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“Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos a 

altura. Para voar é preciso ter coragem para 

enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio 

que o voo acontece. O vazio é o espaço da 

liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que 

tememos: o não ter certezas. Por isso trocamos o 

voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as 

certezas moram.” (Os irmãos Karamazov, Fiódor 

Dostoiévski). 



RESUMO 

 

A presente pesquisa de caráter qualitativo tem como objetivo principal compreender e 

relacionar a memória, prática deliberada e a motivação no contexto da preparação para uma 

execução musical. Além disso, dentro do universo da performance musical, tal pesquisa 

pretende mostrar a memorização como uma estratégia de estudo que contribui efetivamente 

para atingir um melhor desempenho na performance musical, bem como constatar como a 

prática deliberada pode se configurar um fator eficaz e determinante para atingir uma excelente 

execução musical. E por fim, entender a importância da motivação durante o processo de 

preparação na performance entre músicos e analisar como ela pode sustentar os esforços que a 

prática deliberada exige. Conclui-se que a memória, prática deliberada e a motivação são fatores 

que influenciam consideravelmente o desempenho de um músico durante o processo de 

preparação para uma performance musical.   

Palavras-chave: Memória, Prática deliberada, Motivação, Performance musical.  
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INTRODUÇÃO  

 

A performance musical é a realização artística em um instrumento musical. O ato da 

execução musical em um determinado instrumento é o produto final de todo um processo de 

construção e desconstrução de conhecimentos pertinente ao aspecto técnico e musical do 

instrumentista. Alves (2013) afirma que para atingir uma performance no seu mais alto nível, é 

preciso compreender que é necessário controlar os processos cognitivos referentes à execução 

musical e que na clarineta, por exemplo, a obtenção desse desempenho notável é alcançada 

quando o indivíduo consegue relacionar os aspectos técnicos, interpretativos e estratégias 

individuais adquiridas a longo prazo por meio do estudo deliberado na resolução de problemas 

no repertório de estudo.                          

É comum ir a alguma sala de concerto e assistir um bom músico executando uma obra 

seja com um grupo de música de câmara, solo ou mesmo com orquestra. A intensidade dos 

aplausos do público geralmente define se este gostou ou não do artista que se apresentou. 

Embora haja muitos músicos bons tocando em todas as partes do mundo, existem aqueles cujas 

performances são excepcionalmente brilhantes. A apresentação desses músicos parece ficar na 

memória por logos tempos. Qual a razão de determinada execução musical ser tão diferenciada? 

Por que há tanta diferença entre uma performance entre músicos, mesmo eles sendo 

profissionais? Algumas questões como essas, esse trabalho pretende responder trazendo para o 

universo da execução musical entre clarinetistas.                          

Respostas para perguntas que foram feitas anteriormente, sem dúvidas podem ser 

encontradas na forma de preparação, rotina de estudos que cada músico leva consigo. Os 

músicos que apresentam um desempenho notável em suas performances são muitas vezes 

chamados de virtuoses nos instrumentos que atuam. É evidente que na área da música existem 

indivíduos cuja execução musical excede os limites da maioria dos outros. A razão desse evento 

dá-se por conta de alguns músicos serem diferenciados no que fazem? Ou seria um evento 

aleatório resultado apenas de talento?     

Nesta pesquisa serão trabalhados três fatores como forma de explicar a construção de 

uma performance musical em seu processo de preparação. Esses três fatores são: memória, 

prática deliberada e motivação. A memória, que segundo Dalgalarrondo (2008) é a capacidade 

de registrar, manter e evocar as experiências e os fatos já ocorridos. No primeiro capítulo, será 

abordado o conceito de memória, o trajeto da informação na memória, os tipos de memória 

segundo modelo de Atkinson e Schiffin, a importância que ela tem no aprendizado e em todo o 
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processo de preparação na execução musical, além de mostrar algumas maneiras de como um 

indivíduo pode utilizar a memória em seu potencial máximo durante o processo de preparação 

à performance musical.         

 A memória é uma faculdade cognitiva extremamente importante porque ela forma a 

base para a aprendizagem. A pesquisa de Ericsson e Kintsch (1995) mostra que um fator 

essencial para o desenvolvimento da expertise em diferentes domínios se dá por meio do 

acúmulo e do aumento de padrões complexos de memória. Na preparação de uma performance 

musical, a memória torna-se uma estratégia de estudo que contribui efetivamente para a melhora 

da prática e da execução musical, por meio de armazenamento das informações musicais.  

No segunda capítulo, tal pesquisa irá trazer a prática deliberada. É importante mencioná-

la antes de descrever a motivação, uma vez que saibamos o que é essa prática, certamente 

compreenderemos melhor importância da motivação durante o processo de preparação para 

uma execução musical. O termo que no inglês é deliberated practice foi adotado por Ericsson, 

que é um estudioso da expertise e colaboradores em 1993. Traduzindo para a linguagem musical 

seria para o músico sua rotina diária de estudos em seu devido instrumento. 

A prática deliberada é conjunto de atividades sistematicamente planejadas que têm 

como objetivo promover a superação de dificuldades específicas pelo instrumentista e de 

produzir melhoras efetivas em sua performance (ERICSSON, KRAMPE, & TESCH-RÖMER, 

1993). Quando em tal prática há metas bem elaboradas, objetivos específicos e um plano global 

de visão dos resultados, ela efetivamente pode trazer um aprimoramento e resultados 

excepcionais na execução musical, vindo a ser um fator determinante durante o processo de 

preparação para uma performance musical.  

Contudo, os esforços que a prática deliberada exige são maçantes, afinal de contas é 

fácil para um músico conseguir viver dentro de uma sala de estudos sozinho por vários anos até 

atingir um nível de excelência em seu instrumento? Além da disciplina e muita persistência no 

estudo, a motivação entrará como um fator fundamental para que o músico se mantenha focado 

na prática deliberada. 

Logo, no terceiro e último capítulo falaremos da motivação, seu conceito bem como sua 

importância no aprendizado e na preparação de uma performance musical, além de alguns tipos 

de motivação. Por ser um processo psicológico indispensável para o aprendizado, a motivação 

contribui na aquisição do comportamento que favorecerá a melhor forma de o indivíduo usar 

seu potencial máximo para a realização de seus objetivos pessoais (O’NEILL &MCPHERSON, 

2002). Nesse aspecto, compreender a motivação pode ser importante para manter o foco de um 

indivíduo tanto no aprendizado da prática musical quanto na obtenção dos resultados desejados. 
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Sem dúvidas, a motivação pode contribuir para o monitoramento dos esforços por longos 

períodos, objetivando alcançar níveis superiores de aquisição de habilidades com o instrumento, 

no caso da performance musical. 

O objetivo geral desse trabalho concerne em investigar os fatores que podem contribuir 

para uma melhor preparação para a performance musical, buscando entender a relação entre a 

memória, prática deliberada e a motivação durante o processo de construção para uma execução 

musical. Outros objetivos mais específicos visam analisar a memorização como uma estratégia 

de estudo que contribui efetivamente para atingir um melhor desempenho durante uma 

execução musical, constatar como a prática deliberada pode se configurar um fator eficaz e 

determinante para atingir uma ótima execução musical, e por fim compreender a importância 

da motivação durante o processo de preparação na performance musical e analisar como ela 

pode sustentar os esforços que a prática deliberada exige. 

O interesse em tal pesquisa é em virtude de minha experiência como clarinetista. O fato 

de atuar em uma orquestra profissional e participar de vários festivais internacionais, pude 

observar através do contato com solistas de projeção internacional, um destaque em suas 

execuções musicais de fato excepcionais. Com isso, despertou em mim o interesse em buscar a 

razão pela qual alguns músicos conseguem atingir um alto nível em suas performances e 

destacam-se de outros que também atuam na área da performance, mas que não apresentam um 

desempenho tão notável.  
Esses músicos que conseguiram atingir um ótimo nível na execução musical em seus 

instrumentos não chegaram a tal competência por algum acaso, ou porque já possuem 

habilidades especiais, mas sim porque eles as adquiram de alguma forma. Logo, esse trabalho 

pretende discorrer sobre a relação entre a memória, prática deliberada e motivação, como o alvo 

de descrever a forma pela qual músicos podem atingir em suas performances a excelência. 

Sendo assim, tal pesquisa é direcionada a todos os músicos que almejam alcançar um 

desempenho superior em suas performances. 

O processo de preparação para uma execução musical demanda muita dedicação e 

esforços que tendem a ser bastante desgastante, afinal passar várias horas praticando um 

instrumento não é nada fácil. De acordo com a pesquisa de Ericsson (1996), são necessárias, 

pelo menos, dez mil horas de prática deliberada para que um indivíduo possa atingir o nível de 

excelência em alguma área.  Portanto, o fato de haver muito tempo e dedicação aplicados no 

estudo para obtenção de uma notável execução musical, é necessário buscar entender quais 

formas podem ser mais eficazes no momento do estudo, e como tal estudo pode ser mais bem 
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gerenciado, planejado e aproveitado de forma que no ato da performance musical o músico 

possa atingir um ótimo desempenho no placo.  
Na prática, o caminho para adquirir e desenvolver habilidades a longo prazo como forma 

de obter um desempenho notável em um instrumento musical no ato da apresentação, 

indubitavelmente está ligado à de que forma o indivíduo administra o tempo, rotina e 

planejamento de estudo.  

Concluindo, conseguir atingir um nível de excelência no ato da execução musical não 

está relacionado a uma prática aleatória no instrumento, muito mais que isso, a prática deve ser 

consciente, planejada e detalhada. Além disso, envolve outros fatores que ajudam nesse 

processo. Afinal, o conhecimento musical compreende não somente o conhecimento sobre 

peças musicais, mas também o conhecimento necessário para controlar os processos cognitivos 

relacionados à preparação da performance musical. 
Os conhecimentos aqui construídos contribuirão para as futuras investigações 

relacionadas ao preparo da execução musical entre cantores, pianistas bem como entre outros 

instrumentistas. E certamente ampliará a compreensão deste nicho de pesquisa de forma que os 

conceitos da proposta de construção do conhecimento musical sejam bem mais compreendidos 

e mostrem-se compatíveis tanto na preparação de performance musical quanto em atividades 

do ensino do instrumento. 
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1 MEMÓRIA 

 
A memória é uma faculdade cognitiva extremamente importante porque ela forma a 

base para a aprendizagem. Ela tem a função de gerenciar através de suas conexões com outros 

sistemas de memórias, as possibilidades de um aprendizado, conforme (RIZONNI, 2009). No 

dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a memória é a faculdade de conservar e lembrar os 

dados da consciência, as experiências vividas e os fatos a ela associados. Na preparação de uma 

performance musical, a memória torna-se uma estratégia de estudo que contribui efetivamente 

para a melhora da prática e da execução musical, por meio de armazenamento das informações 

musicais.   

 
A memória é a capacidade de registrar, manter e evocar as experiências e os fatos já 

ocorridos. A capacidade de memorizar relaciona-se intimamente com o nível de 

consciência, com a atenção e com o interesse afetivo. Tudo o que uma pessoa aprende 

em sua vida depende intimamente da capacidade de memorização. 

(DALGALARRONDO, 2008, p. 137).  

  

Conforme Paulo Dalgalarrondo descreve, observamos que a memória basicamente tem 

três etapas para serem considerada uma memória. A princípio não vamos abordar os aspectos 

dessas etapas porque falaremos mais adiante. Entretanto, para começarmos a entender o 

conceito de memória é fundamental citar três importantes etapas que são: registrar ou codificar, 

manter ou armazenar e evocar ou resgatar.        

 Quando um indivíduo entra em contato com algum tipo de experiência ou informação 

essas etapas precisam ocorrer para que venha existir a memória de algum fato, experiência ou 

informação. Conforme Braz (2013, p. 66) “Psicólogos e teóricos, como Massaro e Cowan 

(1993) atestam que a memória pode ser entendida com uma série de ações por meio das quais 

processamos as informações.” Essas ações ou etapas são de fato essenciais para que uma 

lembrança ou memória possa a vir subsistir.      

 Ainda falando sobre a citação de Dalgalarrondo, além das três etapas que são necessárias 

para existir uma memória, ele menciona sobre a relação entre o nível de consciência com a 

atenção e o interesse afetivo. Ou seja, a informação a qual um indivíduo entra em contato pode 

ser mais facilmente armazenada dependendo do tipo de relação que este tem com a informação 

que lhe é apresentada.          

 Um exemplo ilustrativo seria o caso de um músico de orquestra familiarizado com o 

repertório orquestral/sinfônico que está indo para o ensaio da orquestra e de repente ele liga a 
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rádio no seu carro e começa a tocar a pastoral (sinfonia N. 6 de Beethoven), automaticamente 

aquele tipo de informação que ele está entrando em contato através da audição, vai ser 

facilmente lembrada posteriormente em virtude de seu nível de atenção com a música que 

estava sendo tocada, porque ele conhece bem aquele estilo de música, além de seu interesse 

afetivo contribuir para essa lembrança pelo fato de ser músico por profissão.  

 Como foi citato no início do capítulo, a memória é essencial para o processo de 

aprendizagem. Mesmo que uma pessoa afirme: “minha memória não é boa”, é impossível 

alguém construir conhecimentos relativos a qualquer área, sem utilizar a memória. O foco aqui 

em relação a memória não é, por exemplo, o fato de um músico tocar de memória em uma 

performance, apesar de isso contribuir muito para o desempenho no ato da execução musical. 

O sentido em que a memória está sendo abordado é o fato de existir uma relação muito grande 

entre a memória e o aprendizado. Portanto, é impossível aprender algo sem utilizar a memória.

 O autor Dalgalarrondo afirma que tudo que se aprende depende da capacidade de 

memorização. A memória é a base do aprendizado porque a partir das informações que são 

armazenadas ao longo do tempo é que são construídos os conhecimentos relativos a uma 

determinada área. Segundo Leão (2013) no caso da música, há uma profunda relação entre a 

aprendizagem musical e a memória porque são aspectos centrais na experiência musical. Tais 

aspectos centrais durante a experiência de um músico são essencialmente importantes para que 

a prática musical se realize da melhor forma possível, uma vez que é necessário compreender 

processos internos cerebrais para sustentar o resultado final da experiência musical. Na verdade, 

é um tanto complexo entender de fato o funcionamento da memória e como ela se comporta em 

distintas situações. Como Rizzon descreve em sua dissertação de mestrado:  

 
[...] a memória é o que se consegue lembrar.  E lembrar consiste num processo ativo 

que é acionado conscientemente algumas vezes e outras não. É possível a lembrança 

automática de um rosto ao ouvir um nome, ou é necessário um esforço para que surja 

na mente esse rosto. Por esse fato é possível denotar a complexidade do 

funcionamento da memória. (RIZZON, 2009, p. 53). 

 

Portanto, tudo que as pessoas conseguem recordar pode ser caracterizado como 

memória. No entanto, seu conceito não se restringe a essa simples definição, o fato da 

complexidade em compreender o funcionamento da memória faz com que seja necessário esse 

artigo abordar sobre os tipos de memória. Da mesma forma que há etapas quando uma 

informação é processada por uma pessoa, existem alguns tipos de memórias, que este artigo 
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pretende esclarecer, que podem trazer a nossa lembrança um fato ocorrido, algo aprendido ou 

experiência vivida.   

 
[...] memória, num sentido bem amplo e sem considerar o cérebro humano, é tudo 

aquilo que, de uma forma ou outra, serve como vestígio, ou codificação, de coisas que 

existiram ou eventos que aconteceram. Nesse sentido, pode-se falar em inúmeros tipos 

de memória, relacionados a também inúmeros domínios. (RIZZON, 2009, p. 52)  

 

Conforme Rizzon afirma acima, sãos vários os tipos de memórias. Existem diversos 

estudiosos dessa área de pesquisa e muitos apresentam inúmeros modelos da memória humana. 

No entanto, será exposto alguns modelos a seguir e para facilitar a compreensão vamos adotar 

os tipos de memória segundo o modelo de Atkinson e Shiffrin.  

 

1.1 Tipos de memória 

 

Figura 1: Os tipos de memória segundo modelo de Atkinson e Schiffin 
 

 
 

Esse é um modelo dos tipos de memória apresentando no livro Human Memory: A 

proposed system and its control processes. É um modelo muito valorizado pela comunidade 

cientifica da atualidade que foi proposto no ano de 1968 pelos psicólogos e pesquisadores 

Richard Atkinson e Richard Shiffrin e que mostra os tipos de memórias e seu processamento. 

 A partir dessa figura temos três estruturas que correspondem à memória sensorial, 

memória de curto prazo, e memória de longo prazo. Cada uma tem uma função, duração e um 

determinado tipo de sistema quando é utilizada seja ele o visual, auditivo, tátil, enfim. 
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1.2 Trajeto da informação na memória 

 

 Expor a forma pela qual a informação é processada é fundamental para entender como 

ocorre o processo de memorização, sendo assim a figura abaixo demostra de maneira sintética 

o trajeto das informações nos diferentes níveis de memória, segundo o modelo de Atikson e 

Shiffrin (1968). 

 
 

Figura 2: Trajeto das informações captadas e processadas segundo o modelo de 
Atkinson e Schiffin (1968) 
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Dessa maneira, observamos que quando um indivíduo entra em contato com uma 

informação, esta percorre um itinerário. De fato, não é complexo assimilar a maneira de como 

ocorre esse percurso de acordo com a Figura 2. Em primeiro lugar após a entrada da informação, 

através dos canais sensoriais ocorre a codificação da informação na memória sensorial. A partir 

dessa etapa, a informação segue sempre de maneira lógica dois caminhos possíveis: a etapa 
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seguinte ou é descartada.          

 Em segundo lugar, se a informação que passou pela memória sensorial não for 

descartada ela será processada e seguirá para a memória seguinte, a memória de curto prazo.  

Em terceiro e último lugar, através da repetição há uma transferência de informação, caso não 

seja descartada, para a memória de longo prazo. Em seguida será detalhada cada tipo de 

memória conforme sua classificação.   

 

1.3 Memória sensorial 

 

 A memória sensorial é também chamada por outros autores de memória de trabalho ou 

operacional. Segundo Braz (2013, p. 69) ela é “transitória e preserva a informação em sua forma 

sensorial original (odores, paladar, sons, imagens).” Em outras palavras seria um tipo de 

memória imediata, onde o indivíduo entra rapidamente em contato com a informação numa 

fração de segundos.  

 O fator determinante que diferencia a memória sensorial dos outros tipos de memória é 

a rapidez com que a informação é registrada. Alguns autores afirmam que a informação é 

registrada no cérebro em menos de dois segundos como a o artigo “memória: tipos e atributos” 

da Ana Lucia Nogueira Braz. Entretanto, é importante mencionar que com a mesma rapidez 

que as informações são processadas nessa memória, em frações de segundos elas deterioram-

se. Com isso, apenas os dados classificados como importantes pelo indivíduo serão processados 

e passados para um outro nível mais profundo no processo de memorização.       

 Uma informação relevante é o fato de que dentro do universo dessas três memórias 

segundo a Figura 1, irão surgir outros tipos de memórias que mediante uma situação como uma 

experiência vivida ajudará que a informação seja processada. Desse modo, a maneira pela qual 

uma informação chegará até a memória sensorial será por meio dos cinco sentidos. Os canais 

sensoriais são as vias pelas quais as informações chegam até esse tipo de memória. Portanto, 

essa memória tem como função descrever a capacidade de processamento as impressões que as 

pessoas têm.   

 De acordo com Braz (2013) a maneira que a mensagem será processada envolve dados 

associados aos sentidos, por isso foi mencionado que surgirão outros tipos de memória de 

acordo com uma experiência vivida, por exemplo. No caso dos sentidos teríamos: memória 

visual, auditiva, tátil, olfativa ou memória gustativa. É de extrema importância no primeiro 

contato com a informação que uma pessoa consiga relacionar o processamento de tal 

informação com os sentidos.         
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 Ao recebermos um estímulo através de algum sentido, facilita a recordação de alguma 

informação. Por exemplo, ao ir a um restaurante você senta à mesa e faz seu pedido, enquanto 

aguarda-se o pedido chegar, você sente o cheiro de feijão vindo de alguma mesa próxima ou 

mesmo da cozinha. Automaticamente será acionado sua memória olfativa (cheiro específico) a 

memória gustativa (o sabor específico, textura), ou mesmo a visual onde você imagina a forma 

ou cor do feijão em um prato. Assim, percebemos que esses caminhos podem nos ajudar a 

lembrar de algo. 

 Na música não é diferente, ao ouvirmos uma determinada música sendo tocada numa 

rádio, podemos ter lembranças de experiências vividas fazendo com que recordemos imagens 

(visual), cheiros específicos (olfativa), ou qualquer outro tipo de lembrança que venha no 

momento do estímulo. Mesmo no caso de não houver nenhum tipo de recordação com a música 

que está sendo tocada, através do contato auditivo será estabelecido algum tipo de relação com 

a memória. No caso de músicos, ouvindo uma obra, conseguem visualizar os instrumentos que 

estão tocando, embora o músico possa nunca ter ouvindo aquela peça. Assim, a importância das 

conexões neurais com a memória, podem facilitar a lembrança ou mesmo o aprendizado.  

 A memória sensorial quando recebe a informação consegue definir se tal informação 

está sendo processada pela primeira vez ou não, bem como se ela ainda virá a ser útil ou 

descartável. Logo, a seleção de informações permitirá um novo aprendizado porque “a situação 

nova ou a falta de registros prévios nocivos, por exemplo, pode gerar um aprendizado, no 

primeiro caso, ou uma reação de indiferença ou de simples observação, no segundo” 

(ALBANO, p. 26).  

Várias pessoas têm problemas de memória, muitas vezes o motivo desse fato corre por 

interferências no caminho do processamento da informação. Caso a pessoa tenha dificuldades 

de reconhecer um cheiro, ou visualizar uma imagem pode comprometer o registro de memórias, 

podendo vir a ter grandes problemas com o aprendizado. 

 
Todos esses canais de memória são importantes e a ausência de um deles pode afetar 

diretamente a aprendizagem e o armazenamento das informações. Assim, deficiências 

na memória visual podem afetar a habilidade de ler e escrever dos indivíduos. As 

deficiências da memória sensorial auditiva afetam a habilidade do indivíduo em 

compreender palavras ou ouvir músicas, uma vez que as informações estão ligadas a 

um processamento auditivo. (BRAZ, 2013, p.70) 

 

 Os canais que a autora se refere são os sentidos; a falta ou problema em um deles pode 

comprometer todo um processo na memória quando o assunto se trate de guardar algum tipo de 
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informação.  O aprendizado, portanto, depende que esses canais sensoriais (por isso a memória 

é chamada de sensorial, que é através dos sensores que ela é processada) estejam ilesos e 

funcionando de forma integral para que possa contribuir para outras áreas como o aprendizado.  

 Um bom exemplo é o que acontece nos esquizofrênicos. Não entraremos em detalhes 

nesse tipo de distúrbio psíquico, mas é interessante entender o que ocorre com pessoas que 

possuem esse tipo de doença mental. Na verdade, o que sucede com pessoas que sofrem desse 

mal é uma falha na memória sensorial que prejudica a percepção da realidade. O caráter 

alucinatório da realidade deriva dessa falha, fazendo com que a pessoa fique incapaz de 

distinguir o que é real ou não. “O nome esquizofrenia foi dado em 1911 por Eugene Bleuer, 

que caracterizou como principal sintoma desta doença a desorganização do pensamento. O 

termo esquizofrenia significa “mente partida” (TEIXEIRA, p. 171). 

 De acordo com a revista da USP de 2013 alguns autores afirmam que a memória 

sensorial ou de trabalho funciona como uma espécie de memória online, tendo a mesma função 

que a memória RAM tem para computadores, vejamos: 

 
[...] Operacionalmente, representa aquilo que a memória RAM representa nos 

computadores: mantém a informação “viva” durante segundos ou poucos minutos, 

enquanto ela está sendo percebida ou processada. Essa forma de memória é sustentada 

pela atividade elétrica de neurônios do córtex pré-frontal, em rede via córtex entorrinal 

com o hipocampo e a amígdala, durante a percepção, a aquisição ou a evocação. A 

memória de trabalho dura segundos e não deixa traços: depende exclusivamente da 

atividade neuronal online. (IZQUIERDO; MYSKIW; BENETTI; FURINI; 2013, 

p.12)  

 

Em vista disso, observamos que as informações não ficam retidas por muito tempo na 

memória sensorial. Dessa maneira, de acordo com a citação acima e segundo Rizzon (2009) a 

principal distinção desse tipo de memória é fato de ela não deixar rastros. Analisemos: 

 
Um dos tipos é a memória de trabalho. Esta memória, há algum tempo, era 

considerada também memória de curta duração, ou seja, não havia a sua classificação. 

Como ela tem uma distinção muito grande das outras memórias, foi necessário 

especificá-la. Essa grande distinção caracteriza-se pelo fato dela não deixar traços, já 

que são poucas as alterações bioquímicas que ela produz. Breve e fugaz, ela existe 

durante o tempo necessário para que sejam situados no cérebro contextos de diversos 

fatos e informações, para que seja possível a formação de uma memória nova, ou para 

que seja verificado a existência de um registro relativo. (RIZZON, 2009, p. 60).   
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Conforme a citação acima a respeito da memória sensorial, compreendemos que o prazo 

em que as informações ficam retidas nessa memória é curto. Além disso, tais informações que 

se mantém armazenadas são para estabelecer novas conexões a fim de seguir para uma próxima 

etapa.  Após a entrada de informações, por meio dos canais sensoriais, na memória sensorial, 

esses dados têm dois possíveis caminhos segundo a Figura 2, não é processada e em frações de 

segundos desaparece, sendo descartada por não ter uma relevância pelo individuo, ou é 

processada e conduzida para a etapa seguinte: memória de curto prazo.     

 

1.4 Memória de curto prazo         

 

Esse tipo de memória é proveniente da memória sensorial. Depois que as informações 

recebem uma atenção especial, elas passam para a próxima etapa, memória de curto prazo. De 

fato, usamos essa memória a todo momento em diversas situações, ou seja, tal memória está 

em constante processamento sem mesmo as pessoas a notarem.  

A memória de curto prazo, já se auto define. É uma memória com um prazo de curta 

duração no que concerne ao tempo em que os dados permanecem armazenados em tal memória. 

Além do mais, o que a diferencia em relação as outras é que de fato a memória de curto prazo 

faz referência aos dados que são processados e registrados temporariamente. Ou seja, são as 

informações que cada pessoa guarda e tem rápido acesso na consciência. 

  Uma das formas de exemplificar a evocação das informações que estão guardadas 

nessa memória é o que acontece diariamente com todas as pessoas. Cotidianamente todos os 

seres humanos usam dados para tomar decisões ou para executar tarefas simples, e isso muitas 

vezes acontece de maneira rápida em virtude da falta de tempo para pensar. Somente as 

informações que estão na memória de curto prazo são acionadas nesse tipo de situação, logo 

esse seria um exemplo prático de que forma os dados na memória de curto prazo são resgatados.

 A memória de curto prazo é a estrutura primária, após os dados passarem pela memória 

sensorial. Com isso, temos duas funções importantes desse tipo de memória: a primeira 

obviamente é armazenar informações por um curto período de tempo, como já foi mencionado, 

a outra é desempenhar um papel de trabalho para os processos mentais. Em outras palavras, 

enquanto a memória de curto prazo está em funcionamento, simultaneamente ela desempenha 

um papel que auxiliará em outras formas mentais.      

 Essa memória tem uma limitação acerca do tempo de duração e da capacidade de 

armazenamento de dados. Com relação ao tempo de duração como a autora afirma a seguir, as 
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informações na memória de curto prazo duram no máximo alguns minutos, ou horas. 
          

A memória de curta duração dura de minutos a poucas horas, ou o tempo que é preciso 

para consolidar as memórias de longa duração. Porém, ela não deve ser interpretada 

como uma fase inicial da memória de longa duração, pois apesar de requerer as 

mesmas estruturas nervosas da memória de longa duração, envolve mecanismos 

próprios e distintos. (RIZZON, 2013, p. 62).   
 

Antes de abordar sobre a capacidade de armazenamento, é essencial atentar para o que 

a autora descreve acima a respeito do fato de que a memória de curto prazo não pode ser 

considerada como uma fase primária da memória de longo prazo, apesar de basicamente terem 

as mesmas estruturas. Vejamos:         
   

Durante um século houve dúvidas acerca de se os sistemas de memória de curta 

duração, que mantêm a função mnemônica funcionante enquanto o hipocampo e suas 

conexões vão tecendo lentamente a trama de cada memória de longa duração, são 

independentes deste último processo ou tão somente uma etapa do mesmo. Em suma: 

se as memórias de curta e de longa duração são etapas de um mesmo fenômeno ou 

são, pelo contrário, eventos paralelos, embora vinculados. Descobrimos, entre 1998 e 

2001, que o processamento de memória de curta duração é paralelo ao das memórias 

de longa duração, e ocorre também no hipocampo e córtex entorrinal. (IZQUIERDO, 

MYSKIW; BENETTI; FURINI; 2013, p. 14).    
 

De acordo com a citação acima observamos que de fato ambas as memórias ocorrem 

numa mesma área do cérebro. Os autores afirmam que são eventos paralelos que estão 

vinculados, entretanto apesar de serem etapas de um mesmo fenômeno a memória de curto e 

longo prazo são memória distintas com um tipo específico de função. Contudo, o que ocorre é 

que se a informação que está na memória de curto prazo sofrer o processo de repetição dos 

dados arquivados, tais informações receberão atenção especial e serão transferidas para a 

próxima etapa, a memória de longo prazo. Desse modo, os dados deixarão de ser arquivos 

provisórios e ser tornarão permanentes.        

 Sobre a capacidade de armazenamento de dados nessa memória também é limitada 

assim como o tempo de duração. De acordo com a autora:      
      

A capacidade de armazenamento desta memória também é limitada, pois só é capaz 

de arquivar mais ou menos sete blocos ou pedaços da informação. Esta pequena 

capacidade de armazenamento foi apontada também na pesquisa de George Miller 
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(1956). Este pesquisador afirma que o armazenamento da memória de curto prazo tem 

uma capacidade de aproximadamente da cinco a nove unidades de informação. 

(BRAZ, 2013, p. 72).  

 

Um exemplo prático e usual da memória de curto prazo seria um caso onde dois amigos 

se reencontram depois de muitos anos, e antes de se despedirem, os mesmos trocam os números 

de telefones. Um dos amigos que havia esquecido o celular em casa e anotou o número em um 

papel, notou que havia perdido o papel com o número de telefone. Todavia, ao tentar resgatar 

a informação do número anotado no papel a fim de ligar para seu amigo, ele conseguiu lembrar 

e realizou a ligação apenas lembrando do número anotado no papel.   

 Dessa maneira, observamos uma situação onde a pessoa entrou em contato com a 

informação por um período de tempo curto, apesar disso, no entanto tal pessoa reteve os dados 

(número do telefone) por um curto período em sua memória. Portanto, temos um exemplo de 

como a memória de curto prazo é acionada.         

                       

1.5 Memória de longo prazo        

            

 A memória de longo prazo é a mais organizada segundo o modelo de Atkinson e Shiffin. 

As informações nesse tipo de memória podem ficar armazenadas por um longo período de 

tempo, por horas, anos e até mesmo uma vida inteira. Em vista disso, a sua capacidade de 

armazenamento não tem limites, aliás seus limites de capacidade são desconhecidos. Sendo 

assim, sua nomenclatura dá-se em virtude do tempo indeterminado que as informações podem 

ficar guardadas em tal memória.        

 Os grandes concertistas de renome internacional, por exemplo, são acostumados a tocar 

concertos com um grau altíssimo de dificuldade técnica bem como musical. Além de todas as 

dificuldades, o tempo de duração de uma obra de três movimentos como um concerto para 

orquestra e um determinado instrumento pode variar entre 20, 30, 40 minutos ou até mesmo 

bem mais tempo. É quase regra para todos os músicos que estão nesse top-level1 tocar de 

memória em suas apresentações.         

 Na realidade, muitos desses músicos tocam as mesmas obras inúmeras vezes em sua 

carreira. Por outro lado, o que pode ocorrer é que muitas vezes se passam anos sem tocar uma 

mesma peça musical, e quando surgem oportunidades para tocá-la novamente, esses músicos 

                                                
1 Termo em inglês designado para se referir a um nível superior na música, no esporte, nos negócios ou em qualquer 
outra área. 
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não medem esforços para resgatar de suas memórias as informações musicais. Esse fato ocorre 

em razão das informações, no caso referente a obra musical, estarem armazenadas na memória 

de longo prazo.          

 Outros exemplos desse tipo de memória são as nossas lembranças da infância ou de 

conhecimentos que adquirimos na escola. Na memória de longo prazo as informações 

guardadas estão disponíveis de maneira mais ou menos permanentes. Os conhecimentos 

armazenados nessa memória podem afetar nossas percepções do mundo e nos influenciar na 

tomada de decisões.          

 É de extrema importância compreender que a memória de longo prazo, por ser a mais 

organizada entre as outras, sua estrutura não está localizada em apenas uma área específica do 

cérebro. Na verdade, a presente pesquisa não tem como objetivo entrar em detalhes quanto ao 

aspecto anatômico de cada tipo de memória, contudo saber que os traços de informações são 

codificados nessa memória em vários lugares do córtex, ajuda a esclarecer melhor sua 

organização.            

 Em razão do fato de os dados serem codificados em diversos lugares do córtex, as 

informações armazenadas na memória de longo prazo podem apresentar-se de inúmeras formas. 

Logo, temos divisões dentro desse particular tipo de memória. Com isso, é importante 

diferenciar essa memória dos outros tipos de memórias em sua estrutura.   Em vista disso, a 

memória de longo prazo divide-se em declarativa ou explícita e não declarativa ou implícita. 

A figura 3 a seguir, de forma objetiva e sintética, ilustra essa fragmentação, vejamos: 

 

Figura 3: Tipos de memória de longo prazo, de acordo com Endel Tulving (1972) 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
 
 
 

 

Memória 
Longo Prazo 

Memória 
Declarativa 
“Saber que” 

Emocional Procedimentos 

Memória não 
Declarativa 

“Saber como” 

Semântica Episódica 



 
 

25 

Conforme a Figura 3, observamos a organização da memória de longo prazo que em 

primeira instância divide-se em memória declarativa e não declarativa.  A memória declarativa 

fragmenta-se em memória episódica e semântica. Já a memória não declarativa subdivide-se 

em procedimentos e emocional.    

 
[...] a memória para eventos, fatos, palavras, faces, músicas todos os vários fragmentos 

do conhecimento que formos adquirindo durante uma vida de experiências e 

aprendizados, conhecimentos que pode potencialmente ser declarado, ou seja, trazido 

a mente de uma forma verbal ou como uma imagem mental. A memória declarativa é 

também denominada memória explícita ou memória consciente. (SQUIRE e 

KANDEL, 2003, p. 82). 

 

Em suma, a memória declarativa é a que registra os fatos, eventos ou conhecimentos. 

Analisando os exemplos expostos da citação, é certo afirmar que essa memória armazena e 

evoca as informações que chegam pelas vias sensoriais, no caso auditivas, visuais e táteis bem 

como as provindas de processos internos do cérebro, como associação de ideias e dedução. Os 

autores também afirmam que nessa memória são processados todos os fragmentos de 

conhecimentos oriundos das experiências e aprendizados que ao longo da vida foram 

adquiridos.            

 A memória declarativa também é chamada de explícita ou memória consciente 

conforme os autores descrevem. Esses outros nomes os quais também podemos mencionar 

referindo-se ao mesmo tipo de memória é em virtude de sua função específica. Quando estamos 

plenamente conscientes de que sabemos algo, a memória ativada é a declarativa. Logo, 

podemos afirmar que tal memória é o saber consciente e voluntário e por esta razão, esses 

autores também a intitulam como memória consciente. A memória declarativa é subdivida em 

memória episódica e semântica.         

 A memória episódica é a parte da memória de longo prazo que armazena as lembranças 

pessoais em acontecimentos presenciados em um momento e lugar específico, incluindo fatos 

e números. Por ser uma memória baseada em significados pessoais ela não é pautada em fatos 

históricos externos a vivência do indivíduo. Portanto, trata-se de uma memória autobiográfica 

como a autora descreve: 

 
Nesta memória, os indivíduos tendem a se ver como atores destes eventos, há uma 

forte carga emocional e todo o contexto em torno de um evento faz parte dessa 

memória, não apenas os fatos do evento em si. É uma memória autobiográfica, 
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armazena informações pessoais que permitem ao indivíduo lembrar-se de eventos dos 

quais ele participou no passado, sejam eles espaciais, temporais ou, ainda, aqueles que 

demarcam onde e quando a informação foi adquirida. (BRAZ, 201, p. 76). 

 

Alguns exemplos que podem representar esse tipo de memória são: lembrar seu primeiro 

dia de escola, recordar onde você estava quando ocorreu o 11 de setembro, relembrar o seu 

primeiro beijo, saber o dia do seu casamento entre outros eventos vivenciados por uma pessoa.

 Já a memória semântica é parte da memória de longo prazo que lida com as palavras, 

símbolos e significados. Ela processa apenas ideias e conceitos que não são oriundos das 

experiências pessoais, sendo o oposto da memória episódica. Sendo assim, a memória 

semântica é uma memória não autobiográfica que consiste em conhecimentos sobre o mundo, 

conhecimentos gerais bem como fatos históricos. De fato, seria os conhecimentos adquiridos 

mediante o estudo. A respeito da memória semântica a autora diz: 

 
[...] Ela inclui a memória das regras e conceitos que nos permitem construir uma 

representação mental do mundo, ocorrendo independentemente do contexto 

espacial/temporal em que foi adquirida. É uma memória de referência que contém 

informações acumuladas e que foram repetidas ao longo do tempo. É abstrata e 

relacional e está associada com o significado dos símbolos verbais [...] (BRAZ, 2013, 

p. 77) 

 

A memória semântica é a lembrança de fatos recolhidos desde que somos jovens. Ela 

inclui coisas que são do conhecimento comum tais como os nomes das cores, os sons das letras, 

as capitais de países e outros fatos básicos adquiridos ao longo da vida. Outros exemplos do 

perfil de informações que são armazenadas nessa memória são: saber como usar a tesoura, 

lembrar o que é um gato, saber como usar o telefone, a compreensão de como juntar as palavras 

para formar uma frase.          

 A memória não declarativa, por sua vez, inclui o uso de procedimentos motores bem 

como a aprendizagem de novas habilidades relacionada ao aspecto motor. Ela é também 

chamada de memória implícita e processa-se quando a informação se manifesta na performance 

pessoal, sem que a pessoa tenha consciência de que está utilizando-a, ou seja, quando fazemos 

algo no famoso “piloto automático”. Temos como exemplos clássicos dessa memória dirigir 

um automóvel, andar de bicicleta. Vejamos: 
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Esse tipo de memória inclui várias habilidades motoras e sensoriais, hábitos e 

aprendizado emocional, assim como formas elementares de aprendizado reflexo, tais 

como habituação e sensibilização e condicionamentos clássico e operante. Assim a 

memória não declarativa envolve tipicamente um conhecimento que é a natureza 

reflexa, mas que não exige reflexão. (SQUIRE e KANDEL, 2003, p. 36). 

 

Em síntese, a memória não declarativa é aquela que evoca habilidades, dicas de palavras, 

objetos, associações, a aprendizagem baseada em não-associações e as aprendidas de modo 

puramente mecânico. Um fato importante a respeito dessa memória é uma pessoa que pode 

conhecer todos os passos para poder andar de bicicleta ou dirigir um automóvel, não obstante 

o fato de ter conhecimento das etapas para se fazer algo, não assegura que qualquer dessas ações 

sejam executadas. Desse modo, a pessoa precisa “saber como” fazer, e esse fazer necessita 

prática.  

No caso de um clarinetista que pratica diariamente seu instrumento objetivando a 

melhora e aquisição de novas habilidades, depois de um tempo que se aprende a manusear o ar, 

o corpo, a respiração entre outros aspectos técnicos relativo ao instrumento, esse músico 

começa a  tocar produzindo um som e timbre específico para cada estilo e caráter, articulação  

característica para qualquer período e compositor, tudo isso em consequência do domínio da 

técnica instrumental, que através das informações armazenadas colocadas em prática o 

instrumentista começa a tocar sem precisar pensar em cada ação para executar seu instrumento, 

como foi dito, entra-se no modo automático.      

 O mesmo acontecimento verifica-se com as informações pertinentes a como andar de 

bicicleta que estão armazenadas na memória não declarativa. A pessoa consegue andar de 

bicicleta sem ficar pensando como controlar o guidão, como pedalar, apenas executa a ação 

sem refletir sobre ela. É possível que se tal pessoa começar a pensar sobre como fazer cada 

ação, ela possa vir erra-la e consequentemente cair da bicicleta. Então, após as informações 

armazenadas estarem de fato compreendidas de maneira a saber como executar a ação, não 

surgirão nenhum esforço para realizá-la.        

 Com base na figura 3, a memória não declarativa é subdividida em memória de 

procedimentos e emocional. A memória de procedimentos ou procedural é responsável pela 

aquisição de habilidades e hábitos motores e cognitivos. A capacidade de obtenção de 

informações nessa memória não depende da consciência, e todos os dados são fixados por meio 

da constante repetição de uma atividade que segue sempre o mesmo padrão, como por exemplo 

andar. Aprender a dar nó de gravata é um outro exemplo.       
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 A memória emocional é a lembrança de algo baseado principalmente em uma emoção 

sentida no passado, incluindo memórias boas como ruins. Conforme Braz (2013, p. 78) “a 

memória emocional ocorre nas respostas emocionais aprendidas em relação a diferentes 

estímulos, como: medo racionais e irracionais, sentimentos de aproximação e repulsa.” Essa 

memória atua fazendo a comparação de situações atuais com as do passado.   

 É importante deixar claro que a memória emocional tanto armazena bons como maus 

acontecimentos. Se um clarinetista teve um lapso de memória durante uma obra que está sendo 

executada em um concerto, por exemplo, poderá ocorrer duas reações: não tocar mais tal obra 

em outra apresentação ou posteriormente estudar o trecho de modo que nunca mais ele venha 

esquecê-lo. Assim, a memória emocional pode se apresentar de forma positiva ou negativa. 

 

1.6 Consolidação na memória de longo prazo  

 

Existe um processo pelo qual os indivíduos convertem os dados em memórias de longo 

prazo, tal processo chama-se consolidação. A consolidação é o procedimento que leva a fixação 

definitiva das informações na memória de longo prazo. Acerca do processo de consolidação 

das informações na memória de longo prazo, isso pode acontecer de duas maneiras, de forma 

simples ou de forma complexa. De acordo com Braz (2013) a primeira forma que é denominada 

processamento simples, consiste na simples repetição dos dados armazenados. Já o processo 

mais complexo abrange a associação de informações a serem memorizadas, interesses e 

técnicas mnemônicas.          

 É fato que quanto mais procedimentos forem associados e conexões criadas para nos 

lembrarmos de informações de forma elaborada, mais fácil será a memorização. Independente 

do processo usado para a consolidação das informações, é fundamental a duração de um bom 

tempo para que a memória de longo prazo venha se estabelecer definitivamente.  

 
A consolidação da memória é um processo que ocorre ao longo do tempo, em que 

memórias recentes são cristalizadas em memória de longo prazo. As memórias 

recentes são vulneráveis e passíveis de esquecimento, principalmente na presença de 

fatores interferentes. Entretanto, a consolidação de eventos com conteúdo emocional 

sofre menos interferências do que o observado com eventos neutros. (COCENAS-

SILVA, 2013, p. 8).  

 

Geralmente esse tipo de memória não se fixa de imediato de forma permanente, nas 

primeiras horas após sua aquisição, está sujeita a inúmeras interferências que podem inclusive 
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anular a sua formação definitiva. Logo, o fato das informações serem adquiridas nesse tipo de 

memória, não é uma garantia que elas serão concretizadas de imediato. Por esta razão, a 

necessidade de um tempo é essencial em virtude da consolidação depender sensivelmente de 

inúmeros agentes internos e externos.       

  Além da repetição e organização das informações, assim como a importância que elas 

podem ter para o indivíduo, ou seja, o interesse, podem contribuir para o processo de 

consolidação. Todavia um dos principais agentes que podem contribuir para consolidação da 

memória de longo prazo como as outras são as emoções.  

 
Para uma boa memorização e consequente aprendizado, a atenção, motivação e 

envolvimento emocional com conteúdo é fundamental, pois quem não gosta do que 

estuda tem um poder de memorização menor. Além disso, as mudanças hormonais 

desencadeadas pelas emoções explicam por que nos lembramos dos eventos 

estimulantes, alegres, chocantes ou muito tristes. Por essa razão, a emoção é 

considerada um fixador da memória. (BRAZ, 2013, p. 83). 

 

O estado emocional pode ter um grande efeito cognitivo na memória. Não é possível 

mensurar o quanto as emoções podem impactar a memória. Dependendo do estado emocional 

de uma pessoa ao entrar em contato com algum tipo de experiência ou informação, o fator 

emocional pode ser determinante na aquisição de memórias, isso é biologicamente 

comprovado. Segundo Braz (2013) “os hormônios que os seres humanos produzem quando 

estão emocionalmente excitados disponibilizam mais energia de glicose para prover as 

atividades cerebrais”, dessa forma as emoções podem influenciar a memorização e marcar de 

maneira significativa o cérebro.  

 
É interessante notar que todos os autores se reportam a um fator emocional na 

formação das memórias. Há uma concordância de que as emoções influenciam a 

memorização. O nível de ansiedade, por exemplo, ou estado de ânimo, ativam vias de 

efeito modulatório na formação de algumas memórias. (RIZZON, 2009, p. 59). 59).  

 

A importância emocional de cada acontecimento interfere diretamente na aquisição de 

novas memórias. Um exemplo para ilustrar esse fato é o acidente que ocasionou a morte do 

piloto Ayrton Senna. Quando aconteceu o acidente a maioria das pessoas se lembra de onde 

estava e do que estava fazendo o momento do acontecimento. Entretanto, as pessoas não se 

lembram de outros fatos comuns que ocorreram naquele dia com sua vida normal. Contudo, o 
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choque da notícia da morte do piloto da fórmula 1, por vir com uma carga emocional muito 

grande, tal acontecimento ficou registrado na memória das pessoas por Senna ter sido um 

grande ídolo da nação brasileira. negativa. 

 

1.7 Relação entre memória e aprendizado na preparação de uma performance musical 

 

Até o momento expomos basicamente sobre o conceito e os tipos de memórias a fim de 

que o leitor tenha uma base de compreensão mínima de como elas funcionam do ponto de vista 

prático. A exposição desse conteúdo ajuda-nos a entender melhor a importância do fator 

memória no processo de aprendizagem, sobretudo no processo de preparação de uma 

performance na clarineta.       

  A memória humana é um elemento fundamental nas tarefas de compreensão verbal e 

escrita, no cálculo e raciocínio. Ou seja, ela representa um papel indispensável por formar a 

base para a aprendizagem em qualquer área. A memória é uma faculdade cognitiva 

extremamente importante para aquisição de novos conhecimentos. Na música não é diferente, 

para ter um bom desempenho na aprendizagem de um instrumento e posteriormente o seu 

aperfeiçoamento, a memória proverá a melhor forma para aprender, recordar e pensar sobre as 

informações adquiridas.          

 A relação entre memória e aprendizagem é muito ampla. Quando uma informação 

apresentada para uma pessoa não faz muito sentido, acontece um tipo de aprendizagem 

unicamente mecânico e de rápido esquecimento. Entretanto, se aquela informação faz sentido, 

primeiramente ela estabelecerá uma conexão com um conhecimento preexistente tornando-se 

um conhecimento significativo que será retido por muito mais tempo no cérebro. Portanto, 

pode-se afirmar que sem memória, não há aprendizagem. 

 A performance musical por ser o ato da realização artística em um instrumento musical, 

é apenas o produto final de todo um processo longo de anos de estudos, prática e uma série de 

fatores. Ela permite que o intérprete desenvolva o controle de determinados processos 

cognitivos como: aspectos motores, auditivos, visuais e cenestésicos.  Na clarineta, para se obter 

uma boa preparação para realizar uma performance notável, é necessário o equilíbrio entre os 

aspectos técnicos, interpretativos adquiridos a longo prazo, a relação entre o aprendizado e 

memória será essencial nesse processo. 

Dessa maneira, durante a preparação de uma performance musical, a memória será uma 

estratégia de estudo que contribuirá efetivamente para a melhora da prática e da execução 

musical, por meio de armazenamento das informações musicais. Compreender a dependência 
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que a preparação da performance musical tem com a relação da memória e do aprendizado 

facilitará que o intérprete alcance um nível de desempenho elevado. 

 

1.8 Utilizando a memória em seu potencial máximo na preparação de uma performance 

musical 

 

Continuando a descrever a memória no contexto da preparação de uma performance 

musical é primordial falar sobre alguns conselhos que contribuirão para que o músico 

instrumentista tenha um melhor aproveitamento de como utilizar a memória em seu potencial 

máximo, de forma que o resultado final de preparação seja excelente e reflita numa performance 

notável.           

 Em primeiro lugar, não existe receitas para melhorar a memória ou de como conseguir 

um melhor aproveitamento durante o estudo. Desenvolver a memória bem como utilizá-la em 

seu maior potencial possível com o propósito de aproveitar ao máximo o que se aprende 

demanda, antes de tudo, o comprometimento pessoal, vontade própria e motivação por parte da 

pessoa envolvida. Havendo esses pré-requisitos, podemos apresentar algumas recomendações 

que podem contribuir trazendo benefícios para o processo de aprendizagem assim como de que 

maneira pode-se utilizar a memória em seu potencial máximo durante o processo de preparação 

de uma performance musical. 

Antes de começar a expor as orientações que contribuirão para o processo de 

aprendizagem de aspectos musicais utilizando a memória, que por sua vez irão auxiliar no 

processo de preparação para uma performance musical, é necessário compreender que manter 

o cérebro em um ótimo nível de funcionamento é o primeiro aspecto. A capacidade de 

armazenar informações depende da capacidade física do cérebro, o que depende muito da saúde 

e do bem-estar da pessoa. Com isso, existem alguns fatores que irão ajudar a manter o cérebro 

em bom desempenho.          

 Alguns dos principais fatores que mantém a capacidade de processamento do cérebro 

em bom funcionamento são:  manter-se fisicamente ativo, dormir o suficiente, restringir o 

consumo de álcool e controlar o estresse. Vejamos como a autora discorre sobre esses fatores:  

 
A atividade física melhora o fluxo sanguíneo e a oxigenação cerebral, reduzindo o 

risco de: doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, declínio e doenças mentais, 

bem como os efeitos prejudiciais de hormônios que aumentam durante o estresse. A 

falta de sono reduz a concentração, leva ao esquecimento, tornando o individuo menos 
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alerta e vigoroso e mais confuso, irritável e fatigável. O uso excessivo de álcool pode 

causar efeitos imediatos, como dificuldades de: concentração, memória, 

discernimento e habilidades motoras; ou tardios, como um dano cerebral permanente 

em decorrência da má nutrição com riscos de desenvolvimento de problemas de 

memória e de demência maiores. O estresse crônico leva a redução do hipocampo – 

importante para a criação e armazenamento de lembranças. Além disso, prejudica os 

processos mentais, enfraquece o sistema imune, leva à fadiga, depressão, ansiedade, 

raiva e irritabilidade. (ALBANO, 2013, p. 57).   
 

Em vista desses quatros fatores que a autora discursa, cada um com seus benefícios 

específicos, observamos que todos eles são extremamente importantes para manter o cérebro 

ativamente apto para conseguir desempenhar sua capacidade máxima de processamento. 

Contudo, dentre todos os fatores um em especial afeta altamente a performance do cérebro e 

por sua vez a memória: dormir o suficiente. Dormir bem influencia bastante o funcionamento 

do cérebro uma vez que as informações importantes são fixadas enquanto as pessoas dormem. 

Há inúmeros estudos que mostram a existência de uma correlação entre o sono e a consolidação 

de memórias. Portanto, dormir bem é fundamental para a fixar as memórias. As pessoas que 

não dormem o suficiente têm mais dificuldades de concentração e de aprendizagem e com isso 

esquecem com mais frequência.         

 Com o cérebro em perfeita disponibilidade para trabalhar a memória em seu potencial 

máximo, o clarinetista estará preparado para começar a desenvolver alguns hábitos que irão 

potencializar a capacidade de absorção das informações musicais que auxiliarão no processo de 

preparação de uma performance musical.       

 O primeiro fator a ser considerado é a repetição. Um dos possíveis caminhos que levam 

a fixação definitiva das informações acontece por meio da repetição. A repetição mecânica é o 

mecanismo mais utilizado para guardar as informações na memória, ela serve como uma 

manutenção para que as informações não sejam descartadas. Obviamente que não se trata de 

repetir as informações de maneira aleatória; é recomendado uma repetição plenamente 

organizada, do contrário não produzirá bons efeitos. Além disso, estudar repetidamente por 

muitas horas sem intervalo não faz sentido, tampouco levará a bons resultados. A fixação 

concreta das informações precisa de um tempo para serem assimiladas, por isso o ideal é estudar 

com pequenos intervalos a fim de que haja um período de descanso para a memorização. 

Seguramente isso aumentará as possibilidades de as informações trabalhadas passarem para a 

memória de longo prazo.         

 Uma situação real para exemplificar a preparação de uma performance, imaginemos um 
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clarinetista que comece a estudar o concerto de Mozart KV 622 com o propósito de executá-lo 

em uma audição de orquestra. Indubitavelmente, a preparação deve ser devidamente organizada 

de maneira que todas as informações se encontrem sólidas, para que assim no dia da audição 

não ocorra nenhuma falha na memória provocando um eventual erro que prejudique o 

clarinetista a alcançar o objetivo de conseguir aprovação na audição.   

 Durante a preparação para essa audição, alterar as atividades durante o estudo é uma 

ótima forma de aproveitar bem as informações que serão adquiridas. Por exemplo, estudar uma 

hora de instrumento e em seguir ir para outra atividade, depois estudar outra hora de 

instrumento, descansar e posteriormente voltar para o instrumento. Sem dúvidas, a memória 

terá grandes possibilidades de trabalhar em seu potencial máximo.    

 Outro fator que auxiliará o clarinetista a ter um alto rendimento na execução, é estudar 

lentamente os trechos musicais, sobretudo passagens difíceis tecnicamente. Dar uma atenção 

maior a esse tipo de trecho é importante no processo de construção de uma performance, porém 

essa atenção deve ser de forma simplificada para que exista uma maior organização dos dados 

que estarão sendo processados.  Tal organização virá por meio da fragmentação de informações, 

que é o próximo fator.  Fragmentar as informações em grupos menores ajuda o instrumentista 

a organizar a obra por seções, como por exemplo frase por frase. Dessa forma, além de dividir 

os trechos da obra em unidades menores para maiores, ampliará as chances de memorização da 

obra como um todo.           

 Outro fator importante que auxiliará a fortalecer a memorização de dados na preparação 

da performance é através das associações. Fazer associações de novas informações com outras 

já conhecidas contribuirá para torná-las mais significativas. Quando as informações são 

significativas para um indivíduo favorece bastante o aprendizado.  Portanto, fazer associações 

de novos dados com o conhecimento já adquirido, criará códigos pessoais para que cada 

informação seja aprendida com mais facilidade. Um exemplo seria um determinado trecho do 

concerto de Mozart que o clarinetista destaca para estudar, fragmenta em partes para facilitar a 

organização do estudo, e quando ele começa a analisar os devidos trechos percebe que as escalas 

de sol maior, arpejos de fá maior e outros conhecimentos que ele já possui relativos a escalas e 

arpejos por exemplo, aparecem com frequência em vários momentos da obra.  Então, ao invés 

o clarinetista pensar em nota por nota, ou nas sequências delas nos trechos, ele simplesmente 

associa com as escalas ou arpejos já conhecidos.       

 Com todos esses fatores não podemos esquecer de dois principais que podem levar o 

instrumentista a atingir uma performance de alto nível. O primeiro desses dois fatores é criar 

uma rotina de estudos durante o processo preparação para a execução musical. Na realidade, é 
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quase impossível tocar uma obra em alto nível sem estudá-la com profundidade. É necessária 

muita prática que é desenvolvida através da rotina de estudos. O segundo fator, que talvez seja 

o mais importante dentre todos, é a atenção.       

 Mesmo que o instrumentista coloque em prática todos os fatores anteriores e não preste 

atenção no que se estuda, certamente não terá bons resultados. Prestar atenção na tarefa a ser 

executada é fundamental para reduzir as distrações, que por sua vez aumenta as possibilidades 

de absorção do que está se aprendendo. Ainda falando do caso do clarinetista que se para a 

realizar uma audição, se ele minimiza as interferências durante seu estudo, desligando seu 

celular por exemplo, ou qualquer aparelho eletrônico que possa distraí-lo, ajudará a focar no 

que está sendo feito bem como ajudará a controlar seu ambiente pelo fato de se manter o mais  

concentrado possível na atividade, reduzindo as interrupções.      

 É fato que, quanto mais concentrado o indivíduo permanecer durante o instante que o 

registro de informação estiver acontecendo, mais perspectiva de fixação a memória terá. Dessa 

maneira, se o clarinetista perceber que está distraído durante o momento de preparação, o 

melhor a se fazer é parar um pouco o estudo e voltar apenas quando conseguir se concentrar 

novamente.           

 Ao finalizar essa seção, acreditamos que esse assunto não se esgota, sem dúvidas 

existem outros fatores que podem potencializar o uso da memória durante o processo de 

preparação para uma performance musical. Contudo, acreditamos que foi apresentado alguns 

dos mais importantes fatores que podem formar o alicerce para a utilização da memória em seu 

potencial máximo durante o estudo do instrumento. Com isso, a memória torna-se uma 

estratégia de estudo que contribui efetivamente para a melhora da prática instrumental bem 

como da execução musical, por meio de armazenamento das informações musicais.   
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2 PRÁTICA DELIBERADA  

 

Existem muitos fatores que contribuírem para o processo de preparação para uma 

performance musical. No capítulo anterior abordamos a memória, antes de falar sobre a 

motivação, descreveremos neste capítulo a cerca da prática deliberada para que posteriormente 

compreendamos a importância da motivação como um fator determinante durante o processo 

de preparação para uma execução musical.   

 

2.1 A Prática deliberada  

 

Na música, no esporte, no teatro e em qualquer área as pessoas buscam o sucesso 

profissional. Bom, excelente ou expert, seja qual for o nível que se almeja alcançar está 

relacionado com a quantidade de tempo que o indivíduo dedica e investe para melhorar em sua 

área. Dessa maneira, observamos que é necessária uma rotina de esforços, entrega e de muitos 

sacrifícios na área que atua para atingir o nível desejado. Na verdade, somente por meio da 

prática deliberada é possível atingir um nível de excelência. 

O termo deliberate practice2 foi adotado por Ericsson e colaboradores em 1993. 

Trazendo em síntese para o universo dos músicos durante o processo de preparação de uma 

performance musical, seria a rotina de estudos em seu devido instrumento. Tal rotina é 

indispensável para a vida de um músico, porquanto levam-se anos para aprender um 

instrumento e aperfeiçoar a prática de tal. Todavia, se não houver uma rotina de estudo mesmo 

que seja para manter o nível já alcançado, certamente o músico perderá muitas qualidades por 

estar fora de forma. 

É como no esporte, os atletas passam uma vida inteira com uma alimentação balanceada, 

fazem musculação, treinos e mais treinos dentre outras atividades que desenvolvem para 

participarem de uma competição. Entretanto, se um atleta interrompe sua rotina, mesmo já 

sendo renomado e de altíssimo nível, seguramente quando participar de uma competição não 

terá chances para disputar os melhores prêmios. Para o músico sucede-se na mesma forma, 

deixar de manter uma rotina de estudos de fato prejudicará em todos os sentidos sua formação 

como instrumentista. Obviamente, existem fatores tais como psicológicos, técnicos, 

interpretativos entre outros que ajudam a executar uma ótima performance musical, e um fator 

                                                
2 O termo prática deliberada foi adotado por Ericsson e outros colaboradores em 1993. Ericsson é professor da 
Florida State University e um estudioso da expertise.  
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que não pode deixar de ser considerado é a questão física do músico.    

 O ato da execução musical está relacionado com a questão física do músico. O fator 

físico influencia bastante a começar da preparação de uma performance até sua execução no 

palco. Não se trata apenas de focar na prática de exercícios físicos que, com certeza, colaboram 

para manter seu corpo preparado para sustentar longas horas de prática instrumental. Mas 

sobretudo de estabelecer constante contato com o instrumento através da rotina de estudos com 

escalas, métodos, repertório entre outras formas que envolvem a prática com o instrumento que 

irão oferecer fortalecimento técnico-mecânico para ao músico. Desse modo, a rotina de estudos 

fará com que o músico permaneça em forma performaticamente por manter frequente contato 

com o instrumento através da prática deliberada.  

A prática deliberada efetivamente irá auxiliar o músico a adquirir e desenvolver 

habilidades durante o processo de aprendizado do instrumento bem como na preparação de uma 

performance musical, que certamente resultarão no melhor desempenho no ato da execução do 

instrumentista. Isso acontece em razão da prática deliberara ser a reunião de atividades 

sistematicamente programadas que promovem, como o objetivo principal, a superação de 

dificuldades específicas pelo instrumentista e de gerar melhoras eficazes em sua performance 

(ERICSSON; KRAMPE; TESCH-RÖMER, 1993). Não obstante, é importante esclarecer para 

o leitor que a performance em música também envolve outros aspectos além da preparação 

técnica do instrumentista. Vejamos:  

 
Performance, portanto, em música, nos remete em primeiro lugar à presença física no 

palco, ao corpo e à voz, não apenas com relação a determinadas técnicas de execução 

no instrumento e sim também como meio e como modo de interagir com o público 

espectador. Seus elementos ativos estão, sobretudo, na representação gestual de quem 

está “tocando” uma composição musical, ou seja, no intérprete, na quironomia do 

regente, na mímica e nos movimentos biomecânicos com suas técnicas e “escolas” 

(regionais ou nacionais) particulares. (KUEHN, 2012, p. 14). 

 

Contudo, focaremos na prática deliberada por ser um assunto desse trabalho e por 

entendermos que ela é de fato, além dos outros fatores, um elemento determinante não só na 

preparação de uma apresentação musical, mas como para toda a carreira de um músico. Além 

dos músicos utilizarem a prática deliberada para superar desafios no aprendizado e no 

aperfeiçoamento do instrumento, que por sua vez provocará crescimento profissional, após 

atingir um excelente nível de execução instrumental, ainda é necessário continuar com tal 

prática como forma de manter-se no nível já alcançado bem como melhorá-lo. “A prática 
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deliberada inclui atividades que foram especialmente projetadas para melhorar o nível atual de 

desempenho” (ERICSSON; KRAMPE; TESCH-RÖMER, 1993, p. 368, tradução nossa3). 

 De fato, a prática delibera contribui de modo efetivo para o progresso do desempenho 

de um músico, no entanto ela não se trata de uma prática qualquer no sentido de ser aleatória. 

Por ser um conjunto de atividades organizadamente programadas com intuído de promover 

melhoras eficazes na performance, um aspecto claramente relevante que distinguirá a execução 

desse músico, isto por sua vez poderá ocasionar resultados extraordinários à prática e à 

performance, é o modo como ele utiliza o aspecto cognitivo na reflexão dessa prática. O autor 

se refere a esse aspecto cognitivo como atitude mental, notemos: 

 
A prática deliberada difere da mera experiência de realizar a tarefa de muitas maneiras 

diferentes. Talvez o caminho mais impressionante diga respeito à atitude mental do 

indivíduo. Durante a prática deliberada, o indivíduo tem o objetivo de melhorar algum 

aspecto mensurável de seu desempenho. (ERICSSON, 2009, p. 13, tradução nossa4). 

 

São muitos elementos que fazem com que a prática seja denominada deliberada. Como 

foi citado anteriormente, tal prática é um conjunto de atividades extremamente organizadas, o 

estabelecimento de metas, constante auto avaliação, estratégias flexíveis para resolução de 

problemas, concentração, visualização de planos globais são algumas delas. Alves (2013) em 

sua dissertação fala sobre três etapas que o músico passa ao longo da execução da prática 

deliberada:  

 
A prática deliberada também foi descrita como prática efetiva por Hallam (1988), 

que indica que esse processo pode ser dividido em três etapas. Na primeira, o 

músico precisa ter acesso a sequências de treinamentos apropriados. Na segunda, 

ele deve praticar e isso exige um esforço que demanda grande quantidade de horas 

de estudos diários. Na terceira, há a exigência de que o músico se concentre por 

longas horas, e isso torna a prática não muito agradável, sendo que o papel dos 

professores, nesse contexto, é minimizar os esforços que a estrutura da prática 

exige. (ALVES, 2013, p. 28). 

 

                                                
3 Deliberate practice includes activities that have been specially designed to improve the current level of 
performance. 
4 Deliberate practice differs from the mere experience of doing the task in many different ways. Perhaps the most 
striking way concerns the mental attitude of the individual. During deliberate practice the individual has the goal 
of improving some measurable aspect of their performance. 
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Como observamos nas três etapas, que são explicadas de forma clara, duas mencionam 

um assunto significativo em comum, o tempo. Tudo na vida está associado com a variável 

tempo, nascer, estudar, aprender, trabalhar e etc. Ser um atleta que conquiste muitos prêmios e 

que alcance novos recordes ou mesmo tocar um instrumento em altíssimo nível requer muito 

tempo de dedicação envolvido. Na verdade, não é nada fácil ter paciência para esperar os bons 

resultados começarem a aparecer. É imprescindível um longo prazo de árdua prática deliberada 

para que um indivíduo alcance resultados de fato notáveis. Como o autor a seguir expõe, na 

atualidade as pessoas querem atingir um nível satisfatório com soluções rápidas.  

 
Identificar os aspectos que devem ser o foco da prática deliberada requer alguma 

avaliação, tipicamente por treinador ou professor. É possível projetar tarefas que o 

indivíduo executa várias vezes que permitem ao professor avaliar melhor os 

problemas atuais ou futuros problemas esperados com algumas partes do desempenho. 

Na vida cotidiana, os iniciantes estão buscando soluções rápidas que lhes permitam 

alcançar rapidamente um desempenho aceitável. Em contraste, os professores estão 

focados no desempenho futuro e no aluno, adquirindo os fundamentos apropriados, 

para que o aluno possa dominar técnicas mais complexas e alcançar níveis mais altos 

de desempenho. (ERICSSON, 2009, p. 14-15, tradução nossa5).  

 

Aprender a tocar um instrumento requer muita dedicação e determinação, tocá-lo em 

um top-level exige muitos anos de estudos. A grande maioria das pessoas que se dedicam a 

aprender a tocar um instrumento e já querem sair tocando o repertório, não tem paciência para 

entender que o processo de aperfeiçoamento é a longo prazo, para aqueles que pretendem seguir 

carreira, o aperfeiçoamento e domínio total da técnica pode levar uma vida.   

 Desse modo, é primordial que os indivíduos tentem maximizar a quantidade de tempo 

que gastam com a prática deliberada para alcançar o desempenho desejado. Além do mais, não 

é só o longo tempo que o individuo irá gastar, que já não é uma tarefa simples. O investimento 

em professores e material para melhorar sua performance também deve ser levado em 

consideração durante todo esse processo. Analisemos de que forma que os autores descrevem 

sobre como potencializar o tempo investido na prática deliberada: 

                                                
5 Identifying the aspects that should be the focus of deliberate practice requires some assessment, typically by 
coach or teacher. It is possible to design tasks that the individual performs several times that allow the teacher to 
better assess current problems or anticipated future issues with some parts of performance. In everyday life, 
beginners are searching for quick fixes that allow them to rapidly reach an acceptable performance. In contrast, 
teachers are focused on future performance and on the student acquiring the appropriate fundamentals, so that the 
student can master more complex techniques and reach higher levels of performance. 
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No entanto, a maximização da prática deliberada não é curta nem simples. Ela se 

estende por um período de pelo menos 10 anos e envolve otimização dentro de várias 

restrições. Em primeiro lugar, a prática deliberada exige tempo e energia disponíveis 

para o indivíduo, bem como acesso a professores, material de treinamento e 

instalações de treinamento (a restrição do trabalho). Se o indivíduo for uma criança 

ou adolescente, alguém no ambiente do indivíduo deve estar disposto a pagar pelo 

material de treinamento e o tempo dos professores profissionais, bem como pelo 

transporte para e de instalações de treinamento e competições. (ERICSSON; 

KRAMPE; TESCH-RÖMER, 1993, p. 368, tradução nossa6). 

 

Conforme os autores expõem, a prática deliberada não se trata de algo fácil tampouco 

curto em relação ao tempo de envolvimento nessa atividade. Essa prática demanda muita 

energia, tempo, investimento financeiro com material e professores. Ou seja, são muitos fatores 

que estão agregados a realização da prática deliberada. 

Os resultados que podem ser obtidos por meio dessa prática são principalmente 

melhoras absolutamente incríveis no desempenho de um músico. Durante o processo de 

preparação de uma performance musical é importante manter-se aplicado na prática deliberada, 

porém o músico deve ter cuidado. Não é pelo fato da prática deliberada gerar melhoras no 

desempenho de um músico que ele deve sair praticando horas sem limites. Em conformidade 

com os autores da citação logo em seguida, a maximização da prática deliberada deve estar 

correlacionada com os limites da capacidade humana, uma vez que o indivíduo precisa evitar o 

esgotamento físico e mental que ela proporciona, do contrário o músico não absorverá os 

melhores resultados que tal prática oferece. 

 
Finalmente, a prática deliberada é uma atividade de esforço que pode ser mantida 

apenas por um período limitado todos os dias durante períodos sem levar à exaustão 

(restrição de esforço). Para maximizar os ganhos da prática de longo prazo, os 

indivíduos devem evitar a exaustão e devem limitar a prática a um montante do qual 

possam se recuperar completamente em uma base semanal diária. (ERICSSON; 

KRAMPE; TESCH-RÖMER, 1993, p. 369, tradução nossa7). 

                                                
6 However, maximization of deliberate practice is neither short-lived nor simple. It extends over a period of at least 
10 years and involves optimization within several constraints. First, deliberate practice requires available time and 
energy for the individual as well as access to teachers, training material, and training facilities 
(theresourceconstraint). If the individual is a child or adolescent, someone in the individual's environment must be 
willing to pay for training material and the time of professional teachers, as well as for transportation to and from 
training facilities and competitions. 
7 Finally, deliberate practice is an effortful activity that can be sustained only for a limited each day during periods 
without leading to exhaustion (effort constraint). To maximize gains from long-term practice, individuals must 
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Estabelecendo uma relação com a memória, assim como é necessário dormir bem para 

ajudar na fixação definitiva de informações, é necessário evitar o cansaço tanto físico como 

mental e descansar o necessário para aproveitar o máximo dos benefícios que a prática 

deliberada proporciona.          

 A pesquisa feita por Ericsson e colaboradores em 1993 descreve que a prática deliberada 

é um fator fundamental para que um indivíduo atinja a expertise musical. A seguir, os autores 

mostram de que forma Ericsson chegou a conclusão em relação a quantidade de tempo gasto 

de prática deliberada para que um músico alcance um nível superior.   

 
Para testar sua teoria, Ericsson et al. (1993) pediram aos violinistas de uma academia 

de música de Berlim Ocidental que classificassem várias atividades relevantes para 

melhorar o desempenho do violino, o esforço e o prazer. Eles também pediram aos 

violinistas para fornecer estimativas do tempo que dedicaram às atividades. Ericsson 

et al. descobriram que os alunos que o corpo docente havia indicado como “os 

melhores” violinistas haviam acumulado uma média de 10.000 h de prática deliberada 

aos 20 anos, o que era cerca de 2.500 horas mais que a média dos “bons” violinistas e 

cerca de 5.000 horas do que a média de um grupo de “professores” (ver Ericsson, 

2006). Em um segundo estudo, Ericsson et al. (1993) descobriram que os pianistas 

“especialistas” haviam similarmente acumulado uma média de mais de 10.000 h de 

prática deliberada aos 20 anos, em comparação com cerca de 2000 h para pianistas 

“amadores”. (HAMBRICK; OSWALD; ALTMANN; MEINZ; GOBET; 

CAMPITELLI, 2013, p. 35, tradução nossa8).   

 

Inquestionavelmente está bem definido que a prática deliberada exige muito tempo de 

comprometimento por parte das pessoas que desejam melhorar seus desempenhos através de 

tal prática. No caso de músicos, melhorar a execução musical vai demandar muitos fatores. 

Entretanto, de que forma deve-se trabalhar a prática deliberada para alcançar os melhores 

resultados?  

                                                
avoid exhaustion and must limit practice to an amount from which they can completely recover on a daily weekly 
basis. 
8 To test their theory, Ericsson et al. (1993) asked violinists at a West Berlin music academy to rate various 
activities on relevance to improving violin performance, on effort, and on enjoyableness. They also asked the 
violinists to provide estimates of the time they devoted to the activities. Ericsson et al. found that the students 
whom the faculty had nominated as the “best” violinists had accumulated an average of over 10,000 h of deliberate 
practice by age 20, which was about 2500 h more than the average for the “good” violinists and about 5000 h more 
than the average for a “teacher” group (see Ericsson, 2006). In a second study, Ericsson et al. (1993) found that 
“expert” pianists had similarly accumulated an average of over 10,000 h of deliberate practice by age 20, compared 
to about 2000 h for “amateur” pianists. 
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A prática deliberada deve ser programada quando os artistas estão descansados e 

em máximo alerta, e a duração do treinamento deve ser adaptada para que evitem 

a fadiga e, assim, sejam capazes de manter seu nível mais alto de concentração e 

desempenho durante toda a sessão de treinamento. A prática deliberada requer 

uma conexão próxima entre o desempenho real e as tarefas de treinamento. É 

essencial que alguns aspectos do desempenho atual sejam tomados como foco e 

que as tarefas de treinamento sejam intercambiadas intermitentemente para o 

contexto do mundo real, de modo que a transferência de melhorias durante o 

treinamento seja incorporada com sucesso ao desempenho do mundo real 

correspondente. É possível que as tarefas de treinamento levem a melhorias de 

desempenho que dependam das muletas e dos andaimes durante o treinamento e, 

portanto, não possam ser conectadas aos aspectos do desempenho no mundo real 

que foram o estímulo original para o desenho das atividades práticas. 

(ERICSSON, 2009, p. 14-15, tradução nossa9).  

 

A carreira de um músico está diretamente associada a prática deliberada. Para preparar 

uma performance em um excelente nível, manter-se tocando nesse nível e está sempre 

melhorando seu desempenho, é necessário que o músico esteja em uma ótima condição 

performática. Para isso, está claro que para atingir uma execução musical de alto nível bem 

como permanecer em forma performaticamente, é fundamental trabalhar a manter-se 

empenhado na prática deliberada.   

No entanto, por exigir esforços a prática delibera não é nada agradável. Afinal de contas 

que indivíduo, no caso de um músico, consegue viver dentro de uma sala de estudos sozinho 

por vários anos até atingir um nível de excelência em seu instrumento? Por mais que o desejo 

de sempre melhorar para atingir um alto nível e conquistar objetivos estejam presentes, o que 

pode manter tal músico focado estudando, sendo que a prática deliberada não oferece 

recompensas imediatas, apenas a longo prazo? Na realidade, durante o tempo gasto com a 

prática deliberada o indivíduo no geral tem inúmeros custos financeiros com professores, 

                                                
9 Deliberate practice should be scheduled when the performers are rested and maximally alert, and the duration of 
training must be adapted so they avoid fatigue and thus are able to maintain their highest level of concentration 
and performance during the entire training session. Deliberate practice requires a close connection between the 
actual performance and the training tasks. It is essential that some aspect of current performance is taken as the 
focus and that training tasks are intermittently exchanged for the real-world context so that transfer of 
improvements during training is successfully incorporated in the corresponding real-world performance. It is 
possible that the training tasks lead to performance improvements that depend on the crutches and the scaffolding 
during training and thus cannot be connected to the aspects of the real-world performance that were the original 
stimuli for the design of the practice activities. 
 



 
 

42 

viagens para cursos de aperfeiçoamento, em resumo o melhorar custa além de tempo, dinheiro. 

Vejamos o que os autores escrevem a seguir a respeito:  

 
[...] a prática deliberada é uma atividade altamente estruturada, cujo objetivo explícito 

é melhorar o desempenho. Tarefas específicas são inventadas para superar as 

fraquezas, e o desempenho é cuidadosamente monitorado para fornecer sugestões de 

maneiras de melhorá-lo ainda mais. Afirmamos que a prática deliberada requer 

esforço e não é inerentemente agradável. Os indivíduos são motivados a praticar 

porque a prática melhora o desempenho. Além disso, o envolvimento na prática 

deliberada não gera recompensas monetárias imediatas e gera custos associados ao 

acesso a professores e ambientes de treinamento. Assim, uma compreensão das 

consequências a longo prazo da prática deliberada é importante. (ERICSSON; 

KRAMPE; TESCH-RÖMER, 1993, p. 368, tradução nossa10).  

 

 Por exigir esforços que não são agradáveis, a prática deliberada tende a ser maçante. De 

acordo com os autores, os indivíduos apenas utilizam a prática deliberada por saberem que ela 

oferece melhoras no desempenho, essa é a única motivação uma vez que o comprometimento 

com a prática não gera retribuições financeiras a curto prazo. Pelo contrário, o indivíduo tende 

a ter custos relacionado com o querer melhorar.       

 Nesse sentido, como foi dito pelos autores é importante que o indivíduo tenha plena 

consciência que as consequências de recompensas, sejam elas quais forem, são apenas a longo 

prazo, até mesmo para que não venham gerar futuras frustações. O ambiente proporcionado 

pela prática deliberada não se apresenta motivador por exigir muitos esforços e não oferecer 

recompensas a curto prazo. Vejamos:  

 
Em segundo lugar, o envolvimento na prática deliberada não é inerentemente 

motivador. Os performers consideram que é fundamental para alcançar melhorias 

adicionais no desempenho (o conflito motivacional). A falta de recompensa ou prazer 

inerente, na prática, como distinto do desfrute do resultado (melhoria) é consistente 

com o fato de que indivíduos em um domínio raramente iniciam a prática 

                                                
10 […] deliberate practice is a highly structured activity, the explicit goal of which is to improve performance. 
Specific tasks are invented to overcome weaknesses, and performance is carefully monitored to provide cues for 
ways to improve it further. We claim that deliberate practice requires effort and is not inherently enjoyable. 
Individuals are motivated to practice because practice improves performance. In addition, engaging in deliberate 
practice generates no immediate monetary rewards and generates costs associated with access to teachers and 
training environments. Thus, an understanding of the long-term consequences of deliberate practice is important.  
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espontaneamente. (ERICSSON; KRAMPE; TESCH-RÖMER, 1993, p. 368, tradução 

nossa11). 

 

 Os autores afirmam que os indivíduos não iniciam a prática deliberada 

espontaneamente.  E mesmo que ocorresse desse modo, músico começando por sua livre e 

espontânea vontade, o simples prazer não é capaz de sustentar os esforços que a prática 

deliberada exige. Com isso, é necessário o fator motivacional durante esse processo. 

A motivação, portanto, tem uma grande importância durante o processo de preparação 

de uma performance musical. Apesar da prática deliberada provocar grandes desgastes para um 

músico, exercê-la é essencial para que ele alcance melhoras eficazes em seu desempenho. Nessa 

perspectiva, a motivação torna-se primordial para manter o músico focado durante prática de 

liberada.  

 
A motivação, portanto, é considerada um elemento fundamental para sustentar os 

esforços que a prática deliberada exige. Considerando que a expertise musical é 

alcançada após dez mil horas de prática deliberada, a motivação pode ser considerada 

como elemento fundamental para manter o foco no estudo a longo prazo. (ALVES, 

2013, p. 20). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Second, engagement in deliberate practice is not inherently motivating. Performers consider it instrumental in 
achieving further improvements in performance (the motivational constraint). The lack of inherent reward or 
enjoyment in practice as distinct from the enjoyment of the result (improvement) is consistent with the fact that 
individuals in a domain rarely initiate practice spontaneously. 
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3 MOTIVAÇÃO  

 

Por ser um processo psicológico indispensável para o aprendizado, a motivação 

contribui na aquisição do comportamento que favorecerá a melhor forma de o indivíduo usar 

seu potencial máximo para a realização de seus objetivos pessoais (O’NEILL &MCPHERSON, 

2002).  Ela é um fator essencial durante o processo de preparação para uma performance 

musical, pois ela é capaz de sustentar os esforços que a prática deliberada exige. Nesse capítulo, 

discorremos a respeito desse fator que é fundamental para realizar uma tarefa com êxito em 

qualquer área.  

 

3.1 Motivação e sua importância no aprendizado e na preparação de uma performance 

musical 

 

De forma geral, todas as tarefas que realizamos na vida estão diretamente relacionadas 

à motivação. Sejam elas a nível de realização pessoal, interesses financeiros, ou qualquer outro 

motivo, a motivação determina o nível de interesse com que uma pessoa irá executar uma tarefa. 

A ausência de motivação é tão prejudicial para uma pessoa, que quando um indivíduo se propõe 

a realizar uma determinada tarefa, seu nível de desempenho inclina-se a não ser o melhor 

possível, fazendo com que muitas vezes tal indivíduo não alcance seus objetivos. A motivação 

é extremante essencial na vida de uma pessoa porque ela possibilita a sustentação de muitas 

dificuldades que surgem ao longo do caminho quando se busca objetivos. Dessa forma, ela é 

totalmente determinante para que se realize uma tarefa da melhor maneira possível. 

Na preparação de uma performance musical, a motivação pode contribuir para o 

monitoramento dos esforços por longos períodos objetivando alcançar níveis superiores de 

aquisição de habilidades no instrumento. Como já foi dito, a motivação é um elemento 

indispensável para sustentar os esforços que a prática deliberada exige. Segundo O’Neill e 

McPherson (2002), por ser um processo psicológico indispensável para o aprendizado, a 

motivação também contribui na aquisição do comportamento que favorecerá a melhor forma 

de o indivíduo usar seu potencial máximo para a realização de seus objetivos pessoais. 

Vejamos:   

 
Um resultado importante desta pesquisa é que a motivação não é mais vista como um 

conjunto distinto de processos psicológicos, mas como parte integrante da 

aprendizagem que ajuda os alunos a adquirir a gama de comportamentos que lhes 
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proporcionarão a melhor chance de atingir seu pleno potencial. (O’NEILL 

&MCPHERSON, 2002, p. 31, tradução nossa12).  

 

Dessa forma, entendemos que além da motivação ser importante para manter o 

indivíduo aplicado na prática deliberada que contribuirá para um bom desempenho na 

performance musical, ela é fundamental para o aprendizado. Assim, compreender a importância 

da motivação é fundamental para manter o indivíduo focado tanto no aprendizado da prática 

musical quanto na obtenção dos resultados desejados. Por isso, a motivação é um elemento 

necessário para a preparação de uma execução musical.      

 Para entendermos melhor a importância da motivação no aprendizado, analisemos o 

caso de aprender novas línguas, por exemplo. A motivação está diretamente associada ao 

aprendizado de línguas estrangeiras. Quando uma pessoa tem a oportunidade de estudar ou 

trabalhar em um país onde não se fala sua língua nativa, ela pode ser motivada a aprender o 

idioma pela chance de viver em outro país. Sem dúvidas, o desempenho dessa pessoa pode ser 

alto na aquisição de conhecimentos referente a língua que se está aprendendo, resultando em 

um aprendizado mais rápido do que o normal em relação as pessoas que estudam uma outra 

língua sem objetivos, apenas por estudar. Com isso, em virtude de estar relacionado com o 

interesse de tal oportunidade oferece, o aprendizado com a motivação pode ser bem mais eficaz. 

Portanto, a motivação auxilia muito no processo de aprendizagem.     

 Vejamos um exemplo da importância da motivação no aprendizado:   

 
Uma das descobertas mais interessantes do estudo de McPherson foi a relação entre o 

compromisso das crianças com o aprendizado de seu instrumento antes de iniciarem 

as lições e sua realização nove meses depois. Os estudantes que previram que tocariam 

seu instrumento por apenas alguns anos progrediram o mais lento, independentemente 

da quantidade de prática que fizeram em casa. Os estudantes que previam que 

tocariam seu instrumento até o final da escola alcançaram níveis mais altos de 

desempenho, que aumentaram de acordo com a quantidade de sua prática durante o 

período estudado. Os alunos com maior desempenho foram aqueles que expressaram 

um compromisso de longo prazo com tocar, juntamente com altos níveis de prática. 

Esses alunos, que indicaram que planejavam tocar o instrumento durante a maior parte 

de suas vidas, eram tipicamente mais inclinados a expressar razões intrínsecas (por 

exemplo, “Eu sempre gostei de música desde que me lembro”) em vez de razões 

                                                
12 An important outcome of this research is that motivation is no longer viewed as a distinct set of psychological 
processes but as an integral part of learning that assists students to acquire the range of behaviors that will provide 
them with the best chance of reaching their full potential. 
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extrínsecas (por exemplo, “eu queria aprender porque todos os meus amigos estavam 

se juntando à banda” por quererem tocar. (O’NEILL &MCPHERSON, 2002, p. 33-

34, tradução nossa13). 

 

Observamos que o simples fato de alguns alunos imaginarem que tocariam seus 

instrumentos por apenas poucos anos, o que já mostra pouco interesse, tiveram um desempenho 

bastante inferior em relação aos alunos que imaginavam tocar o instrumento até o fim da escola. 

O fato de prever tocar um instrumento com o objetivo de ir até o fim da escola, o que já mostra 

um objetivo, foi o suficiente para determinar níveis mais alto de desempenho para os alunos 

que assim pensavam. Na pesquisa, quantidade de prática de estudo que os dois grupos de 

estudantes faziam em casa não foi considerado para expressar a diferença de melhora na prática 

do instrumento. No entanto, o grupo de estudantes que se mostram mais motivados e que por 

sua vez alcançaram níveis mais altos de desempenho, progrediram ainda mais com a quantidade 

de sua prática durante o período estudado. Dessa forma, afirmamos que a motivação é 

determinante para prover um melhor desempenho no aprendizado bem como para a quantidade 

de prática do estudo do instrumento (prática deliberada) no processo de preparação de uma 

performance musical.          

 Os autores ainda falam sobrem razões intrínsecas (interesses internos) e razões 

extrínsecas (interesses externos). Iremos abordá-los na seção seguinte.  

 

2.2 Motivação intrínseca e extrínseca  

 

No mundo em que vivemos, por motivos como o fato da vida ser curta, os muitos 

afazeres, ocupações e obrigações, sempre direcionamos nosso tempo para ocupações que nos 

promoverão algum tipo de retorno, seja ele financeiro ou mesmo prazer pessoal. O fato é que 

sempre existem razões pelas quais estudamos, trabalhamos, ficamos com a família, entre outras 

                                                
13 One of the more interesting findings from the McPherson study was the relationship between the children’s 
commitment to learning their instrument before they started lessons and their achievement nine months later. 
Students who predicted that they would play their instrument for only a few years progressed the slowest, 
irrespective of the amount of practice they did at home. Students who predicted that they would play their 
instrument until the end of their schooling achieved higher performance levels, which increased according to the 
amount of their practice during the period studied. The highest achieving students were those who expressed a 
long-term commitment to playing, coupled with high levels of practice. These students, who indicated that they 
planned to play their instrument for most of their lives, were typically more inclined to express intrinsic reasons 
(e.g., “I’ve always liked music for as long as I can remember”) rather than extrinsic reasons (e.g., “I wanted to 
learn because all my friends were joining the band”) for wanting to play. 
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coisas que realizamos. É difícil encontrar alguma pessoa que fique disposta a perder seu tempo 

com coisas que não terá algum tipo de retorno, uma vez que o tempo permanece indo embora 

a todo instante. 

Nesse sentido, é fato que a todo momento estamos sendo movidos por motivações e 

interesses. Trazendo para o mundo da música, que tipo de motivações podem sustentar os 

esforços que a prática delibera exigem, fazendo com que permanecemos estudando em busca 

de atingir objetivos? Nesse momento, abordaremos dois tipos de motivações.    

 
As pessoas podem ser motivadas a se envolver em uma atividade por razões 

intrínsecas e extrínsecas. Em ambos os casos, deve haver algum mecanismo de 

recompensa ligado à atividade. Uma teoria proeminente da motivação intrínseca 

sugere que as pessoas obtêm prazer ao perseguirem uma atividade quando atingem 

um estado de fluxo. (CHARNESS; TUFFIASH; JASTRZEMBSKI, 2004, p. 301, 

tradução nossa14). 

 

Antes de seguir, falaremos sem muita profundidade o que se entende por estado de fluxo, 

apenas para que o leitor tenha uma breve noção do que se trata, já que o termo aparece na 

citação anterior, vejamos:  

 
A teoria do fluxo de Csikszentmihalyi (1975) foi formulada para definir características 

relacionadas à motivação intrínseca e recompensas intrínsecas. Ele propôs que quando 

os indivíduos experimentam o fluxo, eles estão agindo com total envolvimento na 

situação, mantendo um locus interno de controle e sustentando a concentração mental 

focada em uma tarefa; de tal forma que até mesmo variáveis distrator como ambiente 

e preocupações pessoais são ignoradas. Os indivíduos que experimentam o fluxo são 

recompensados pela emoção da competição e pelo desafio que apresenta, e não pelas 

recompensas externas. [...] Também é necessário que os indivíduos no estado de fluxo 

percebam as oportunidades de ação como sendo igualadas por suas capacidades, de 

                                                
14 People can be motivated to engage in an activity for intrinsic and extrinsic reasons. In both cases, there must be 
some reward mechanism linked to the activity. One prominent theory of intrinsic motivation suggests that people 
derive pleasure from pursuing an activity when they reach a flow state. sis. 
15 Csikszentmihalyi’s (1975) theory of flow was formulated to define features related to intrinsic motivation and 
intrinsic rewards. He proposed that when individuals experience flow, they are acting with total involvement in 
the situation, maintain an internal locus of control, and sustain focused mental concentration on a task; such that 
even distracter variables like environment and personal concerns are ignored. Individuals who experience flow are 
rewarded by the thrill of competition and the challenge it presents, rather than by external rewards. […] It is also 
necessary for individuals in the flow state to perceive opportunities for action as being evenly matched by their 
capabilities, so that boredom or anxiety do not enter the equation. These characteristics allow the individual to feel 
in control of the situation, desire a mental or physical challenge, enjoy the activity for its sake, and crave the thrill 
enough to seek out future opportunities — the critical indicators of intrinsic motivation. 
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modo que o tédio ou a ansiedade não entrem na equação. Essas características 

permitem que o indivíduo se sinta em controle da situação, deseje um desafio mental 

ou físico, desfrute da atividade por conta própria e almeja a emoção o suficiente para 

buscar oportunidades futuras — os indicadores críticos da motivação intrínseca. 

(CHARNESS; TUFFIASH; JASTRZEMBSKI, 2004, p. 301, tradução nossa15). 

 

Como dito anteriormente, a motivação é importante para a realização de uma tarefa. 

Segundo os autores as pessoas quando envolvidas em alguma atividade são motivadas por 

razões intrínsecas e extrínsecas. Esses dois tipos de motivações são essenciais durante o 

processo de preparação para uma performance, porquanto elas contribuirão para que o 

indivíduo alcance êxito na execução musical. Alves descreve mais detalhadamente sobre os 

dois tipos de motivações:    

 
A motivação intrínseca, de acordo com Ormrod (2004), relaciona-se a experiências 

de natureza interna de um indivíduo, e a motivação extrínseca é resultado de 

experiências externas de um indivíduo. Motivação intrínseca é a motivação que pode 

ser desencadeada pelo prazer pessoal. Esse tipo de motivação contrasta com a 

motivação extrínseca, que pode ser manipulada por reforços de contingência, ou seja, 

pelo desejo de recompensas externas ou como forma de evitar alguma punição 

(GUAY et. al., 2010). A motivação é considerada intrínseca, se, por exemplo, uma 

peça musical é preparada com a finalidade de crescimento profissional. Se a peça 

musical é preparada para uma audição ou aprovação em um concurso, a motivação é 

considerada extrínseca. (ALVES, 2013, p. 22).  

 

Segundo o autor, em suma a motivação intrínseca está ligada ao prazer pessoal e a 

motivação extrínseca ligada a recompensas externas. Durante o processo de preparação para 

uma performance musical é normal fazer exercícios técnicos, escalas no instrumento 

diariamente, entre outras coisas para manter o músico em ótima condição performática. 

Contudo, permanecer em forma performaticamente requer muita perseverança em virtude do 

desgastante ser um tanto quanto exigente por ser um estudo formal.   

 No entanto, quando o prazer pessoal está envolvido na prática do instrumento, o 

indivíduo separará de forma inteligente a prática de estudo formal que é exigente e essencial, 

da prática informal prazerosa que é brincar, improvisar com o instrumento, tocar música que 

lhe convém; de forma geral fará o que lhe agrada com seu instrumento. Isso possibilitará que o 

indivíduo tenha grandes chances de ter êxito em seu desempenho durante a execução musical, 
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pelo fato da motivação intrínseca mantê-lo focado na prática diária que por si só é maçante, 

mas. Vejamos como o prazer pessoal contribui para alcançar um alto desempenho:  

   
A pesquisa começou a esclarecer diferenças motivacionais importantes quando as 

crianças praticam o repertório atribuído pelo professor, em vez de peças que eles 

mesmos escolheram. Em um estudo com 257 estudantes de vários níveis de 

treinamento musical, Sloboda e Davidson (1996) descobriram que músicos de alto 

desempenho tendem a fazer quantidades significativamente maiores de prática formal, 

tais como escalas, peças e exercícios técnicos, do que seus pares menos sucedidos. 

Curiosamente, é provável que eles também relatem práticas mais informais, como 

tocar suas peças favoritas de ouvido, “brincar” ou improvisar. Sloboda e Davidson 

concluem que essas formas informais de praticar contribuem para o sucesso musical, 

porque os alunos com maior desempenho são capazes de encontrar o equilíbrio certo 

entre liberdade e disciplina em sua prática. (O’NEILL &MCPHERSON, 2002, p. 41, 

tradução nossa16).  

 

Conforme o autor descreve, os músicos que tendem a ter um alto desempenho no seu 

instrumento, geralmente praticam muito tempo dessa prática formal. Entretanto, conseguem 

achar equilíbrio entre a disciplina com a diversão no instrumento, e isso de fato contribui para 

ao sucesso musical.            

 Quando uma pessoa entra em uma escola, conservatório ou mesmo universidade de 

música para estudar um instrumento, é necessário que se submeta a cumprir um cronograma de 

estudos com métodos, exercícios, repertórios que fazem parte do programa do curso. Esse 

programa geralmente é estabelecido pelo professor que acompanhará o aluno durante o curso. 

Obviamente que para obter sucesso no curso é necessário cumprir toda as suas exigências, mas 

apenas para mostrar que a o prazer pessoa gerado pela motivação intrínseca aumenta o nível de 

desempenho do aluno ilustraremos um exemplo a seguir:        

             
Em um estudo de caso detalhado de um jovem clarinetista iniciante, Renwick e 

McPherson (2000) descobriram um aumento onze vezes maior no tempo gasto 

praticando uma peça que ela escolheu para aprender, em comparação com o repertório 

                                                
16Research has begun to clarify important motivational differences when children practice repertoire assigned by 
their teacher rather than pieces they have chosen themselves. In a study of 257 students drawn from various levels 
of music training, Sloboda and Davidson (1996) found that high-achieving musicians tend to do significantly 
greater amounts of formal practice, such as scales, pieces, and technical exercises, than their less successful peers. 
Interestingly, they are also likely to report more informal practice, such as playing their favorite pieces by ear, 
“messing about,” or improvising. Sloboda and Davidson conclude that these informal ways of practicing contribute 
to musical success because the highest achieving students are able to find the right balance between freedom and 
discipline in their practice. 
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atribuído pelo professor. Além dessa diferença notável, também havia grandes 

diferenças na qualidade da prática da menina. Ao praticar as peças designadas pelo 

professor, a garota quase que exclusivamente usou uma abordagem de play-through, 

tocando suas peças do começo ao fim com pouca atenção para corrigir erros. Com a 

peça que ela queria aprender, houve um aumento marcante na maneira como ela 

monitorava e controlava seu desempenho, como evidenciado pelo uso mais amplo de 

dedilhado silencioso, pensamento silencioso, canto e estratégias mais variadas para 

corrigir notas erradas. Outras técnicas úteis que os professores podem explorar para 

incentivar os alunos a variar sua prática estão concentradas em diferentes repertórios 

em dias selecionados, mantendo um diário para identificar aspectos que precisam de 

revisão e refinamento, e continuamente variando hábitos, que ajudam a aliviar a rotina 

diária de prática. (O’NEILL &MCPHERSON, 2002, p. 41, tradução nossa17). 

 

O fato de querer tocar uma peça de interesse pessoal é um exemplo de motivação 

intrínseca. Essa motivação é apoiada no prazer pessoal, desafios bem como na 

autodeterminação. Já a motivação extrínseca é o tipo de motivação que está relacionada a 

recompensas externas. O aperfeiçoamento demanda muito anos de estudos, e as recompensas 

significativas tendem a ser a longo prazo. Estudar para um concurso de orquestra, uma 

competição a nível nacional ou internacional são exemplos desse tipo de motivação. 

 Na realidade esse tipo de motivação faz parte e contribui consideravelmente para o 

sucesso de um indivíduo. Se não houver interesses financeiros, no sentido de ambicionar bons 

empregos, ganhar competições o indivíduo não tende a atingir altos níveis de execução musical. 

Para se atingir um excelente desempenho é necessário permanecer focado na prática deliberada, 

e tal prática exige muitos esforços em todos os níveis, seja de tempo, árduo estudo, investimento 

em cursos de aperfeiçoamento, e professores, compra de materiais, entre outros. Sustentar tudo 

isso, em ambos os casos, tanto na motivação intrínseca como na extrínseca deve haver algum 

tipo de recompensa ligado a atividade a fim de alcançar sucesso profissional. 

                                                
17 In a detailed case study of a young beginning clarinettist, Renwick and McPherson (2000) discovered an 
elevenfold increase in the time spent practicing a piece that she chose to learn herself, as compared to repertoire 
assigned by the teacher. In addition to this remarkable difference there were also major differences in the quality 
of the girl’s practice. When practicing the teacher-assigned pieces, the girl almost exclusively used a play-through 
approach, playing her pieces from beginning to end with little attention to correcting mistakes. With the piece she 
wanted to learn herself, there was a marked increase in the way she monitored and controlled her performance, as 
evidenced in greater use of silent fingering, silent thinking, singing, and more varied strategies for correcting 
wrong notes. Other useful techniques that teachers can explore to encourage students to vary their practice are 
concentrating on different repertoire on selected days, maintaining a log book to identify aspects that need revision 
and refinement, and continually varying habits, all of which help alleviate the daily grind of practicing. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

São muitos os fatores que envolvem e influenciam a preparação de uma performance 

musical. Para um melhor desempenho no ato da execução musical, é preciso entender que além 

dos aspectos interpretativos e técnicos no instrumento, é necessário compreender os processos 

cognitivos referentes a execução musical.       

 A memória, prática deliberada e a motivação são dois fatores que influenciam bastante 

o desempenho de um músico durante o processo de preparação para uma performance musical. 

A memória é uma faculdade cognitiva extremamente importante porque ela forma a base para 

a aprendizagem, sem ela, portanto, é impossível haver aprendizado. Durante o processo de 

preparação para uma execução musical é importante para o músico manter-se aplicado na 

prática deliberada, pois ela é uma atividade altamente estruturada, cujo objetivo explícito é 

melhorar o desempenho. 

Da mesma forma, que a memória é importante para a aprendizagem, a motivação tem 

grande importância no desempenho do aprendizado, uma vez que por fazer parte integrante da 

aprendizagem ela ajuda qualquer indivíduo executar uma tarefa com êxito. Ela tem o poder de 

fazer com que qualquer pessoa adquira comportamentos que lhe proporcionarão grande chances 

de atingir seu potencial máximo. Nessa perceptiva, a memória, prática deliberada e motivação 

têm uma relação muito forte por terem grande influência no contexto da preparação para uma 

execução musical. 

Além disso, a memória é uma estratégia de estudo que contribui verdadeiramente para 

a melhora da prática instrumental bem como da execução musical, por meio de armazenamento 

das informações musicais. Durante a preparação de uma performance musical a prática 

deliberada, que é a rotina de estudo que cada músico deve ter para alcançar êxito em suas 

performances, pode se configurar um fator eficaz e determinante para atingir uma execução 

musical.          

 Contudo, o fato da prática deliberada consumir muito tempo, investimentos financeiros 

por parte do indivíduo, gerar recompensas significativas apenas a longo prazo, além de exigir 

esforços que não são agradáveis que na verdade tendem a ser maçante, a motivação entra com 

uma valiosa importância durante o processo de preparação para uma performance musical por 

sustentar os esforços a longo prazo que a prática deliberada exige. 

 Diante de tudo isso, compreendemos que conseguir executar uma boa performance 

musical não está relacionado a uma prática aleatória no instrumento, tampouco uma preparação 

que envolve tão-somente aspectos técnicos, muito mais que isso, a prática deve ser consciente, 
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planejada e detalhada, porque dessa forma o indivíduo obterá estratégias que serão adquiridas 

e desenvolvidas a longo prazo por meio do estudo deliberado. Além disso, durante o processo 

de preparação para uma execução musical, há o envolvimento de muitos outros fatores 

extramusicais além da memória e motivação que contribuem para que o performer alcance um 

excelente nível de desempenho musical.        

 Ao finalizar esse texto, gostaríamos de esclarecer que temos plena convicção de que não 

esgotamos o assunto, mas que pudemos deixar o leitor musicista um conhecimento básico sobre 

alguns aspectos que certamente contribuem para auxiliá-lo nos processos de memorização 

musical, aprendizagem e preparação para uma performance musical. 
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