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Resumo: a expertise musical pode ser definida como o conjunto de características, habilidades e conhecimentos 
que distinguem músicos experts de novatos e/ou com pouca experiência neste ramo de atividade artística. No 
Brasil, há uma significativa escassez de estudos nesta área, especialmente quando o objeto a ser considerado é a 
aquisição de expertise na prática do piano brasileiro improvisado (PBI). O objetivo do presente projeto de 
pesquisa é investigar as estratégias cognitivas empregadas por pianistas para a aquisição de expertise musical na 
prática do PBI. As investigações do presente projeto poderão seguir dois eixos metodológicos: (1) pesquisas de 
cunho teórico sobre a natureza da expertise musical. Neste eixo encontram-se investigações que envolvem 
revisões constantes da literatura científica acerca dos estudos realizados na área de expertise musical, pesquisas 
de natureza documental sobre o aprendizado musical de pianistas renomados na prática do PBI, por meio de 
análise de depoimentos, entrevistas e autobiografias e pesquisas de cunho musicológico a partir de transcrições 
musicais de suas performances e análises das partituras originadas a partir delas; (2) pesquisas de cunho 
empírico sobre a aquisição da expertise musical. Neste eixo encontram-se estudos empíricos por meio de 
investigações sobre as estratégias cognitivas empregadas por estudantes de piano para a aquisição da expertise 
musical na prática do PBI. Dentre as estratégias a serem investigadas encontram-se aquelas relacionadas à 
expressividade musical, aos aspectos interpretativos das obras a serem trabalhadas, à leitura à primeira vista, à 
escuta musical ativa, à memória, à atenção, à criatividade na composição e na improvisação musicais e ao 
comportamento dos estudantes em relação à ansiedade na performance musical e medo de palco. Os dados serão 
discutidos à luz da Nova Filosofia da Educação Musical proposta por David Elliot, no intuito de contribuir para a 
criação de cursos de piano que visem a formação de pianistas experts na prática do PBI. 

 
Palavras-chave: cognição; expertise musical; piano brasileiro improvisado; 

 

 1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

  

 Os estudos sobre a aquisição de expertise musical no campo das ciências cognitivas 

vêm sendo realizados considerando diferentes tipos de repertório, como a música de concerto 

europeia e o jazz norte-americano (Lehmann, Sloboda & Woody, 2007). Entretanto, uma 

quantidade bastante reduzida de pesquisas nesta área foram feitas considerando um repertório 

musical produzido no Brasil. No contexto da música popular instrumental brasileira 

improvisada (MPIB), este número parece ser ainda mais escasso, o que justifica a execução 

do presente projeto. 

 A música popular instrumental brasileira (MPIB) pode englobar uma grande 

variedade de gêneros e estilos musicais. Sendo destinada ao entretenimento, as peças musicais 

compostas neste contexto em geral apresentam curta duração, muito embora possam infringir 

estes limites e tangenciar com a música de concerto, em especial quando o conteúdo musical 

chega a um grau maior de sofisticação estética e complexidade formal. Situada num contexto 

urbano, moderno, transmitida por meios de comunicação transnacionais e consumida por um 

público heterogêneo, tem a característica de ser executada apenas por instrumentos ou mesmo 

pela voz, porém, sem a preocupação da veiculação de um texto literal (Rodrigues, 2006). 

 No caso específico de pianistas, Lehmann, Sloboda e Woody (2007) afirmam que a 

aquisição de expertise musical no curso do desenvolvimento musical desses indivíduos é 

construída a partir do domínio de habilidades cognitivas distintas. Assim, em pianistas 

especialistas em música de concerto europeia, por exemplo, a aquisição da expertise musical 

parece estar mais relacionada ao desenvolvimento de altas habilidades de leitura à primeira 
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vista, técnicas corporais relacionadas à aquisição de velocidade na execução, práticas 

deliberadas individuais com foco em aspectos interpretativos das obras a serem estudadas, 

entre outras, enquanto que os pianistas de música considerada popular (como o jazz, por 

exemplo), parecem desenvolver uma expertise musical relacionada a altas habilidades de 

improvisação, amplo domínio do idioma de cifragem1, desenvolvimento de ouvido 

harmônico2, práticas deliberadas em grupo, com foco na improvisação da peça a ser 

executada, entre outras. Segundo os autores, a aquisição da expertise musical parece, portanto, 

estar relacionada com o contexto musical a ser desenvolvido pelo pianista, a partir de 

variáveis como o tipo de repertório a ser trabalhado, a forma com que eles desenvolvem seus 

estudos deliberados no curso de suas carreiras musicais, a forma com que eles atribuem 

significado à própria música e ao próprio fazer musical. 

 Nesse sentido, quais seriam as habilidades cognitivas que estariam relacionadas à 

aquisição da expertise de pianistas na prática do piano brasileiro improvisado (PBI)3 ? Existe 

alguma expertise musical relacionada à prática desse tipo de repertório? O objetivo do 

presente projeto de pesquisa, portanto, é investigar as estratégias cognitivas empregadas por 

pianistas para a aquisição de expertise musical na prática do PBI. A partir da Nova Filosofia 

da Educação Musical proposta por David Elliot, espera-se que sua realização contribua para a 

criação de cursos de piano que visem a formação de pianistas experts no contexto musical em 

questão. 

  

 2. JUSTIFICATIVA  

  

A prática do ensino da MPIB parece ser bastante recente no Brasil. Este ano 

aconteceu o Primeiro Encontro Brasileiro de Música Popular na Universidade, promovido 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 11 a 15 de maio de 2015. Nessa ocasião, 

encontraram-se docentes, alunos e estudiosos de nossa música, com o intuito de discutir o 

estado da arte do ensino de música popular em nossas universidades. Entre os participantes do 

simpósio estavam nomes como Ivan Vilela (Universidade de São Paulo), Cliff Korman 

(Universidade Federal de Minas Gerais), Leandro Maia (Universidade Federal de Pelotas, 

RS), Carlos Sandroni (Universidade Federal da Paraíba), Pedro Aragão (Universidade Federal 

                                                
1 A cifragem harmônica se refere a uma simbologia empregada por estes músicos para a montagem de acordes, 
2 O desenvolvimento do ouvido harmônico se refere a capacidade que o músico adquire de reconhecer notas, 
acordes, sequências e melodias por meio de uma representação mental da “cena” auditiva (Lehmann, Sloboda & 
Woody, 2007).  
3 Por questões de delimitação metodológica, optou-se, no presente projeto de pesquisa, o uso do termo 
“aquisição da expertise na prática do piano brasileiro improvisado (PBI)”, que, em termos gerais, se refere à 
aquisição da expertise do pianista no contexto da música popular instrumental brasileira, conforme a definição 
de Rodrigues (2006).  
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do Rio de Janeiro), Antônio Rafael Carvalho dos Santos (UNICAMP), um dos criadores do 

curso de música popular nessa universidade, entre outros. Este encontro foi de fundamental 

importância para o cenário musical acadêmico brasileiro. Muitas foram as discussões sobre a 

criação de cursos de música popular no Brasil, e vários trabalhos de pesquisa foram 

apresentados por mestrandos, doutorandos e pesquisadores experientes na área. Como bem 

levantou Phillipe Tag, em seu artigo intitulado Analysing popular music: theory, method and 

practice, de 1982, um dos problemas iniciais envolvidos em qualquer campo de estudo é a 

atitude de incredibilidade por parte de pesquisadores tradicionalistas, habituados a um olhar 

científico mediante o paradigma temporal no qual eles estão inseridos. Segundo o autor, o 

estudo sistemático da música popular não é exceção a essa regra. Tagg ainda argumenta que, 

após a Primeira Conferência Internacional de Pesquisa em Música Popular, ocorrida em 

Amsterdam (Holanda), em junho de 1981, o jornal Times publicou uma notícia ironizando o 

evento, no sentido de não ser possível a realização de estudos fundamentados 

epistemologicamente sobre um assunto que envolvia diversão: “em meio a queijos e vinhos, 

homens sérios e jovens mulheres portando cavanhaques e óculos discutirão questões de 

fundamental importância para a vida humana como deus, moralidade e os significados do 

recente trabalho autoral de Bob Dylan”. Trata-se de uma questão que na época infringia as 

leis da pesquisa musicológica, como se a música “séria” (de concerto) fosse passível de ser 

contextualizada, analisada e discutida, enquanto a música popular, que se restringia àquela 

música transmitida oralmente nas ruas, pontos de ônibus, esquinas, bares e boates não 

representasse algo importante para o contexto no qual ela estava inserida. 

 Entretanto, o filósofo da educação musical e professor da Universidade de Nova 

York David Elliott, em seu livro intitulado Music matters: a new philosophy of music 

education, questiona o pensamento da educação musical como mera educação estética. 

Segundo ele, é importante o pensamento crítico sobre as contribuições do passado e do 

presente para a filosofia da educação musical, no sentido de que os educadores e 

pesquisadores da área mapeiem esse campo do conhecimento a partir da construção de uma 

proposta de ensino embasada em evidências sólidas de onde se está e aonde se quer chegar. 

Assim, o autor apresenta cinco possíveis significados do termo educação musical e o que cada 

um deles implica para o ensino-aprendizagem do estudante de música, conforme indica a 

tabela abaixo: 
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Tabela 2: os cinco possíveis significados do termo educação musical e o que cada um deles implica para o 
ensino-aprendizagem do estudante de música (Elliot, 1995): 
 

Expressão Significado 
Educação em música Ensino-aprendizagem do fazer e ouvir música 

Educação sobre música Ensino-aprendizagem dos conhecimentos formais em música 
(composição, história, apreciação, teoria, etc.). 
 

Educação para música Preparação de professores, compositores e intérpretes para o fazer 
musical 
 

Educação por meio da música Influência e efeitos da música nas diferentes áreas do saber (auxílio 
no ensino da matemática, aprimoramento de propriedades de 
atenção, memória, etc.). 
 

Educação com o objetivo de 
formação profissional 

Aquisição de credenciais e reputação no campo do ensino da música, 
proporcionando conhecimentos a outrem acerca dos quatro 
significados acima. 

 

  

Ainda, o autor apresenta várias razões pelas quais a educação musical exige e merece 

pensamento crítico. Segundo o Elliot (1995): 

•  A mera observação e experimentação sobre o que os professores de música fazem 

em sala de aula é algo incompleto para a compreensão da educação musical como um todo; 

•  Atualmente, há uma ausência de clareza acerca da finalidade e do público para qual 

a educação musical é direcionada;  

•  É importante que se realizem estudos no intuito de verificar as semelhanças e 

diferenças da educação musical com disciplinas como matemática, química, etc.; 

•  Existe uma necessidade de averiguação mais profunda sobre objetivos, estratégias, 

modelos e planos em relação ao rigoroso sistema de crenças estabelecido sobre a educação 

musical; 

•  Professores de música hoje ensinam sobre intenso escrutínio do público; 

•  As bases conceituais da educação musical já foram estabelecidas; portanto, já há 

hoje um respeito à herança filosófica na direção de evitar um direcionamento incorreto para a 

questão; 

•  Em todas as sociedades humanas existe música, e a política ainda continua a negar a 

educação musical no ensino público; 

•  Segundo Aristóteles, “não é fácil determinar a natureza da música ou o porquê 

alguém deveria ter conhecimento sobre ela". 

 

 Por fim, o autor enfatiza que a música deve ser entendida em relação aos 
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significados e valores evidenciados no verdadeiro fazer musical e no ato de ouvir música em 

contextos culturais específicos. Nesse sentido, a realização do primeiro MUSPOPUNI foi 

imprescindível para a promoção do pensamento crítico acerca do ensino da música popular no 

Brasil, ainda que em nosso país exista este preconceito por parte de pesquisadores da dita 

“música séria”. Desse modo, não só as práticas de música popular podem refletir mais do que 

o simples fazer musical em seu valor estético per se, mas também o conjunto de 

comportamentos humanos que refletem valores, hábitos e riqueza de uma cultura. 

 A partir da reflexão acima, este projeto de pesquisa foi criado no intuito de preencher 

essa lacuna de escassez de estudos sobre a nossa própria música, com vistas à uma educação 

em, sobre, para e por meio de música e visando à formação de profissionais qualificados para 

a prática do piano brasileiro improvisado (PBI) em nosso país. Ele será desenvolvido na 

Universidade Federal do Paraná, dentro do GRUME – Grupo de Pesquisa Música e Expertise, 

vinculado ao curso de graduação e pós-graduação em música dessa universidade. 

 

 3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Expertise 

 Um expert pode ser definido como alguém muito habilidoso que possui 

conhecimento diferenciado em alguma atividade específica. Segundo Eriksson (2006), trata-se 

de alguém amplamente reconhecido como confiável fonte de conhecimento, técnica ou 

habilidade, cujo julgamento concedido é feito por autoridade e status pelo público ou por seus 

pares, que geralmente possuem extensa e/ou intensa experiência por meio da prática e do 

estudo em um determinado campo de atuação. O autor ainda conceitua a expertise como um 

constructo que se refere a características, habilidades e conhecimentos que distinguem experts 

de novatos e pessoas com menos experiência e define uma performance em nível de expert 

como aquela que reflete um desempenho humano em nível de excelência em tarefas 

representativas que captam a essência de uma respectiva área (Ericsson, 2006).  

 Chi (2006), em seu capítulo intitulado Two approaches to the study of experts’ 

characteristics, aponta que há no senso comum uma definição que caracteriza um expert 

como sendo alguém mais “inteligente” que um não expert. Tal definição vincula algumas 

afirmações teóricas. A primeira refere-se a experts como sendo pessoas que adquiriram mais 

conhecimento em uma área ou domínio e que esse conhecimento foi construído de forma 

organizada ou estruturada. A segunda refere-se a capacidades fundamentais e habilidades de 

domínio geral dos experts e não experts como sendo similares. A terceira maneira refere-se às 

diferenças nas performances dos experts e não experts com sendo determinadas pela forma 
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sobre como o conhecimento é representado. A partir dessa premissa, a autora resume as 

características dos modos pelos quais os experts se sobressaem e das maneiras pelas quais eles 

falham no intuito de alcançar o objetivo de suas metas, em função das expectativas do senso 

comum. Chi ainda classifica as habilidades de um indivíduo conforme os níveis de expertise 

que pode alcançar em tarefas quotidianas, conforme a tabela 1 abaixo: 

 
Tabela 1: Classificação das habilidades de um indivíduo conforme os níveis de expertise que pode alcançar 
em tarefas quotidianas (Chi, 2006): 
 

Classificação Características 

Ingênuo Alguém totalmente ignorante em uma área ou domínio 
 

Novato Alguém que é novo, em período probatório, que vivenciou uma mínima 
exposição a uma área ou domínio 

Iniciado Um novato que tenha passado por alguma cerimônia de iniciação referente a 
instruções introdutórias a uma área ou domínio. 

Aprendiz Alguém que está aprendendo. Trata-se de um aluno que está em período de 
passagem por um programa de instrução além do nível introdutório. 
Tradicionalmente, o aprendiz é imerso em uma área ou domínio por meio de 
convivência e assessoria de alguém em nível superior. A duração do 
aprendizado neste nível depende da área ou domínio em questão 

Trabalhador (não 
aprendiz) 

Alguém que consegue exercer um trabalho diário sem supervisão, muito 
embora trabalhe sob as ordens de um superior. Trata-se de um indivíduo 
experiente e confiável, que tenha alcançado um certo nível de competência 
naquilo que faz. Em função de altos níveis de motivação no exercício da 
profissão, é possível que um indivíduo com estas características permaneça 
neste nível de proficiência por toda a vida 

Expert trata-se de indivíduos de destaque, brilhantes no que fazem, altamente 
reconhecidos por pares, julgados como incomuns, precisos e confiáveis, cuja 
performance mostra habilidade consumada e economia de esforço nas tarefas 
que executam. Conseguem lidar efetivamente com certos tipos raros de 
resolução de problemas para casos complicados. Um expert é alguém que 
possui habilidades especiais ou conhecimento derivado de experiência 
extensiva em algumas subáreas do conhecimento 

Mestre tradicionalmente é qualquer indivíduo trabalhador ou expert que também é 
qualificado para ensinar aqueles em nível inferior. Um mestre é alguém que 
pertence a uma elite de experts, considerados por julgamentos que estabelecem 
regulamentações, padrões ou ideais. Um mestre pode ser um expert que é 
considerado pelos pares como sendo “o” expert ou o expert real, especialmente 
ao considerá-los portadores de conhecimentos específicos em algumas subáreas 
do conhecimento 
 

 

 A autora também traça um perfil comportamental que esclarece alguns modos pelos 

quais os experts se sobressaem em suas atividades quotidianas, a partir do apontamento de 

algumas características: 

- Experts sobressaem-se de modo a gerar/produzir melhores resultados em tarefas de 

resolução de problemas; 

- Experts conseguem detectar e reconhecer características que os novatos não 

conseguem nos problemas a serem solucionados; 
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-  Experts passam grande parte do tempo analisando problemas qualitativamente e 

desenvolvendo representações mentais oriundas de domínios específicos; 

-  Experts detêm uma maior precisão na resolução de problemas em habilidades de 

automonitoramento, demonstrando habilidades em detectar erros, bem como certo status 

oriundo de sua própria compreensão; 

-  Experts são mais bem sucedidos em escolhas de estratégias apropriadas para a 

resolução de problemas; 

-  Experts são mais oportunistas na utilização de recursos (informações disponíveis) 

para a solução de problemas; 

-  Experts têm maior capacidade de recuperação da informação do que os novatos, por 

meio de automação (desenvolvimento de tarefas de maneira mecânica, incorporada e 

bem estabelecida), bem como o controle cognitivo de situações em que isso é exigido; 

 

 Em relação às maneiras pelas quais os experts falham (não superam os novatos), a 

autora apresenta algumas características comportamentais, como: 

- Experts geralmente são limitados ao domínio de um campo específico; 

- Experts podem perder a noção de controle na realização de uma tarefa por 

excesso de confiança; 

- Experts fazem vista grossa ou deixam de perceber nuances e detalhes que os 

novatos conseguem, devido à mecanização de seus processamentos cognitivos; 

- Experts dependem de um contexto para a resolução de problemas dentro de um 

domínio específico; 

- Experts apresentam falta de flexibilidade, no sentido de resistirem às mudanças 

de estratégias, às vezes, necessárias para a resolução de problemas; 

- Experts apresentam previsões, julgamentos e conselhos imprecisos em relação a 

algo feito pelos novatos e, geralmente, não conseguem atingir às suas 

perspectivas de maneira precisa, ou seja, quanto mais expertise um indivíduo 

alcançar, mais difícil será entender como um novato pensa; 

- As opiniões de experts na resolução de problemas costumam ser enviesadas pela 

óptica de seu campo de atuação específico; 

 

 Em algumas áreas, existem critérios objetivos para a definição de um expert, que 

podem ser identificáveis facilmente, uma vez que indivíduos com essas características são 

capazes de exibir com clareza desempenhos acima da média em tarefas representativas dentro 

do campo, área, domínio ou atividade em questão. No presente projeto de pesquisa, a 
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expertise a ser investigada se aplicará ao contexto da música e, por esta razão, será assim 

denominada expertise musical. 

  

 Expertise musical 

 Os estudos sobre a aquisição de expertise musical no campo das ciências cognitivas 

vêm sendo realizados considerando diferentes tipos de repertório, como a música de concerto 

europeia e o jazz norte-americano (Lehmann, Sloboda & Woody, 2007). Os autores afirmam 

que a aquisição de expertise musical no curso do desenvolvimento de pianistas é construída a 

partir do domínio de habilidades cognitivas distintas. Assim, em pianistas especialistas em 

música de concerto europeia, por exemplo, essa aquisição parece relacionar-se a altas 

habilidades de leitura à primeira vista, técnicas corporais relacionadas à aquisição de 

velocidade na execução, práticas deliberadas individuais com foco em aspectos interpretativos 

das obras a serem estudadas, entre outras, enquanto pianistas de música popular (como o jazz, 

por exemplo) parecem desenvolver uma expertise musical relacionada a altas habilidades de 

improvisação, amplo domínio do idioma de cifragem, desenvolvimento de ouvido harmônico, 

práticas deliberadas em grupo, com foco na improvisação da peça a ser executada, entre 

outras. Para Lehmann, Sloboda e Woody (2007), a aquisição da expertise musical parece estar 

relacionada ao contexto musical a ser desenvolvido por pianistas, a partir de variáveis como o 

tipo de repertório a ser trabalhado, a forma com que eles desenvolvem seus estudos 

deliberados no curso de seus estudos musicais, a forma com que eles atribuem significado à 

própria música e ao próprio fazer musical, entre outras. Assim, um músico expert em música 

de concerto europeia desenvolve habilidades cognitivas específicas ao domínio deste tipo de 

repertório musical, enquanto um músico especialista em jazz norte-americano desenvolve 

outras habilidades. 

 Nesse sentido, quais seriam as habilidades cognitivas envolvidas na aquisição da 

expertise musical no contexto da música instrumental brasileira improvisada? A partir da 

hipótese de que a aquisição de altas habilidades musicais por pianistas no desenvolvimento de 

uma expertise musical parece estar relacionada a um contexto (repertório) musical específico, 

é possível existir uma expertise musical especificamente associada a este tipo de repertório. 

Esse assunto será discutido a seguir. 

  

 Música popular instrumental brasileira (MPIB) 

  

A diversidade de ritmos e gêneros brasileiros dificulta a busca de uma definição 

precisa para o chamado jazz brasileiro ou música popular instrumental brasileira. Em um 
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contexto amplo, pode-se caracterizar este estilo musical como uma música improvisada 

segundo uma estética jazzística, mas com a implementação de ritmos brasileiros (Bezerra, 

2001). Esta definição vai ao encontro do pensamento de membros do Zimbo Trio em 

entrevista concedida a Vitor Lopes Leite (2012), em que classificam o jazz brasileiro ou 

música popular instrumental brasileira como uma forma de interpretação da música brasileira 

com características livres, de liberdade e improviso. 

 Em seu artigo de 2005, intitulado Jazz, música brasileira e fricção de musicalidades, 

Piedade (2006) define a música instrumental brasileira (também conhecida como jazz 

brasileiro, principalmente no cenário internacional) como um gênero da música popular 

brasileira que possui como característica fundamental uma tensão com o jazz norte-americano 

e uma tensão com a MPB. Para o autor, trata-se de uma fricção de musicalidades4. Neste 

sentido, a musicalidade jazzística refere-se à sua internacionalidade e multiculturalidade 

(devido ao fato de englobar uma comunidade de pessoas de todo o mundo) e, por isso, 

permite o diálogo de músicos pertencentes a diferentes culturas. Já a nossa música 

instrumental, ao mesmo tempo em que é influenciada altamente por essa musicalidade 

jazzística comum a todo o planeta, busca incessantemente afastar-se da musicalidade norte-

americana, por meio da articulação de uma musicalidade específica brasileira. Essa fricção é 

caracterizada em nossa música como uma situação na qual as musicalidades dialogam, mas 

não se misturam, uma vez que as fronteiras musical-simbólicas não são atravessadas, mas são 

objetos de uma manipulação que reafirma essas diferenças. 

 Segundo o autor, um dos elementos característicos da prática musical instrumental 

brasileira é a exclusão (em grande parte dos casos) do uso da letra, que não deixa de lado o 

uso da voz, mas a utiliza como um instrumento, envolvendo uma questão de hierarquia que 

denuncia um aspecto da tensão entre a música instrumental e a música dita popular brasileira: 

a posição “superior” em que se encontra o cantor em relação aos instrumentistas que o 

acompanham”. Existem algumas exceções no que se refere ao uso da letra na música 

instrumental brasileira. Apesar de comporem e cantarem canções, alguns artistas como Joyce, 

Dori Caymmi e Toninho Horta, por exemplo, são tidos como artistas da música instrumental 

brasileira. Trata-se de músicos imersos no universo da música instrumental, uma vez que 

mantêm lastro indelével de pertencimento a este gênero musical. Entre tais marcas, ressalta-se 

o destaque dos músicos acompanhantes e suas improvisações, a concepção harmônico-

melódica das canções, os arranjos que empregam técnicas e formas jazzísticas, entre outras 

(Bastos & Piedade, 2006). 

                                                
4 Para Piedade (2005), musicalidade é um conjunto de elementos musicais e simbólicos, profundamente imbricados, 
que dirige tanto a atuação quanto a audição musical de uma comunidade de pessoas. 
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 O surgimento da música instrumental brasileira considerada por Bastos e Piedade 

acontece mais fortemente nos anos sessenta, quando a bossa nova começa a influenciar 

fortemente a música mundial (principalmente o jazz norte-americano) e também uma geração 

de instrumentistas brasileiros que já era influenciada pelo jazz. Estes músicos formaram 

grupos que tocavam um repertório de bossa nova e jazz instrumental e muitos tinham na 

formação clássica jazzística de trio (piano, contrabaixo e bateria), como o Tamba Trio, Zimbo 

Trio, Milton Banana Trio, Jongo Trio, Bossa Três, Sambalanço e outras formações, como o 

Quarteto Novo (de Hermeto Paschoal), samba-jazz e os Copa 5, entre outros. De maneira 

geral, os temas utilizados na prática da música instrumental brasileira contemplam duas 

categorias de composições musicais: (a) temas compostos especificamente para execução 

instrumental, como os casos de composições de Cesar Camargo Mariano, André Mehmari e 

Yamandu Costa e (b) canções que são executadas em versões instrumentais e recebem 

tratamento jazzístico no que diz respeito à forma e ao arranjo, mas que originalmente foram 

compostas como canções, como os arranjos do Zimbo Trio para Garota de Ipanema, 

Corcovado e Wave, de Tom Jobim, que, apesar de serem canções, são executadas também em 

sua forma instrumental. 

 De acordo com Kiefer (1986), é ponto pacífico entre os musicólogos que a modinha 

e o lundu são as raízes principais da música popular brasileira. A modinha, com uma 

característica rítmica acentuada, formou uma das bases da música popular brasileira. Bastos e 

Piedade (2006), neste sentido, afirmam que o lirismo melancólico da modinha faz-se presente 

nos temas e improvisos do choro e da música instrumental. Porém, foi no choro que surgiram 

os principais traços do jazz brasileiro. Em termos formais, o choro tem normalmente três 

partes e caracteriza-se por ser necessariamente modulante. Geralmente, trata-se de um tipo de 

forma rondó, sendo característica a competição e a improvisação. Um aspecto comum entre o 

jazz e o choro é, sem dúvida, a improvisação generalizada e o caráter de interação entre os 

músicos na performance. No jazz brasileiro, a forma do improviso está diretamente ligada à 

do jazz norte-americano. 

 Uma das principais diferenciações entre o choro e o jazz brasileiro é a forma do 

improviso. Enquanto no choro o improviso dá-se por aspectos de variações do tema principal, 

no jazz brasileiro ele é estabelecido por estruturas tipo chorus, isto é, o improviso é realizado 

sobre uma base harmônica padrão. Assim, o jazz brasileiro parece manter suas caraterísticas 

peculiares, mesmo quando se toca choro (Bastos & Piedade, 2006). Todavia, foi com o 

surgimento da bossa nova que os principais grupos de jazz brasileiro se destacaram. Assim, ao 

mesmo tempo em que a bossa nova se tornava conhecida no mundo, toda uma geração de 

instrumentistas influenciados pelo jazz envolvia-se com este gênero no Brasil. 
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 Outra definição acerca do jazz brasileiro que contempla aspectos relacionados à 

performance e à historicidade deste gênero musical pode ser encontrada na dissertação de 

mestrado de Késia Rodrigues (2002), intitulada Música popular instrumental brasileira (1970 

- 2005): uma abordagem subsidiada pelo estudo da vida e obra de oito pianistas, 

desenvolvida junto ao programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro. Em sua pesquisa, Rodrigues faz um estudo do segmento musical 

identificado como música popular instrumental brasileira no período histórico entre os anos 

1970 e 2005, subsidiado por uma observação da vida e obra dos pianistas André Mehmari, 

Antonio Adolfo, César Camargo Mariano, Claudio Dauelsberg, Egberto Gismonti, Hermeto 

Pascoal, Leandro Braga e Luiz Eça. A partir da proposta de identificação de elementos das 

raízes musicais brasileiras e a fusão destes com elementos herdados do jazz, da música erudita 

e também de outras culturas como característica comum da linguagem musical dos expoentes 

deste segmento musical, são apresentadas biografias, seguidas de considerações analíticas de 

uma peça de cada pianista citado. Pela peculiaridade da prática comum da música popular, o 

estudo de Rodrigues privilegiou a abordagem das obras dos pianistas mediante a escuta de 

suas gravações. Além disso, dada a recente abordagem bibliográfica sobre este tema, 

depoimentos de músicos e jornalistas ligados a este meio musical foram recolhidos em 

entrevistas ao longo do período da pesquisa. O estudo também apresenta descrições dos 

álbuns de carreira solo dos pianistas abordados, referentes ao período entre os anos 1970 e 

2005, contemplando, ainda, uma listagem de pianistas expoentes da música popular 

instrumental brasileira no período histórico citado. 

 Inicialmente, Rodrigues traça um histórico dos anos 50/60, buscando uma 

compreensão sobre o contexto da música brasileira no início dos anos 70 e explicando 

gêneros e movimentos que surgiram na década de 60 e misturas estilísticas que culminaram 

na origem da chamada música popular instrumental brasileira (MPIB) nos anos 70. Depois, 

argumenta sobre como esses estilos subdividem-se em outros no decorrer das décadas de 70, 

80 e do intervalo entre 1990 e 2005, assim como comenta sobre vários grupos que se 

destacaram nos dados períodos, clarificando ainda como foi a relação dos estilos e seus 

grupos representantes com a mídia, com a situação política brasileira e com o mercado 

fonográfico nos períodos citados. De acordo com Rodrigues: 



 

 13 

 

 
“Então, podemos, a princípio e de forma bem generalizada, considerar a música popular 
instrumental brasileira como uma música destinada ao entretenimento, podendo englobar 
grande variedade de gêneros e estilos e as peças musicais em geral apresentam curta 
duração, podendo infringir estes limites e tangenciar com a música de concerto, em 
especial quando o conteúdo musical chega a um grau maior de sofisticação estética e 
complexidade formal. Situada num contexto urbano, moderno, transmitida por meios de 
comunicação transnacionais e consumida por um público heterogêneo, tem a 
característica de ser executada apenas por instrumentos, ou mesmo pela voz, porém sem a 
preocupação da veiculação de um texto literal” (Rodrigues, 2006). 

 

 Em um paralelo com a definição de Piedade (2006) sobre o jazz brasileiro, a autora 

argumenta que a MPIB tem uma faceta componente da diversidade da música popular 

brasileira, que seguiu sua trajetória desde fins do século XIX, ao apresentar a dinâmica de 

surgimento e desenvolvimento de diversos gêneros e estilos, como o choro, o frevo e o 

maxixe e também a música dos jazz-bands, das orquestras de gafieira, dos grupos 

instrumentais da bossa nova e das novas tendências estéticas surgidas a partir da década de 

setenta. Sendo assim, esta música conheceu, a partir dessa década, um processo de renovação 

de sua linguagem e desenvolvimento de uma identidade musical própria e original. Foi essa 

evolução na linguagem da MPIB que, de certa forma, representou um rompimento com a 

tradição samba-jazz herdada da bossa nova, caminhando, assim, para “uma linguagem mais 

misturada e mais ampla”. De maneira predominante, o caminho trilhado na década de oitenta 

pela música popular instrumental brasileira foi o de novas fusões, seguindo a tendência de 

globalização representada em música pela estética fusion. Destacaram-se também, na década 

de oitenta, os trabalhos ligados à pesquisa e à experimentação de novas linguagens musicais, 

novas sonoridades e novas formações instrumentais e, atualmente, essa linguagem musical 

ainda passa por uma tendência de conscientização em direção à nacionalização. 

 Em termos de experts da MPIB, em seu artigo intitulado Música instrumental – o 

caminho do improviso à brasileira, Ana Maria Bahiana (1979) chama atenção para dois 

compositores que, segundo ela, foram os precursores da música instrumental brasileira 

improvisada: Egberto Gismonti e Hermeto Paschoal. 

 Fluminense do Carmo, mas criado em Nova Friburgo, Egberto Gismonti apareceu na 

fase final dos festivais de 69-70 executando, ao piano e ao violão, um tipo de música que 

revelava sua formação de conservatório e suas preocupações com a elaboração de arranjos. 

Durante alguns anos, seguiu essa linha composicional: a criação de intrincadas peças em que a 

improvisação jazzística era controlada pelo preciosismo da ourivesaria orquestral, 

aproximando-se ora mais da canção, ora dos processos “eruditos” para a sua produção 

musical. A partir de 1974, Egberto uniu a liberdade do improviso e a elaboração do arranjo às 
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citações de música brasileira. Nos anos seguintes, aprimorou esta fusão de estilos musicais e 

trouxe-a mais perto de uma originalidade que não devia nada aos patronos inaugurais do 

bossa/jazz e instaurou uma nova categoria, uma nova língua musical expressa por meio da 

execução instrumental. Para Egberto, a liberdade essencial do improviso é entendida em si 

mesma, sem pagar tributo a nenhuma forma já estabelecida – como o jazz. Os procedimentos 

musicais deste compositor são originais e próprios, obedecem aos impulsos e controles de seu 

criador e só podem ser chamados de jazzísticos, se o termo jazz estiver associado ao sinônimo 

exato de improviso e livre associação musical, o que não seria verdadeiro. Egberto obteve 

uma bem sucedida e premiada carreira no exterior, através do selo alemão ECM, dedicado ao 

jazz e música de vanguarda.  

 Outro expert da MPIB apontado por Bahiana (1979) é Hermeto Paschoal. Paraibano 

de Lagoa da Canoa alcançou improvisos com alto nível de complexidade por meio do 

desenvolvimento de outras habilidades musicais. Por conta de sua criação em uma família de 

músicos, em meio a forrós e xaxados, o compositor profissionalizou-se cedo como 

instrumentista de rádio, sendo integrante dos “regionais” que acompanhavam cantores em 

Caruaru e Recife. Radicado no Rio desde 1958, tocava em rádios e casas noturnas, expondo-

se à prática de diversos gêneros musicais, como o samba-canção, o choro e o jazz, revezando-

se no piano, acordeom, sax e flauta. Anos depois, era instrumentista do Quarteto Novo, ao 

lado de Airto Moreira, Theo de Barros e Heraldo do Monte, no acompanhamento de Geraldo 

Vandré. Pouco tempo depois, ia para os Estados Unidos a convite de Airto, onde se tornou 

uma figura admirada por Miles Davis. Assim como Egberto, teve uma carreira respeitada 

como músico, compositor e arranjador no meio do jazz. Segundo Bahiaha (1979), sua música 

é uma torrente de livre associações, em que a prática do improviso desenvolve-se a partir de 

uma retomada aos xaxados e xotes da infância e da adolescência, citando ainda o choro, o 

regional de sua juventude. E como Egberto, mas por caminhos e resultados diversos, tira do 

jazz a exclusividade e a sinonímia do improviso e encontra outras alternativas para a prática 

instrumental no Brasil. 

 A partir das histórias de vida de Egberto Gismonti e Hermeto Paschoal, é possível 

inferir que a aquisição de diferentes tipos de habilidades musicais por ambos está relacionada 

a algumas variáveis que podem perfeitamente ser estudadas na área da cognição musical, no 

intuito de entender a natureza e o percurso do aprendizado musical desses compositores. Estas 

variáveis parecem relacionar-se a: (a) uma formação musical bastante variada, que parece ter 

sido fortemente influenciada pelo contexto cultural nos quais esses músicos estavam 

inseridos; (b) o fato de tratar-se de compositores multi-instrumentistas que parecem lidar com 

a aquisição de habilidades musicais de maneira mais geral do que habilidades específicas 
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relacionadas à prática de um único instrumento; (c) o fato de esses músicos abdicarem de uma 

formação peculiar, dando a suas músicas um caráter pessoal e intrínseco. 

 Pelo fato de a MPIB possuir como característica peculiar o improviso e pelo fato de 

ela ter sido influenciada diretamente pelo jazz norte-americano, como aponta Piedade (2005), 

na sequência, será apresentado um modelo cognitivo desenvolvido nos Estados Unidos, na 

tentativa de explicar os processos psicológicos que ocorrem na mente do músico em situações 

de improvisação. Acredita-se que esse modelo possa contribuir para a compreensão da 

natureza e da aquisição de uma expertise relacionada especificamente à prática do piano 

brasileiro improvisado. 

 

 Um modelo cognitivo aplicado à prática da improvisação musical 

  

Improvisação é um termo que possui amplas definições que foram refletidas, 

construídas e reelaboradas ao longo do percurso histórico, em diferentes contextos e práticas 

musicais. No presente projeto de pesquisa, a improvisação musical pode ser definida como 

uma composição extemporânea, elaborada in loco por um ou mais executantes de música. 

Geralmente, nesse tipo de repertório musical improvisa-se sobre um tema construído a partir 

de determinada melodia que acompanhe o curso de uma sucessão de acordes, muito embora 

também se improvise sem qualquer ponto de partida preexistente (Allorto, 1996). 

 Uma outra definição acerca do termo também pode ser encontrada no capítulo 

intitulado Improvisation, redigido por Barry Kenny e Martin Gellrich, presente no renomado 

livro The science and psychology of music performance, organizado por Richard Parncutt, 

professor de musicologia sistemática da Universidade de Graz (Áustria) e Gary McPherson, 

professor de educação musical e psicologia da performance musical da Universidade de 

Melbourne (Austrália). Em seu texto, Kenny e Gellrich (2002) definem a improvisação 

musical como o conjunto de decisões tomadas pelo intérprete com as restrições temporais da 

própria performance. 

 Com relação à atividade mental envolvida na prática da improvisação, Azzara e 

Grunow (2006) alegam que, no campo da música, a improvisação apresenta semelhanças com 

a composição, sugerindo que ambas as práticas pressupõem um processo criativo e cognitivo, 

considerando-as como expressões espontâneas de ideias musicais significativas. Nessa 

direção, o renomado pesquisador John Sloboda, em seu livro The musical mind: the cognitive 

psychology of music, publicado em 1985, afirma que, quando o musicista improvisa, partes de 

seu córtex pré-frontal são ativadas, de modo que do ponto de vista cognitivo, essa atividade 

está associada a uma atividade escolar, no sentido de que essas partes envolvem 
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planejamento, execução e implementação de tarefas e/ou resolução de problemas. O autor 

ainda afirma que o improvisador não conta com tempo suficiente para escolher e analisar 

possibilidades quando está executando seu improviso, servindo-se da primeira solução que 

julgar a mais adequada para aquele momento, enquanto na composição, o músico tem tempo 

o suficiente para testar soluções diferentes até que encontre aquela que seja mais funcional no 

momento de execução de sua performance. 

 Para Thompson e Lehmann (2004), a improvisação está mais associada à leitura à 

primeira vista de uma partitura que à composição musical. Para estes autores, a improvisação 

e a leitura à primeira vista exigem prática e acúmulo de conhecimento prévio para sua 

execução, e os processos temporais influenciam em sua qualidade, isto é, em ambas as 

atividades não há uma quantidade considerável de tempo disponível para a tomada de 

decisões durante a performance. A partir de uma reflexão sobre esse acúmulo de 

conhecimento prévio, é possível supor que, assim como qualquer outra habilidade musical, a 

aquisição de expertise na prática da improvisação parece estar relacionada a uma prática 

deliberada, conforme os pressupostos estabelecidos por Ericsson (2006). 

 No intuito de verificar como um indivíduo adquire expertise na prática da 

improvisação musical, Lehmann, Sloboda e Woody (2007) identificam como um elemento de 

fundamental importância para a execução de uma improvisação o estudo prévio do estilo no 

qual se pretende improvisar, sobretudo em relação a aspectos musicais relacionados à 

harmonia, uso de escalas e estrutura da peça a ser trabalhada pelo músico. Para os autores, 

uma improvisação jazzística deve ser pensada verticalmente, uma vez que é construída sobre 

acordes e requer do improvisador a identificação de suas funções tonais, do modo e das 

cadências musicais a serem empregadas. Essa construção é mediada pela análise musical.  

 Em um estudo conduzido por Hargreaves, Cork e Setton (1991), pianistas de jazz 

profissionais e semiprofissionais foram requisitados a improvisar sobre uma base harmônica 

e, imediatamente após esta prática, os instrumentistas de ambos os grupos foram questionados 

sobre o que pensavam durante a improvisação. Os resultados encontrados pelos autores 

apontam que os pianistas semiprofissionais não conseguiram identificar com exatidão o que 

pensavam no momento da improvisação, mostrando que não estavam totalmente conscientes 

das progressões harmônicas e cadências que executaram, resultando, assim, em frases 

relativamente curtas e com poucos ornamentos. Em contrapartida, os músicos profissionais 

conseguiram responder à questão com maior clareza e precisão, fornecendo detalhes sobre 

como as progressões harmônicas e cadências foram executadas. A conclusão do estudo foi a 

de que uma preparação adequada do instrumentista para a execução de uma improvisação 

mais elaborada abrange a prática de um estudo deliberado prévio. 
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 Segundo Kenny e Gellrich (2002), a improvisação pode ser tratada como uma arte 

por excelência que requer não somente uma vida de preparação por um amplo espectro de 

experiências formativas musicais e não musicais, mas também habilidades ecléticas e 

sofisticadas. Esses autores propõem um modelo cognitivo para o estudo da improvisação, com 

a hipótese de que a restrição temporal envolvida nesse tipo de atividade pode determinar a 

ocorrência da criação improvisatória simultaneamente à própria improvisação. Tal restrição 

necessitaria de uma série de mecanismos elaborados para facilitar essa prática musical e 

poderia ser organizada em duas categorias: restrições internas (psicológicas) e externas 

(socioculturais). 

 A restrição interna refere-se ao conhecimento de base, adquirido previamente pelo 

instrumentista que leva, de maneira internalizada e desenvolvida, o domínio dos materiais 

musicais, excertos, repertórios, estratégias de percepção e resolução de problemas, memória 

hierarquizada de estruturas e esquemas musicais e programações motoras generalizadas para 

sua improvisação. 

 A restrição temporal externa diz respeito à referenciais socioculturais que 

influenciarão a improvisação, ou seja, o modo pelo qual o conhecimento sobre o material 

improvisatório é empregado construirá a sua execução instrumental. Nesse sentido, existem 

duas funções desses referenciais que são de fundamental importância para a prática da 

improvisação musical: a habilidade de limitar as escolhas improvisatórias de acordo com 

“diretrizes apropriadas a cada estilo musical” e o papel do ouvinte durante a performance 

musical. Dessa maneira, improvisadores habilidosos parecem ser capazes de manipular os 

ouvintes, criando e quebrando expectativas de maneira consciente. Com isso, estabelecem-se 

dois pontos cruciais para a aquisição de altas habilidades improvisatórias no jazz: o 

conhecimento previamente adquirido pelo músico e a sua comunicação com o ouvinte.  

 Após uma reflexão sobre o ensino da improvisação do piano popular brasileiro a 

partir das categorias de restrição temporal durante o ato da improvisação propostas por Kenny 

e Gellrich (2002), é possível inferir que não seria suficiente o improvisador passar horas e 

horas executando escalas musicais extremamente complexas e em todas as tonalidades. 

Acredita-se que, tão importante quanto o domínio técnico desse material musical, é o domínio 

da linguagem (sotaque) a ser empregado durante a improvisação, adquirida por meio de uma 

escuta musical atenta, baseada em técnicas de imitação e análise da cena auditiva. Assim, 

provavelmente uma improvisação não será “aceita” como adequada, se um pianista inserir a 

mesma escala alterada5 utilizada por Hermeto Paschoal no meio de um improviso sobre uma 

                                                
5 A escala alterada (também conhecida como superlócria) é formada pelos graus I, b9, #9, III, #11, b13 e b7. Esta escala 
também pode ser encontrada a partir do sétimo grau da escala menor melódica (Levine, 1989). 
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peça de César Camargo Mariano, por exemplo. Para o desenvolvimento de uma improvisação 

dentro de uma determinada linguagem musical, o melhor caminho seria o estudo dessas 

escalas associado à prática deliberada da escuta e da transcrição musical dos solos de César 

Camargo Mariano, no intuito de verificar a maneira pela qual o músico em questão executa 

essas escalas. Esse processo geraria ao instrumentista reflexões sobre a duração e extensão 

dos fraseados envolvidos, situações harmônicas em que as escalas são empregadas, estruturas 

rítmicas em que elas devem ser inseridas, entre outros.  

  Nesse sentido, o modelo de improvisação de Kenny e Gellrich (2002) 

combina oito etapas observadas durante a prática da improvisação. Segundo os autores, os 

improvisadores tipicamente mudam de uma para outra, mas geralmente não combinam duas 

ou mais etapas simultaneamente. Essas etapas não estão organizadas em ordem hierárquica e 

podem assim ser categorizadas:  

- Etapa 01: antecipação de curto prazo. Nesta etapa, os eventos musicais são 

antecipados dentro de um intervalo de tempo estimado de um a três segundos em algum ponto 

da improvisação. Contudo, essas notas (antecipadas) não podem ser tocadas por 0,3 segundos 

(no mínimo) depois que a decisão de tocá-la foi tomada; 

- Etapa 02: antecipação a médio prazo. Trata-se de eventos musicais que ocorrem no 

intervalo entre 3 e 12 segundos,  que podem ser antecipados e projetados ao futuro; 

- Etapa 03: antecipação a longo prazo. Refere-se à projeção de planos a longo prazo 

dentro da improvisação, que funciona como um lembrete a respeito de o que e quando algo 

será tocado. 

 

 Essas três primeiras etapas da prática improvisatória acontecem antes do músico 

tocar a nota propriamente dita, ou seja, antes da realização in loco da improvisação. 

Consequentemente, as próximas etapas acontecem após a nota ou as notas musicais terem 

sido executadas: 

- Etapa 04: lembrança a curto prazo. Nesta etapa, os eventos musicais realizados nos 

últimos segundos podem ser lembrados, em um processo no qual a concentração é focada nos 

eventos eleitos pelo improvisador como sendo os principais durante a performance; 

- Etapa 05: lembrança de médio prazo. Nesta etapa, os eventos musicais que 

ocorreram nos últimos 4, 8 ou 16 compassos podem ser lembrados para prover um resumo 

preciso da frase musical que foi executada; 

- Etapa 06: lembrança de longo prazo. Nesta etapa, o improvisador expert é capaz de 

recordar toda a improvisação, desde sua origem até o presente momento; 
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- Etapa 07: trata-se do estado de fluxo, em que o improvisador geralmente é capaz de 

concentrar toda a sua atenção no momento em que está improvisando, “esquecendo-se” do 

que se passa ao seu redor; 

- Etapa 08: trata-se de uma etapa que ocorre após a execução musical, a partir de uma 

construção que leva em conta a elaboração de um relatório mental das ideias musicais a serem 

empregadas em futuras improvisações, que podem ser reunidas a partir do que pôde ser 

lembrado na improvisação. Por exemplo, uma nota não pretendida ou uma frase que o 

improvisador tenha criado poderá ser usadas novamente em outra improvisação.   

 

 A Figura 1 abaixo ilustra o modelo de improvisação de Kenny e Gellrich (2002): 

 

 
Figura 1. Modelo cognitivo de improvisação. Adaptado de Kenny e Gellrich (2002). 

 

 Após a aplicação das entrevistas feitas com os improvisadores que participaram da 

elaboração do modelo, os autores identificaram as etapas 1, 2 e 7 como as mais utilizadas na 

prática da improvisação por esses instrumentistas. 

 Com relação aos trabalhos encontrados na literatura científica sobre o ensino da 

improvisação jazzística, no geral, duas abordagens pedagógicas vêm sendo utilizadas: a 

prática deliberada e a transcendência.  

 Como visto anteriormente, a prática da improvisação envolve muitas horas de estudo 

de preparação em meio a referenciais temporais internos e externos para a construção de uma 

performance que reflita a linguagem musical que se pretende expressar. Tal preparação dá-se 
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por meio da prática deliberada, visando à finalidade específica de se adquirir expertise na 

habilidade improvisatória (Weisberg, 1999; Pressing, 1998; Lehmann & Ericsson, 1997). O 

desenvolvimento da prática deliberada no curso da vida musical do improvisador inclui o 

trabalho em conjunto a um professor, a absorção de exemplos de práticas improvisatórias 

(performances de experts), estudos de teoria e análise musical, o trabalho interativo com pares 

durante ensaios e apresentações (Kenny & Gellrich, 2002). Assim, atribui-se à prática 

deliberada, o encorajamento da expertise improvisatória, que ocorre por meio da 

internalização de um intenso desenvolvimento de conhecimento de base. Para os autores, a 

diferença entre um improvisador expert e um não expert mostra-se no quão sofisticada, 

automatizada e personalizada as estruturas improvisatórias se tornam. Improvisadores 

novatos, por exemplo, tendem a acessar materiais de um conhecimento de base de maneira 

literal, repetindo frases aprendidas, enquanto improvisadores experts são capazes de realizar 

conexões sofisticadas com o material previamente aprendido, por meio do desenvolvimento 

de uma inter-relação entre esses conhecimentos de base (internos) e os fatores socioculturais 

(externos) relacionados à linguagem musical empregada no ato da execução instrumental. 

 A transcendência refere-se a estados mentais (que não possuem controle cognitivo) e 

pode ser entendida como um alto estado de consciência que se move além dos limites do 

conhecimento de base adquirido pelo instrumentista. Assim, existem situações em que 

improvisadores se entregam totalmente ao momento criativo (experiências de pico). A 

presença do conjunto dessas experiências durante a improvisação é chamada de estado de 

fluxo. Para Csikszentmihalyi e Rich (1997), uma vez entregues ao momento da improvisação, 

os músicos esquecem-se de seus problemas pessoais e perdem consciência de autocrítica e a 

noção da passagem do tempo para finalmente sentirem que o ato improvisatório pode ser feito 

por si só, não levando em consideração nenhum tipo de conexão com o mundo exterior. 

Segundo os autores, o fluxo é um estado de consciência que, como a prática deliberada, pode 

ser encorajado logo no início da formação do improvisador, e não precisa ser cultivado 

tardiamente até que ele atinja estágios avançados de desenvolvimento. Em termos científicos, 

contudo, a mensuração dos processos cognitivos envolvidos na mente do indivíduo durante o 

estado de fluxo mostra-se mais difícil e complexa. 

 Segundo Kenny e Gellrich (2002), os improvisadores necessitam dominar o 

hardware da improvisação: padrões, melodias, progressões de acordes, modulações, condução 

de vozes, contraponto e coordenação entre progressões de acordes e padrões melódicos. Após 

dominar o hardware, o software da improvisação pode ser desenvolvido: regras sistemáticas 

que auxiliam na construção de melodias, frases, ideias musicais mais amplas, trabalho com 

motivos melódicos e estabelecimento de relações entre diferentes partes da improvisação. 
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Ambos os hardware e software devem ser praticados sistemática e separadamente. Nesse 

sentido, para os autores, o improvisador deve manter sua prática deliberada atualizada e 

sofisticada, assim como aprender a transcender, em busca de novos elementos para sua 

improvisação. 

 Finalmente, considerando-se uma habilidade musical feita em tempo real (devido à 

sua restrição temporal), a prática da improvisação musical exige que o instrumentista esteja 

disposto e arriscar-se a cometer “erros”. Durante uma improvisação jazzística, por exemplo, 

em que a construção das escalas musicais apresente-se diferente a cada acorde, o 

improvisador expõe-se ao risco de executar notas que não fazem parte da escala e/ou que não 

foram por ele planejadas previamente. Segundo Sudnow (1978), quanto mais internalizada a 

base de conhecimento adquirida pelo improvisador, menores são as chances de tocar notas 

erradas.  

 Em suma, a prática da improvisação musical jazzística envolve restrições temporais 

internas (conhecimento de base) e externas (fatores socioculturais). Segundo Kenny e Gellrich 

(2002), os improvisadores com maiores níveis de expertise alcançam o estado de fluxo 

durante a improvisação e, assim, assumem e aceitam riscos como parte natural do processo 

improvisatório, que podem ser evitados por meio da internalização dos conhecimentos de base 

adquiridos no curso de suas vidas musicais. Esta parece ser a premissa básica para o 

desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa que possa dar conta do ensino da aquisição 

das habilidades cognitivas necessárias para uma formação musical sólida a estudantes da 

música popular instrumental brasileira, uma vez que esse tipo de repertório traz uma fricção 

de musicalidades entre o jazz (estilo no qual o modelo cognitivo de Kenny e Gelrrich foi 

elaborado) e a bossa nova (estilo musical surgido no Brasil, com forte influência norte-

americana), conforme aponta Piedade (2005). Nesse sentido, a seguir, apresenta-se uma 

proposta metodológica para a realização de pesquisas sobre a aquisição da expertise na prática 

do piano brasileiro improvisado (PBI). 

 

 4. METODOLOGIA  

  

 Do ponto de vista metodológico, o projeto possui dois eixos de pesquisa, sendo o 

primeiro direcionado ao estudo da estrutura da expertise musical e o segundo direcionado ao 

estudo da aquisição da expertise musical no piano brasileiro improvisado. A tabela 3 abaixo 

indica os eixos, os objetivos e os tipos de pesquisa em que os planos de trabalho dos alunos 

serão inseridos no presente projeto, bem como o público-alvo direcionado: 
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Tabela 3: Eixos, objetivos, tipos de pesquisa e público alvo do presente projeto de pesquisa. 
 

Eixos de 
pesquisa 

Objetivos dos subprojetos dos 
alunos 

Metodologias de pesquisa 
a serem empregadas 6 

Público alvo 

 
Eixo I  
 
Pesquisas de 
cunho 
teórico  

Realizar revisões periódicas da 
literatura científica sobre os 
estudos sobre expertise musical 

Pesquisa bibliográfica Estudantes pianistas de 
graduação 

Investigar o percurso histórico 
do aprendizado musical e a 
aquisição de expertise de 
pianistas renomados da MPIB 

Pesquisa documental, por 
meio de análise de conteúdo 
(biografias, depoimentos, 
vídeos, entrevistas, diários 
de estudo, etc.) 

Estudantes pianistas de 
graduação e/ou de pós-
graduação7 

Analisar composições, 
interpretações (arranjos) ou 
improvisos executados por 
pianistas renomados da MPIB 
por meio de transcrições de 
gravações 

Pesquisas em análise 
musical 

Estudantes pianistas de 
pós-graduação 

Eixo II 
 
Pesquisas de 
cunho 
empírico 

Investigar o desenvolvimento da 
expertise na prática do piano 
brasileiro improvisado em 
estudantes de piano diferentes 
faixas etárias (crianças, 
adolescentes e adultos) 

Estudos de caso de natureza 
longitudinal8. 
 

Estudantes pianistas de 
pós-graduação 

 

 A criação desse projeto de pesquisa reflete a necessidade urgente de criação de 

cursos voltados especificamente para a formação de um músico expert na prática da MPIB no 

Brasil. Em diversos países do exterior, existem cursos que envolvem as mais variadas 

formações musicais do indivíduo, a partir do estudo de uma música que reflete a cultura 

musical do país no qual ele está inserido. Na Europa, já existe uma grande tradição (e por que 

não, uma metodologia de ensino bastante consolidada) que contemple Bach, Mozart, 

Mendelsohn, Chopin, Schoenberg, Chostakovich, entre tantos outros experts. Nos Estados 

Unidos, inúmeras são as universidades e academias de música espalhadas por todo o país, das 

mais populosas às menores cidades, cujo foco de estudo é a formação sólida do jazzista. No 

Brasil, raros são os cursos que contemplam uma formação voltada para o aprendizado MPIB. 

Dadas as dimensões continentais de nosso país, essa minguante quantidade de escolas não 

chega nem perto daquela encontrada nos países supracitados. Nesse sentido, o presente 

                                                
6 Para uma introdução sobre métodos, técnicas e delineamentos de pesquisa, sugiro a leitura de Gil (2010) e Creswell 
(2010).  
7 Os estudantes de graduação podem ser integrados no projeto por dois caminhos: por meio de projetos de iniciação 
científica ou trabalhos de conclusão de curso (bacharelado ou licenciatura em música), enquanto que os estudantes de 
pós-graduação podem ser integrados no projeto por dois caminhos: mestrado ou doutorado. Os públicos-alvo foram 
definidos a partir da profundidade da natureza das pesquisas dentro de cada eixo, em função do tempo de investigação a 
ser considerado e do nível de maturidade acadêmica dos estudantes. 
8 Dentre as estratégias a serem investigadas encontram-se aquelas relacionadas à expressividade musical, aos aspectos 
interpretativos das obras a serem trabalhadas, à leitura à primeira vista, à escuta musical ativa, à memória, à atenção, à 
criatividade na composição e na improvisação musicais e ao comportamento dos estudantes em relação à ansiedade na 
performance musical e medo de palco. 
 



 

 23 

projeto de pesquisa pretende contribuir para a criação de novos cursos de graduação em 

música que busquem a formação de experts na prática da música popular instrumental 

brasileira improvisada. O diferencial desses cursos poderá ser notado a partir da introdução de 

diversas práticas musicais aliadas ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, à luz da 

Nova Filosofia da Educação Musical, proposta por David Elliot (1995). 

  

5. CRONOGRAMA 
 
Atualmente, o projeto já vem sendo desenvolvido na Universidade Federal do 

Paraná, dentro do GRUME – Grupo de Pesquisa Música, Emoção e Expertise, vinculado ao 

curso de música dessa universidade, nos níveis de pós-graduação (mestrado e doutorado) e 

graduação (iniciações científicas e trabalhos de conclusão de curso). O grupo está cadastrado 

no Conselho Nacional de Pesquisa, conforme normas estabelecidas pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação desta universidade9.  

 Os cronogramas de trabalhos dos alunos em seus diferentes níveis são estabelecidos 

a partir dos programas de pesquisa encontrados na página do GRUME10. Tais programas são 

rigorosamente seguidos a partir de supervisões por parte do orientador nas reuniões semanais 

do grupo de pesquisa. Nessas reuniões, geralmente discutem-se textos de autores renomados 

na área de cognição musical. Além disso, o grupo oferece espaços abertos para que todos os 

alunos apresentem os resultados de suas pesquisas, visando a discussão e o aprimoramento de 

seus trabalhos, bem como a preparação desses alunos para situações de exames de 

qualificação, defesas dos trabalhos e participações em congressos da área. Trata-se de uma 

oportunidade para a promoção do diálogo direto os cursos de graduação e pós-graduação. Por 

fim, algumas reuniões são destinadas à apresentação de palestras seminários ministrados por 

convidados externos, isto é, professores e estudantes de pós-graduação de outros grupos de 

pesquisa da UFPR e de outras universidades brasileiras e estrangeiras que possuam pesquisas 

que envolvem temáticas afins.  

 Por se tratar de um projeto de fluxo contínuo e por sua natureza interdisciplinar, que 

envolve um delineamento metodológico nem puramente quantitativo, nem qualitativo (mas 

misto), ele não apresenta um cronograma específico. Trata-se de uma pesquisa que é parte 

integrante do plano de carreira do docente dentro da UFPR. Conforme normas da instituição, 

o presente projeto de pesquisa será renovado e atualizado a cada quatro anos.  

 

                                                
9 O número do processo referente à criação do grupo pode ser encontrado no diretório de grupos do CNPq.   
10 Endereço: https://grumeufpr.files.wordpress.com/2012/04/programasdepesquisa-grume1.pdf 
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