O trabalho fundamental desenvolvido no laboratório teve como objetivo o 

desenvolvimento de algumas habilidades e percepções necessárias para a prática da LMPV nas 

áreas auditiva – a partir de treinos acerca da altura das notas, bem como de seus intervalos 

musicais, em que se pediu aos participantes que cantassem algumas melodias antes de tocá-las 

– e visual – com a conscientização da bula  para o laboratório e a realização da pré-leitura, o 

que permitiu que os alunos pudessem conhecer a forma musical e seus padrões rítmicos, 

harmônicos e melódicos, amenizando imprevistos. Também foram realizados exercícios de 

pontos de fixação da visão e da visão periférica (deslocados do ponto central) para evitar a 

movimentação do pescoço para baixo, tirando-os do foco. Houve ainda investimento no âmbito 

cinestésico, permitindo que os voluntários conhecessem o teclado, desenvolvessem intimidade 

com as teclas pretas, em seus grupos de dois e de três, com os espaçamentos das teclas brancas 

e com os intervalos estudados. Desenvolvemos escalas maiores naturais, arpejos no estado 

fundamental e inversões e trabalhamos encadeamentos para as finalizações do texto musical.  

Todas essas práticas foram organizadas tendo a Teoria do Flow como parâmetro. 

Então, no momento da apresentação do conceito aos voluntários, já o relacionamos com as 
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condições e características do fenômeno na atividade de LMPV. Na medida em que os alunos 

avançavam em seus conhecimentos, se sentiam mais seguros, porque entendiam que os 

pensamentos negativos deveriam ser neutralizados, dando lugar aos positivos.  

A evolução na leitura à primeira vista no laboratório se deu de acordo com o ritmo 

individual dos participantes e em função da dedicação de cada um aos seus estudos diários. 

Nossa intenção não foi de equiparar os níveis de conhecimento, de forma que todos tivessem 

que desenvolver as mesmas peças e produzir igualmente; nosso propósito foi o de conscientizar 

os participantes de que a LMPV ao piano pode ser desfrutada, quando existe uma metodologia 

pensada para a evolução das habilidades necessárias.  

Outro ponto citado na entrevista e bastante observado no laboratório foi a insegurança. 

Podemos entendê-la como a falta de preparo e de Controle do Desempenho. Isso se dá quando 

os desafios prevalecem em relação às habilidades. Quando inseguros no laboratório, os alunos 

também se sentiam tristes, por não executar com desenvoltura as leituras à primeira vista 

propostas. Dessa forma, entendemos que os resultados da pesquisa estão em consonância com 

a Teoria do Flow.  

Entre as sensações positivas constatadas durante a investigação, destacam-se 

felicidade, satisfação, controle, fluidez e realização, como demonstrado na Tabela 76. 

 

Tabela 76 - Dimensão emocional de cunho positivo  

Experiência subjetiva positiva Quantidade 

Felicidade 16 

Satisfação 5 

Controle 12 

Fluidez 24 

Realização 4 

Total 61 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Ao total foram encontradas 61 variáveis positivas mencionadas por diversos 

participantes durante as entrevistas. As emoções positivas tiveram um número mais 

significativo que as de cunho negativo. O resultado levantado indica concordância com o 

pensamento de Le Corre (2002), que afirma que os estados internos precisam ser cultivados de 

forma positiva, para que a leitura à primeira vista aconteça com desenvoltura. Corrobora 
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também a teoria de Csikszentmihalyi (2010, 1999, 1990), que ressalta a necessidade de se 

estabelecer condições para que desenvolvamos pensamentos positivos e motivacionais. No 

campo musical, podemos citar De Manzano et al. (2010), que pontua que, através da ligação do 

afeto positivo e da alta atenção, é possível que o pianista se conecte aos modelos de emoção, 

atenção, perícia e fluxo. 

A variável fluidez, apresentada com maior número de respondentes na pesquisa, refere-

se ao ato de executar uma música do início ao fim sem parar, ainda que no andamento que o 

pianista se propôs a fazer. Quando citada, conecta-se a fatores positivos, como sentimentos de 

conquista, felicidade e busca intensa para que uma pequena meta seja desenvolvida, como 

tratado anteriormente no item Metas Claras. Analisando as respostas, pudemos observar o 

cuidado com que os participantes manejaram suas expectativas para o desenvolvimento da 

fluidez da prática do texto musical. 

Primeiramente pedimos que olhassem para a partitura em sua parte rítmica, depois que 

pensassem durante um tempo lento e confortável e, em seguida, que marcassem o pulso em um 

compasso vazio e lessem somente o ritmo que a partitura informava. Após essa leitura rítmica, 

foi pedido que solfejassem a melodia para que pudessem treinar o ouvido e que tocassem, 

enfim, somente depois dessas etapas. Algumas vezes fizemos esse procedimento para que a 

aprendizagem acontecesse, posteriormente para que compreendessem a fase associativa, unindo 

pulso, ritmo e melodia para, só então, praticar a leitura musical, decifrando as notas e ritmos. 

Alguns alunos se empenharam durante o laboratório e puderam vivenciar a fase autônoma dos 

processos aqui citados.  

A palavra “controle” foi citada, remetendo a controle mental, psicológico e de 

execução musical, bem como ao autocontrole. O canal do controle para o flow nos mostra, 

segundo Csikszentmihalyi (1999), que precisamos transpor os desafios em níveis médios 

através de habilidades que precisam estar em alto nível. Uma das questões essenciais para 

formar pianistas habilidosos se apresenta na qualidade do ensino e aprendizagem com que 

fomos educados musicalmente.  

Para que os conceitos e informações sejam sedimentados, passamos por três fases da 

aprendizagem: cognitiva, associativa e autônoma. Para cada uma delas, temos o tempo correto 

de desenvolvimento. Quando professores conseguem promover alicerces em saberes e 

experiência profissional significativa, agregam à formação de alunos e futuros profissionais que 

dominam as práticas pianísticas. Desta forma, torna-se possível obter um quantitativo maior de 

pianistas menos inseguros e com mais controle do desempenho nas ações musicais – o que 
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propiciará bem-estar.  

Os músicos que colocaram como meta final o desenvolvimento da leitura à primeira 

vista tiveram mudanças significativas em suas formas de estudo, desde seguir as informações 

passadas no laboratório até escolher posicionamentos frente a novas atitudes para desenvolver 

habilidades. Durante seus treinos diários, alguns voluntários relataram a alteração do sistema 

temporal conforme seus padrões de percepção, observando que o tempo passou mais rápido ou 

mais devagar. Devemos lembrar que o tempo é atravessado por fatores emocionais e subjetivos, 

além de gerar retornos positivos ou negativos, dependendo da energia psíquica particular.  

Csikszentmihalyi (1992) afirma que a atividade que envolve metas claras, 

concentração profunda, equiparação entre desafios e habilidades, foco no presente, controle do 

desempenho, experiência autotélica, atividade reflexiva transcendente ao self e alteração da 

percepção do tempo acontece de forma particular para cada um. Então, a solução mais 

convincente a ser traçada se resume em dizer que, “durante a experiência do fluir, o sentido de 

tempo tem pouca relação com a sua passagem tal como é medida pela convenção absoluta do 

relógio” (CSIKSZENTMIHALYI,1992, p.102). 

Aqui abordaremos três palavras citadas na entrevista e que são muito parecidas em 

suas conceituações: felicidade – que pode ser definida como o “estado de uma consciência 

plenamente satisfeita” (FERREIRA, 2012, p. 344) –; satisfação – “sentimento de quem está 

feliz, alegre” (FERREIRA, 2012, p. 686) –;  e realização, que refere-se a “alcançar seu objetivo 

ou ideal” (FERREIRA, 2012, p. 642). Analisaremos as três variáveis na perspectiva do 

fundador da Psicologia Positiva, Seligman (2004), endossada por Csikszentmihalyi (1999) em 

seus estudos acerca da Teoria do Flow.  

A Psicologia Positiva se baseia em três princípios conceituais, através do estudo das 

emoções positivas, dos traços positivos (forças, qualidades, inteligência e capacidade ao 

atletismo) e das organizações positivas (democracia, família e liberdade). Embasado nesses 

princípios, Seligman (2004) sugere que o bem-estar subjetivo pode ser mensurado em cinco 

aspectos: emoção positiva, engajamento, sentido na vida, realização positiva e relacionamentos 

positivos (relação com o outro).   

Ainda segundo o autor, podemos entender que a emoção positiva e o engajamento se 

apresentam como elementos subjetivos, que se definem a partir do que se pensa e sente. Porém, 

o sentido, os relacionamentos e a realização possuem partes subjetivas e objetivas, como o bem-

estar, que não se sustenta apenas pelo pensamento. Os elementos subjetivos e objetivos se 

combinam e fundamentam nossas ações, de forma que nossas escolhas moldam a qualidade de 
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vida, maximizando ou minimizando os cinco elementos que compõem o bem-estar. 

Alguns estudos sobre a felicidade na perspectiva da Psicologia Positiva apresentam 

resultados significativos, porém a Teoria do Flow (CSIKSZENTMIHALYI, 1990), enquanto 

pesquisa sobre a felicidade, sobressai nesse campo do saber. De acordo com seu criador, as 

atividades que nos desafiam e que exigem habilidades e compromisso são as que mais 

apresentam envolvimento, felicidade e bem-estar. Csikszentmihalyi (1990) esclarece que todos 

nós vivenciamos a experiência ótima – flow várias vezes durante a vida e sabemos reconhecer 

suas características – que, por sua vez, produzem indivíduos mais fortalecidos e alertas, 

desenvolvem o controle do desempenho e parecem acionar eventualmente a atividade reflexiva 

do self, a ponto de gerar a sensação de atingimento do auge das potencialidades. A percepção 

sensorial do tempo se altera, os problemas tornam-se desimportantes e a sensação transcendente 

da experiência ótima é nítida. 

Voltando ao raciocínio de Seligman (2011), o bem-estar pode ser pensado de forma 

mensurável e objetiva, porém contém a felicidade, que, por sua vez, é entendida como “o estado 

transitório de humor em que o indivíduo se encontra” (SELIGMAN, 2011, p. 28). Assim, ela 

se apresenta como primeiro elemento da teoria do bem-estar, da emoção positiva, compreendida 

como vida agradável – ou o que conhecemos como felicidade e satisfação. É formada por 

sentimentos, prazer, entusiasmo, êxtase, calor, conforto e sensações (SELIGMAN, 2011). 

O engajamento é apresentado como o segundo elemento que compõe a teoria do bem-

estar de Seligman (2011). Csikszentmihalyi (1990) foi um dos precursores das pesquisas sobre 

felicidade relacionada às atividades no século XX. Em seus estudos, fez experimentos que 

identificaram as sensações do flow, princípio que envolve o indivíduo e as tarefas que 

interessam a ele e que lhe parecem desafiadoras ou compatíveis com suas habilidades. 

Constatou que pessoas que vivenciaram essas experiências tendiam a ser mais felizes 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1990).  

A teoria do bem-estar possui seu terceiro elemento fundamentado na significação pelo 

sucesso profissional e pelo desejo de pertencer e servir à comunidade. Como quarto ponto da 

teoria de Seligman (2011), tem-se a conquista do sucesso, de metas e objetivos, bem como a 

realização de planos. Em quinto e último lugar, se apresentam os relacionamentos positivos, 

partindo da premissa de que “as outras pessoas são o melhor antídoto para os momentos ruins 

da vida e a fórmula mais confiável para os bons momentos” (SELIGMAN, 2011, p.31). As 

necessidades emocionais básicas do ser humano resumem-se em afeto, amor e aceitação 

(MASLOW, 1970). Só assim é possível se resguardar do sofrimento, já que, através do outro, 
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crescemos. Quando isso não acontece, o indivíduo pode se sentir obstruído de afeto. 

 Através dessa análise, podemos verificar que a presente pesquisa condiz com os 

pensamentos de Seligman (2004) e Csikszentmihalyi (1999) acerca das emoções positivas. As 

informações supracitadas permitem entender que o estado da experiência ótima acresce ao ser 

humano o bem-estar global, porque abre espaço para novos posicionamentos.  

A partir das tentativas de realização da atividade de LMPV e do engajamento para 

superar desafios e atingir metas, focando em cada momento e exercitando o controle da atuação, 

pianistas podem vivenciar crescimento pessoal. Haverá momentos difíceis e estressantes, mas 

esses obstáculos servirão como preparação para experiências mais complexas, seja na prática 

musical ou na vida. Dessa forma, estarão fortificados para superar adversidades e para recuperar 

sua energia para um outro momento, com novas vivências. Saberão receber a informação, 

observar, detectar o ponto e transformá-lo em atitude positiva. Também passarão a usar o 

autoconhecimento a seu favor – como ocorrido no caso do participante da pesquisa que 

relacionou a ansiedade sentida ao tocar a outras manifestações de ansiedade em diferentes áreas 

da sua vida e, assim, passou a buscar um novo posicionamento psíquico para vencer essa 

barreira. Nesse caso, o aluno constatou que precisa tomar decisões frente às escolhas de 

produtividade nos momentos de estudo, trabalho e lazer e que a disciplina deve ser mantida 

durante todo o processo, para que a transformação ocorra.    

Outra questão preponderante na pesquisa é relacionada à fluidez e ao Retorno 

Imediato, responsável por captar as informações das práticas musicais da leitura à primeira vista 

do pianista. A preocupação mais latente é exposta nas respostas com uma dimensão psicológica 

negativa pelo medo de errar, prejudicar o colega ou parar de tocar. E tais sentimentos podem 

interromper a fluidez que esses pianistas tanto se empenham em conquistar na atividade da 

leitura. No laboratório, os alunos paravam de tocar por ansiedade, medo, vergonha dos colegas 

ou falta de eficiência no encadeamento do processo cognitivo que acontece na LMPV.  

Além da atividade psicológica negativa ou neutra, existe a necessidade de equiparar 

Desafios e Habilidades. Uma questão bastante trabalhada no laboratório foi o quanto o pianista 

precisa se preparar para receber e organizar mentalmente as informações que a partitura fornece, 

antes de inferir uma nota. A pré-leitura é essencial para que se desenvolva uma LMPV 

satisfatória, com fluidez do texto musical. A princípio, a falta de informação sobre como a pré-

leitura musical acontecia fez com que os participantes se sentassem ao piano e logo 

posicionassem suas mãos sobre o teclado, na tentativa de tocar. Recorrentemente, não passaram 

do segundo compasso, independentemente do nível de conhecimento prévio. Fizemos um 
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trabalho de conscientização acerca deste treinamento para que os alunos pudessem associar os 

níveis de aprendizagem à prática desenvolta da leitura à primeira vista. A categoria Desafios e 

Habilidades representa o desenvolvimento e a capacitação para a tarefa proposta. Para que o 

flow ocorra, as habilidades (que nem sempre são tão completas como deveriam ser) precisam 

estar equiparadas com os desafios, sendo eles acima da média, o que induz o sujeito a 

desenvolver cada vez mais as suas habilidades. É essa busca por alinhamento que proporciona 

a experiência ótima, pois leva o indivíduo para além da sua área de conforto 

(CSIKISZENTIMIHALYI, 1992). 

Também foi trabalhada a concentração e sua adequação ao pensamento da 

autodeterminação, embasada na atenção seletiva. Csikszentmihalyi (1992) afirma que tudo o 

que sentimos, ouvimos, comemos e lembramos é transposto para a consciência, entretanto o 

que é armazenado são as experiências que acabam tornando-se parte dela e que são 

contabilizadas em menor número. Em outras palavras, a informação que será armazenada na 

consciência parte do investimento que foi dado à atenção seletiva (NAKAMURA; 

CSIKSZENTMIHALYI, 2002). Quando essa informação é guardada pela consciência, entra 

numa corrente que abarca os processos de cognição, motivação e emoção. Esse armazenamento 

é recuperado mais tarde pela memória (NAKAMURA; CSIKSZENTMIHALYI, 2002). 

Tendo em vista que o sistema nervoso funciona num determinado limite para reter a 

informação e processá-la no momento oportuno, o que define a organização da consciência são 

as metas e intenções diferenciadas de cada indivíduo. Essa espécie de catalogação significa que 

a informação retida pela consciência é muito importante, pois indicará sua qualidade de vida 

através do conteúdo armazenado (CSIKSZENTMIHALYI, 1992). Para isso, o aluno precisa 

desenvolver a atenção no tempo presente, para que as pequenas metas por ele traçadas possam 

ser atingidas. As informações advindas da consciência (organizadas pela atenção seletiva) e do 

self, com a clareza de superar os desafios propostos, agregarão habilidades e capacidades para 

que o pianista desenvolva a LMPV. 

Sendo assim, possuímos a consciência e o self, que chamamos de “eu”. Ali ficam os 

conteúdos que foram armazenados na consciência e que não se afastam significativamente do 

foco da atenção. O self armazena tudo que a consciência retém – lembranças, desejos, dores, 

felicidades –, além de ser a representação da organização das metas de uma vida 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1992).  

Segundo Nakamura e Csikszentmihalyi (2002), a Psicologia Positiva acredita que o 

self possui um duplo aspecto. O primeiro é representado pela soma dos processos conscientes 
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do indivíduo e o segundo corresponde às informações acerca de si mesmo que a consciência 

retém quando o sujeito se torna alvo da própria atenção. Nesse processo de autoconhecimento; 

que envolve o corpo físico, os estados subjetivos, as emoções e o futuro do indivíduo; o self é 

construído – constitui-se, portanto, através da consciência (NAKAMURA; 

CSIKSZENTMIHALYI, 2002). Assim, qualquer informação cuja atenção foi valorizada já é 

parte integrante do self.  

Dessa forma, se o indivíduo que fez parte desse processo for um pianista 

desenvolvendo as habilidades de LMPV, significa dizer que seu próprio self fez a seleção das 

inúmeras informações dispostas, decidindo o que verdadeiramente fazia parte da consciência. 

À vista disso, há de se convir que, ao ler uma partitura à primeira vista, se registrará muito mais 

informações acerca da armadura de clave, tonalidade, ritmo e andamento, padrões harmônicos 

e melódicos e estilo musical. Esses pontos são exatamente o que trabalhamos no laboratório e 

que estavam dispostos na bula da pré-leitura.  

É possivelmente nessa conexão confusa que se hospeda a característica mais 

importante do flow, na medida em que “depois de ter se sentido fluir, a organização do self 

torna-se mais complexa do que antes. É ao tornar-se progressivamente mais complexo que o 

self cresce” (CSIKSZENTMIHALYI, 1992, p.68). Essa complexidade resulta em dois sistemas 

psicológicos, descritos por Csikszentmihalyi (1992): diferenciação e integração. A 

diferenciação tem como característica a individualidade e é reconhecida como a capacidade de 

discriminar a si mesmo de outro indivíduo. A experiência do flow diferencia o self de modo 

que, a cada desafio superado, o sujeito se sinta mais habilitado, capaz e singular devido a suas 

capacidades especiais.  

Já a integração é apresentada como uma característica coletiva, que corresponde à 

união do self com o exterior e com outros indivíduos, conhecimentos e ideias. Csikszentmihalyi 

(1992) acredita que o flow beneficia a integração do self, na medida em que a concentração 

profunda e plena aponta para uma consciência excepcionalmente organizada. Se entendermos 

que a consciência equivale às vivências em sua subjetividade, esta incluirá não somente o self, 

mas toda a informação exterior recebida – pessoas, conceitos, ideias, acontecimentos, entre 

outras. Desta forma, podemos compreender que, quando a consciência está organizada, segue 

sem conflitos, isto é, o self e todas as informações se apresentam em simetria, integrados.   

Nesse sentido, encontramos dois processos: 1) diferenciação, que é aquele no qual o 

sujeito que se dedica a alguma atividade segue desenvolvendo cada vez mais habilidades, 

acrescendo seu repertório de conhecimento; e 2) integração, que agrega conhecimentos em 
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escala; disciplina e perseverança são atributos necessários para que cada vez mais novas 

habilidades se agreguem às propriedades do self (KAMEI, 2014). Dessa forma, deduzimos que 

um self, quando diferenciado e não integrado, pode atingir experiências grandiosas, porém 

individuais, podendo fatalmente experienciar o egocentrismo no futuro 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1992). Ao contrário, se um self for baseado somente na integração, 

poderá desenvolver características altamente solidárias, porém de grande carência individual e 

autônoma (CSIKSZENTMIHALYI, 1992). 

Dessa forma, podemos compreender a atividade reflexiva do pianista que pratica a 

leitura à primeira vista no âmbito entre a diferenciação e a integração. Nesse caso, todas as 

experiências vivenciadas pelo self e retidas na consciência (pela atenção seletiva), quando 

organizadas em funcionamento simétrico, proporcionarão novas vivências musicais com 

possibilidades de fluxo. Neste sentido, o self acresce de forma progressiva, tornando-se mais 

complexo. Por isso, quem experienciou o flow e quer manter a satisfação de vivenciá-lo 

novamente “precisará progredir e aprender novas habilidades, ascendendo sempre a estágios de 

maior complexidade” (CSIKSZENTMIHALYI, 2004, p.52). 

  



276 
 

 
 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo primordial investigar as condições em que se dá o 

processo de desenvolvimento da leitura à primeira vista ao piano, LPMV, visando à qualidade 

da experiência do pianista, para que ele possa vivenciar a chamada experiência ótima – flow, 

conforme conceito estabelecido na Teoria do Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi (1990; 1999). 

 Retomando sinteticamente as questões motivadoras deste trabalho, levantadas na 

introdução, temos: o que o instrumentista precisa ter para adquirir uma leitura com fluidez a 

ponto de experienciar o flow? Um método de leitura à primeira vista específico e direcionado 

pode fazer com que as pessoas alcancem a experiência ótima de leitura? Quais habilidades 

devem ser desenvolvidas para se ter uma leitura consciente e analítica da partitura? Organizar 

os pensamentos, as emoções e a psiquê garante a proficiência na prática da leitura? Quais 

ferramentas da Psicologia Positiva podemos utilizar para amenizar a ansiedade gerada no ato 

da leitura diante do público? A motivação intrínseca na leitura à primeira vista pode ser uma 

ferramenta na busca pela expertise?  

A pesquisa, como já referido, se deu com dezenove alunos da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (RJ) e da Faculdade de Música do Espírito Santo (ES), em atividades 

que ocorreram durante quinze encontros consecutivos em cada uma das instituições. Para obter 

respostas para nossa questão central, buscamos compreender como os processos cognitivo, 

psicológico, emocional e motivacional se dão no âmbito de uma leitura musical ao piano fluida 

e reconhecer quais circunstâncias e condições são necessárias para que o leitor desenvolva a 

expertise da LMPV de modo a alcançar o flow. 

Também analisamos códigos musicais, percepção, memória, padronização e formas 

de acompanhamento para que, sistematizados, garantissem a construção de uma leitura fluida. 

Realizamos ainda um levantamento de dados a partir das atividades realizadas com os 

participantes do laboratório de LPMV em ambas as instituições. Descrevemos os componentes 

que envolvem as estruturas musicais, quanto ao idiomatismo e linguagens presentes na 

partitura, para um maior aproveitamento evolutivo na prática da leitura. Por fim, analisamos as 

metodologias existentes para o ensino e aprendizagem da LMPV ao piano.  

Recorremos às metodologias da pesquisa-ação e da pesquisa bibliográfica e 

documental com abordagem quali-quantitativa, além de realizarmos entrevistas com os 

participantes, além da aplicação de questionários e testes flow DFS-2. Com base nas 

observações laboratoriais, aferidas por meio dos diversos instrumentos utilizados para a 
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categorização e análise dos resultados obtidos, constatamos que todos os voluntários se 

dispuseram de fato a realizem as atividades e se sentiram motivados na sua condução, tanto 

intrínseca quanto extrinsecamente. A maior parte deles possuía motivação extrínseca latente e 

os que tinham motivação intrínseca também apresentavam a extrínseca. Sabe-se, entretanto, 

que os indivíduos com maior chance de vivenciar o flow são aqueles que possuem a motivação 

intrínseca na prática da LMPV, pois o fenômeno analisado corresponde a uma experiência 

autotélica, prazerosa, satisfatória, ou seja, que tem um fim em si mesma, sem recompensas 

posteriores. 

Identificada a motivação, apresentamos as metas que os participantes deveriam atingir 

para aumentar sua capacidade de leitura musical à primeira vista. Elas se inscreviam no âmbito 

da realização, sendo classificadas através dos pensamentos, das crenças, das pretensões e das 

emoções, que conduziriam a uma organização mental capaz de viabilizar o atingimento do 

objetivo estipulado.  

Com a criação de uma bula e com o trabalho consciente, os participantes foram 

associando as informações do self, organizando-as no consciente ao mesmo tempo em que 

estimulavam capacidades práticas já existentes (habilidades harmônicas, estruturas rítmicas, 

padrões de escrita, tonalidades e campo harmônico). Propusemos uma organização da estrutura 

mental e emocional para executar o trabalho. Nesse cenário inicial, observamos que os tipos de 

meta foram diferentes para cada voluntário e que apenas alguns participantes diziam-se cientes 

dos pontos fracos que deveriam trabalhar. Os participantes, então, se envolveram nas atividades 

propostas, adotando o pensamento de evoluir a partir da dedicação aos estudos, e identificando 

metas objetivas e claras.  

A atividade de LMPV do pianista demanda uma ação interna específica chamada 

retorno imediato. Trata-se da resposta que permite ao pianista ser informado sobre a qualidade 

da sua prática. As respostas sensoriais dos participantes da pesquisa tiveram relação direta com 

a fluência na execução musical. Entenderam eles que, quando sentiam suas leituras à primeira 

vista fluírem, conseguiam obter a informação sobre o nível de qualidade na execução. Essa foi 

a resposta unânime dos pianistas participantes. Entretanto, essa constatação, quando ligada à 

fluência tem seus desdobramentos, já que as particularidades na falta dessa habilidade advêm 

de respostas sensoriais que não foram desenvolvidas ou estão desprovidas de estímulo. 

Detectamos algumas percepções que foram trabalhadas no laboratório de pesquisa de 

LMPV para que a resposta imediata fosse favorável à fluência. Percepções como audição, visão 

e cinestesia foram repetidamente trabalhadas nos exercícios de intervalos, escalas, acordes e 
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suas inversões, arpejos, solfejos, espaçamento do grupo das teclas pretas e brancas e visão em 

seus campos de fixação e periférica. Essas áreas, quando trazidas para a consciência como parte 

do processo da LMPV, sedimentaram a importância de se construir uma estrutura organizada, 

que contemplasse essas percepções para gerar um retorno imediato, fluente e preciso.  

Uma condição sine qua non para que a atividade da leitura à primeira vista seja 

vivenciada satisfatoriamente, de forma a oportunizar o estado da experiência ótima – flow, é a 

equiparação entre habilidades e desafios. As habilidades necessárias para um pianista 

desenvolver uma LMPV eficiente foram primeiramente levantadas na bibliografia que se 

concentra no terceiro capítulo desta tese e, posteriormente, atestadas na etapa prática desta 

pesquisa, tanto no laboratório, quanto através de entrevistas. Identificamos habilidades de 

ordem técnica, sensorial, psicológica e cognitiva (esta última ligada à decifração, codificação e 

compreensão da linguagem musical informada pela partitura).  

A competência técnica está presente na ação físico-motora, mediada por fatores como 

flexibilidade, coordenação dos movimentos, energia e controle de peso. A habilidade se deve 

ao tempo de estudo do instrumento, aos processos de aprendizagem sedimentados e à qualidade 

de treino realizada por cada participante. As informações sobre os conteúdos de escalas, 

intervalos, arpejos, acordes e inversões também foram trazidas para a reflexão, de forma a 

elucidar sua importância nas estruturas musicais da LMPV. Acreditamos que um material 

didático apropriado – um método de LMPV, para o desenvolvimento da técnica pianística, dos 

padrões da escrita musical, das estruturas intervalares, das escalas, unindo esses ao processo 

cognitivo no treinamento da visão, no desenvolvimento de um ouvido apurado e de um treino 

cinestésico, é um caminho para o aprimoramento dos processos práticos de uma leitura à 

primeira vista fluída, fazendo assim, parte da experiência ótima. Um método concebido 

tomando como base as discussões e reflexões colocadas nessa pesquisa podem promover o 

desenvolvimento das habilidades listadas acima em consonância com o nível de desafios. 

Incrementando-as, estaremos mais preparados para vivenciar o novo e vencer os desafios.  

Já a habilidade sensorial, por pertencer ao campo das percepções visual, auditiva e 

cinestésica, demandou trabalho específico com tais percepções. No campo de visão, foram 

trabalhados a distância entre o olho e partitura e os pontos de fixação e de visão periférica, que 

se mostraram essenciais para que muitos participantes conhecessem ou desenvolvessem a visão 

da partitura de forma seletiva e analítica. O trabalho com a percepção auditiva se deu por meio 

de exercícios em que cada aluno falava o intervalo seguidamente e, no tempo proposto pelo 

professor, ouvia atentamente o intervalo e cantava altura e afinação deste. A prática do solfejo 
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também se fez presente nos encontros do laboratório e foi possível até dividir as vozes 

simultaneamente e ler o que a partitura sugeria em alguns momentos.  

Como último trabalho perceptivo, atuamos no âmbito da cinestesia, objetivando a 

prática de movimentos fundamentados na memória muscular. Esses treinos continham o 

reconhecimento mental e físico dos espaçamentos entre as teclas brancas e pretas, em seus 

grupos de duas ou três, além da necessidade estrita de abertura de mão dos intervalos. Tendo 

em vista que as características fisiológicas se diferenciavam em cada participante, as práticas 

adaptavam-se às distintas realidades. 

A habilidade psicológica, por sua vez, foi constatada como uma forte influência na 

prática da leitura musical à primeira vista. Os pensamentos e as atitudes podem fazer com que 

o pianista tenha sucesso ou fracasso em suas execuções − por isso, cultivamos a experiência 

ótima – flow e os pensamentos positivos, estimulando os alunos a buscar boas experiências na 

LMPV, vivenciando bem-estar, felicidade e prazer, que são fundamentos da Psicologia Positiva 

utilizados para a busca interna do equilíbrio entre as emoções e sensações existentes nos mais 

variados momentos da LMPV e da vida, como pudemos constatar no depoimento de um dos 

participantes da pesquisa ao declarar conseguir entender que a mesma alteração interna entre as 

emoções na hora da prática da LMPV se assemelhava ao da vida diária, quando se deparava em 

situações que requisitavam dele posicionamento – [a busca do equilíbrio] entre as suas 

habilidades e os desafios que surgiam, sempre em busca da interiorização da felicidade e do 

bem viver. 

Por fim, a habilidade cognitiva teve sua projeção no desenvolvimento do pensamento 

na aprendizagem da LMPV, na perspectiva da categoria básica (percepção, atenção e memória). 

A percepção serviu para reconhecer, entender e organizar, através dos sentidos, as informações 

que a partitura trazia. A atenção baseou-se na busca das informações seletivas presentes no 

texto musical. Já a memória foi vista como o lugar no qual guardamos nossas experiências 

passadas, para que possamos acioná-las posteriormente – uma função neuropsicológica 

intrínseca da aprendizagem. No laboratório praticamos e desenvolvemos nossa percepção 

visual, auditiva e cinestésica; atenção seletiva e concentração e memória estrutural e processual, 

de forma que o reconhecimento das notas, ritmos, escalas e diversos padrões da escrita musical 

ocorreu nas atividades propostas.  

A Teoria do Flow estabelece que os desafios precisam estar equiparados às habilidades 

para que o flow aconteça. Se, em algum momento, as habilidades se apresentarem maiores que 

os desafios, o pianista poderá se sentir relaxado. E se, porventura, acontecer o contrário, 
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provavelmente terá sua concentração em alta. Controle, concentração e humor são ingredientes 

fundamentais para que a experiência ótima seja vivenciada. Como nosso objetivo principal foi 

investigar de que modo acontece o processo de desenvolvimento da LMPV com pianistas, tendo 

a experiência do flow como referência para vivências e possibilidades nesta prática. Para isso, 

analisamos as propriedades deste fenômeno e, através do teste DFS-2, aferimos um percentual 

de constatação de cada participante quanto ao que havia vivenciado. O resultado não informa 

quantos vivenciaram ou não o flow, mas apresenta um levantamento acerca dos procedimentos 

e ações dos voluntários, a partir da prática da leitura à primeira vista.  

Alguns índices de respostas foram bem condizentes com a hipótese da vivência do 

estado da experiência ótima, conforme inferido a partir da aplicação do teste DFS-2. Porém, 

como esse procedimento não tem o objetivo de detectar um resultado final, não pudemos 

determinar o número de pessoas que experimentaram o fenômeno de fato. A tabela 

classificatória de todos os participantes da pesquisa (apêndice 5) ilustra suas médias em cada 

categoria das propriedades do flow. Dessa forma, pode-se conferir os pontos que precisam ser 

desenvolvidos para experienciar o fluxo. 

A média mais baixa que pudemos observar está fixada na categoria Atitude Reflexiva 

ao Self (ou Perda da Consciência, em outra tradução), que corresponde a um estágio de “piloto 

automático”. Acreditamos que a ideia de “transcendência” foi compreendida como algo muito 

distante, pois trabalhamos com mais afinco no desenvolvimento das metas claras e foco no 

presente. Desafios e habilidades foram pontos centrais da pesquisa, pois, baseando-nos nesses 

aspectos, tratamos dos processos cognitivo e perceptivo, além da parte técnica, com leituras em 

diferentes níveis de elevada atenção. Ao campo emocional e psicológico foi dado total enfoque, 

para que a experiência ótima pudesse frutificar, oportunizando aos alunos uma referência de 

felicidade e satisfação a partir dos estudos dirigidos.  

A média mais alta entre as categorias se apresentou em Experiência Autotélica, o que 

significa uma prática satisfatória com um fim em si mesma. Como pontuado anteriormente, esta 

seria a nomenclatura da Teoria do Flow, mas, como revela Csikszentmihalyi (1998), a pesquisa 

evoluiu tanto e em tantas partes do mundo, que acabou sendo intuitivamente apelidada de flow 

por se assemelhar ao fluxo dos sentimentos em harmonia. Essa constatação prova que há 

possibilidade de desenvolver uma metodologia pensada no fluxo para a prática da LMPV.  

Benefícios e consequências positivas foram verificados através dos relatos dos 

voluntários, bem como mudanças de posicionamento que fizeram sentido para alguns 

participantes, afetando positivamente sua atividade como pianista e elevando sua expertise. 
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Além do ganho no campo profissional, as respostas dos participantes demonstraram que os 

ganhos auferidos no processo de desenvolvimento da LMPV foram, inclusive, incorporados em 

outros aspectos de suas vidas, promovendo um crescimento em âmbito pessoal.  

O levantamento realizado após o período de desenvolvimento no laboratório assume 

grande significância, pois evidencia que as experiências do flow trazem felicidade e bem-estar 

(ainda que em curtos intervalos de tempo) e que é possível que a prática da leitura à primeira 

vista ao piano seja uma referência de ressignificação da vida, seja no campo profissional, 

promovendo aprimoramento e evolução pianística e qualificando de modo superior os que 

abraçam essa abordagem; seja no campo pessoal, promovendo uma relação diferenciada do 

indivíduo com suas atividades, por meio do manejo de sua relação com desafios e conquistas, 

sendo esse um ganho global. 

Os resultados obtidos com esta pesquisa são provocadores de desdobramentos. O 

primeiro deles se dará através de um material didático para auxiliar o pianista a aumentar suas 

habilidades de leitura à primeira vista, a ser desenvolvido por esta autora. Composto pelos 

fundamentos e parâmetros apresentados na pesquisa, proporemos no método atividades e textos 

que viabilizem, sobretudo, o crescimento desta prática no que tange às habilidades cognitivas, 

junto à conscientização quanto ao bem-estar, para que o pianista disponha das ferramentas e 

recursos necessários à consolidação do seu desenvolvimento dentro da vivência do flow. Como 

desdobramentos futuros, esperamos que o presente estudo possa contribuir com novas e 

subsequentes pesquisas sobre o fenômeno do flow no âmbito das práticas musicais, fomentando 

novas discussões sobre o processo de aquisição da habilidade da leitura à primeira vista, 

vivenciado como uma experiência ótima e plena. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
1) Após o LABORATÓRIO DE LMPV, qual a sua opinião sobre sua leitura à primeira vista?  
( ) piorou ( ) se manteve igual ( ) melhorou ( ) melhorou muito  
 
2) Marque uma ou várias opções em que você consegue se inserir.  
 
(  ) consigo não olhar para as teclas e fixar os olhos na partitura 
(  )  percebo melhor as posições das notas no teclado – (grupo de três e grupo de dois) 
( ) consigo ter a atenção voltada na leitura de forma que passo na prática a não pensar em     outro assunto 
a não ser na própria leitura 
(  ) a prática da leitura me motiva a cada vez mais praticar 

(  ) quando diminuo o andamento percebo que tenho fluência na leitura de modo que 

consigo chegar ao fim da peça   

(  ) aumentei meu potencial de leitura durante o laboratório, de alguma forma. Qual ou quais se fizeram 
mais latente?_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(  ) melhorei minha habilidade aural (consigo tocar e ouvir o que toco) 
(  ) melhorei minha habilidade motora (meu corpo responde aos movimentos, dedilhado, pedal) 
(  ) melhorei minha habilidade espacial (aumentei minha noção de espaço entre as notas e posição das 
notas no teclado) 
(  )melhorei minha habilidade mental (cognitiva, fluidez, reconhecer o estilo, reconhecer padrões de 
notas melódicas e/ou harmônicas, estruturas musicais e rítmicas) 
(  ) melhorei minha habilidade visual (ver o teclado pela visão periférica e continuar olhando para 
partitura na maior parte da leitura) 
(  ) melhorei minha atitude psicológica na leitura (antes de tocar eu penso que não posso fixar meus 
pensamentos no negativo, quando erro um trecho musical sigo em frente focando no que ainda está por 
vir)  
(  ) sinto uma satisfação enorme, me sinto realizado quando consigo terminar bem a LMPV 
(  ) a própria leitura se torna um combustível para aumentar o desempenho. Realmente isso acontece 
comigo!  
(  ) a partir do momento que aumento as habilidades de leitura, reconheço que procuro por desafios ainda 
maiores porque me sinto motivado e feliz com a minha evolução 
(  ) minhas dificuldades serão sanadas com o estudo e foco a partir do que aprendi no laboratório LMPV 
(  ) existe dificuldade na minha leitura, mas a satisfação e felicidade que eu sinto depois que consigo 
terminar a LMPV me fazem sentir que a maior recompensa está na prática porque só assim irei vivenciar 
as mesmas sensações com uma nova atividade de leitura.   
(  ) Não sinto satisfação na LMPV. Só preciso dela para melhorar meu desempenho como profissional. 
 
3) Enumere todos procedimentos em sala de aula que você considerou os mais relevantes para seu 
aprendizado. Considere:  
(4) extremamente importante;  
(3) muito importante;  
(2) importante;  
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(1) nenhuma importância;  
(0) não aprendi com esta metodologia  
 
(  ) Não olhar para o teclado (usar a visão periférica)  
(  ) Olhar para partitura   
(  ) Fluidez 
(  ) Não deixar que o erro me atrapalhe a continuar 
(  ) Trabalhar o ritmo primeiramente 
(  ) Trabalhar sempre com mãos juntas na leitura 
(  ) Nunca esquecer da bula antes de tocar 
(  ) Tocar em dupla 
(  ) Tocar sentindo o teclado (tato) 
(  ) Trabalhar os acordes e suas inversões 
 
 4) Qual foi sua quantidade de estudo da LMPV?  
(  ) não estudei  
(  ) uma vez por semana ou menos  
(  ) duas vezes por semana  
(  ) três vezes por semana  
(  ) mais de três vezes por semana  
(  ) todos os dias 
 
5) Qual a nota você dá ao seu comprometimento com a habilidade da prática da LMPV? De 0 a 
10_____________ . 
6) Como você percebia sua motivação para o curso? Marque um x. 
(  ) sem motivação nenhuma 
(  ) pouca motivação 
(  ) bastante motivado e feliz 
 
7) Aspectos positivos que você observou no seu treinamento durante o tempo do laboratório 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
8) Aspectos negativos que você observou no seu treinamento durante o tempo do laboratório 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
 
 
 

 
 
 
 

O roteiro é estruturado por 14 tópicos para entrevista (a palavra-chave está entre parênteses 

após cada questão), cada tópico consiste em uma pergunta chave feita de forma informal. 

Algumas questões possuem uma pergunta complementar (P.C.), esta serve como apoio para que 

a pergunta principal seja respondida, caso o colaborador sinta a necessidade de entender a 

pergunta sob uma nova perspectiva. 

 

 

1) O que te motiva a aumentar o seu potencial de leitura musical à primeira vista?  

P.C.: Por que você quer melhorar a sua LMPV? O que te faz praticar LMPV? 

2) Como se sente (emoção) quando está praticando a LMPV?  

3) Quando está praticando LMPV, você pensa em algo? Se pensa, em que pensa? 

4) E em que você não pensa quando está praticando a LMPV?  

5) Praticar LMPV te causa ansiedade? Se acontece, quando isso ocorre?  

6) Você sente alguma dificuldade quando pratica a LMPV? Quais são os desafios que 

existem durante a prática?  

7) Quais habilidades é preciso para se ter uma boa LMPV ?  

8) Imagine que você tenha uma balança e que em um dos lados esteja “os desafios e 

dificuldades” que existam no momento da sua prática da LMPV, do lado oposto estão 

“as habilidades” na LMPV. Quando você faz a LMPV, sua leitura está fluída, agradável 

e caminhando bem. Como que está essa balança? Há algum lado que inclina mais que o 

outro? Suas habilidades estão em consonância com os seus desafios?  
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9) A sua atenção é voltada para onde no ato da LMPV? 

10)  Você se percebe como no controle da sua LMPV?  

11) Durante a leitura, como você sabe quando está indo bem ou quando não está indo 

bem?  (feedback) 

12) Sua leitura está fluída. Como você percebe o passar do tempo ao seu redor? (rápido 

ou demorado) Ou não percebe?  

13) Qual a sensação de concluir uma LMPV?  P.C. Como fica a sua auto-estima? Você se 

sente melhor por ter vencido obstáculos e transposto desafios ou maximiza o que não 

saiu como o esperado?  

14)  A LMPV mudou você de alguma forma? O que mudou?(evolução pessoal e 

profissional) 
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APÊNDICE 4 – RELATÓRIO DOS LABORATÓRIOS DE LMPV 
 
 
 

 
 
 

 
 

Data Local Turma 

   

 

Especificidades 

  

Atividades 
 
 

  

Método base   

Impressões da turma 

 

 

 

 

 

Facilidades 

 

  

Dificuldades 

 

  

Evolução 

 

  

Não evolução 

 

  

Teorias  

 

 

  

Percentual de estudo 

 

 

Estudou Não estudou 

Frequência 

 

 

Presentes Faltantes 
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APÊNDICE 5 – TABELA DE PERCENTUAL DOS PARTICIPANTES DO TESTE 
DFS-2 FLOW 

 
Percentual final aferido às propriedades do flow na pesquisa 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – LICENÇA DFS-2 FLOW 
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