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RESUMO 

A expertise refere-se ao conjunto de características, habilidades e conhecimentos que distinguem indivíduos 
que desempenham uma determinada atividade em nível de excelência de indivíduos novatos e/ou com 
pouca experiência nessa atividade. Esse projeto de pesquisa pretende investigar a expertise do pianista 
popular brasileiro. Trata-se de um profissional cujo ofício envolve, além de atividades relacionadas à 
leitura, interpretação e escuta musical, outras relacionadas à improvisação, elaboração de arranjos sobre 
temas musicais pré-existentes, harmonização de melodias para piano solo a partir de lead sheet, uso do 
piano como instrumento acompanhador de duo, trio ou formações musicais maiores, entre outras. O 
objetivo desta pesquisa é propor uma pedagogia da performance voltada para o desenvolvimento da 
expertise do estudante de piano popular na prática do repertório musical brasileiro. A pesquisa será 
desenvolvida em cinco etapas: (1) Pesquisa de natureza bibliográfica, que envolverá a busca por trabalhos 
acadêmicos produzidos no Brasil e no exterior que contenham transcrições de obras de pianistas populares 
brasileiros renomados; (2) Análise das transcrições musicais selecionadas na etapa anterior, a partir do 
método de agrupamento por chunks; (3) Criação de exercícios práticos progressivos a partir das análises 
realizadas; (4) Proposição de estratégias para o estudo deliberado do material musical obtido, a partir da 
análise de depoimentos de pianistas experts na prática do repertório popular brasileiro para piano; (5) 
Estudo multicaso, com a participação de estudantes de piano popular, cujas tarefas envolverão o estudo 
deliberado dos exercícios criados na etapa anterior e de uma obra musical integralmente transcrita de 
qualquer um dos pianistas experts na prática do repertório musical popular brasileiro investigados. Ao final 
do estudo será feita uma entrevista semiestruturada com cada participante, com o intuito de avaliar os 
aspectos cognitivos relacionados ao ensino/aprendizagem do material musical praticado. Os resultados da 
pesquisa serão discutidos com a Teoria Geral da Expertise proposta por Karl Anders Ericsson. Ao final do 
estudo pretende-se organizar um material pedagógico que contribua para orientar estudantes para o 
desenvolvimento da expertise na prática do repertório brasileiro popular para piano. 
 
Palavras-chave: (1) Pedagogia do piano; (2) Música popular brasileira; (3) Expertise musical. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Problema de pesquisa  

Este projeto de pesquisa nasceu a partir de uma situação de sala de aula pela qual 

eu passei em meados de 1997 durante o curso de graduação em que me formei em música 

popular, com habilitação em piano. Naquela aula, ocorrera um diálogo inquietante entre 

meu mestre e eu: 
- Mestre, estou tocando certo? 
- Errado não está... 
- Mas eu acho que essa mão esquerda está pesada. Como devo tocá-la? 
- Não se preocupe, ninguém irá prestar atenção nisso! O importante é focar na 

harmonização que você está fazendo sobre a melodia desta peça. 
- E o ritmo, como faço a condução da batida de bossa-nova? 
- É, está estranho... Faça alguma coisa, mexa essas mãos, sei lá! 
- Não consigo pensar em tudo ao mesmo tempo. Onde posso encontrar a partitura 

dessa peça? 
- Não sei, não tem... Só tem a melodia cifrada. Mas não é bem uma bossa-nova... Faz 

assim, ó... (E então o professor demonstra o exemplo do jeito que ele costuma executar a peça). 
- Como faço para tocar desse jeito que o senhor fez sem esquecer? Posso gravar? 
- Não é preciso. Veja, você̂ tocou música erudita a vida toda! Para tocar piano popular, 

você tem que ter tarimba de músico popular. Tem que começar a tocar na noite, tocar em grupo, 
ouvir os caras, senão não dá! 

- Vou refletir sobre isso, mestre. Obrigado pelo “toque”. 
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Esta situação ocorrida em sala de aula, assim como os resultados encontrados na 

pesquisa de Hamatoto (2012) reflete a maneira pela qual a maioria dos professores 

ensinavam a prática do repertório popular brasileiro para piano na década de 1990. O que 

essa realidade aponta é que a maioria dos professores não seguia algum método 

específico. No caso do professor em questão, as aulas funcionavam da seguinte maneira: 

eu ia para a aula com um caderno de música pautado, grande, e então ele, pacientemente, 

escrevia tudo aquilo que achava pertinente à temática da aula daquele dia em meu 

caderno: conteúdos relacionados a harmonia, estratégias pelas quais eu deveria praticar o 

piano em casa, alguma observação referente aos arranjos musicais que iríamos criar em 

um futuro próximo, entre outras observações. Houve, inclusive, uma outra ocasião em 

que eu tinha me esquecido de levar para a aula a melodia cifrada referente à música que 

eu iria aprender naquele dia. Imediatamente, ele abriu o meu caderno e escreveu toda a 

melodia cifrada da música em questão em poucos minutos e logo começou a aula, 

“baixando” os acordes sobre cada acorde dela, ilustrando-me, assim, os processos 

cognitivos relacionados à harmonização da peça a partir de regras que eu deveria seguir 

e que foram escritas em meu caderno na aula anterior. Lembro-me bem que naquele dia 

eu tinha ficado bastante satisfeito com a habilidade relacionada à capacidade de resolução 

de problemas daquele professor. Além de tutor, trata-se de um exímio pianista, com vasta 

experiência musical como solista e acompanhador de jazzistas renomados no Brasil e 

também no exterior. Ademais, sua didática era de natureza artesanal e progressiva: a partir 

de sua vasta experiência também como professor de piano, ele conseguira organizar um 

conteúdo a ser ministrado em suas disciplinas de piano popular oferecidas no curso de 

bacharelado da UNICAMP de maneira, a meu ver, brilhante! O seu curso abarcava 

algumas vertentes da música brasileira, especialmente a bossa-nova e o samba-canção. 

Outros professores do departamento também tinham cursos que abarcavam estilos 

musicais específicos como o jazz tradicional, o jazz contemporâneo, o choro, etc. Naquela 

época, na primeira semana em que cheguei no Instituto de Artes da UNICAMP para 

realizar a minha matrícula, recebi, dos estudantes de piano veteranos algumas indicações 

do tipo: “se quiser tocar o estilo X, faça aulas com aquele professor” ou então “o jeitão 

de tocar daquele professor é mais parecido com o pianista Y”, entre outros.     

Desde então nunca mais deixei de me inquietar com esta situação: haveria 

alguma outra estratégia de ensino para que eu conseguisse tocar aquela peça, a partir de 

minha pouca experiência como pianista popular (de bossa-nova) naquela época? Por que 

eu “travava” na hora de executar a combinação entre o ritmo, a melodia e as harmonias 
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de alguns temas de piano solo ou mesmo na hora de improvisar sobre eles em sala de 

aula? Por que ao longo de minha carreira acadêmica, nunca consegui encontrar 

professores que pudessem me ensinar alguns estilos musicais brasileiros específicos (o 

jeito de estudar as peças de Egberto Gismonti ou o jeito de tocar de César Camargo 

Mariano, por exemplo?). 

Após este episódio, terminei o curso de graduação e comecei a ministrar aulas 

de piano popular em conservatórios e escolas de música da cidade onde nasci (Ribeirão 

Preto, SP). Por não ter condições de sair da cidade naquela ocasião, acabei por realizar os 

cursos de mestrado e doutorado em psicologia na Universidade de São Paulo (campus 

Ribeirão Preto). Nesta época, continuei dando aulas de piano popular em casa e criei o 

curso preparatório para os vestibulares de música da UNICAMP, USP e UNESP. 

Lembro-me que foi um sucesso. Hoje tenho ex-estudantes que exercem suas atividades 

profissionais como excelentes pianistas, professores de piano criativos e/ou bons 

pesquisadores (alguns já se tornaram mestres, inclusive). Após o término do curso de 

doutorado, tive a oportunidade de realizar um estágio pós-doutoral na França, em Dijon, 

na área de cognição musical. Apesar de meus projetos durante todo o percurso da pós-

graduação não terem sido no campo da performance, minha inquietação com a falta de 

metodologias de ensino para o aprendizado do piano popular sempre permaneceu em 

minha mente. Ao retornar ao Brasil, fui aprovado no concurso público para atividade 

docente de nível superior do curso de música da Universidade Federal do Paraná. Lá, 

fundei o atual GRUME – Grupo de Pesquisa Música e Expertise (que durante algum 

tempo se chamou Grupo de Pesquisa Música e Emoção, devido a realização de 

investigações neste campo do conhecimento). Em 2015 conduzi o meu primeiro projeto 

de pesquisa sobre o desenvolvimento da expertise do pianista popular. Desde então, 

venho dedicando a minha vida acadêmica para os estudos no campo da expertise musical, 

em especial, a expertise relacionada à prática do repertório brasileiro para piano popular. 

Este projeto é continuação do projeto que iniciei em 2015, cujo término ocorreu com a 

defesa da tese intitulada O desenvolvimento da expertise do pianista-intérprete-

arranjador improvisador, defendida brilhantemente por meu estudante Vinícius Bastos 

Gomes (também ex-aluno do curso de música popular da UNICAMP). A diferença entre 

aquele projeto e este é o fato de que neste projeto, juntamente com meus estudantes do 

GRUME, dedicarei meus esforços no intuito de propor a criação de uma pedagogia da 

performance voltada para o estudante de piano popular brasileiro. 
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1.2. Justificativa  

O estudo sobre as práticas de ensino voltadas para o aprendizado do repertório 

popular brasileiro para piano parece ser bastante recente no Brasil. Em 2015 aconteceu o 

Primeiro Encontro Brasileiro de Música Popular na Universidade, promovido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em maio daquele ano. Nessa ocasião, 

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

discutir o estado da arte do ensino de música popular em nossas universidades. Tive a 

oportunidade de encontrar naquele simpósio nomes como Ivan Vilela (Universidade de 

São Paulo), Cliff Korman (Universidade Federal de Minas Gerais), Carlos Sandroni 

(Universidade Federal da Paraíba), Antônio Rafael Carvalho dos Santos (um dos 

criadores do curso de música popular da UNICAMP e que foi meu professor de História 

do jazz naquela 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 a 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.  
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A criação desse projeto de pesquisa reflete a necessidade urgente da implantação 

de metodologias de ensino e cursos de graduação voltados especificamente para a 

formação do pianista popular brasileiro. Em diversos países do exterior, existem inúmeros 

cursos que oferecem formações que levam em conta o ensino da música produzida na 

cultura onde o próprio indivíduo nasceu. Na Europa, por exemplo, já existe uma tradição 

consolidada que apresenta metodologias de ensino que contemple o ensino progressivo 

do piano executado por seus principais e renomados compositores, como Bach, Mozart, 

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

Unidos, inúmeras são as universidades e academias de música espalhadas pelo país, das 

mais às menos populosas cidades, cujo ensino leva em conta uma formação sólida na 

prática do jazz. No Brasil, raros são os cursos de graduação em música que oferecem uma 

formação voltada exclusivamente para o ensino do piano popular brasileiro. Dadas as 

dimensões continentais de nosso país, essa minguante quantidade de escolas não chega 

nem perto daquela encontrada nos países supracitados.  

Este projeto de pesquisa pretende contribuir para o preenchimento dessa lacuna, 

bem como para a preservação do patrimônio artístico referente a um estilo musical que 

representa mundialmente a própria identidade do (indivíduo) brasileiro (Bahiana, 1979). 

Trata-se de um projeto inserido no campo da cognição musical, também conhecida como 

psicologia cognitiva da música, ciência que se propõe a investigar e compreender os 

diversos processos mentais que regem as mais variadas atividades musicais humanas – 

de problemas que lidam com o desenvolvimento dos processos de audição e apreciação 

musical até o funcionamento do cérebro na presença e ausência de estímulos sonoros e 

musicais; do aprendizado, decodificação e leitura de partituras até a composição ou 

execução musicais. Pesquisadores dessa área debruçam-se em investigações sistemáticas 

sobre as relações existentes entre os fenômenos musicais e a mente humana (Ilari, 2006). 

Este campo de pesquisa é multidisciplinar e envolve o empenho de profissionais e 

pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento humano, principalmente 

pesquisadores no campo da psicologia e da música (Ilari & Araújo, 2010). 

 

1.3. Objetivo geral 

O objetivo geral desta pesquisa é propor uma pedagogia da performance voltada 

para o desenvolvimento da expertise do estudante de piano popular na prática do 

repertório musical brasileiro. 
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1.4. Objetivos específicos  

O projeto apresenta objetivos específicos que serão investigados em cinco 

etapas: 

(1) Pesquisa de natureza bibliográfica, que envolverá a busca por trabalhos 

acadêmicos produzidos no Brasil e no exterior que contenham transcrições de obras de 

pianistas populares brasileiros renomados;  

(2) Análise das transcrições musicais selecionadas na etapa anterior, a partir do 

método de agrupamento por chunks;  

(3) Criação de exercícios práticos progressivos para a prática do piano popular a 

partir das análises realizadas; 

(4) Proposição de estratégias para o estudo deliberado do material musical obtido, 

a partir da análise de depoimentos de pianistas experts na prática do repertório popular 

brasileiro para piano;  

(5) Estudo multicaso, com a participação de estudantes de piano popular do curso 

de música da Universidade Federal do Paraná, cujas tarefas envolverão o estudo 

deliberado dos exercícios criados na etapa anterior e de uma obra musical integralmente 

transcrita de qualquer um dos pianistas experts na prática do repertório musical popular 

brasileiro investigados. Ao final do estudo será feita uma entrevista semiestruturada com 

cada participante, com o intuito de avaliar os aspectos cognitivos relacionados ao 

ensino/aprendizagem do material musical praticado. 

O conteúdo deste projeto está organizado da seguinte maneira: no início, 

apresento sua fundamentação teórica feita a partir da conceituação, pressupostos teóricos 

e apresentação de alguns estudos empíricos relacionados aos dois eixos que considero 

centrais para a investigação em questão: a expertise (e, consequentemente, a expertise 

musical) e o pianista popular brasileiro. Em seguida, apresento os procedimentos 

metodológicos, a equipe de pesquisa que executará o projeto, o cronograma no qual ele 

será desenvolvido, a infraestrutura disponível para a sua realização, os produtos e 

impactos esperados após a sua execução, a bibliografia utilizada em seu texto e, 

finalmente, os anexos.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Expertise e Expertise musical 

Um expert pode ser definido como alguém muito habilidoso que possui 

conhecimento diferenciado em alguma atividade específica. Segundo Ericsson (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). 

No senso comum há uma definição que caracteriza um expert como alguém mais 

inteligente do que um não expert. Segundo Chi (2006), tal definição está vinculada a 

algumas afirmações teóricas. A primeira refere-se a experts como 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 

afirmação teórica proposta pela autora refere-se às diferenças nas performances dos 

experts e não experts com sendo determinadas pela forma sobre como o conhecimento é 

representado mentalmente pelos indivíduos em questão. 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 abaixo: 
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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 sem conhecimento em determinada área ou domínio de atuação 

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

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

Aprendiz Alguém que está aprendendo. Trata-se de um estudante 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 Indivíduo de destaque, brilhante no que faz, altamente reconhecido por pares, julgados 
como incomum, preciso e confiável, cujo desempenho mostra habilidade consumada e 
economia de esforço nas tarefas que executam. Consegue lidar efetivamente com certos 
tipos raros de resolução de problemas para casos complicados. Trata-se de alguém que 
possui habilidades especiais ou derivadas de experiência extensiva em algumas subáreas 
do conhecimento 

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

 

Chi (2006) 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: (1) Experts sobressaem-se de modo a gerar/produzir melhores 

resultados em tarefas de resolução de problemas; (2) Experts conseguem detectar e 

reconhecer características que os novatos não conseguem nos problemas a serem 

solucionados; (3) Experts passam grande parte do tempo analisando problemas 

qualitativamente e desenvolvendo representações mentais oriundas de domínios 

específicos; (4) Experts detêm uma maior precisão na resolução de problemas em 

habilidades de auto monitoramento, demonstrando habilidades em detectar erros, bem 

como certo status oriundo de sua própria compreensão; (5) Experts são mais bem 

sucedidos em escolhas de estratégias apropriadas para a resolução de problemas; (6) 

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

solução de problemas; (7) Experts têm maior capacidade de recuperação da informação 
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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. 

Nascido em 1947, Carl Anders Ericsson é sueco, professor de psicologia na 

Florida State University, sendo reconhecido internacionalmente como pesquisador na 

natureza psicológica do desempenho humano em nível superior. Ericsson dedica sua vida 

na tentativa de desvendar os segredos que estão por trás da mente dos experts. Suas 

principais publicações foram o artigo mais citado de todos os tempos em pesquisas sobre 

a expertise, intitulado The role of deliberate practice in the acquisition of expert 

performance (Ericsson, Krampe & Tesch-Romer, 1993), publicado no periódico 

Psychological Review e dois livros: The Cambridge handbook of expertise and expert 

performance (Charness, Feltovich, Hoffman, Robert & Ericsson, 2006), publicado pela 

Cambridge University Press e sua obra mais recente intitulada Peak: secrets from the 

new science of expertise (Ericsson & Pool, 2016), publicado pela editora Houghton 

Mifflin Harcour. Atualmente, realiza seus estudos em domínios como a medicina, a 

música, o xadrez e o esportes, concentrando-se exclusivamente no estudo da prática 

deliberada estendida (prática de alta concentração além da zona de conforto) como um 

meio sobre o qual artistas experientes adquirem desempenho em nível superior dentro de 

seu campo de atuação. 

Após várias décadas de estudo sobre o desenvolvimento da expertise humana 

em diferentes campos do saber, criou uma teoria, que ele acredita dar conta de explicar a 

maneira pelas quais os indivíduos que possuem desempenho superior alcançaram esse 

patamar. Trata-se da Teoria Geral da Expertise (TGE) ou Teoria das 10.000 horas. Após 

a realização de inúmeros estudos empíricos publicados nos mais renomados periódicos 

da área da psicologia, os principais enunciados que esta teoria traz são:  

 

(1) Não se adquire expertise sem a realização de muitas horas de prática 

deliberada. Este tipo de prática consiste de uma atividade altamente estruturada, com 

metas explícitas para aprimorar a qualidade da performance em diferentes domínios do 

saber; 

(2) De maneira geral, são necessárias ao menos dez mil horas de prática 

deliberada em qualquer domínio específico para o indivíduo se tornar um expert; 

(3) Os experts praticaram suas atividades que o tornaram experts geralmente dez 

vezes mais do que os praticantes amadores no domínio em questão; 
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(4) Saber praticar é, em si, uma habilidade que deve ser obtida por meio da 

prática; 

(5) Para o desenvolvimento da expertise em determinado domínio, parece ser 

mais adequado praticar poucas horas em alto nível de concentração do que muitas horas 

de maneira desatenta; 

 

Segundo Ericsson (2006), músicos, atletas e até criminosos necessitam de um 

considerável tempo de prática deliberada para se tornarem experts. Apesar de esta teoria 

não explicar o porquê certas pessoas não atingem seus objetivos mesmo quando praticam 

uma determinada atividade por um longo período de tempo, o que se sabe é que até hoje, 

de todos os indivíduos experts investigados por Ericsson, nenhum deles adquiriu total 

domínio em sua área de atuação sem que tivesse passado pelas dez mil horas de prática 

deliberada. 

No artigo publicado por Ericsson, Krampe e Tesch-Romer (1993)1, os autores 

elaboram diretrizes para a organização de uma prática deliberada, entre elas: a definição 

de estratégias relacionadas com a gestão do tempo da prática, a definição de metas, que 

auxilia o individuo a manter o foco na atividade em questão e a auto-avaliação, que é o 

momento em que o individuo que pratica se submete a um processo de reflexão sobre 

aquilo que ele mesmo fez. Além disso, em seu capítulo de livro publicado no Handbook 

of expertise and expert performance, Ericsson (1996) chama atenção para a importância 

da atividade de autorregulação, que diz respeito aos mecanismos que as pessoas usam 

para controlar o seu próprio processo de aprendizagem. Trata-se de que o indivíduo 

submetido a determinada prática estabeleça um objetivo ou norma de estudo deliberado 

de modo que ele mesmo controle o seu próprio progresso por meio do uso de estratégias 

como a monitoração (fiscalização em relação às suas metas estabelecidas), elaboração 

(capacidade que o individuo tem de controlar intenções e impulsos para que a ação seja 

realizada) e, finalmente, gerenciamento de esforço (processos auto regulatórios que 

energizam a manutenção e a escolha por novas ações). Segundo o autor, as práticas 

deliberadas associadas às atividades autorregulatórias são atributos fundamentais para 

que um indivíduo atinja performances em nível de excelência em seu campo de atuação. 

Em relação à mensuração da expertise, a literatura científica aponta algumas 

áreas do conhecimento em que existem critérios objetivos para a definição de um expert, 

                                                
1 Trata-se do artigo mais citado de todos os tempos no campo da expertise. 
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que podem ser identificáveis facilmente. Na área do esporte, por exemplo, a mensuração 

de recordes olímpicos pode ser facilmente mensurada por meio de um cronômetro. Em 

outras áreas como a música, por exemplo, a identificação de um expert parece ser um 

pouco mais subjetiva, ainda que indivíduos com essas características sejam capazes de 

exibir com clareza desempenhos acima da média em tarefas representativas dentro do 

campo de conhecimento em questão. O tipo de expertise a ser investigada no presente 

projeto de pesquisa será a expertise no campo da música, também chamada, no Brasil de 

expertise musical. 

Os estudos sobre o desenvolvimento da expertise musical no campo das ciências 

cognitivas vêm sendo realizados considerando diferentes contextos. O principal deles é o 

repertório musical a ser considerado (Lehmann, Sloboda & Woody, 2007). Apesar de esta 

não ser a única variável que distingue a natureza das diferentes habilidades cognitivo-

motoras que costumam ser desenvolvidas por pianistas de jazz e pianistas de música de 

concerto em suas carreiras, por exemplo, os autores afirmam que o desenvolvimento da 

expertise musical parece depender, de maneira mais robusta, do tipo de repertório musical 

a ser considerado. Nesse sentido, pianistas especialistas na prática de música de concerto 

europeia costumam desenvolver altas habilidades em atividades de leitura à primeira 

vista, técnicas relacionadas à aquisição de velocidade na execução, práticas musicais 

predominantemente individuais com foco em aspectos interpretativos das obras a serem 

estudadas, entre outras, enquanto pianistas especialistas na prática do jazz norte-

americano costumam desenvolver altas habilidades em atividades de improvisação, 

elaboração de arranjos sobre temas musicais pré-existentes, harmonização de melodias a 

partir de lead sheet, uso do piano como instrumento acompanhador de duo, trio ou 

formações musicais maiores, desenvolvimento de ouvido harmônico, práticas musicais 

predominantemente em grupo, entre outras. Para Elliott e Silverman (2015), além do 

repertório musical a ser desenvolvido, as diferentes maneiras pelas quais esses pianistas 

aprendem, entendem, atribuem significado e se relacionam com a música interfere 

diretamente no tipo de habilidades que irão adquirir ao longo de suas carreiras. Tais 

habilidades interferirão diretamente no tipo de expertise a ser alcançada por eles.  

Segundo Hunt (2006), a expertise é um fenômeno cultural. Segundo a autora, 

um expert que vive em determinada cidade, estado ou país traz em sua bagagem cultural 

aspectos que o diferenciarão de um outro expert que vive em outro contexto, ainda que o 

domínio investigado em questão seja o mesmo. Isso acontece por conta do encorajamento 

cultural, ou seja, o fato de que a existência de alguns aspectos de desenvolvimento 
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humano relacionados especificamente ao ambiente em que o indivíduo vive interfere 

diretamente na maneira pela qual a sua expertise se manifesta. Tendo em vista que este 

projeto de pesquisa procura investigar a expertise do pianista popular brasileiro e que ela 

parece ser influenciada pelo contexto em que o indivíduo expert atua, acredita-se ser 

necessário definir o contexto onde este pianista atua e que tipo de atividades e habilidades 

ele costuma desenvolver dentro desse contexto. Estes tópicos serão abordados na próxima 

sessão. 

 

2.2.  O pianista popular brasileiro 

No presente projeto de pesquisa, o pianista popular brasileiro será conceituado 

como sendo aquele profissional que adquiriu um alto nível de expertise na arte da 

performance do estilo musical chamado de jazz brasileiro ou música popular instrumental 

brasileira. Por este motivo, antes de caracterizar as atividades e habilidades que este 

profissional costuma desenvolver, acredito ser importante que se entenda o repertório 

musical associado a ele. 

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 

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. 

Piedade (2005) 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 

musicalidades. 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 

música instrumental brasileira, 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 
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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). 

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. 
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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 

se faz 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. 

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, a autora 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 de concerto europeia 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 
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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 

(2006): 
“Então, podemos, a princípio e de forma bem generalizada, considerar a música popular 
instrumental brasileira como sendo 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”. 

 

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 
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“uma linguagem mais misturada e mais ampla”. De maneira predominante, o caminho 

trilhado na década de 1980 pela música popular instrumental brasileira foi o de novas 

fusões, seguindo a tendência de globalização representada em música pela estética fusion. 

Na mesma década destacaram-se também 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 do que a autora chama de 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 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 da 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 em música brasileira improvisada 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” 
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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 se desenvolve 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, pode-se 

inferir que a prática de diferentes tipos de atividades ao longo de suas carreiras esteja 

relacionada diretamente ao desenvolvimento intuitivo de habilidades musicais singulares 

desenvolvidas por eles. Este aprendizado aparentemente não sistematizado desenvolvido 

ao longo da vida desses músicos parece estar relacionado: (a) uma formação musical 

bastante variada, que parece ter sido fortemente influenciada pelo contexto cultural nos 

quais eles estavam inseridos; (b) o fato de se tratar de compositores multi-instrumentistas 

que parecem lidar com a aquisição de habilidades musicais de maneira mais geral do que 

habilidades específicas relacionadas à prática de um único instrumento; (c) o fato de esses 

músicos abdicarem de uma formação peculiar, dando a suas músicas um caráter 

extremamente pessoal e intrínseco. 

Em sua tese de doutorado Gomes (2019) realizou uma pesquisa com o objetivo 

de verificar a existência de uma hierarquia de habilidades e estratégias de estudos 

pertinentes para o desenvolvimento da expertise do pianista-intérprete-arranjador-

improvisador. Segundo ele, trata-se de um profissional em que tanto a destreza 

técnico/motora para manipulação de elementos musicais não sintáticos (relacionados à 

expressividade, como dinâmicas, timbre e andamento) quanto a capacidade de 

manipulação de elementos sintáticos (relacionados à estrutura, como melodias e acordes), 

muitas vezes necessitam ocorrer no piano em tempo real. Gomes contou com a 

participação de 18 pianistas brasileiros e portugueses divididos em três grupos, conforme 

suas expertises: novatos, intermediários e de elite. Eles foram submetidos a três 
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procedimentos: (a) aplicação de um questionário de natureza quantitativa a respeito das 

habilidades e estratégias de estudo relacionadas a suas práticas ao piano; (b) realização 

de entrevistas semiestruturadas de natureza qualitativa sobre as respostas às questões do 

procedimento anterior; (c) uma análise de tarefas relativas ao domínio investigado, com 

verificações de pontos específicos da concepção e realização de uma performance por 

meio da análise de gravações realizadas pelos próprios participantes. Os resultados 

obtidos apontam o desenvolvimento de uma identidade musical, a conexão entre o 

pensamento e a ação musicais e a capacidade de desenvolver um discurso musical 

reconhecível como algumas das habilidades mais importantes para a caracterização de 

um indivíduo como expert no domínio em questão. Além disso, as principais estratégias 

de estudo apontadas pelos pianistas em suas práticas deliberadas foram o uso de 

estratégias contextualizadas a um repertório específico, a exploração do instrumento para 

o desenvolvimento de uma identidade musical própria e o ato de escutar música durante 

um tempo significativo a ponto de que se promova um conhecimento auditivo em relação 

ao que já foi realizado por outros músicos, de modo que o pianista redefina a sua própria 

percepção auditiva. 

A partir das reflexões em relação aos resultados obtidos por Gomes (2019), pela 

descrição da história de vida de Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal e de minha atividade 

de mais de vinte anos como professor de piano popular, a tabela 2 ilustra um esboço em 

relação às atividades desenvolvidas pelo pianista popular brasileiro nos dias de hoje. As 

nomenclaturas das atividades foram retiradas da tese defendida por Gomes (2019): 
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Tabela 2: perfil das atividades geralmente desenvolvidas pelo pianista popular brasileiro hoje: 
 

Atividade Frequência 
Acompanhamento em duo, trio ou formações maiores (big bands) Sempre 
Ampliação de repertório2 Quase sempre 
Apreciação musical analítica Quase sempre 
Apresentações ao vivo Sempre 
Composição Às vezes3 
Criação de arranjos para grupos musicais Às vezes 
Criação de arranjos para piano solo Alta 
Ensaios em grupo Alta 
Escuta musical informal Sempre 
Estudo de improvisação sobre standards Sempre 
Estudo de improvisação livre Quase sempre 
Estudos de interpretação musical Quase nunca 
Estudo mecânico de escalas e arpejos Quase nunca 
Estudos de timbrística4  Quase nunca 
Estudo prático de execução de escalas para acordes/progressões específicas Sempre 
Estudo de polifonia Às vezes 
Estudo de teoria musical Quase nunca5 
Harmonização de melodias Sempre 
Imprevisibilidade durante a performance Sempre 
Improvisação livre in loco Às vezes 
Improvisação sobre standards de jazz in loco Sempre 
Interação com outros músicos durante a performance Sempre 
Interação com o público durante a performance Quase sempre 
Leitura à primeira vista Quase nunca 
Leitura de lead sheet (melodia cifrada) Sempre 
Leitura de partituras completas (duas claves) Às vezes 
Memorização de peças Quase sempre 
Prática musical em grupo Sempre 
Tocar de ouvido Sempre 
Transcrição de peças6 Sempre 
Transposição Sempre7 
Treinamento auditivo de intervalos, escalas e acordes Às vezes8 

  

                                                
2 Refere-se a um tipo de treinamento designado para aumentar a quantidade de músicas que o pianista sabe 
executar. 
3 Normalmente as atividades de composição dependem mais do pianista do que do contexto, no caso do 
pianista popular brasileiro. Em algumas ocasiões, esses pianistas são compositores e intérpretes de suas 
próprias composições (exemplo: César Camargo Mariano, Egberto Gismonti, etc.) e em outras, eles 
geralmente atuam como intérpretes de composições de outros músicos (exemplo: Amilton Godoy, Leandro 
Braga, etc.). 
4 Refere-se a estudos voltados para melhorias em relação à qualidade do som que o pianista tira do piano. 
5 Quase nunca o estudo da teoria musical é praticado isoladamente por estes pianistas. Geralmente, eles 
estudam a teoria junto com a prática pelo fato de que, na maioria das vezes, cursos de piano popular 
geralmente são cursos de harmonia popular aplicada ao piano. Esse tipo de aprendizado eu vivenciei 
durante os anos em que fiz minha graduação e já foi descrito na introdução deste projeto. 
6 Pelo fato de ainda existir um número relativamente pequeno de peças transcritas no repertório do piano 
popular brasileiro, muitas vezes o único recurso do pianista é transcrever as performances executadas pelos 
músicos que eles admiram. 
7 Geralmente, os métodos voltados para o ensino do jazz que trazem estratégias para os estudos em 
harmonia e improvisação implicam na execução de frases, progressões de acordes ou até mesmo standards 
em todas as tonalidades. Daí a facilidade que estes músicos costumam ter em atividades de transposição, 
ou seja, essa prática costuma ser treinada, mas pode também ocorrer in loco.  
8 Geralmente o treinamento auditivo de intervalos, escalas e acordes ocorre quando o pianista popular está 
matriculado em alguma instituição de ensino de música. 
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A cognição musical é uma ciência que pode contribuir para a realização de 

investigações sistemáticas do estudo da compreensão da expertise de pianistas que 

desenvolvem as atividades citadas na tabela acima. O desenvolvimento de estudos dessa 

natureza pode ajudar a entender o percurso do aprendizado musical dos compositores 

citados, no sentido de se propor futuramente uma pedagogia da performance do pianista 

popular brasileiro. Tais estudos já vem sendo desenvolvidos no GRUME – Grupo de 

Pesquisa Música e Expertise da Universidade Federal do Paraná. Vários trabalhos dentro 

desse campo do conhecimento já foram concluídos por estudantes de graduação e pós-

graduação membros do grupo, dentre eles uma tese de doutorado, três dissertações de 

mestrado, seis trabalhos de iniciação científica e duas publicações em periódicos 

nacionais qualificados. Este projeto procura dar continuidade a esses trabalhos e foi 

elaborado a partir de reflexões surgidas desses estudos. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este projeto de pesquisa será desenvolvido em cinco etapas. Os objetivos, as 

modalidades de pesquisa, os procedimentos metodológicos e as análises de dados 

envolvidos em cada uma delas serão descritos de maneira detalhada a seguir. 

 

ETAPA 1: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Objetivo: realizar uma busca em bases de dados científicas nacionais e internacionais por 

trabalhos acadêmicos cujo objeto de estudo tenha sido a análise e/ou a transcrição de 

obras de pianistas populares brasileiros considerados experts.  

 

Modalidade de pesquisa: bibliográfica. Segundo Severino (2007), trata-se de uma 

modalidade de pesquisa realizada a partir do registro disponível decorrente de pesquisas 

anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. A pesquisa 

bibliográfica se utiliza de dados ou categorias teóricas já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Segundo o autor, os textos tornam-se fontes dos 

temas a serem pesquisados. Nesse sentido, o pesquisador trabalha a partir das 

contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. 
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Procedimento e análise de dados: a tabela 3 ilustra as modalidades de trabalhos 

acadêmicos e as principais bases de dados a serem consultadas9: 

 
Tabela 3. Modalidades de trabalhos acadêmicos e principais bases de dados a serem consultadas neste 
projeto de pesquisa. 

 
Modalidade de 

trabalhos acadêmicos 
Bases de dados a serem consultadas 

Teses e dissertações Banco de teses da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP e qualquer 
outra biblioteca digital de teses e dissertações de universidades onde sejam 
oferecidos cursos de música popular ou programas de pós-graduação em que 
haja algum docente que oriente trabalhos sobre o piano ou pianistas 
brasileiros   

Artigos científicos JSTOR, Scielo, Web of Science, Social Science Research Network (SSRN), 
Portal Periódicos CAPES e SciVerse (Science Direct e Scorpus) – Elsevier e 
nos principais periódicos indexados pelos QUALIS CAPES da área de música, 
como Per Musi, Música Hodie, Revista da ABEM, Vórtex, entre outros, no 
momento de realização desta etapa do projeto 

Livros Acervo digital da Biblioteca Nacional, Biblioteca Digital Paulo Freire, 
Domínio Público (MEC), Portal do Livro Aberto, Scielo Books e Scholar 
Google 

Artigos ou resumos 
publicados em anais de 

congressos 

Anais da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música 
(ANPPOM), Anais do Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais 
(SIMCAM), Anais da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), 
Anais da Associação Brasileira de Performance Musical (ABRAPEM) e 
outros anais de congressos importantes na área de música no Brasil e na 
América Latina 

Partituras Acervo digital da Biblioteca Nacional e Biblioteca Digital de Obras Raras da 
USP  

Dicionários Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro  
Verbetes Enciclopédia Larousse 

 

As consultas serão feitas a partir dos seguintes passos: no primeiro, será feita a 

escolha de uma única base de dados. Sugere-se que as consultas sejam feitas na ordem 

apresentada pela tabela acima. Exemplo: Banco de Teses da CAPES.  

O segundo passo consiste da escolha do nome de cada um dos pianistas que 

conste na lista do ANEXO I deste projeto, organizada por ordem alfabética. Esta tabela 

foi construída a partir de três fontes de pesquisa: (1) pelo estudo de levantamento feito 

por Rodrigues (2006) em sua dissertação de mestrado; (2) pelos pianistas cujos nomes 

encontram-se em sites de universidades brasileiras, por suas respectivas atuações como 

docentes; e (3) por pianistas cujos nomes figuram em mídias sociais como Youyube, 

Facebook e Instagram. Em relação a estes últimos, tratam-se de músicos comumente 

reconhecidos por seus pares por meio de comentários positivos de seus respectivos 

                                                
9 Outras bases também poderão ser consultadas em comum acordo entre orientador e estudante, 

a partir de uma análise mais precisa sobre as bases de dados disponíveis no momento em que a pesquisa 
for realizada. 
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materiais divulgados, conforme o conceito de expert proposto por Ericsson e Pool (2017). 

Caso o nome do pianista selecionado seja encontrado na base de dados escolhida, então 

os resumos dos trabalhos encontrados relacionados a este nome deverão ser copiados e 

salvos em um arquivo em formato word e colocados dentro de uma pasta virtual 

localizada no computador central do LEME – Laboratório de Estudos sobre Música e 

Expertise da UFPR. Esta pasta deverá ser intitulada 

PesquisaBibliográfica_ProjetoGRUME2020_Resumos. Caso o nome do pianista 

selecionado não seja encontrado na base de dados escolhida, então o próximo nome da 

lista contida na lista do ANEXO I deverá ser procurado, e assim por diante, de modo que 

os nomes de todos os pianistas da tabela sejam consultados na base de dados escolhida. 

Após os nomes de todos os pianistas da lista do ANEXO I terem sido consultados 

na primeira base de dados escolhida, o mesmo procedimento deverá ser realizado com 

uma segunda base de dados indicadas na tabela acima, e assim por diante, até que os 

nomes de todos os pianistas sejam consultados em todas as bases de dados a serem 

consultadas. 

Em seguida, será feita uma busca pelos textos completos de todos os trabalhos 

encontrados (teses, artigos, etc.). Estes textos deverão ser salvos no formato PDF e 

arquivados em uma segunda pasta virtual intitulada 

PesquisaBibliográfica_ProjetoGRUME2020_PDF, também localizada no computador 

central do LEME – Laboratório de Estudos sobre Música e Expertise da UFPR.  

Ao final de cada atualização com os resumos e com os PDFs dos textos 

encontrados, as respectivas pastas deverão ser salvas em três pendrives sobressalentes, 

sendo que o conteúdo de um deles deverá ser salvo dentro de uma pasta localizada no 

aplicativo i-Cloud, no computador pessoal do pesquisador, em sua residência. 

Ao término do levantamento bibliográfico, será feita uma análise de conteúdo 

(Bardin, 2016) sobre todos os resumos encontrados, na busca por categorias de análise 

que envolvam os termos transcrição, partitura ou qualquer outro vocábulo que garanta a 

existência de trabalhos que constem transcrições musicais completas ou trechos de 

transcrições musicais de obras dos pianistas investigados. Dessa maneira, serão 

selecionados para a etapa seguinte deste projeto os trabalhos em que forem detectados os 

nomes dos pianistas existentes na lista encontrada no ANEXO I deste projeto que 

contenham transcrições completas ou de trechos de suas obras. 

Após a seleção dos resumos, as transcrições contidas dentro dos trabalhos 

encontrados a serem analisadas na etapa seguinte do projeto serão selecionadas a partir 
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dos seguintes critérios: (a) ocorrência de transcrições ou trechos de transcrições em 

comum existentes em mais de um trabalho encontrado, independentemente do pianista e 

da modalidade de prática pianística em questão (solo, duo ou trio); (b) escolha por pelo 

menos uma transcrição solo ou trechos de uma transcrição solo de cada um dos dez 

pianistas que mais tiverem sido encontrados na pesquisa bibliográfica realizada até o 

momento desta etapa da pesquisa; (c) escolha de pelo menos uma transcrição para duo ou 

trio ou trechos de transcrição para duo ou trio a partir dos mesmos critérios utilizados no 

item anterior; (d) finalmente, após esta triagem, outras transcrições ou trechos de 

transcrições poderão ser escolhidos a critério do pesquisador. 

Ao final dessa triagem, pretende-se obter uma amostra de material contendo 

transcrições completas ou trechos de transcrições musicais extraída de trabalhos 

acadêmicos cujo objeto de estudo sejam obras musicais dos principais pianistas experts 

na prática do repertório popular brasileiro para piano. 

 

ETAPA 2: ANÁLISE DO MATERIAL MUSICAL 

 

Objetivo: analisar as transcrições selecionadas a partir da pesquisa bibliográfica realizada 

na etapa anterior deste projeto por meio da identificação e frequência do uso de chunks. 

 

Modalidade de pesquisa: pesquisa bibliográfica10 ou documental, por meio de análise 

musical por chunks. Segundo Severino (2007), a pesquisa documental é aquela que tem 

como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas 

sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, 

documentos legais, entre outros. Segundo o autor, nestes casos, os conteúdos dos textos 

ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual 

o pesquisador vai desenvolver investigação e análise. Acredita-se que os trabalhos 

encontrados na primeira etapa deste projeto de pesquisa tragam transcrições musicais já 

analisadas, mas também transcrições musicais puras. Daí o fato desta etapa de pesquisa 

poder servir-se tanto de pesquisa bibliográfica quanto de pesquisa documental. Ademais, 

pelo fato de pesquisas em cognição musical serem relativamente recentes no Brasil, 

acredita-se que poucos destes trabalhos tenham passado por uma análise musical baseada 

em identificação e frequência do uso de chunks. 

                                                
10 Já definida no item modalidade de pesquisa da primeira etapa deste projeto. 



 

 25 

Segundo Sloboda (2008), chunks são agrupamentos musicais de ordem superior 

que formam as unidades musicais únicas do plano de fundo (background) com grupos de 

unidades do primeiro plano. Segundo o autor, o mesmo processo poderia ser repetido nas 

novas unidades para formar unidades ainda maiores, construindo um esquema hierárquico 

que poderia, por sua vez, cobrir uma peça musical com duração de vários minutos. Este 

conceito é explicado de maneira mais detalhada na obra de Levitin (2010). Segundo ele, 

a expressão nível inferior refere-se à percepção de atributos fundamentais que alicerçam 

um estímulo musical. Já o processamento em nível superior ocorre em partes mais 

sofisticadas do cérebro que recebem projeções neurais dos receptores sensoriais e de certo 

número de unidades de processamento de nível inferior. A formação do chunk envolve a 

combinação de elementos de nível inferior de maneira integrada.  

O autor informa ainda que “o processamento em nível superior é onde tudo 

converge, onde nossa mente formula uma compreensão da forma e do conteúdo. O 

processamento em nível inferior permite ver pingos de tinta nesta página e talvez até lhe 

permita reunir estes pingos e reconhecer uma forma básica em seu vocabulário visual; 

por exemplo, a letra A. Mas é o processamento em nível superior que junta quatro letras 

para que você possa ler a palavra arte e gerar uma imagem mental de seu significado”. 

Assim, enquanto a extração de características está ocorrendo na cóclea, no córtex 

auditivo, no tronco cerebral e no cerebelo, os centros de nível superior do cérebro está 

recebendo um constante fluxo de informações sobre o que foi extraído até agora; essa 

informação é constantemente atualizada, reformulando as informações anteriores. 

Segundo o autor, enquanto nossos centros de pensamento mais elevado recebem 

essas atualizações, os centros de nível inferior do cérebro estão trabalhando com afinco 

no sentido de prever o que virá em seguida, com base em vários fatores: (a) ao que já foi 

ouvido anteriormente na peça musical; (b) àquilo que sabemos que ainda virá, quando já 

conhecemos a música; (c) ao que esperamos que venha em seguida, se o gênero ou o 

estilo for conhecido, com base em experiências anteriores desse estilo de música; e, 

finalmente (d) qualquer informação adicional que tenhamos recebido, como um texto que 

tenhamos lido sobre a música, um movimento súbito de um dos músicos ou um gesto da 

pessoa sentada ao lado.  

Uma análise musical realizada por meio de chunks, portanto, permite ao músico 

detectar as estruturas musicais frequentemente utilizadas por outros músicos durante a 

escuta musical, o que facilita o processo de transcrição. A análise por chunks foi escolhida 

como sendo a mais adequada para esta pesquisa pelo fato de que “tocar de ouvido” e 
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“transcrever música” são habilidades bastante comuns associadas ao ofício diário do 

pianista popular (Gomes, 2019).  

As próximas três figuras abaixo foram retiradas da obra The Jazz Piano Book, 

publicada por Mark Levine, em 1989. Trata-se de uma obra consagrada mundialmente 

voltada para o ensino do jazz norte-americano. Estas figuras serão utilizadas para 

exemplificar como será feita uma análise por chunk neste projeto de pesquisa. A figura 1 

representa uma estrutura de acorde chamada pelo autor de So What. Trata-se de uma 

estrutura retirada da obra de mesmo nome, gravada por Miles Davis em 1959: 

 

 
Figura 1. Acorde So What (Levine, 1989). 

 
  

Segundo Levine, So What é uma estrutura de acorde montada por intervalos de 

quartas ascendentes a partir da nota mais grave, com meio grau abaixado na quinta nota 

da sequência (a mais aguda). O autor explica diversas interpretações para o entendimento 

deste tipo de acorde, a partir de diferentes contextos, conforme indica a figura 2: 

 

 
Figura 2. Interpretação para o acorde So What em diferentes contextos (Levine, 1989). 
 

  

Segundo Levine, o acorde So What pode ser interpretado de maneira diferente, 

em função do contexto onde ele é executado pelo pianista. No primeiro acorde do 

exemplo acima, o acorde So What pode ser pensado como um Ré menor com sétima 

menor ou um Si bemol com a sétima maior ou ainda um Mi bemol com a sétima maior e 
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quarta aumentada. Segundo o autor, o que definirá a escolha do pianista em relação à 

nomeação deste acorde será o contexto de sua execução, já que cada um dos acordes está 

relacionado a essas três tonalidades. Por exemplo: geralmente, o acorde de Ré menor com 

a sétima menor pode ser encontrado a partir do segundo grau da tonalidade de Dó maior, 

terceiro grau da tonalidade de Si bemol maior, sexto grau da tonalidade de Fá maior, 

primeiro grau da tonalidade de Ré menor ou quarto grau da tonalidade de Lá menor. A 

análise desse contexto pode ficar mais clara quando o pianista passa a praticar os acordes 

So What nas peças em que ele for executar. A figura 3 ilustra um trecho da peça Little 

Sunflower, de Freddie Hubbard harmonizada com acordes do tipo So What: 

 

 

 
Figura 3. Harmonização da peça Little Sunflower, de Freddie Hubbard por meio de acordes do tipo So What 
(Levine, 1989). O primeiro sistema ilustra somente a melodia do tema. O segundo e o terceiro sistemas 
ilustram a melodia harmoniza por acordes com estruturas So What. 

 

A partir da explicação sobre o processamento musical no cérebro humano por 

chunks proposta por Levitin (2010), é possível inferir que um músico expert na prática 

do jazz norte-americano seja capaz de escutar este trecho musical e imediatamente 

detectar que se trata de uma harmonização melódica por acordes So What cujo contexto 

é, preferencialmente, o modo dórico, enquanto que um músico não expert provavelmente 

optaria por uma estratégia de encontrar nota por nota executada, o que tornaria o exercício 

da transcrição em algo extremamente cansativo e demorado. Neste exemplo, o que 

distingue um músico expert de um músico não expert é sua capacidade de formar chunks 

durante a atividade de escuta musical. Esta será a forma de análise das transcrições ou 

dos trechos das transcrições selecionadas para esta etapa deste projeto, cujo procedimento 

será descrito a seguir.   

 

Procedimentos metodológicos: três experts na prática e/ou no ensino do piano popular no 

repertório brasileiro serão convidados para esta etapa da pesquisa: um deles será um 
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expert em estudos na área de cognição musical e performance, seguido de um professor 

do curso de música popular da Universidade Estadual de Campinas e mais um pianista 

considerado expert nesse tipo de repertório residente no Brasil. A eles será enviado uma 

pasta virtual contendo o material musical a ser analisado. A pasta 1 conterá o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) encontrado no ANEXO 2 deste projeto de 

pesquisa referente ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Paraná e a 

descrição do tipo de tarefa a ser desempenhada por eles. A pasta 2 conterá os áudios das 

músicas ou trechos musicais a serem analisados e a pasta 3 conterá as próprias 

transcrições musicais em partituras. Após o preenchimento do TCLE, os músicos deverão 

abrir um segundo documento desta pasta, referente às seguintes instruções para a 

realização das análises. “Você está participando de uma pesquisa no campo da cognição 

musical, que é a ciência que procura entender como funciona a mente de qualquer 

indivíduo em atividades de composição, execução ou escuta musical. Para isso, você 

deverá escutar um trecho musical três vezes e logo em seguida, responder oralmente a 

algumas perguntas sobre ele. Assim, peço que você acione o gravador de seu telefone 

celular ou de seu computador e, após a escuta de cada trecho, responda as seguintes 

questões, oralmente:  
• Descreva brevemente o trecho musical de maneira objetiva em, no máximo cinco linhas. 

A ideia aqui é você descrever o trecho como se pudesse falar sobre ele para um estudante, 
de modo que o estudante pudesse identificar qual trecho é sem ouvi-lo. Exemplo: trecho 
do compositor X, intérprete X (se você souber), executado no andamento X, compasso 
X, com melodia predominantemente ascendente, articulação predominantemente em 
staccato., etc. 

• Descreva todas as estruturas musicais que você acredita terem aparecido em sua escuta, 
considerando aspectos rítmicos, melódicos, harmônicos, etc. Exemplo: “escutei uma 
sequência melódica executada em blocos com acordes do tipo So What em algum 
momento do trecho” ou “Logo no início, escutei uma escala de tons inteiros descendente, 
seguida por um ostinato de baião, que se repete o tempo todo” ou ainda “escutei uma 
passagem contrapontística, em que a mão direita executa notas em tercinas e a esquerda 
em duínas”. 

• Se você fosse classificar esta música ou trecho musical (conforme cada caso) em um nível 
de dificuldade para ser tocada por um estudante de piano, a qual nível de dificuldade você 
o classificaria? 

Fácil 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Difícil 
 

Em seguida, os participantes deverão realizar o mesmo procedimento com todos 

os outros trechos musicais.  

Após isso, eles receberão as seguintes instruções: “agora que você já conhece os 

trechos musicais, peço que você os escute novamente, mas dessa vez, acompanhando 

cada um deles com suas respectivas transcrições (partituras), que se encontram na pasta 
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2 deste arquivo. Novamente, após a escuta musical de cada trecho, grave oralmente sua 

resposta às três perguntas anteriores sobre cada um. A intenção aqui é lhe dar uma nova 

oportunidade para que você reavalie a sua análise anterior sobre cada trecho, mas, agora, 

você terá a ajuda de um segundo elemento para facilitar a sua análise: a partitura. Após a 

última resposta referente ao último trecho musical, você deve, então, finalizar a sua 

gravação oral e submetê-la para o e-mail daniloramosufpr@gmail.com, com a ajuda do 

software Google Drive. Desde já, agradeço! 

 

Análise de dados: as gravações recebidas pelo pesquisador serão transcritas para um 

documento no formato word. Em seguida, será feita uma análise de conteúdo (Bardin, 

2016) a partir de todas as gravações obtidas. Será a própria análise de conteúdo que trará 

os principais chunks encontrados, a partir das estruturas musicais mais recorrentes dentro 

da amostra do material musical analisado. 

 

ETAPA 3 – CRIAÇÃO DE EXERCÍCIOS PROGRESSIVOS 

 

Objetivo: criar pequenos exercícios progressivos voltados para a prática do piano popular, 

a partir das análises realizadas sobre as transcrições envolvidas na etapa 2A deste projeto. 

 

Modalidade de pesquisa: criação musical, a partir da análise de material musical por 

chunks. Trata-se de um procedimento metodológico criado especialmente para a 

realização deste estudo, dificilmente associado a algum procedimento metodológico 

tradicional. 

   

Procedimentos metodológicos: o processo de criação musical dos exercícios progressivos 

voltados para a prática do piano popular será desenvolvido em três etapas. Na primeira, 

serão selecionados aqueles chunks que tiverem ocorrido em maior frequência dentro da 

amostra musical analisada, da maior para a menor. Em seguida, um chunk será 

selecionado e, então, um exercício será criado sobre ele. Em outras palavras, este 

exercício prático deverá, em algum momento, fazer uso frequente deste chunk. Este 

procedimento vem sendo bastante utilizado por professores de piano ao longo de sua 

história. Um exemplo de um compositor que utilizou intuitivamente este princípio foi o 

pianista, compositor e professor austríaco Carl Czerny, que teve entre seus professores de 

música compositores como Clementi, Hummel, Salieri e Beethoven e, entre seus alunos, 
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Franz Liszt (Gramit, 2008). Trata-se de um músico que escreveu vários livros de 

exercícios e estudos para piano, tendo ainda uma produção musical vasta, que abrangeu 

diversos gêneros musicais. Até hoje, no ensino tradicional da prática do piano de concerto 

empregada em conservatórios europeus e brasileiros, é comum que os professores optem 

por incentivar os seus estudantes a praticarem os vários volumes publicados por Carl 

Czerny antes de se debruçarem sobre peças mais desafiadoras. Do ponto de vista das 

ciências cognitivas, estes professores entendem intuitivamente que é necessário que o 

estudante de piano acumule um estudo progressivo de chunks, no intuito de que eles 

alcancem níveis técnicos mais elevados. A figura 4 mostra um exercício prático de Carl 

Czerny que possui alguns exemplos de chunks também encontrados na Sonata em Dó 

Maior, de Mozart: 

 

 

 
Figura 4. Exemplos de chunks encontrados em um exercício proposto no volume I do método voltado para 
o aprendizado do piano proposto por Carl Czerny e na Sonata em Dó maior, composta por Mozart. 

 

Na figura acima, dois chunks em comum podem ser observados tanto no exercício 

proposto por Carl Czerny quanto na sonata composta por Mozart: uma técnica de 

acompanhamento para a mão esquerda chamada de baixo d’Alberti11 é utilizada durante 

quatro compassos na tonalidade de Sol maior por Czerny a partir do quinto compasso de 

seu exercício, enquanto a mesma técnica é utilizada por Mozart logo nos primeiros quatro 

                                                
11 Baixo d’Alberti é um tipo de acompanhamento musical muito usado na música do Período Clássico, e 
algumas vezes do romântico também. O Estilo foi dado pelo nome de Domenico Alberti (1710-1740), que 
o usava extensivamente, embora ele não tenha sido o primeiro músico a usar este estilo (Randel, 1997). 
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compassos de sua sonata, na tonalidade de Dó maior. Além disso, nos dois primeiros 

compasso do exercício proposto por Czerny aparece uma estrutura musical semelhante à 

uma estrutura musical que aparece do quinto ao nono compasso no exemplo de Mozart: 

a execução de notas mais longas na mão esquerda sem movimento, enquanto a mão 

esquerda realiza uma escala em movimento ascendente (de Dó maior em Czerny e de Dó 

maior e Ré menor melódica em Mozart, respectivamente). 

O princípio do procedimento desta etapa deste projeto será o mesmo que Carl 

Czerny utilizou em seus livros de exercícios: garantir um avanço progressivo do estudante 

de piano na prática do repertório popular brasileiro.  

Cada exercício será criado a partir da realização das seguintes etapas:  

(1) criação;  

(2) transcrição, com a ajuda do software Sibelius (AVID); 

(3) estudo e revisão do exercício pelo próprio pesquisador; 

(4) impressão final da partitura;  

(5) arquivamento em uma pasta virtual intitulada 

ExercíciosProgressivos_ProjetoGRUME2020, localizada no computador central do 

LEME – Laboratório de Estudos sobre Música e Expertise da UFPR. Ao final de cada 

atualização, esta pasta deverá ser salva em três pendrives sobressalentes, sendo que o 

conteúdo de um deles deverá ser salvo dentro de uma pasta localizada no aplicativo i-

Cloud, no computador pessoal do pesquisador, em sua residência. A partir da criação do 

primeiro exercício, o mesmo procedimento será utilizado para a criação de outros 

exercícios que contemplem todos os chunks encontrados nas análises da etapa 2A deste 

projeto. 

 

Análise de dados: ao final da criação de todos os exercícios, uma atividade de leitura à 

primeira vista correspondente a cada um deles será executada por um pianista brasileiro 

expert na prática do piano popular, residente na cidade de Curitiba. Após o preenchimento 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da UFPR, que se encontra no ANEXO 

III deste projeto, ele receberá as seguintes instruções: “Você está participando de uma 

pesquisa no campo da cognição musical, que é a ciência que procura entender como 

funciona a mente de qualquer indivíduo em atividades de composição, execução ou escuta 

musical. Para isso, você deverá realizar uma leitura à primeira vista de cada um dos 

exercícios voltados para o aprendizado do piano popular, em ordem aleatória. O intuito 

dessa atividade é verificar possíveis erros relacionados à execução destes exercícios. Em 
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seguida, você deverá executar estes exercícios e, ao final da execução de cada um, dizer 

oralmente, os aspectos expressivos (dinâmicas, andamento, etc.) que acredita que eles 

devam ser executados. Ao final da execução do último exercício, você deverá organizar 

as partituras por ordem de dificuldade de execução técnica, conforme os seus próprios 

critérios. Esta atividade será gravada, para que possamos seguir corretamente as suas 

indicações”. Esta atividade será feita com o acompanhamento do pesquisador, que será 

responsável pela gravação das orientações do pianista expert, bem como para a 

transcrição do material gravado em um documento word. Em seguida, as orientações 

referentes aos aspectos expressivos dos exercícios serão incorporadas ao material e, 

finalmente, ele será organizado em ordem progressiva, do exercício considerado 

tecnicamente mais fácil para o mais difícil, conforme as indicações do pianista expert 

participante. 

 

ETAPA 4 – CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA ESTUDO DELIBERADO 

 

Objetivo: criar estratégias de estudo deliberado para que futuros estudantes de piano 

pratiquem os exercícios musicais propostos na etapa anterior e as peças musicais 

completas selecionadas na etapa 1 deste projeto. 

 

Modalidade de pesquisa: pesquisa documental12.  

   

Procedimentos metodológicos: o pesquisador procurará por depoimentos e/ou entrevistas 

em linguagem verbal ou escrita de cada um dos pianistas cujas transcrições foram 

selecionadas na etapa 1 deste projeto que possam servir como base para a criação de 

estratégias para o estudo deliberado da prática do piano no repertório popular brasileiro. 

Será feita uma busca por material audiovisual em plataformas virtuais como o Youtube, 

Instagram, Facebook. Revistas, catálogos de discos, songbooks e outras fontes de 

material escrito também serão consultados. Essa busca será feita a partir dos mesmos 

critérios estabelecidos na etapa 1: escolha dos locais de busca, definição de um primeiro 

local de busca, escolha e busca pelos nomes dos pianistas selecionados na etapa 1 deste 

projeto, por ordem alfabética, repetição do mesmo procedimento considerando todos os 

outros locais de busca. Após a finalização da busca, os links que constem cada 

                                                
12 Já descrita anteriormente. 
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depoimento e os trechos escritos do material encontrado serão salvos em um arquivo no 

formato word e arquivados em uma pasta virtual intitulada 

Depoimentos_ProjetoGRUME2020, também localizada no computador central do LEME 

– Laboratório de Estudos sobre Música e Expertise da UFPR. Ao final da coleta de dados 

referentes ao material encontrado, esta pasta deverá ser salva em três pendrives 

sobressalentes, sendo que o conteúdo de um deles deverá ser salvo dentro de uma pasta 

localizada no aplicativo i-Cloud, no computador pessoal do pesquisador, em sua 

residência. 

 

Análise de dados: os depoimentos em audiovisual serão todos transcritos integralmente 

em um documento no formato word. Neste mesmo documento também serão 

acrescentados os textos dos depoimentos encontrados em linguagem escrita. Em seguida, 

será feita uma análise de conteúdo (Bardin, 2016) sobre este documento final obtido, no 

intuito de categorizar temáticas abordadas pelos pianistas que possam contribuir para o 

estudo deliberado dos estudantes do repertório popular brasileiro para piano. Em seguida, 

será redigido um documento em que constarão as estratégias de estudo deliberado que 

aparecerem de maneira mais frequente na análise de conteúdo realizada. Esse documento 

será intitulado EstratégiasParaEstudoDeliberado e deverá ser salvo na mesma pasta 

citada na sessão anterior. Nele constarão um kit contendo: (1) as instruções que os 

estudantes de piano da próxima etapa desta pesquisa deverão seguir durante o estudo 

deliberado do material que receberá; (2) Um diário de campo para ser preenchido por eles 

durante suas sessões de estudo deliberado ou mesmo durante as aulas com o pesquisador, 

de modo que ele descreva as situações que ele acredite terem sido importantes para o 

ensino/aprendizagem do material estudado; (3) Um questionário de natureza quantitativa 

que conterá perguntas objetivas referentes às estratégias de estudo deliberado referentes 

à prática musical daquele dia a ser preenchido pelo participante ao final de cada sessão 

de estudo e ao final de cada aula com o pesquisador. Os procedimentos a serem realizados 

com o uso deste material serão descritos a seguir. 

 

ETAPA 5 – ESTUDO MULTICASO 

 

Objetivo: investigar os aspectos cognitivos relacionados ao ensino/aprendizagem de 

estudantes de piano em função do estudo deliberado dos exercícios práticos progressivos 

propostos na etapa 3 e das peças musicais selecionadas na etapa 1 deste projeto. 
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Modalidade de pesquisa: estudo multicaso. Yin (2010) define um estudo de caso como 

uma investigação empírica que procura averiguar um fenômeno contemporâneo em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especificamente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. Por se tratar de uma investigação 

que procurará mensurar mais de um caso, define-se a modalidade de pesquisa desta etapa 

do projeto como um estudo multicaso.  

 

Procedimentos metodológicos: cada estudante participante da pesquisa será submetido a 

16 aulas de piano com ênfase no repertório popular brasileiro com o pesquisador-

orientador deste projeto. A primeira aula contará com as seguintes atividades: 

 

(1) Preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido referente ao 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Paraná, que se encontra no 

ANEXO IV deste projeto 

(2) Audição (acompanhada da partitura) de cinco peças musicais completas de 

um pianista a ser escolhido em comum acordo entre pesquisador e participante 

(3) Seleção da peça musical a ser estudada em sua totalidade pelo participante 

(4) Seleção dos exercícios propostos para o estudo preparatório específico da 

peça musical escolhida pelo estudante 

(5) Entrega do material ao estudante com o uso de uma pasta contendo: 

instruções para realização do estudo deliberado, peça musical a ser estudada em sua 

totalidade e exercícios propostos para o estudo preparatório da peça musical escolhida  

 

Quando o material for entregue ao estudante, ele receberá por escrito as 

seguintes instruções: “Você está participando de uma pesquisa no campo da cognição 

musical, que é a ciência que procura entender como funciona a mente de qualquer 

indivíduo em atividades de composição, execução ou escuta musical. Para isso, você 

deverá estudar os exercícios e a peça musical que você recebeu na aula de hoje ao longo 

deste semestre. Você deverá utilizar as estratégias de estudo contidas no documento que 

acompanha este material. No documento em que essas estratégias estão descritas 

conterão: (a) as instruções que você deverá seguir durante o estudo deliberado do 

material; (b) um diário de campo para ser preenchido durante suas sessões de estudo 

deliberado e durante as aulas que eu te darei, de modo que você descreva as situações que 
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acredite terem sido importantes para o seu ensino/aprendizagem do material estudado e 

(c) várias cópias de um questionário de natureza quantitativa que conterá perguntas 

objetivas referentes às estratégias de estudo deliberado referentes à prática musical 

daquele dia a ser preenchido ao final de cada sessão de estudo e ao final de cada uma de 

nossas aulas. Ao longo do semestre, eu lhe darei 16 aulas (contando com a de hoje) e 

tomarei a liberdade de gravar o áudio de algumas delas, com a finalidade de analisá-las 

futuramente, para poder compreender as estratégias mais eficazes que você utilizou para 

o estudo deste material. Não se preocupe: não há uma maneira certa e outra errada de se 

estudar piano. O que queremos é que você estude as peças a seu modo, sem se preocupar 

com o julgamento de outras pessoas. Você deve apenas ter força de vontade para estudar 

esse material pensando sempre que, com ele, poderá melhorar a sua performance como 

pianista. Todo o material escrito e gravado não será divulgado, em hipótese alguma. Ele 

só será utilizado para fins de pesquisa. Alguma dúvida? Se sim, pergunte agora. Se não, 

desde já, eu agradeço a sua participação. Tenha um bom dia!”. 

O participante, então, deverá comparecer às aulas seguintes, de modo que o 

pesquisador possa acompanhar suas estratégias de estudo do material, bem como os 

avanços e os problemas encontrados neste percurso. Na última aula, a execução de todos 

os exercícios praticados pelo estudante no período de 16 aulas, bem como a peça musical 

escolhida por ele na primeira aula será gravado na sala 107 do Departamento de Artes da 

UFPR. Nessa sala haverá um computador MacBook Air Apple Core i5 8GB conectado a 

um microfone Profissional Tannoy Condensador TM1 P/ Estúdio, um piano quarto de 

cauda da marca Steiway and Songs, uma mesa e duas cadeiras. Ao final da última aula, o 

estudante responderá a uma entrevista semiestruturada13, com o objetivo de se averiguar 

como ele se sentiu e quais foram os principais avanços que ele acredita que obteve ao 

longo de todo o período em que participou da pesquisa, em relação à sua prática musical. 

O mesmo procedimento será realizado com cada um dos outros quatro estudantes 

participantes da pesquisa.  

 

Análise de dados: um teste ANOVA será aplicado sobre cada resposta do participante ao 

questionário de natureza quantitativa, a partir do delineamento experimental 5 

(participantes) versus X (referente ao número de sessões de estudo deliberado). Um post-

hoc Newmann Keuls será empregado para as análises pareadas entre as variáveis. Testes 

                                                
13 O roteiro para esta entrevista será elaborado somente a partir da etapa 4 do estudo, a depender dos 
resultados das análises desta etapa do projeto. 
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de Pearson também serão empregados para verificar se houve possíveis correlações entre 

as variáveis observadas ao longo deste estudo. Uma análise de conteúdo (Bardin, 2016) 

será empregada sobre os diários de campo preenchidos pelos estudantes durante suas 

sessões de estudo deliberado e durante as aulas, na busca por categorias de ações que 

ocorreram com maior frequência entre eles ao longo do período. Em seguida, será feita 

uma triangulação dos dados quantitativos com os dados qualitativos, no intuito de se 

verificar os aspectos cognitivos relacionados ao ensino/aprendizagem dos estudantes 

participantes em função do estudo deliberado do material musical praticado ao longo do 

período. 

A tabela 4 ilustra uma síntese dos procedimentos metodológicos a serem 

adotados neste projeto: 

 
Tabela 4. Etapas, modalidades, objetivos e público-alvo para cada etapa deste projeto de pesquisa. 

  
Etapa Modalidade 

de pesquisa 
Objetivos Público-alvo 

1 Bibliográfica Busca por trabalho acadêmicos produzidos no Brasil e 
no exterior que contenham transcrições de obras de 
pianistas populares brasileiros renomados 

Estudantes de 
graduação em 
geral 14 

2 Análise 
Musical 

Análise das transcrições musicais selecionadas na etapa 
anterior, a partir do método de agrupamento por chunks 

Estudantes 
graduação ou pós-
graduação 
(pianistas) 15 

3 Criação 
Musical 

Criação de exercícios práticos progressivos a partir das 
análises realizadas 

Estudantes de pós-
graduação 
(pianistas) 16 

4 Documental Proposição de estratégias para o estudo deliberado do 
material musical obtido, a partir da análise de 
depoimentos de pianistas experts na prática do 
repertório popular brasileiro para piano 

Estudantes de pós-
graduação em 
geral17 

5 Estudo 
Multicaso 

Estudo empírico com a participação de estudantes de 
piano popular, cujas tarefas envolverão o estudo 
deliberado do material musical investigado e uma 
entrevista semiestruturada, no intuito de avaliar 
aspectos cognitivos relacionados ao 
ensino/aprendizagem do piano popular brasileiro. 

Estudantes de pós-
graduação 
(pianistas em nível 
de doutorado)18 

 

                                                
14 Estudantes regularmente inscritos na modalidade Iniciação Científica, oferecida anualmente pela Pró-
reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFPR, sob minha orientação. Para que possa contribuir com esta 
etapa do projeto, não há obrigatoriedade que o estudante seja pianista. 
15  Estudantes pianistas regularmente matriculados em um dos cursos de graduação (licenciatura ou 
bacharelado) ou pós-graduação (mestrado ou doutorado) em música da UFPR, sob minha orientação. 
16 Estudantes pianistas regularmente matriculados em um dos cursos de pós-graduação (níveis: mestrado 
ou doutorado) em música da UFPR, sob minha orientação. 
17 Estudantes regularmente matriculados em um dos cursos de pós-graduação da UFPR (níveis: mestrado 
ou doutorado), sob minha orientação. Para contribuir com esta etapa do projeto, não há obrigatoriedade que 
o estudante seja pianista. 
18 Estudantes pianistas regularmente matriculados no curso de pós-graduação em música da UFPR (nível: 
doutorado), sob minha orientação. 
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Os resultados da pesquisa serão discutidos com a Teoria Geral da Expertise 

proposta por Karl Anders Ericsson. Ao final do estudo pretende-se organizar um material 

pedagógico que contribua para orientar estudantes para o desenvolvimento da expertise 

na prática do repertório brasileiro popular para piano.  

 

4. EQUIPE  

Este projeto será desenvolvido junto ao GRUME – Grupo de Pesquisa Música e 

Expertise da Universidade Federal do Paraná. Trata-se de um grupo criado por mim no 

ano de 2011, do qual lidero. Este grupo já conquistou certo reconhecimento em nível 

nacional no âmbito do estudo da cognição musical, principalmente por suas publicações 

em estudos sobre a expertise musical relacionada à prática do piano e sobre as emoções 

desencadeadas pela música. O grupo está registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa 

do Brasil19 e atualmente conta com três estudantes de doutorado, cinco de mestrado e dois 

de iniciação científica. A grande maioria desses estudantes é bolsista CAPES.  

As reuniões do GRUME ocorrem semanalmente em horário fixo e são abertas à 

comunidade. As atividades realizadas nas reuniões do GRUME envolvem leituras e 

discussões de textos de referência geralmente referentes ao domínio da cognição musical, 

seminários ministrados por professores convidados de outras universidades do Brasil e 

da América Latina, apresentações orais dos trabalhos de meus estudantes, seguidas por 

reflexões e ricos debates. 

Durante o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, o GRUME realizará duas 

atividades paralelas, sendo uma delas formativa e outra relacionada ao aprofundamento 

teórico deste projeto. A tabela 5 ilustra as atividades que serão desenvolvidas pelos 

membros do GRUME simultaneamente ao desenvolvimento deste projeto: 

 
  

                                                
19 Link de acesso: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5776324395009099. 
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Tabela 5. Atividades que serão desenvolvidas pelos membros do GRUME simultaneamente ao 
desenvolvimento deste projeto. 

 
Período Atividade formativa20 Aprofundamento teórico21 

1º semestre  Curso de estatística aplicada a estudos em 
cognição musical 

Ericsson, A. & Pool, R. (2017). Peak: 
secrets from the new science of expertise. 
New York: Houghton Mifflin Harcourt 
Publishing Company. 

2º semestre  Curso de estatística aplicada a estudos em 
cognição musical (continuação) 

3º semestre  Curso de análise de conteúdo aplicada a 
estudos em cognição musical 

Elliott, D. J. & Silverman, M. (2015). 
Music matters: a philosophy of music 
education. New York: Oxford University 
Press. 

4º semestre  Curso de análise de conteúdo aplicada a 
estudos em cognição musical 
(continuação) 

5º semestre  Curso de metodologia de pesquisa: 
estudos de caso em cognição musical 

Solis, G. & Nettl, B. (2009). Musical 
improvisation: art, education, and society. 
Illinois: University of Illinois Press. 6º semestre Curso de metodologia de pesquisa: 

estudos de caso em cognição musical 
(continuação) 

7º semestre  Início da redação do material didático 
provisoriamente intitulado Piano popular 
brasileiro: uma abordagem praxial  

Williamon, A. (2004). Musical excellence: 
strategies and techniques to enhance 
performance. Oxford: Oxford University 
Press. 8º semestre  Redação do material didático 

provisoriamente intitulado Piano popular 
brasileiro: uma abordagem praxial 

9º semestre  Redação do material didático 
provisoriamente intitulado Piano popular 
brasileiro: uma abordagem praxial 

Fabian, D., Timmers, R. & Schubert, E. 
(2014). Expressiveness in music 
performance: empirical approaches across 
styles and cultures. Oxford: Oxford 
University Press. 

10º semestre Conclusão do primeiro volume do 
material didático provisoriamente 
intitulado Piano popular brasileiro: uma 
abordagem praxial 

 

Acredita-se que ao final do período de execução desse projeto, os estudantes 

possam adquirir conhecimentos científicos que acredito serem necessários para a 

construção de uma carreira acadêmica sólida, independentemente das etapas do projeto 

nas quais eles venham a participar22. 

Maiores informações sobre a equipe, seus programas de pesquisa, suas 

publicações e/ou trabalhos já realizados pelos membros do GRUME podem ser 

encontradas no blog do grupo: https://grumeufpr.wordpress.com/. 

  

                                                
20 Os cursos serão ministrados por mim e a coordenação da equipe que redigirá o material didático será de 
minha responsabilidade. 
21 Consiste da prática da leitura e do fichamento de obras consideradas clássicas para aprofundamento 
teórico deste projeto de pesquisa. Cada capítulo de cada obra será estudado progressivamente por todos os 
membros do GRUME. Debates e as reflexões críticas sobre cada capítulo ocorrerão nas reuniões do grupo. 
22 O cronograma das atividades formativas e das obras a serem estudadas está sujeito a alterações, conforme 
as necessidades dos estudantes do grupo.  
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5. INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL 

A sede física do GRUME está localizada no recém-inaugurado LEME – 

Laboratório de Estudos sobre Música e Expertise, situado à rua Coronel Dulcídio, 638 – 

Batel, Curitiba – PR. Trata-se de um espaço que contém duas salas: a sala da coordenação 

e a sala dos estudantes. A sala da coordenação do grupo conta com uma bancada contendo 

um computador e um espaço para leitura. Além disso, há um piano digital da marca 

Yamaha P125, comumente utilizado para estudos envolvendo a prática do piano popular 

aplicado ao repertório brasileiro para piano. O piano costuma ser utilizado para fins de 

práticas pessoais ou mesmo pelos estudantes do GRUME. A sala dos estudantes conta 

com duas bancadas contendo quatro computadores para uso dos estudantes. Todos os 

computadores têm acesso à internet por fio e neles estão instalados os softwares a serem 

possivelmente utilizados para o desenvolvimento deste projeto: Sibelius (para a 

editoração do material musical a ser criado durante a pesquisa), SPSS (para as análises 

estatísticas), NVivo (para as análises de conteúdo), etc. A ilustração abaixo traz uma 

imagem da sala de estudantes do LEME: 

 

 
Ilustração 1. Sala de estudantes do Laboratório para estudos sobre Música e Expertise da UFPR. 
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6. CRONOGRAMA 

A tabela 6 mostra o cronograma a ser utilizado para o desenvolvimento deste 

projeto de pesquisa: 

 
Tabela 6. Cronograma a ser utilizado para o desenvolvimento das atividades de pesquisa relacionadas à 
execução deste projeto: 

 
Período Atividades de pesquisa relacionadas à execução desse projeto 

1º semestre Etapa 1: pesquisa bibliográfica, seleção do material a ser analisado e submissão do 
projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa da UFPR 

2º semestre Etapa 1: análises das transcrições e submissão de um artigo a um periódico nacional 
indexado pelo Qualis CAPES referente à conclusão da etapa 1  

3º semestre Etapa 2: análise das transcrições (continuação) 
4º semestre Etapa 3: criação dos exercícios práticos progressivos a partir das análises realizadas e 

submissão de um artigo a um periódico internacional indexado pelo Qualis CAPES 
referente à conclusão da etapa 2 

5º semestre Etapa 3: criação dos exercícios práticos progressivos a partir das análises realizadas 
(continuação) e início da etapa 4: proposição de estratégias para o estudo deliberado 
do material musical obtido 

6º semestre Etapa 4: proposição de estratégias para o estudo deliberado do material musical obtido 
(continuação) e submissão de um artigo a um periódico internacional indexado pelo 
Qualis CAPES referente à conclusão da etapa 3 

7º semestre Etapa 5: estudo multicaso com estudantes de piano e submissão de um artigo a um 
periódico internacional indexado pelo Qualis CAPES referente à conclusão da etapa 4 

8º semestre Etapa 5: estudo multicaso com estudantes de piano (continuação) 
9º semestre Etapa 5: análise de dados do estudo multicaso 
10º semestre Etapa 5: análise de dados do estudo multicaso (continuação), submissão de um artigo 

a um periódico internacional indexado pelo Qualis CAPES referente à conclusão da 
etapa 5 e término da execução do projeto  

 

7. PRODUTOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Ao final da execução deste projeto de pesquisa espera-se a obtenção dos 

seguintes resultados e desdobramentos: 

(1) Publicação de cinco artigos científicos, sendo um deles nacional e quatro 

internacionais, a serem publicados juntamente com meus estudantes em periódicos 

indexados como A1, A2 ou B1 pelo Qualis CAPES 

(2) Orientação de sólida formação acadêmica a pelo menos dez estudantes por 

meio do desenvolvimento de planos de trabalho dentro desse projeto, sendo 

provavelmente três teses de doutorado, seis dissertações de mestrado e dez orientações 

de iniciação científica 

(3) Criação do primeiro volume do material didático intitulado Piano popular 

brasileiro: uma abordagem praxial. Este material será voltado para o ensino do piano 

progressivo popular no repertório brasileiro e consistirá de dois livros: um teórico, 
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voltado para a aquisição de habilidades relacionadas à expertise do pianista popular 

brasileiro e um caderno de exercícios técnicos preparatórios para a execução de peças de 

pianistas experts no repertório em questão 

(4) Aplicação de todo o conhecimento adquirido com a realização deste projeto 

em todas as disciplinas que ministro nos cursos de música da Universidade Federal do 

Paraná. Nos cursos de graduação são elas: Cognição Musical I e II, Laboratório de Prática 

Musical I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (Turma A: piano popular), Práticas Artísticas I e 

II e Grupos Musicais I e II (Turma A: Música Popular Instrumental Brasileira)23. Nos 

cursos de pós-graduação, são elas, em nível de mestrado: Psicologia da Música II24, 

Seminários de Pesquisa I e II e Estágio de Docência. Em nível de doutorado, são elas: 

Cognição Musical III, Prática de Docência no Ensino Superior I e II e Seminários 

Avançados de Pesquisa I e II. Dessa maneira, todas as disciplinas envolvidas em meu 

trabalho como docente desta instituição estão, de alguma forma, relacionadas ao 

desenvolvimento desse projeto. 
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ANEXO I  
 

PIANISTAS A SEREM CONSULTADOS NA ETAPA 1 DESTE PROJETO 25 
 

1. Adriano Souza 
2. Alberto Rosenblit 
3. Aloísio Aguiar 
4. André Mehmari 
5. Antônio Adolfo 
6. Antônio Rafael Carvalho dos Santos * 
7. Arno von Büetner * 
8. Benjamim Taubkin 
9. César Camargo Mariano 
10. Claudio Dauelsberg * 
11. Cliff Korman26  
12. Clóvis Aguiar 
13. Cristóvão Bastos 
14. Dario Galante 
15. David Costa 
16. Delia Fischer 
17. Dom Salvador 
18. Egberto Gismonti 
19. Eliane Elias 
20. Eumir Deodato 
21. Fernando Moura 
22. Geraldo Flach 
23. Gilson Peranzzetta 
24. Guilherme Vergueiro 
25. Hamleto Stamato 
26. Haroldo Mauro Jr. 
27. Heloísa Fernandes 
28. Helvius Vilela 
29. Hércules Gomes ** 
30. Hermeto Pascoal 
31. Hilton Jorge Valente * 
32. João Donato 
33. José Namen 

34. Jota Moraes 
35. Jovino Santos Neto 
36. Kiko Continentino 
37. Laércio de Freitas 
38. Leandro Braga 
39. Lelo Nazário  
40. Luiz Avellar 
41. Luis Carlos Vinhas 
42. Luiz Eça 
43. Márcio Hallack 
44. Marcos Ariel 
45. Marcos Borelli  
46. Marcos Nimrichter 
47. Marcos Souza 
48. Markos Resende 
49. Marvio Ciribelli 
50. Miguel Briamonte 
51. Monique Aragão  
52. Mozart Terra 
53. Mú Carvalho 
54. Nelson Ayres  
55. Paula Faour 
56. Pedro de Alcântara 
57. Rênio Quintas 
58. Ricardo Leão 
59. Rique Pantoja 
60. Roberto Barata 
61. Roberto Lazzarini 
62. Tomás Improta 
63. Túlio Mourão 
64. Vitor Araújo 
65. Wagner Tiso 27

 

                                                
25 Os nomes com um asterisco são de pianistas que atuam ou atuaram como docentes em cursos de 
graduação em música popular no Brasil por mais de dez anos. Os nomes com dois asteriscos são de pianistas 
cujas performances estão nas mídias sociais e são seguramente reconhecidos por seus pares até o momento 
de realização desta pesquisa. Os demais nomes foram retirados do trabalho de Késia Decoté Rodrigues 
intitulado Música Popular Instrumental Brasileira (1970-2005): uma abordagem subsidiada pelo estudo 
da vida e obra de oito pianistas realizado junto ao Programa de Pós-graduação em Música do Rio de 
Janeiro, orientado por Myrian Dauelsberg e defendido em 2006. 
26 Apesar de não ser brasileiro, Cliff Korman atua há bastante tempo no Brasil. É pianista, compositor e 
professor adjunto na UNIRIO, onde atua nas disciplinas harmonia de teclado, harmonia em música popular 
e técnicas de improvisação. É coordenador do grupo de pesquisa Improvisa e do projeto para digitalizar o 
acervo da música brasileira de Paulo Moura. Por estes motivos, ele também será investigado neste projeto. 
27 Conforme também mencionado por Rodrigues (2006), devido ao grande número de pianistas atuantes no 
contexto da música popular instrumental brasileira e as dificuldades inerentes à área discográfica, esta lista 
não tem a pretensão de se mostrar um documento completo, nem definitivo. Outras pesquisas bibliográficas 
e/ou documentais serão feitas ao longo deste projeto. Conforme explicado anteriormente, sua continuidade 
será feita por meio da análise, da transcrição e de propostas pedagógicas sobre outros trabalhos musicais a 
partir da obra de pianistas não contemplados aqui.  
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ANEXO II 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Aos pianistas experts participantes das análises por chunks. 
 
Meu nome é Danilo Ramos e sou pesquisador na área de cognição musical. Venho por meio deste 

termo convidá-lo a participar de um estudo que faz parte de meu projeto de pesquisa intitulado A pedagogia 
da performance do pianista popular brasileiro pela perspectiva da Teoria Geral da Expertise. Nesse 
sentido, gostaria muito de poder contar com os seus conhecimentos e disponibilidade para um maior 
entendimento sobre o desenvolvimento da expertise do pianista popular brasileiro.  

A sua tarefa consistirá em: (1) escutar um trecho musical; (2) descrevê-lo em função do maior 
número possível de parâmetros de estrutura musical que você tiver escutado; (3) atribuir uma nota de zero 
a dez em função do nível de dificuldade que você acredita que o trecho musical tenha, caso viesse a ser 
aprendido por um estudante de piano. 

Este estudo não apresenta desconfortos ou riscos previsíveis à sua integridade física e moral ou 
mesmo à sua saúde. Sua participação neste estudo é voluntária e se você̂ não quiser mais fazer parte da 
pesquisa, poderá́ desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam este termo de consentimento 
livre e esclarecido assinado. 

As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua responsabilidade e pela sua 
participação no estudo você̂ não receberá qualquer valor em dinheiro. 

As informações relacionadas ao estudo serão conhecidas apenas pelos pesquisadores responsáveis 
que lhe apresentam esse termo. Se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será́ 
feito sob forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e seja mantida a confidencialidade. 
Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim o código utilizado para controle do 
arquivamento de dados. Eu poderei ser contatado para esclarecer eventuais duvidas durante a realização do 
estudo por meio do e-mail: daniloramosufpr@gmail.com. 

 
 
 

Eu, _________________________________ li esse termo de consentimento e concordei em participar do 
estudo voluntariamente. 

 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do participante da pesquisa ou responsável legal) 

 
 
 

________________________________ 
Local e data Assinatura do Pesquisador 

  
 

Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da UFPR 
Telefone: (41) 3360-7259 e-mail: cometica.saude@ufpr.br 
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ANEXO III 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Ao pianista expert participante da organização dos exercícios musicais criados na pesquisa. 
 
Meu nome é Danilo Ramos e sou pesquisador na área de cognição musical. Venho por meio deste 

termo convidá-lo a participar de um estudo que faz parte de meu projeto de pesquisa intitulado A pedagogia 
da performance do pianista popular brasileiro pela perspectiva da Teoria Geral da Expertise. Nesse 
sentido, gostaria muito de poder contar com os seus conhecimentos e disponibilidade para um maior 
entendimento sobre o desenvolvimento da expertise do pianista popular brasileiro.  

Sua tarefa consistirá em realizar as seguintes atividades: (1) leituras à primeira vista ao piano de 
exercícios voltados para o aprendizado do piano popular; (2) após a execução de cada um deles, dizer 
oralmente, os aspectos expressivos (dinâmicas, andamento, etc.) que acredita que eles devam ser 
executados; (3) organizar as partituras dos exercícios por ordem de dificuldade de execução técnica, 
conforme os seus próprios critérios. Todas estas atividades serão gravadas com a ajuda deste gravador, para 
que suas respostas possam ser detalhadamente consideradas.  

Este estudo não apresenta desconfortos ou riscos previsíveis à sua integridade física e moral ou 
mesmo à sua saúde. Sua participação neste estudo é voluntária e se você̂ não quiser mais fazer parte da 
pesquisa, poderá́ desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam este termo de consentimento 
livre e esclarecido assinado. 

As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua responsabilidade e pela sua 
participação no estudo você̂ não receberá qualquer valor em dinheiro. 

As informações relacionadas ao estudo serão conhecidas apenas pelos pesquisadores responsáveis 
que lhe apresentam esse termo. Se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será́ 
feito sob forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e seja mantida a confidencialidade. 
Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim o código utilizado para controle do 
arquivamento de dados. Eu poderei ser contatado para esclarecer eventuais duvidas durante a realização do 
estudo por meio do e-mail: daniloramosufpr@gmail.com. 

 
 
 

Eu, _________________________________ li esse termo de consentimento e concordei em participar do 
estudo voluntariamente. 
 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do participante da pesquisa ou responsável legal) 

 
 
 

________________________________ 
Local e data Assinatura do Pesquisador 

  
Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da UFPR 

Telefone: (41) 3360-7259 e-mail: cometica.saude@ufpr.br 
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ANEXO IV 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Aos estudantes de piano popular do curso de música da UFPR. 
 
Meu nome é Danilo Ramos e sou pesquisador na área de cognição musical. Venho por meio deste 

termo convidá-lo a participar de um estudo que faz parte de meu projeto de pesquisa intitulado A pedagogia 
da performance do pianista popular brasileiro pela perspectiva da Teoria Geral da Expertise. Nesse 
sentido, gostaria muito de poder contar com os seus conhecimentos e disponibilidade para um maior 
entendimento sobre o desenvolvimento da expertise do pianista popular brasileiro.  

Sua tarefa consistirá em: (1) escolher alguns exercícios técnicos e uma peça musical para serem 
estudados; (2) durante o período de 16 aulas de piano popular a serem ministradas por mim gratuitamente, 
você deverá estudar o material escolhido e preencher formulários referentes às estratégias e dificuldades 
que teve nos dias em que o tiver praticado; (3) no dia da última aula, me conceder uma entrevista referente 
às suas práticas musicais nesse período. 

Este estudo não apresenta desconfortos ou riscos previsíveis à sua integridade física e moral ou 
mesmo à sua saúde. Sua participação neste estudo é voluntária e se você̂ não quiser mais fazer parte da 
pesquisa, poderá́ desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam este termo de consentimento 
livre e esclarecido assinado. 

As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua responsabilidade e pela sua 
participação no estudo você̂ não receberá qualquer valor em dinheiro. 

As informações relacionadas ao estudo serão conhecidas apenas pelos pesquisadores responsáveis 
que lhe apresentam esse termo. Se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será́ 
feito sob forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e seja mantida a confidencialidade. 
Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim o código utilizado para controle do 
arquivamento de dados. Eu poderei ser contatado para esclarecer eventuais duvidas durante a realização do 
estudo por meio do e-mail: daniloramosufpr@gmail.com. 

 
 
 

Eu, _________________________________ li esse termo de consentimento e concordei em participar do 
estudo voluntariamente. 
 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do participante da pesquisa ou responsável legal) 

 
 
 

________________________________ 
Local e data Assinatura do Pesquisador 

  
Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da UFPR 

Telefone: (41) 3360-7259 e-mail: cometica.saude@ufpr.br 


