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Resumo 
A performance musical demanda habilidades específicas que dependem da tecnologia incorporada nos 
instrumentos musicais. As teorias de mente, concepções de cognição estendida e conhecimento enativo têm 
sugerido que tanto o instrumento musical quando estas habilidades são fundamentais para a cognição 
musical. Neste trabalho, estudamos como discrepâncias no corpo do instrumento musical e nas associações 
entre teclas e notas alteram a performance musical no acordeom. Os experimentos utilizaram uma interface 
musical táctil e tarefas musicais simples. 17 músicos profissionais, acordeonistas, pianistas e violonistas, 
participaram do estudo. Os resultados mostram que, para as mesmas tarefas, o impacto nas mudanças do 
corpo do instrumento e associações entre teclas e notas é maior na performance dos acordeonistas que na 
performance dos outros músicos. Os resultados sugerem que a extensão da cognição para o domínio 
concreto do instrumento não se limita à uma simples lista de operações técnicas. A cognição na performance 
musical parece envolver um domínio profundo de relações interdependentes em que interagem com a 
intenção musical, corpo do músico, instrumento e suas estratégias de reaprendizado motor. 

Resumen 
La interpretación musical demanda habilidades específicas que son dependientes de la tecnología de los 
instrumentos musicales. Las teorías de la mente, conceptos de cognición extendidas y conocimiento enativo 
han sugerido que tanto el instrumento musical cuando estas habilidades son fundamentales para la cognición 
musical. En este trabajo, estudiamos cómo discrepancias en el cuerpo del instrumento musical y 
asociaciones entre llaves y notas alteran la interpretación musical en el acordeón. Los experimentos 
utilizaron una interfaz táctil musical y tareas musicales simples. 17 músicos profesionales, acordeonistas, 
pianistas y guitarristas participaron en el estudio. Los resultados muestran que para la misma tarea, el 
impacto de los cambios en el cuerpo del instrumento y de las asociaciones entre las teclas y las notas es 
mayor en el rendimiento de la performance de los acordeonistas que de los otros músicos. Los resultados 
sugieren que el dominio cognitivo para el instrumento no se limita a una simple lista de operaciones 
técnicas. La cognición de la interpretación musical implica un dominio profundo de relaciones 
interdependientes en la interacción con la intención musical, cuerpo del músico, instrumento y sus 
estrategias de reaprendizaje motora. 

Abstract 
Musical interpretation demands specific skills that are dependent on the technology of musical instruments. 
The theories of the mind, concepts of extended cognition and enactive knowledge have suggested that both 
the musical instrument and these skills are essential for music cognition. In this paper, we study how 
differences in the body of the musical instrument and associations between keys and musical notes alter the 
interpretation on the accordion. The experiments used a musical touch interface and simple musical tasks. 
17 professional musicians, accordion players, pianists and guitarists participated in the study. The results 
show that, for the same task, the impact of changes in the body of the instrument and associations between 
keys and notes are higher in the accomplishment of the performance of accordionists than of other 
musicians. The results suggest that the cognitive domain for the instrument is not limited to a simple list of 
technical operations. Cognition of musical performance involves a thorough knowledge of interdependent 
relationships in the interaction with the musical intention, the body of the musician, instrument and 
strategies of motor relearning. 
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Introdução 

As transformações nas interfaces entre 

máquinas e homens frequentemente alteram o 

arranjo das habilidades necessárias para lidar 

com o conhecimento e com a realidade. A 

memória para guardar números, por exemplo, 

foi gradativamente substituída pela habilidade 

de registrar e recuperar listas de contatos em 

um telefone. Ao substituir canetas por 

computadores, cadernos por telas, bicicletas 

por carros, deixamos de lado algumas 

habilidades e criamos demandas por outras 

que interagem com a nossa cognição ou, sob 

um outro ponto de vista, que estendem nossa 

cognição além dos domínios cognoscentes da 

mente e do corpo. 

Estas máquinas de fazer música que 

chamamos de instrumentos musicais também 

demandam habilidades específicas. Assim 

como outras máquinas, os instrumentos 

musicais estão vinculados ao estágio 

tecnológico e científico de quando foram 

desenvolvidos (Pacey, 1983). 

Consequentemente, estas tecnologias 

dependem de habilidades da época e foram 

preparadas para interagir com elas. Entretanto, 

instrumentos musicais estão imersos nas 

culturas. Eles dependem de interações entre 

diversos agentes dentro da cultura, cujos 

processos de transformação se desenvolvem 

em tempos distintos das transformações 

tecnológicas ou econômicas. Habilidades como 

improvisar uma melodia, afinar um 

instrumento ou tocar um acorde parecem 

apresentar uma curva de aprendizado cada vez 

mais acentuada, mesmo que a música como 

bem cultural e de consumo esteja cada vez 

mais acessível por meio das novas mídias. No 

contexto da aula de música, estes processos se 

manifestam na crescente ansiedade dos alunos 

frente às demandas de estudo, prática e 

repetição, necessárias ao aprendizado de um 

instrumento musical (sobretudo aprendizado 

motor), principalmente nos instrumentos 

acústicos tradicionais. 

O atual estágio e velocidade de transformações 

técnicas e avanços em tecnologias da 

informação parecem promover dois processos 

de distanciamento. Por um lado, as habilidades 

manuais e cognitivas necessárias ao controle 

de instrumentos acústicos parecem se 

distanciar das habilidades do cotidiano da vida 

moderna. Memorizar sequências complexas de 

movimentos, desenvolver coordenações 

sensíveis entre o corpo, instrumento e som, e 

abstrair processos não-verbais em sequências 

sonoras não fazem parte de nosso modo de 

trabalho cada vez mais simbólico (como 

discutido em Serres, 1995, por exemplo). Por 

outro lado, as novas interfaces musicais 

parecem migrar para formas menos 

dependentes de uma relação direta entre o 

corpo do músico e seu instrumento. Nestas 

interfaces, o desenho, prática e utilização das 

ferramentas são primordialmente simbólicos, o 

que Magnusson (2009) chamou de ferramentas 

epistêmicas. O domínio da produção de música 

por meio da mistura de outras gravações 

(mashup), samplers, sequenciamento em 

computadores e tablets demonstra como este 

modo de interação com o material musical 

exige um novo panorama de habilidades 

simbólicas e manuais, praticadas em 

instrumentos eletrônicos que apresentam 

outras estruturas físicas. Em que nível o corpo 

físico dos instrumentos está associado à 

habilidade de tocar um instrumento em si? 

Como o músico abstrai das associações 

motoras apreendidas para realizar um objetivo 

musical? 

Neste trabalho, estudamos como a 

performance de músicos profissionais reage à 

mudança do corpo do seu instrumento e à 

mudança das associações motoras-musicais. 

Procuramos observar como as habilidades 

motoras de músicos profissionais estão 

incorporadas nos processos cognitivos e como 

as dinâmicas de reaprendizado motor 

interferem na execução de tarefas musicais. 

Por meio de experimentos que utilizam uma 

interface musical táctil testamos a relação da 

performance com o corpo físico de seu 

instrumento e como esquemas motores se 

adaptam na busca do resultado musical. O 

universo de pesquisa se concentra na 

performance do acordeom e na cognição 

incorporada de acordeonistas profissionais. Nas 

próximas seções faremos uma breve revisão da 

literatura onde pontuaremos os pressupostos 

básicos para a formulação destas questões 

dentro da literatura. Em seguida, 

descreveremos o experimento reportado neste 

estudo, resultados, discussão e conclusão. 

Revisão da Literatura 

A relação entre o músico profissional e seu 

instrumento é frequentemente ilustrada por 
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uma ideia de transcendência entre as fronteiras 

entre o corpo do músico e o instrumento. 

Swanwick (1994), por exemplo, propõem que 

estágios avançados de desenvolvimento 

musical resultam de um pleno domínio da 

articulação materiais musicais básicos, 

expressão e estrutura musical em favor de 

uma expressão simbólica, cultural ou meta-

cognitiva da música. A noção de 

transcendência pode ser vista também como 

uma sensação de organicidade entre corpo e o 

instrumento onde a técnica do instrumento se 

torna uma estrutura dinâmica do esquema 

corporal do músico (Nijs, Lesaffre, & Leman, 

2009). O conceito de esquema corporal ou 

simplesmente esquema, é definido como uma 

unidade de ação automática que contêm não 

somente um conhecimento conceitual, 

explícito, mas está fortemente orientado para a 

ação e, portanto, engloba elementos sensórios 

e motores (Nijs et al., 2009; Pezzulo, 2007; 

Pezzulo et al., 2011). Vários autores e teorias 

que abordam o tópico parecem também indicar 

que os elementos do esquema corporal não se 

processam em planos paralelos mas formam 

uma unidade de consciência e atividade (veja, 

por exemplo, a teoria da Atividade em 

Kaptelinin, 1996). Entretanto, mesmo que o 

instrumento se incorpore aos esquemas 

cognitivos e motores do músico, seu corpo está 

desvinculado fisicamente do corpo humano. A 

questão reside na forma como este objeto ou 

entidade externa interage com as associações 

entre ação e som. Ou, proposto de outra 

forma, o que aconteceria com a performance 

caso a relação com o instrumento, ações e 

sons fossem rompidos? 

Clark & Chalmers (1998) sugerem que a 

cognição se expande através do ambiente 

externo, que inclui as tecnologias que 

aprendemos a utilizar para realizar nossos 

objetivos, como a escrita, os computadores e 

outros artefatos da vida cotidiana. A súbita 

ausência dessas tecnologias poderia ser 

comparada à da remoção de uma parte do 

cérebro e resultaria na diminuição das 

competências e capacidades para realizar 

ações orientadas à um objetivo: 

 
“In these cases, the human organism is linked 
with an external entity in a two-way 
interaction, creating a coupled system that 
can be seen as a cognitive system in its own 
right. All the components in the system play 

an active causal role, and they jointly govern 

behavior in the same sort of way that 

cognition usually does. If we remove the 

external component the system's behavioral 
competence will drop, just as it would if we 
removed part of its brain. Our thesis is that 
this sort of coupled process counts equally 
well as a cognitive process, whether or not it 

is wholly in the head.” (Clark & Chalmers, 
1998, p. 9) 

Nesta concepção de mente estendida, objetos 

e artefatos serviriam como um playground do 

pensamento onde um ciclo de percepção-ação 

forma o conhecimento enativo (Magnusson, 

2009). Desta forma, o local onde a informação 

ou processo ocorre no perderia a importância 

em favor do objetivo e função do processo 

cognitivo em si. Isto implicaria em uma 

definição de cognição que extrapola os limites 

físicos do corpo. Em nosso estudo, os 

instrumentos musicais poderiam ser 

entendidos como uma continuação da mente e 

do corpo, se observados a partir de uma 

concepção de cognição despida de oposições 

entre corpo, mente, objetos ou ambiente. 

As teorias da mente incorporada têm oferecido 

uma forte crítica à esta noção de Cartesiana de 

conhecimento que propõe que pensamento se 

encerra entre os domínios do cérebro/mente 

(em contraposição ao corpo). O conceito de 

conhecimento incorporado (ou embodiment, 

Merleau-Ponty, 1962) que se estendeu para a 

ideia de cognição ou mente incorporada (Lakoff 

& Johnson, 1980, 1999) capitalizou uma série 

de tendências encontradas nas ciências 

cognitivas, linguística, robótica e biologia que 

traziam evidências de uma forma de 

conhecimento que se projetava não só na 

mente, mas através do corpo e no ambiente. A 

ideias de um corpo cognoscente que interage 

com o ambiente e de um conhecimento que é 

realizado no fazer originaram aos conceitos de 

conhecimento enativo (Bruner, 1968; Gibson, 

1979; Varela, Thompson, & Rosch, 1991). A 

evolução do plano de estudos da teoria de 

embodiment nas ciências cognitivas abriu 

pressupostos fundamentais para o 

entendimento desse conhecimento impregnado 

nas práticas culturais e artísticas e não 

facilmente traduzível nas modalidades 

tradicionais de conhecimento científico. 

Embora o presente estudo não se configure 

como um experimento desenvolvido dentro de 

um método científico clássico, trabalhamos 

com algumas hipóteses, que estão 

fundamentadas na noção de mente 
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incorporada. Mais especificamente, se cognição 

musical se estende através do instrumento 

musical, e se as associações motoras estão 

fortemente impregnadas no conhecimento 

incorporado, a ruptura de um desses 

elementos teria um impacto generalizado na 

qualidade da performance musical. Para 

desenvolver este estudo, abordamos a questão 

do aprendizado motor no acordeom, utilizando 

músicos profissionais acordeonistas e não-

acordeonistas. 

O acordeom 

O acordeom é um instrumento musical da 

família dos aerofones, normalmente constituído 

de um fole, palhetas livres e duas caixas 

harmônicas de madeira. Em Português, o 

acordeom é também chamado de sanfona e 

gaita (Pereira & Nascimento, 2014). O 

acordeom moderno tradicional apresenta um 

teclado de piano do lado direito, normalmente 

utilizado para a execução de melodia, e uma 

série de botões do lado esquerdo, 

normalmente utilizados para a execução de 

notas graves (baixos) ou acordes. A 

configuração normalmente utilizada pelos 

baixos apresenta duas fileiras dos botões que 

acionam notas e quatro fileiras que acionam 

acordes. 

A configuração dos baixos apresenta uma 

relação onde teclas estão organizadas em 

intervalos de quintas justas. Estas relações 

descontínuas entre alturas e posições e o fato 

de que os baixos não estão visíveis para o 

acordeonista são frequentemente reportados 

como uma fonte de ansiedade para alunos. Em 

razão desta configuração, os baixos do 

acordeom podem oferecer um universo de 

pesquisa interessante para o estudo das 

associações motoras-musicais neste e em 

outros instrumentos. Na próxima seção, 

descrevemos um experimento onde utilizamos 

as particularidades deste instrumento para 

investigar noção de cognição estendida. 

Metodologia 

Desenho do experimento 

O desenho experimental tem como objetivo 

avaliar o efeito da (1) mudança do corpo do 

instrumento e da (2) mudança das associações 

entre padrão motor e alturas na performance 

de músicos profissionais. A lógica do desenho 

experimental consiste em induzir discrepâncias 

(variáveis independentes) que induzem 

variações na performance de grupos diferentes 

de instrumentistas realizando umas sequência 

de três tarefas simples (variáveis 

dependentes): 

Discrepâncias do corpo do instrumento: 

 O primeiro efeito é avaliado pela análise da 

discrepância entre as performances de 

acordeonistas, pianistas e violonistas. As 

performances são realizadas uma interface 

táctil (tablet) que simula a disposição de 

chaves do acordeom e sua resposta sonora. 

Uma vez que todos os grupos realizaram as 

mesmas tarefas, os grupos de não-

acordeonistas (pianistas e violonistas) atuam 

como um de grupo de controle. Para este 

grupo, assumimos que os esquemas motores e 

modelos de performance do acordeom não 

estão presentes a priori. 

Discrepâncias entre associações motoras:  

A segunda condição engloba a ruptura das 

associações motoras entre os dedilhados e as 

alturas, implementada na terceira tarefa/fase 

do experimento. Nesta fase, os mapeamentos 

originais entre as chaves e alturas são trocados 

por um mapeamento aleatório. 

Tarefas 

O experimento está dividido em três tarefas ou 

fases, descritas e na Figura 1. As tarefas são 

anunciadas no início de cada fase, após um 

período apropriado de familiarização com a 

interface. Todas as tarefas são comunicadas 

sem auxílio de notação como forma de evitar a 

interferência de habilidades de leitura musical: 

 
Fase 1 - Tarefa: “Tocar a escala diatônica de 

Dó a Si” (7 alturas). Nesta fase o mapeamento 

da interface espelha o mapeamento original de 

alturas de um acordeom. A posição da tecla 

que inicia a sequência (dó) é informada ao 

sujeito. 

Fase 2 - Tarefa: “Tocar as duas primeiras 

frases da melodia Asa Branca”. Nesta fase o 

mapeamento da interface também espelha o 

mapeamento de notas original de um 

acordeom. A canção Asa Branca (Luiz 

Gonzaga) faz parte do repertório básico do 

acordeom e é muito conhecida no repertório 

popular Brasileiro. 
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Figura 1: Diagrama das fases e tarefas do experimento e o mapeamento de alturas das teclas da interface 
táctil. 

Fase 3 - Tarefa: “Tocar a escala diatônica de 

Dó a Si” (7 alturas). Nesta fase, o mapeamento 

de teclas e alturas é modificado por um 

mapeamento aleatório. A posição da tecla que 

inicia a sequência (dó) é informada ao sujeito. 

A configuração do mapeamento aleatório 

permaneceu a mesma para todos os sujeitos  

Procedimentos 

O experimento foi realizado em uma sala 

isolada e todos os sujeitos utilizaram fones de 

ouvido. O pesquisador permanecia na sala para 

controle do sistema de coleta de dados. No 

início de cada sessão, o pesquisador explicou o 

funcionamento da interface e procedimentos do 

experimento, respondeu à dúvidas e informou 

as premissas básicas de livre consentimento 

para participação no experimento. Todas as 

tarefas que compõem o experimento foram 

comunicadas verbalmente e o sujeito esteve 

livre para realizar ou parar a tarefa no tempo 

que fosse necessário. Ao término de cada fase 

do experimento cada sujeito indicava a 

conclusão da tarefa por meio de um botão. 

Após as execuções os músicos responderam à 

um questionário sociocultural e de avaliação do 

experimento. 

Sujeitos 

Um total de 17 sujeitos participaram do 

experimento, realizado em Belo Horizonte, 

Minas Gerais (Brasil). Embora o acordeom 

tenha sido um instrumento muito disseminado 

no passado e que o retorno ao instrumento 

seja incentivado por vários estilos populares no 

Brasil, não foi possível encontrar mais do que 5 

músicos profissionais disponíveis para o 

estudo. Um total de 5 acordeonistas 

profissionais participaram do estudo. 7 

violonistas e 5 pianistas participaram do estudo 

e realizaram as mesmas tarefas dos 

acordeonistas. A média de idade dos sujeitos é 

de 29,6 anos (SD=5.8). Apenas 2 sujeitos que 

participaram do estudo são do sexo feminino 

(ambas musicistas pianistas). Em uma escala 

de 1 a 5, a média global para a avaliação da 

dificuldade de realização das tarefas do 

experimento foi de 3.4 (SD=0.68). 

Coleta de dados 

O sistema de coleta de dados do experimento 

está descrito na Figura 2. O sistema é 

composto por um tablet equipado com um 

aplicativo (TouchOSC) que permite o desenho 

de uma interface gráfica de toque (teclas 

virtuais). A interface envia comandos ao 

computador via protocolo OSC (Open Sound 

Control) onde um programa desenvolvido em 

plataforma Pure Data (Puckette, 1996) aciona 

samplers de um acordeom em tempo real 

(latência < 15 ms). O sujeito ouve os samplers 

por meio de fones de ouvido conectados à 

placa de som do computador. A interface do 

experimento ainda contêm botões onde sujeito 

aciona comandos para indicar o início do 

experimento e a finalização de cada tarefa. 

Não há controle de intensidade dos sons pelo 
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sujeito. Desta forma, o acionamento das notas 

é realizado por toque nos botões virtuais, 

exemplificados na Figura 3. O mesmo sistema 

que controla os sons também registra os 

tempos de execução dos eventos de (1) início 

do toque do botão virtual, (2) liberação do 

toque, (3) tecla e altura acionadas, e (4) 

aceleração do dispositivo. No mesmo software 

o pesquisador registra cada etapa do 

experimento. Todas as informações são 

gravadas em um arquivo texto estruturado. 

 

 

 

Figura 2: Diagrama do sistema de coleta de dados 
utilizado no experimento 

 

 

Figura 3: Diagrama de redução da configuração dos 
baixos do acordeom para a configuração da interface 
de toque (tablet). 

Análise dos dados 

Os dados de cada sujeito foram analisados 

utilizando um script programado em Matlab. Os 

eventos relativos à cada fase do experimento 

foram selecionados entre o primeiro e último 

toque de cada uma das fases. Os dados 

disponíveis a partir da interface de toque 

permitem uma descrição limitada mas ainda 

significante da performance do sujeito na 

realização das tarefas propostas. 

Sistema de pontuação 

Uma vez que as tarefas englobam a realização 

de atividades triviais para um músico 

profissional (tocar uma escala ou melodia) o 

nível de execução da tarefa pode ser avaliado a 

partir das relações entre erros e acertos em 

relação aos modelos propostos para cada 

tarefa, ou seja, os modelos da escala diatônica 

(tarefa 1 e 3) e a sequência melódica (tarefa 

2). A Figura 4 apresenta os padrões de alturas 

utilizados para avaliar cada tarefa. A Figura 5 

ilustra como erros, acertos e outras 

informações foram analisadas. 

A análise busca do casamento com os modelos 

apresentados na tarefa (ver Figura 4) com a 

performance do sujeito. A performance é 

dividida em tentativas, que são iniciadas a todo 

momento que a tônica (nota Dó) é acionada e 

delimitam os erros e acertos executados até o 

retorno da próxima tônica. Uma vez que a 

posição da tônica na interface era informada 

pelo pesquisador e se estabelecia como início 

da sequência, não é possível contabilizá-la 

como erro ou acerto. Em cada tentativa, 

enquanto o sujeito não retorna a tônica, a 

performance é comparada com o modelo na 

busca de um casamento entre modelo e 

tentativas. Alturas fora da sequência modelo 

são consideradas erros e pontuadas 

negativamente (-1). Alturas dentro da 

sequência modelo são pontuadas 

positivamente (+1). Repetições de alturas ou 

acionamento das tônicas não são pontuados 

(0). 

 

 

 

Figura 4: Modelos de performance utilizados em cada 
tarefa 
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Figura 5: Diagrama de pontuação para erros e acertos. dos descritores extraídos das gravações e 
segmentação de tentativas. 

Descritores das performances 

Com base no sistema de pontuação e coleta de 

dados extraímos descritores que caracterizam 

a performance de cada sujeito. Para este 

estudo nos concentramos em alguns 

descritores específicos que demonstram os 

efeitos estudados. Estes descritores estão 

resumidos em gráficos apresentados na seção 

Resultados: 

 
 Tempo de duração da fase: definido como 

a duração da realização da tarefa contada 

desde o início da primeira tentativa até a 

última nota que precede a finalização da 

tarefa/fase do experimento. 

 Razão entre erros e acertos: definido 

como a razão entre quantidade de erros e a 

quantidade de acertos acumulada em cada 

tarefa/fase do experimento. 

 Quantidade de tentativas: definido como 

a quantidade de retornos à tônica em cada 

tarefa/fase do experimento. 

Resultados 

Os resultados apresentados aqui englobam um 

conjunto de análises que levam em conta a 

evolução da performance dos sujeitos no 

decorrer de tarefas. Devido às limitações do 

universo de pesquisa e devido à escassez de 

acordeonistas profissionais a amostragem 

deste estudo não permite uma análise 

estatística clássica voltada ao teste de 

hipóteses com níveis de significância. 

Duração das Tarefas 

A Figura 6 mostra a evolução do tempo gasto 

nas tarefas de (1) execução da escala 

diatônica, (2) execução de uma melodia e (3) 

execução da escala diatônica com um 

mapeamento aleatório entre teclas e alturas 

(ver Figura 1). Os grupos de sujeitos envolvem 

acordeonistas (N=5), violonistas/guitarristas 

(N=7) e pianistas (N=5). 

Os resultados mostram duas tendências 

importantes. Em primeiro plano, como 

previsto, os acordeonistas apresentam uma 

performance melhor na tarefa de tocar a escala 

em um mapeamento que simula as associações 

motoras originais entre teclas do acordeom e 

alturas. Na tarefa de tocar a melodia, os 

acordeonistas têm um desempenho 

surpreendentemente mediano, mesmo se 

considerando a manutenção dos mapeamentos 

originais. A maior parte dos pianistas, por 

exemplo, obteve resultados melhores que o 

grupo de acordeonistas. Na tarefa 3, onde os 

mapeamentos originais são embaralhados em 

um padrão aleatório, a performance dos 

acordeonistas é muito inferior à dos outros 

grupos mesmo considerando a tarefa simples 

de tocar uma escala de Dó a Si. A maior parte 

dos acordeonistas precisou de mais de 100 

segundos para completar a tarefa. 

Em segundo plano, verificamos um curioso 

efeito de adaptação: os grupos de controle 
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Figura 6: Duração de cada tarefa (em segundos) por grupo de sujeitos e tarefa. Os pontos indicam cada dado 
presente na base de dados. Os gráficos em estilo “boxplot” foram sobrepostos para auxiliar a visualização das 

tendências dos dados. 

 

 

 

Figura 7: Razão entre erros e acertos por grupo de sujeitos e tarefas. Os pontos indicam cada dado presente 
na base de dados. Os gráficos em estilo “boxplot” foram sobrepostos para auxiliar a visualização das 

tendências dos dados. 

(pianistas e violonistas) vão obtendo tempos 

de execução da tarefa resultados 

gradativamente melhores e substancialmente 

menores que os acordeonistas na fase 3. 

Razão entre erros e acertos 

A Figura 7 mostra a razão entre erros e acertos 

em cada fase experimental. Uma razão de 0, 

por exemplo, indica que não houveram erros 
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na sequência. Uma razão de valor 2, por 

exemplo, indica que para cada erro ocorreram 

2 acertos. Os valores mostram a razão entre 

erros e acertos absolutos em cada fase. 

Os dados da figura 7 mostram geralmente as 

mesmas tendências observadas nos resultados 

da duração das tarefas. Ou seja, há uma 

aparente degradação da performance dos 

acordeonistas no decorrer das fases e, 

especialmente, quando há uma ruptura das 

associações originais entre teclas e alturas 

(fase 3). Entretanto, os dados parecem sugerir 

que os grupos de pianistas e violonistas 

mantêm a mesma razão entre acertos e erros 

do decorrer das tarefas. 

Número de tentativas 

A Figura 8 apresenta o número de tentativas 

por tarefa/fase do experimento. As tentativas 

são segmentadas pelo retorno à tônica da 

escala ou melodia. 

Os resultados da Figura 8 parecem confirmar a 

mesma tendência observada nas Figuras 6 e 7. 

A significativa degradação da performance dos 

acordeonistas quando as associações motoras 

são alteradas está evidenciada pela quantidade 

de retornos à tônica. A performance dos outros 

grupos de sujeitos permanecem 

aparentemente inalteradas. 

Percentagem de erros por mudança de 
posição 

 

A Figura 9 mostra os sete grupos de erros mais 

recorrentes nas mudanças de posição. As 

posições estão indicadas na mesma figura. 

De acordo com a Figura 9, quatro das sete 

maiores ocorrências de erros praticados como 

mudanças entre teclas estão localizados na 

segunda linha de teclas, da esquerda para a 

direita (9->12, 10->11, 10->12, 9->11 ). 

Quatro das sete posições têm como início a 

tecla 9 e as restantes têm como início a tecla 

10, ambas na posição superior do grupo de 

teclas. Embora não existam dados para 

investigar a origem destas tendências é 

necessário traçar hipóteses sobre como a 

ocorrência destes padrões está relacionada 

com as estratégias de tentativa e erro 

desenvolvidas pelos músicos. Algumas destas 

especulações serão abordadas nas próximas 

seções. 

Discussão 

Este estudo discute a noção de cognição 

musical estendida através das relações entre 

músico e instrumento e através das 

associações motoras com a resposta musical, 

em especial as alturas musicais. Várias 

limitações estão impostas à possível 

generalização de nossos resultados.

 

Figura 8: Número de tentativas por grupo de sujeitos e tarefas. Os pontos indicam cada dado presente na 
base de dados. Os gráficos em estilo “boxplot” foram sobrepostos para auxiliar visualização das tendências 

dos dados. 
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Figura 9: Porcentagem de erros por mudança de posição e diagrama de posições na interface táctil. 

A quantidade de músicos acordeonistas 

profissionais disponíveis na região dificulta uma 

amostragem ampla que seja capaz de suprir as 

condições de análise de significância. 

Entretanto, podemos explorar as tendências do 

estudo como um campo de ideias para 

promover futuras investigações que envolvam 

cognição e aprendizado motor na música, além 

de corroborar com a fundamentação das 

teorias de cognição musical incorporada. Além 

do mais, deve-se considerar que abordagens 

empíricas sobre a função do corpo na música 

não são metodologicamente triviais e que 

soluções como as apresentadas na metodologia 

deste trabalho podem contribuir com o 

desenvolvimento da área. 

Em relação às hipóteses levantadas neste 

estudo, os resultados indicam que há uma 

deterioração da performance dos sujeitos 

quando as condições de uma suposta cognição 

estendida ao instrumento musical são 

perturbadas. A performance de músicos 

acordeonistas se mostrou inferior aos dois 

grupos de controle em vários aspectos. 

Esperávamos que a familiaridade dos 

acordeonistas com as associações motoras 

entre posicionamento de teclas ou dedos e as 

alturas musicais, produzisse performances 

claramente superiores nas tarefas 1 e 2, onde 

as posições de teclas espelham as posições 

encontradas no instrumento original. Esta 

hipótese não foi confirmada nos dados uma vez 

que as performances do grupo de 

acordeonistas indicam até resultados 

inferiores, sobretudo na tarefa/fase 3. Isto 

pode indicar que a simples migração das 

associações motoras do dedilhado com as 

alturas para uma superfície de toque 

representa uma grave perturbação nas 

condições de relações cognitivas construídas 

pelos músicos acordeonistas com os seus 

instrumentos. Ou seja, do ponto de vista das 

ciências cognitivas, tocar um instrumento não 

implica somente em um esquema de relações 

entre posições dos dedos e transformações do 

som. O corpo do instrumento em si parece 

fazer parte da equação que leva a intenção 

musical à performance. 

Ainda sobre as hipóteses formuladas nestes 

estudo, observamos uma forte tendência à 

deterioração da performance dos músicos 

acordeonistas quando as associações entre 

teclas e alturas eram aleatorizadas. A 

manutenção do mesmo nível de performance 

pelo grupo de controle sugere que a 

deterioração da performance dos acordeonistas 

não é resultado do padrão de relações utilizado 

(pois os grupos de controle estavam sujeitos 

ao mesmo tratamento). Ela aparenta resultar 

da ruptura global de um esquema incorporado 

que envolve os padrões de relações motoras 

sonoras mas também um conjunto de 

dependências com o corpo do instrumento. A 

sensação de não familiar, neste caso, parece 
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se tornar intensa para os acordeonistas uma 

vez que recebem respostas sonoras muito 

similares à qualidade acústica de seus 

instrumentos, operam o dispositivo com 

capacidades motoras similares, mas têm que 

operar mapeamentos em um dispositivo 

totalmente diferente da realidade de sua 

prática. Estes resultados parecem indicar o 

impacto paralelo de um conjunto de estruturas 

cognitivas concorrentes que suportam a 

performance musical. Embora concorrentes, 

estas estruturas parecem não operar 

isoladamente. Uma vez interligadas ou 

dependentes, a ruptura das associações entre 

mapas de teclas e alturas não provoca 

somente uma reprogramação das relações já 

incorporadas, mas uma perturbação em toda 

cadeia percepção-ação que impede, por 

exemplo, a utilização das amplas capacidade 

motoras ou cognitivas já desenvolvidas pelo 

grupo de acordeonistas para reaprender um 

novo mapeamento. Corroboram com essa 

observação o resultado constante dos grupos 

de controle para as tarefas. 

Com relação à percentagem de erros por 

mudança de posição observamos uma 

intrigante recorrência de erros nas mudanças 

desenvolvidas a partir da segunda linha vertical 

do padrão de teclas (ver Figura 9), em especial 

às mudanças iniciadas nas teclas 10 e 9. Seria 

bastante especulativo desenvolver explicações 

para este processo que não foi previsto em 

nossas hipóteses. Entretanto é interessante 

verificar que existem tendências de erro que 

podem ampliar nosso conhecimento sobre a 

não-linearidade das características fisiológicas 

do corpo humano frente a linearidade do 

design de interfaces para dispositivos digitais. 

Este caso pode demonstrar, por exemplo, que 

a tendência de ordenação das tarefas motoras 

com os dedos influencia os padrões de 

tentativa-e-erro necessários ao processo de 

reaprendizado motor. Ou seja, a estrutura da 

mão e o aprendizado motor nas tarefas que 

realizamos repetidamente poderiam estar 

impondo uma tendência à determinados erros. 

Retomando a questão do design das interfaces, 

é importante apontar que a transição entre a 

cultura de instrumentos musicais acústicos 

para interfaces digitais parece não poder ser 

resumida em uma simples replicação de 

mapeamentos entre teclas e sons. As 

interfaces tácteis são avanços extraordinários 

que, por diversas contingências, se apresentam 

no estado atual de tecnologias, como 

superfícies lineares, planas e sem resposta 

háptica. As relações do corpo com um 

instrumento no nível de performance motora 

exigido pela performance musical profissional 

engloba conexões profundas entre os canais 

sensíveis que não podem ser reprogramadas 

em uma redução que engloba somente um 

posicionamento similar das teclas. O 

instrumento e sua forma não-linear, concreto e 

tridimensional, suas respostas hápticas, 

controles imprecisos e respostas não-lineares 

fazem parte de uma forma de pensar/agir que 

não pode ser facilmente fragmentada dentro 

das culturas musicais onde estes instrumentos 

sobrevivem. Sob esta perspectiva, entender as 

interfaces digitais como renascimentos digitais 

de instrumentos analógicos parece ser uma 

perspectiva superficial ou oportunamente 

comercial. As interfaces digitais apresentam 

outras relações e demandas. Muito 

provavelmente, as transferências de 

habilidades entre interfaces digitais tácteis e 

analógicas não serão facilmente concretizadas, 

a não ser que hajam similaridades profundas 

entre os aspectos sensíveis e multimodais das 

interfaces. De outra forma, interfaces digitais 

serão novos instrumentos, com demandas 

cognitivas completamente diferentes das 

interfaces analógicas. 

Conclusão 

Neste estudo tentamos observar a consistência 

dos esquemas que governam a cognição da 

performance musical no caso específico da 

performance do acordeom. Ao inserir 

discrepâncias no ciclo de percepção-ação entre 

músico, instrumento e resposta musical, 

observamos uma deterioração aguda da 

performance de músicos profissionais. Embora 

o desenho experimental e universo de pesquisa 

não assegurem níveis de significância para os 

resultados reportados, suas tendências indicam 

a complexidade das relações incorporadas 

entre o músico e seu instrumento. Estas 

relações parecem não se limitar à uma simples 

lista de operações técnicas realizadas em um 

dispositivo sonoro, mas se expande à um 

domínio profundo de várias condições de 

performance, somente comparável à aquisição 

do domínio do indivíduo sobre o seu próprio 

corpo (utilizando aqui a metáfora proposta por 

Clark & Chalmers, 1998). O impacto deste tipo 

de estudo está fortemente vinculado ao estudo 

da performance e ensino do instrumento. 
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Entretanto, o estudo ainda contribui para o 

desenvolvimento de novos instrumentos 

baseados em interfaces digitais tácteis ao 

oferecer insights para novas estratégias de 

interação musical na indústria criativa e na 

produção de aplicativos musicais. 

Estudos futuros devem incluir um número 

maior de sujeitos e se deter à uma análise 

mais detalhada dos padrões de erros, como 

explicitado ao final da discussão dos 

resultados. Este estudo pode certamente 

fundamentar o desenvolvimento de novas 

hipóteses e fomentar o desenvolvimento de 

metodologias para educação e aplicações 

musicais. A replicação do experimento para 

outros instrumentos ajudaria a entender o real 

impacto das observações reportadas nesse 

trabalho. 
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