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Conceito de experiência John Dewey (1859-1952) 

 Experiência = vivência de situações que são posteriormente identificadas como uma 

unidade.  

 Experiência provoca mudanças.  

 Princípios da Continuidade e da Interação.  

 Na continuidade das experiências, desconfortos com os quais não se consegue lidar 

podem se tornar um problema.  

 

Desconfortos e frustração fazem parte da vida: 

 Contrariedades. 

 Desconfortos externos à aula de música (problemas de família, situação social, 

envolvimentos amorosos, preocupação com escola formal, etc). 

 Desconfortos decorrentes do ambiente musical, mas externos à aula individual. 

 Desconfortos decorrentes de situações vivenciadas nas ou derivadas das aulas 

individuais.  

 Desconfortos causados por submissão a situações com que o aluno não concorda. 

 Desconfortos causados pelo próprio aluno por má interpretação das situações. 

 Desconfortos causados por situações que parecem comuns, mas causam incômodo e 

poderiam ser evitáveis com um pouco mais de atenção. 

A questão é quando esses desconfortos não são superados e se tornam um problema 

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/193036
https://www.youtube.com/watch?v=p3QD2SiMyk4&t=19s


Isso quer dizer que a gente tem que agradar todo mundo o tempo todo? Não 

O professor não é responsável por todos os problemas e nem vai resolver todos os problemas, 

mas pode aguçar o olhar, a atenção, ajudar o aluno e se autoperceber para evitar causar 

alguns desconfortos evitáveis.  

Limites 

 Existem, fazem parte do processo, mas delimitam perfis de atendimento. Todos os 

limites precisam ser expressos claramente.                                     
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Algumas causas de desconfortos:  

 Expectativas e cobranças que o aluno tenha desenvoltura técnica “que seria esperada 

em determinada idade”, sem considerar seu tempo de contato com o instrumento.  

 Expectativas e cobranças que o aluno tenha compreensão musical e conhecimento de 

repertório sem oferecer ferramentas que o ajudem a resolver suas lacunas de forma 

efetiva.  

 Desconhecimento dos limites exigidos ou impostos por instituições ou professores.  

 Preconceitos de todo tipo, incluindo preconceito pelo aluno tocar música erudita e 

popular. 

 Atitudes machistas – percepções (reais ou equivocadas) de que meninos que tocam 

bem tendem a ser mais valorizados do que meninas que tocam bem.  

Repertório pianístico: 

 Repertório sempre vinculado com provas. 

 Precisar escolher o que dá tempo de preparar no limite do prazo, e não o que seria 

mais adequado em termos de evolução. 

 Pressão para estudar um repertório em um prazo que o aluno sente irreal para si (que 

não dispõe ainda de ferramentas, precisa desenvolver competências, e isso leva 

tempo).  

 Atropelo no preparo de obras com pressão para apresenta-las em situações de 

julgamentos (provas). 

 Pouca (ou nenhuma) margem de liberdade de escolha de repertório, mesmo dentro de 

limites reconhecidos. 

 Precisar preparar uma quantidade grande de obras sem ter tempo suficiente para isso. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0305735607086051


 Perceber a valorização de peças virtuosísticas e desvalorização de peças que são 

interessantes para o trabalho musical, mas que não são consideradas difíceis 

tecnicamente. 

Competitividade 

 Sentimentos de injustiça e mal estar por causa de comparações constantes com outros 

alunos.  

 Valorização excessiva da participação do aluno em concursos ou o oposto, impedir que 

o aluno participe. 

 Falta de empatia e coleguismo, alimentada pela competição. 

Provas:  

 Falta de entendimento do que está sendo avaliado ou do motivo pelo qual precisa fazer 

uma prova. (Para que existem? ) 

 Provas com banca – desconforto por conversas da banca, por comentários 

depreciativos após tocar. Sentem falta de respeito para com quem está tocando. 

 Avaliação com público – aumento da ansiedade e confusão entre a relação com o palco 

e a relação com a situação de prova (pode criar bloqueios para o ato de tocar em 

público).  

Apresentações: 

 Desinteresse do professor para com o nervosismo  do aluno (falta de preparo do aluno 

para lidar com a questão). 

 Falta de confiança do professor no aluno. 

 Interferência do professor no momento da apresentação (marcando tempo nos 

bastidores, por exemplo). 

 Obrigatoriedade de tocar em provas ou apresentações peças que a pessoa não julga 

finalizada para o momento por falta de tempo suficiente de preparo.  

 Obrigatoriedade para tocar em apresentações sem se sentir preparado para enfrentar 

o público. 

 Desconsideração do professor com os estranhamentos causados pelas trocas de 

pianos. 

 Falta de condições do lugar em que se vai tocar.  

 

 

 



Quando só o professor tem razão: 

 Desconsideração do conhecimento prévio ou da maneira como o aluno faz certas 

coisas apresentando resultado (professor passar a impressão que só o caminho 

escolhido por ele dá certo).  

 Desconsideração por parte dos professores dos esforços empreendidos pelo aluno em 

relação a superar suas dificuldades pessoais, mesmo que ainda não tenham alcançado 

o resultado esperado pelo professor.  

 Desconsideração para com a sobrecarga por acúmulo de tarefas ou pelo fato de a 

pessoa lidar com uma dificuldade a mais, além daquelas relacionadas ao aprendizado 

musical específico (por exemplo: falta de piano para estudar; ter alguma questão de 

saúde que interfere (mas não impede), falta de apoio familiar).  

Atividades de colaboração : 

 Desvalorização, pelo professor e por colegas, de atividades realizadas como pianista 

colaborador, enaltecendo apenas o repertório solista. 

 Tratamento inadequado por professores de outros instrumentos, causado por 

incompreensão deles em relação às dificuldades da parte do pianista. 

 Expectativas de que o pianista “sirva” ao colega instrumentista, também aluno. 

 Incompreensão do fato de o pianista necessitar dividir o tempo de estudo entre o 

repertório colaborativo e seu próprio repertório. 

Mãos pequenas 

 Promessas irreais (quando você crescer sua mão ficará grande e você poderá tocar tais 

passagens ou obras sem problemas). 

 Desvalorização da pessoa por não poder tocar certos perfis de repertório ou precisar 

adaptá-los (quebrando acordes ou mesmo excluindo algumas notas). 

 Exigir que a pessoa toque apenas um repertório restrito ou, ao contrário, exigir que ela 

toque um repertório que não cabe em suas mãos sem oferecer ferramentas para que 

ela lide com a situação. 

Lembrete: existem pianos com teclas 7/8, mas não temos disponíveis no Brasil (que eu saiba)  

Outros: 

 Solidão - tanto pela necessidade de dedicar muitas horas ao estudo do piano quanto 

pela dificuldade de conversar com os pares devido à alta competitividade.  

 Desinteresse do professor em conversar com o aluno a respeito de questões da 

profissão diante das quais ele se sente inseguro ou frustrado.  


