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ensino de instrumento musical (violão), autonomia, identidade 
estética, criatividade, Violar. 
 
 
 
O ensino formal de instrumentos musicais ainda está bastante 
vinculado a um paradigma didático que se alicerça na repetição 
mecânica e na formatação de estereótipos, amiúde alheios às 
motivações internas dos alunos. Essa abordagem invariavelmente 
estabelece poucas conexões com outras subdisciplinas da área da 
Música. Diante desse quadro, o presente trabalho propõe-se a 
discutir acerca de abordagens e ferramentas pedagógicas 
(nomeadamente o material didático de apoio à performance do 
violão, Violar), baseadas nos princípios de problematização e 
estímulo à criatividade. Incentivando a adoção de uma postura 
criticamente ativa e de decisões tomadas de forma refletida e 
consciente, visa-se assegurar a autonomia e o respeito à identidade 
de cada estudante enquanto objetivos de primeira ordem, 
articulando tanto suas preferências estéticas quanto suas aptidões 
técnicas, para que elas possam protagonizar a construção de seus 
próprios saberes. Almeja-se ainda diluir a dicotomia entre o 
processo de aprendizagem e a performance “propriamente dita”, 
propondo antes que ambas as formas estão inseridas em um mesmo 
contínuo. Destarte, questões concernentes aos aspectos do “como” e 
“porquê” tornar-se-ão tão relevantes quanto “o que” se realiza. Para 
a realização da parte empírica da pesquisa, este estudo utilizou o 
método de investigação-ação educacional, que contou com a 
colaboração de seis violonistas estudantes provenientes de 
instituições universitárias brasileiras e portuguesa. Os resultados 
obtidos a partir do consenso intersubjetivo entre os agentes 
envolvidos (aluno e professor) naquele contexto específico, 
constituem possibilidades de experimentar outras maneiras de se 
ensinar instrumentos musicais no âmbito das instituições formais. 
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Abstract 

 
The formal teaching of musical instruments is commonly linked 
to a didactic paradigm based on mechanical repetition and 
formation of stereotypes, often without considerations of the 
student’s inner motivations. This approach invariably fails to 
establish sufficient connections with other sub-disciplines 
within the area of Music. Given the situation, this paper intends 
to discuss alternative approaches and pedagogical tools for 
instrumental practices (namely the didactic material to support the 
guitar performance, Violar), based on the principles of questioning and 
stimulating creativity. By encouraging the adoption of an active and 
critical role, beyond reflected and conscious decisions, the aim is to 
ensure the autonomy and respect to the identity of each student as 
primary goals by articulating both their aesthetic preferences and 
their technical skills, thus enabling them to participate in the 
construction of their own knowledge. Furthermore, we intend to 
dilute the dichotomy between the learning process and 
performance itself – often regarded only as the final product, 
created in public –, by proposing that both forms are inserted in 
the same continuous. Thus, issues related to musical aspects of 
“how” and “why” will become as relevant as “what” is done 
musically. Regarding the empirical aspect of the investigation, 
the method of action research was applied with the collaboration 
of six guitarists students from Brazilian and Portuguese 
universities. The results obtained by inter-subjective consensus 
in that particular context aims to serve as opportunities to 
experiment other ways of teaching musical instruments in the 
context of formal institutions. 

 



  
	

 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO 17 

2 O MÉTODO VIOLAR 25 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO: LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS 35 

3.1 A escolha do repertório 38 

3.2 Profissão do Performer: tocar o quê, como, onde, com quem, para quem, e por quê? 49 

3.3 Ensinando a aprender e aprendendo a ensinar: o músico-professor 52 

3.4 O Violar estabelecendo uma ponte entre o repertório e o desenvolvimento da técnica 
instrumental 58 

3.5 Desenvolvendo ludicamente a criatividade 67 

4 PRÁTICAS (PER)FORMATIVAS 73 

4.1 Construção de uma concepção musical clara e bem definida 77 

4.2 Possíveis estratégias de estudos eficientes 86 
4.2.1 Definindo etapas de trabalho 90 

4.3 Aguçar a percepção (auditiva, cinestésica-corporal, mental) 117 
4.3.1 Aguçando a percepção auditiva 117 
4.3.2 Otimizando a eficiência e o rendimento do corpo 128 
4.3.3 Concentração 132 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 135 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 141 

7 APÊNDICES: 149 



  
	

 



 

13	

LISTA DE FIGURAS	
	
	
FIGURA 1: MODELO COM A ARTICULAÇÃO DOS CONCEITOS-CHAVE .......................... 17 

FIGURA 2: TABELA IDENTIFICANDO A PROVENIÊNCIA E IDADE DOS PARTICIPANTES 

DA INVESTIGAÇÃO ........................................................................................................... 21 

FIGURA 3: TABELA COM AS PEÇAS DE LIVRE OPÇÃO ESCOLHIDAS PELOS 

PARTICIPANTES ................................................................................................................ 23 

FIGURA 4: CAPA DO MÉTODO VIOLAR (GOULART 2006) .................................................. 26 

FIGURAS 5A,B,C,D: EXEMPLO DE MONTAGEM LONGITUDINAL E LATITUDINAL DE 

CARTAS NA ESTANTE (GOULART 2006) ........................................................................ 27 

FIGURA 6: HIPERCUBOS OU TESSERACTS DEMONSTRANDO, METAFORICAMENTE, A 

INTERCONECÇÃO DINÂMICA ENTRE DIVERSOS CUBOS, AQUI COMPARADOS 

COM ÁREAS DO SABER ................................................................................................... 57 

FIGURA 7: ESCALA EM SOL MAIOR EM “DIATONIC MAJOR AND MINOR SCALES” 

(SEGOVIA 1953, 2) ............................................................................................................. 61 

FIGURA 8: EXERCÍCIO 11 EM “SÉRIE DIDACTICA PARA GUITARRA - CUADERNO Nº 4 

(CONCLUSION): TÉCNICA DE LA MANO IZQUIERDA” (CARLEVARO 1974, 8) ....... 61 

FIGURA 9: FÓRMULA 1 EM “SÉRIE DIDACTICA PARA GUITARRA - CUADERNO Nº 2: 

TÉCNICA DE LA MANO DERECHA” (CARLEVARO 1967, 3) ....................................... 61 

FIGURA 10: PARTITURA DOS SEIS PRIMEIROS COMPASSOS DE IV. SEMPRE 

EXPRESSIVO, DE W. WALTON. PEÇA ESCOLHIDA POR JOÃO. ................................. 76 

FIGURA 11: PARTITURA DA VERSÃO ORIGINAL, PARA CANTO E PIANO, DO SONETO, 

OP. 21, Nº 3 ........................................................................................................................ 80 

FIGURA 12: PARTITURA DO ARRANJO, PARA CANTO E VIOLÃO, DO SONETO, OP. 21, 

Nº 3 ...................................................................................................................................... 82 

FIGURA 13: PARTITURA DO INCÍO DE VESPERAL .............................................................. 88 

FIGURA 14: ESCOLHENDO AS CARTAS DO VIOLAR COM OS COMANDOS DE AÇÃO 

QUE DEFINEM AS ETAPAS DE TRABALHO (FOTO DO AUTOR) ............................... 90 

FIGURA 15: HIPERPÁGINA COM CARTAS DO VIOLAR CONTENDO CINCO CONDIÇÕES 

PARA A PRÁTICA DO ESTUDO Nº 4 DE VILLA-LOBOS ................................................ 91 

FIGURA 16: ESCALA OCTATÔNICA (FOTO DO AUTOR) ..................................................... 92 

FIGURA 17: PADRÕES DE ESCALA OCTATÔNICA (FOTO DO AUTOR) ............................ 93 

FIGURA 18: PADRÕES DE ARPEJO DIMINUTO (FOTO DO AUTOR) ................................. 93 



 

14	

FIGURA 19: MONTAGEM COM CARTAS DOVIOLAR ILUSTRANDO PADRÕES RÍTMICOS 

EXTRAÍDOS DOS QUATRO PRIMEIROS TEMPOS DO COMPASSO 3 DE 

APPASSIONATA (FOTO DO AUTOR) .............................................................................. 93 

FIGURAS 20A,B,C: COMPASSO 3 DA APPASSIONATA, DE RONALDO MIRANDA ............ 94 

FIGURAS 21A,B,C: VARIAÇÕES DO TEMA ANDANTINO, EM MI MENOR, DA 

ROSSINIANA ...................................................................................................................... 97 

FIGURA 22: CARTAS DO VIOLAR COM PADRÕES UTILIZADAS NO TEMA EM MI MENOR 

DA ROSSINIANA (FOTO DO AUTOR) ............................................................................. 97 

FIGURA 23: SEÇÃO MAESTOSO, EM LÁ MAIOR, DA ROSSINIANA .................................... 98 

FIGURA 24: ESQUEMA DOS PADRÕES UTILIZADOS NO TEMA EM LÁ MAIOR DA 

ROSSINIANA (FOTO DO AUTOR) .................................................................................... 98 

FIGURA 25A E 25B: SEÇÃO MODERATO, EM RÉ MAIOR, DA ROSSINIANA ...................... 99 

FIGURA 26: ESQUEMA DOS PADRÕES UTILIZADOS NO TEMA EM RÉ MAIOR DA 

ROSSINIANA (FOTO DO AUTOR) .................................................................................... 99 

FIGURA 27: PARTITURA DA GAVVOTTE EN RONDEAU, DA PARTITA Nº 3 PARA 

VIOLINO SOLO EM MI MAIOR, BWV 1006, DE JOHANN SEBASTIAN BACH ........... 103 

FIGURA 28: ESCALA PRATICADA SEGUNDO PADRÃO EXTRAÍDO DA PEÇA MARIA 

(FOTO DO AUTOR) ......................................................................................................... 104 

FIGURA 29: PARTITURA COM MELODIA E HARMONIA CIFRADA DE MARIA, 

FRANCISCO TÁRREGA (FOTO DO AUTOR) ................................................................ 109 

FIGURA 30: PARTITURA A TRÊS VOZES DA SEÇÃO A DA FUGA, BWV 997, DE J. S. 

BACH, MONTADA EM SESSÃO DE TRABALHO DA PESQUISA (FOTO DO AUTOR)

 .................................................................................................................................... 114-116 

FIGURA 31: PARTITURA DE OJOS BRUJOS, EM ARRANJO DE LEO BROUWER. OBRA 

TRABALHADA COM OS PARTICIPANTES. NOTAS DE DIGITAÇÃO, ARTICULAÇÃO E 

DINÂMICAS FEITAS PELO AUTOR. .............................................................................. 119 

FIGURAS 32A,B: COMPARAÇÃO DAS SEMELHANÇAS ENTRE OS DESFECHOS DE OJOS 

BRUJOS E MARIA. ........................................................................................................... 121 

FIGURAS 33A,B,C,D: MOMENTOS DO TOQUE DE MÃO DIREITA: PREPARAÇÃO, 

AFUNDANDO DOS DEDOS, ROTACIONAMENTO E ATAQUE (FOTO DO AUTOR)

 .................................................................................................................................... 123-124 

FIGURA 34: CARTAS DO VIOLAR ILUSTRANDO TIPOS TOQUE DE MÃO DIREITA (FOTO 

DO AUTOR) ...................................................................................................................... 125 

FIGURA 35: ESQUEMA COM CARTAS DO VIOLAR DOS PONTOS DE TENSÕES 

CORPORAIS PERCEBIDOS POR JOÃO ........................................................................ 130 



 

15	

FIGURA 36A,B: ARTICULAÇÕES INEQUITATIVAMENTE DOBRADAS (FOTOS DO 

AUTOR) ............................................................................................................................ 131 

FIGURA 37A,B: ARTICULAÇÕES EQUITATIVAMENTE DOBRADAS (FOTOS DO AUTOR)

 ........................................................................................................................................... 131 

FIGURA 38: GRÁFICO COM A RELAÇÃO DE HABILIDADE X DESAFIOS 

(CSIKSZENTMIHALYI 1999, 38) ..................................................................................... 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

  



 

17 

1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho constitui a minha dissertação para obtenção do título de Mestre 

em Música. Está inscrito no âmbito da educação formal da performance musical1 e 

fundamenta-se nos princípios de autonomia e de respeito à identidade estética de cada 

aluno2. Tais predicados tornam-se, para mim, bastante relevantes quando se considera a 

importância primordial de facultar que estes mesmos agentes atuem como protagonistas 

durante o processo de construção de seus próprios saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Modelo com a articulação dos conceitos-chave 

 

                                                
1 O modo como é preparada uma performance é quase inevitavelmente vinculado e condicionado por uma 
dada forma de ensino. Como defendem Ana Lúcia Louro e José Luis Aróstegui, “existe uma estreita inter-
relação entre os âmbitos sociais, musicais e educacionais. Mudanças em qualquer um deles influenciam os 
outros, porque mais do que três diferentes domínios eles são diferentes facetas” (2004, 44) do mesmo 
contexto e situação. O procedimento de as desvincular como independentes é artificial, pouco enriquecedor e 
gerador de uma série de incongruências sobre as quais pretendo debater aqui.  
Esta área, proveniente da imbricação entre Estudos em Performance e da Educação Musical, já é considerada 
pela literatura como Pedagogia da Performance (Borém e Ray 2012, 146). Por mais movediço que possa ser 
– devido à sua ainda incipiência – vislumbro que a abordagem transdisciplinar de se trabalhar neste meio 
continuum, pode render resultados frutíferos. Portanto, considero ser muito pouco produtivo qualquer 
fechamento rígido que imponha uma delimitação estanque de fronteiras entre áreas complexas, multifatoriais, 
cujas variáveis compreendidas se interpenetram. 
2 A construção do nosso discurso está imbuído de posições ideológicas (ainda que muitas vezes de forma 
velada e inconsciente), vide que as referências à coletividade e/ou designações genéricas em palavras que 
sofrem declinações de sexo estão invariavelmente no masculino. Intentei num primeiro momento contornar 
esta situação utilizando recursos alternativos, mas acabei voltando à norma padrão da língua portuguesa para 
garantir a inteligibilidade do texto. No entanto, gostaria de deixar esta breve nota de esclarecimento para que 
possamos questionar esta (e outras) formas de comportamento sexistas entranhados em nossos hábitos. 
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 Conforme pode ser visto na representação do modelo anterior, interessa-me com este 

trabalho compreender a interseção existente e a forma como se articulam performance e 

autonomia3, amparadas pelo material didático Violar (que será descrito mais à frente). Vale 

considerar que são dimensões de naturezas bastante distintas: temos uma ação, um ideal e 

um objeto que atua como um princípio facilitador. A estes termos pilares, associei ainda os 

conceitos secundários de técnica e criatividade, como respectivos meio e culminação da 

autonomia (que, por sua vez, revela a identidade), e também estudo e apresentação pública 

à performance. Não pretendo definir todos estes conceitos mas antes delineá-los, uma vez 

que são construtos sociais cujas explicações acabam por invariavelmente recair em 

tautologias.  

As questões aqui tratadas refletem inquietações pessoais, decorrentes de conflitos 

entre minha instrução formal e a vivência profissional enquanto professor de instrumento, 

iniciada ainda durante meu primeiro ano de graduação. No decurso de minha trajetória, 

atuando ambivalentemente como estudante e professor, estas questões envolvendo 

autonomia vêm-me sendo recorrentemente estimulantes e desafiadoras ao mesmo tempo. 

Como aluno, por ser este o perfil com o qual mais me identifico e como professor, pois 

gostaria de poder auxiliar as pessoas que depositassem a confiança de aprender em minha 

companhia, facilitando o florescimento de suas próprias identidades artísticas. Assim, 

penso que uma das habilidades mais importantes a ser desenvolvida é justamente a 

capacidade de refletir a causa e as possíveis soluções dos problemas, escolhendo estas de 

forma deliberada e consciente e assumindo a responsabilidades daquilo que delas 

decorrem4, em suma, exercitando um maior grau de autonomia. 

A partir da minha própria experiência, que foi corroborada pela produção 

bibliográfica mais recente e especializada sobre o assunto (conforme poderá ser averiguado 

mais à frente), constatei que o ensino-aprendizagem formal de instrumentos musicais ainda 

está bastante vinculado a um paradigma didático que se alicerça na repetição mecânica e na 

                                                
3  Ao longo da pesquisa, defrontei também com os termos afins “autorregulação” e “metacognição”, 
entretanto, optei por desenvolver meu trabalho usando o conceito de autonomia pelo fato dele ser mais 
utilizado pelos com autores os quais dialogo. A despeito de ser recorrentemente empregado nessa literatura, 
percebi uma excasses de reflexões em torno do conceito de autonomia e suas implicações, e também de 
sugestões de ferramentas e estratégias práticas para promovê-la. 
4  Parafraseando as colocações de Eduardo Loureiro, seria demasiado redutor restringir o foco da 
aprendizagem de um instrumento musical a apenas compreender o funcionamento de um determinado 
sistema com a finalidade de colocá-lo em prática por meio da execução. O estudo de música deveria antes 
formar “o oposto de um especialista unilateral”. Isto é, além de reforçar a capacidade interpretativa e criativa 
do músico, também jogar-se-ia com possibilidades de reflexões que extrapolam o “estritamente musical” 
(2002, 156–157). 
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formatação de estereótipos, amiúde alheios às motivações internas dos alunos. Percebi 

também que essa abordagem ainda traz outra consequência, uma vez que não raro 

estabelece poucas conexões com outras subdisciplinas da área da Música.  

 Assim sendo, uma das minhas motivações pessoais para o desenvolvimento 

deste trabalho, é a possibilidade de aprofundar minhas reflexões neste campo, discutindo 

acerca de abordagens e ferramentas pedagógicas alternativas nas práticas instrumentais, 

baseadas nos princípios de problematização e estímulo à criatividade do aluno, que 

incentivem a adoção de uma postura criticamente ativa e de decisões tomadas de forma 

refletida e consciente. 

Após ter concluído o curso superior em Música, sentia que existia uma significativa 

defasagem entre os conteúdos que havia aprendido durante a graduação e aqueles que seria 

doravante requisitado a ensinar. Ou seja, detectando certas lacunas que haviam ficado 

pendentes em minha formação para que eu pudesse melhor atuar profissionalmente 

enquanto professor, busquei formas alternativas de aprimorar minha capacitação na área da 

docência. Neste ínterim, também já havia experienciado algumas linhas de ensino, através 

de contínuo acompanhamento por professores de violão prestigiados no meio, além de ter 

participado de vários cursos e festivais de música5. Decidi então entrar em contato com 

Teodomiro Goulart que, para além de ser um inventivo e experiente professor de violão, 

também era autor do Violar, um interessante e sui generis material didático de apoio à 

prática instrumental do violão, sobre o qual me deterei mais pormenorizadamente num 

próximo capítulo. Percebi que o auxílio do Violar durante o processo de ensino-

aprendizagem poderia ser um precioso valor acrescentado, uma vez que suas características 

possibilitariam uma articulação equilibrada entre as preferências estéticas de cada aluno e 

suas aptidões técnicas. Queria então melhor me familiarizar com suas peças e conceitos, 

discutindo sobre formas de manuseá-lo que maximizassem o alcance oferecido por seus 

recursos. A maturidade necessária para atingir este nível de desenvoltura foi alcançada 

num trabalho de meses junto ao autor por meio de conversas, práticas e experimentações. 

Portanto, o intuito deste trabalho também passa por aprofundar a compreensão das 

potencialidades possibilitadas pela introdução dessa ferramenta didática no processo de 

ensino-aprendizagem. 

                                                
5 Inclusive, foi durante certo curso de férias que uma provocação do professor à classe me fez reconsiderar 
que um bom professor seria aquele capaz de viabilizar condições fecundas para que o aprendiz não precisasse 
mais de suas lições. Encarado por este prisma, o papel do professor seria então o de auxiliar a integral 
independência de seu aluno. 
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MÉTODO 
 

A parte empírica deste trabalho foi desenvolvida aplicando o método de 

investigação-ação educacional (Thiollent 2002; Barbier 2004) e em colaboração com seis 

violonistas oriundos dos cursos superiores em Música das seguintes instituições: 

Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade do Estado de Minas Gerais (ambas 

brasileiras), e Universidade de Aveiro (Portugal). A contribuição destes participantes 

operou-se em duas etapas:  

(1) através de entrevistas semiestruturadas aplicadas em duas sessões – uma antes e outra ao 

final do procedimento total –, para o delineamento dos problemas, objetivos e avaliação / 

impressões; 

(2) trabalhando, conjuntamente a cada um deles, quatro peças (duas livremente escolhidas 

pelos mesmos e duas determinadas por mim, de modo que pudesse haver depois uma 

comparação) em encontros com carga-horária de 60 minutos cada. Nesta fase buscou-se 

vislumbrar algumas estratégias para solucionar os problemas anteriormente levantados.  

Todos os encontros foram registrados áudio-visualmente, com o devido 

consentimento de cada um dos participantes, para posterior análise. Estabeleci os seguintes 

pré-requisitos como critérios de inclusão: (i) não terem tido um contato prévio com o 

Violar; (ii) não terem tocado anteriormente o repertório proposto para este estudo.  

Não obstante ter buscado contemplar equanimemente participantes de sexo feminino 

e masculino, atentado para as diferenças comportamentais entre ambos, infelizmente não o 

pude fazer uma vez que, nas instituições UEMG e UFMG, atualmente (e já há algum 

tempo) há apenas alunos do sexo masculino a frequentar o curso de graduação em Violão. 

Como característica do perfil dos participantes, posso citar que eles tinham 20 ou 26 anos 

de idade e que a maior parte deles teve seu contato inicial com a prática musical dentro do 

ambiente familiar e no universo “popular”, sendo que alguns deles também passaram pela 

guitarra elétrica e participaram de bandas de pop e/ou rock. Ao longo do texto substituí os 

nomes reais de todos os participantes pelos fictícios Clarissa, Fernando, Gilberto, João, 

Mariano e Samuel, como forma de resguardar o anonimato. 
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Figura 2: Tabela identificando a proveniência e idade dos participantes da investigação 
 

Solicitei que os intervenientes optassem por duas peças que deveriam ser trabalhadas 

com o auxílio do Violar. No trecho abaixo, extraído da mensagem que encaminhei a cada 

um dos participantes antes de começar o trabalho, tento deixar bem claro que gostaria que 

eles estivessem plenamente à vontade para determinar seus repertórios: 

 
Quanto às peças que você irá escolher, gostaria que você se sentisse bem livre e à vontade 
para definir aquelas obras que mais te motivam fazer música, melhor refletem a bagagem 
que você carrega da sua trajetória musical, transparecessem com fidelidade sua identidade 
artística, e onde você se veria realizado atuando profissionalmente. Evidentemente pode 
incluir, caso você queira, outros gêneros, formações, etc, além daquelas tradicionalmente 
abordadas no curso de Música (mensagem por correio eletrônico: 08/02/2015). 
 

 Esse tipo de opção foi respaldada pelo seguinte comentário do psicólogo Mihaly 

Csikszentmihalyi: 

 
A concentração exige mais esforço quando contraria as emoções e motivações. […] Mas 
quando uma pessoa gosta do que faz e está motivada a fazê-lo, focalizar a mente se torna 
fácil mesmo em presença de grandes dificuldades objetivas (1999, 34).6 
 

 

 

                                                
6 O participante Mariano deu um depoimento durante sua entrevista que também converge bastante a este 
ponto de vista: “eu acho que, primeiro, não vale a pena estarmos a insistir em coisas que nós não gostamos. 
[…] Eu interesso-me muito mais por coisas que eu realmente gosto, porque eu acho que com aquilo que 
realmente gosto posso fazer mais música e posso compreender melhor do que aquilo que, se calhar […] não 
vou ter tanta musicalidade, tanta alma na música… Eu penso um bocado assim quando estou a escolher a peça” 
(Mariano, 2015 entr.). 
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Nas outras duas peças, escolhidas por mim, adotaria uma abordagem mais 

convencional, sem utilizar o Violar, tendo como critério seguir a ementa curricular comum 

da disciplina “Violão”. Utilizei o artigo “O violão na universidade brasileira: um diálogo 

com docentes através de um questionário” (2015) de Fabio Scarduelli e Carlos Fiorini para 

que minha decisão fosse embasada e não tão arbitrária. Esse estudo, que contou com a 

adesão de professores representantes de 95,4% das universidades públicas brasileiras que 

possuem o curso de violão, teve como intuito delinear um perfil dos programas de cursos 

através da análise dos conteúdos contemplados pelas ementas curriculares e pelas 

abordagens pedagógicas relatadas por professores destas 21 instituições participantes.  

Além desse quesito, outro fator que pesou para decidir o repertório, foi a seguinte 

consideração de Cecília França: “se a demanda técnica é maior do que o indivíduo domina, 

este pode não ser capaz de demonstrar a extensão da sua compreensão musical” (2000, 60), 

sendo que “somente quando um indivíduo toca aquilo que pode realizar confortavelmente 

é que podemos avaliar mais efetivamente a extensão de sua compreensão musical” (Idem, 

59). E, em outro momento, a autora desenvolve sua opinião: 

 
[…] é preciso que o aluno tenha a oportunidade de realizar peças mais acessíveis para que 
possa “funcionar” no seu nível musical ótimo (ou o mais próximo possível deste), para que 
desenvolva essa qualidade de pensamento musical mais refinada. Se ele já se desenvolveu 
musicalmente a ponto de se expressar musicalmente em um nível mais elevado, mas é 
levado a tocar peças que tecnicamente estão além da sua capacidade, tal refinamento não 
poderá ser consolidado ou manifestado no seu nível ótimo. Na realidade, seu 
desenvolvimento musical estaria sendo comprometido (Idem, 60–61). 
 

As duas peças que escolhi foram: Estudo em Dó Maior, Op. 60 nº6 de Fernando Sor 

e Ojos Brujos, o segundo dos Dos temas populares cubanos de Leo Brouwer, uma vez que 

os Estudos Sencillos deste mesmo compositor, cogitado inicialmente, já haviam sido 

tocados pelos participantes. A tabela abaixo demostra quais foram as peças escolhidas por 

cada participante: 
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Clarissa Tárrega, F. - Maria Giuliani, M. - Rossiniana 
nº 1 

Fernando7 *** *** 

Gilberto Henrique, W. - Valsinha 
do Marajó (transc. Araújo, 

F.) 

Lorenzo Fernandez, O. - 
Vesperal (transc. Araújo, 

F.) 

João Villa-Lobos, H. - Estudo 
nº4 

Walton, W. - 5 Bagatelas: 
IV 

Mariano Bach, J. S. - Fuga, BWV 
997 

Jobim, T. - Chega de 
Saudade (transc. Jàfar, R.) 

Samuel Miranda, R. - Apassionata 
 

Nepomuceno, A. - Soneto 
nº 1 (transc. Barbeitas, F.) 

 
Figura 3: Tabela com as peças de livre opção escolhidas pelos participantes 

ClarTaissa 
ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Os conteúdos brevemente apresentados até aqui serão elaborados ao longo da 

presente dissertação na seguinte estruturação: no próximo capítulo será realizado uma 

exposição analítica do material didático Violar. Em seguida, farei uma exposição mais 

desenvolvida dos problemas, levantados a partir da revisão bibliográfica em cruzamento 

com os dados obtidos nas entrevistas. Deste modo, espero aumentar não só o interesse mas, 

principalmente, enriquecer o panorama da discussão a partir das múltiplas perspectivas que 

constituem essa trama polifônica. Por meio de uma análise temática, esse capítulo estará 

dividido em cinco sub-níveis. O intuito é o de estabelecer conexões indiretas e implicações 

que excedam o domínio estritamente da performance, por exemplo: a questão da escolha 

do repertório; do performer musical enquanto profissional; as interferências 

desempenhadas pelo músico-professor durante o processo de preparação; um debate 

envolvendo a técnica instrumental; a importância da ludicidade e da criatividade; tudo isso 

entremeado por possíveis aplicações do Violar.  

No terceiro capítulo desenvolverei os assuntos tratados nos encontros com os 

intervenientes, apresentando e discutindo os resultados obtidos. Esse capítulo abarcará três 

seções, a saber: (i) discussão sobre a construção de uma concepção clara e bem definida, 

por parte de seu agente, acerca da realização musical, perpassando questões que tangem a 
                                                
7 O interveniente Fernando não pôde concluir sua participação na investigação por motivos de ordem 
logística. 
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compreensão, atribuição de significados e estruturação do discurso sonoro; (ii) 

apresentação de etapas de trabalho e estratégias de estudos eficientes, visando a realização 

concreta daquilo que foi previamente pretendido; e (iii) reflexão acerca da percepção 

(contemplando a escuta e o sentir cinestésico-corporal), que atua como agente responsável 

por avaliar a realização daquilo que foi previamente idealizado, buscando alcançar uma 

correspondência efetiva entre o resultado e o projetado. Ou ainda, reformulando esse 

raciocínio em uma hipotética situação de estudo: o que especificamente está soando mal? 

(identificação do problema); Por que está soando assim? (reconhecimento da causa); Como 

posso consertá-lo? Isto é, como proceder de modo ajustar o que soa à minha referência 

ideal? (solução). A opção por segmentar o processo em três estágios – que, vale enfatizar, 

não devem ser vistos de forma sequencial nem compartimentada, mas antes, se 

interceptando dinamicamente – foi somente para deixar a exposição do discurso 

didaticamente mais evidente. Como alerta Silvio Zamboni: 

 
O processo de trabalho, principalmente em arte, não é algo linear, é um processo de idas e 
vindas, de intuição e de racionalidade que se interpõem no caminho da reconstrução 
representativa de uma realidade (2001, 57). 
 

Tendo presente essa ressalva, entendo que essa forma em tripé suporta os apoios 

basilares necessários para que possa ocorrer o que estou a conceituar como autonomia na 

preparação da performance. Essa divisão encontra suporte na perspectiva de José Alberto 

Salgado, uma vez que ela permite recolocar o “conceito de técnica em contexto mais 

amplo, onde se inserem não somente as atenções sobre o corpo, na relação indivíduo-

instrumento, mas também os cuidados sobre como ouvir [iii], entender [i] e fazer música 

[ii]” (2005, 35). Harold Jørgensen (1995 apud Hallam 1997, 91) é outro autor que concebe 

o momento da prática musical podendo ser constituído em três categorias: planejamento, 

condução e avaliação. Também Peter Hill (2002, 130) corrobora esta sequência tripartida 

de eventos no estudo musical: concepção, que se resume à ideia inicial de como a frase 

deve soar; experimentação empírica; reflexão e auto-crítica, avaliando se o resultado foi 

efetivamente correspondente àquele idealizado previamente. 

No capítulo final, tentarei concluir o debate a partir de uma recapitulação e arremate 

das ideias aqui expostas, levando em considerações suas limitações e apontando possíveis 

rumos para futuras atuações. 
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2 O MÉTODO VIOLAR 
 

 Para além da revisão da literatura e da opinião dos participantes, achei que seria 

prolífico fazer uma comparação documental de materiais didáticos de apoio à prática 

instrumental do violão (como manuais, métodos, tratados), apontados como mais 

comumente utilizados no ensino formal, e outro, ainda pouco difundido, que escolhi para 

me deter numa análise mais profunda. Normalmente, a intenção de se produzir materiais 

didáticos assume duas finalidades principais: ampliar o alcance de certos saberes; e/ou a 

tentativa de preservar que estes mesmos não sejam dissipados com o passar do tempo. 

Portanto, são registros cuja relevância reside na sistematização de certas linhas 

pedagógicas, que deixam rastros para que seja possível, numa espécie de arqueologia, 

compreender não somente ideais estéticos e formas de tocar, como também abordagens de 

ensino-aprendizagem, ao entrever conteúdos e sua ordenação, modos de praticar, dentre 

outros. 

 Se é verdade que as formas como as línguas são estruturadas influenciam a 

percepção e os níveis de abstração e generalização do pensamento humano8, então é 

possível cogitar, comparativamente, que os meios que veiculam as informações também 

condicionam o aprendizado. 

 Esboçarei nesta seção algumas considerações sobre o Violar: aprendizagem e 

ensino do violão sob a dependência sensível das condições iniciais, material didático de 

apoio à prática instrumental do violão que escolhi para assessorar9 na implementação da 

fase empírica da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Ilustram isto dois exemplos: (i) os inuítes possuem cerca de 30 palavras para designar “neve” (Duarte 
Júnior 1994, 33); (ii) em japonês, não se “tem” paciência, mas “faz-se” paciência, portanto, é antes uma 
atitude voluntária de “criação”, do que uma condição inata, designando portanto modos culturais distintos 
para lidar com esse sentimento (Aranha e Martins 2009, 62). 
9  Ainda que, vale frisar, não tenha sido prescrito, em nenhum momento, o dever de se restringir 
exclusivamente a ele. 
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Figura 4: Capa do método Violar (Goulart 2006) 

 

 O Violar foi engendrado em 1984 pelo compositor, violonista e pedagogo mineiro 

Teodomiro Goulart, mas só publicado no ano de 2006. Ele está constituído por 1490 cartas 

e um tabuleiro. Este último é uma espécie de prancheta de madeira com sete divisórias 

horizontais (denominadas “raias”), e faz as vezes de uma estante musical. Tem 80x45cm 

de dimensões e sua instalação é compatível ao tripé RMV sinfônico. 

 Cada carta contém uma informação específica para a execução do violão. Segundo 

o próprio autor e conforme ilustrado nos tópicos abaixo, o baralho pode ser agrupado em 

três “níveis de diretrizes” que dizem, respectivamente: o que significa cada um dos 

conceitos abstratos, isto é, os códigos da “linguagem” musical; onde eles são encontrados 

na fonte sonora; e as funções físicas de como fazer para executá-los. 

 

• O que são) elementos sonoro-musicais: notas (alturas), figuras e pausas 

(duração), células rítmicas, fórmulas de compasso, timbres, acentuações, 

dinâmicas, agógicas, articulações, andamentos, acordes, armaduras, claves, 

acidentes, modos, operadores formais, etc. 

• Onde estão) elementos “territoriais”: cordas, casas, regiões, quadrantes, partes do 

instrumento, etc. 
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• Como fazer) elementos motores: combinações de dedilhado (mão direita) e 

digitação (mão esquerda), tipos de ataques, movimentos e gestos, comandos de 

ação, sensações cinestésicas, posturas, partes do corpo, etc. 

 

 Durante sua utilização, as cartas escolhidas devem ser dispostas no tabuleiro. Sua 

distribuição pode ser feita em variadas direções (longitudinal; latitudinal; transversal; 

circular) (vide Figuras 5), possibilitando múltiplos sentidos de leituras (direita-esquerda / 

esquerda-direita; cima-baixo / baixo-cima; horário / anti-horário) e formas de percursos 

descontínuos. Além disso, a apreensão das informações contidas nas cartas ainda pode ser 

dada em sequência sucessiva ou simultaneamente sobreposta (duas ou mais cartas podem 

se “fundir” formando um único comando complexo). Ou seja, a organização delas está 

passível de ser variada quanto ao número, forma, extensão, natureza e conteúdo, de acordo 

com as diferentes finalidades objetivadas: conhecer determinada região do instrumento ou 

notas em uma corda; funções das mãos e dos dedos; trabalhar um sistema musical 

definido10; conhecer uma tonalidade ou os intervalos; montar acordes em diferentes 

pontos; estudar um certo movimento e a noção espacial; compreender os tempos e as 

durações musicais; dentre outros. Sinteticamente, seu funcionamento pode ser alicerçado 

no equilíbrio mútuo e na interação dinâmica dos três pilares supracitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10 O Violar não se reduz a uma determinada concepção estética, conseguindo transitar por diversos gêneros e 
pelos três “idiomas sonoros” sugeridos por José Miguel Wisnik (2002): modal, tonal e atonal. Além de 
também poder ser aplicado em contextos de aprendizagem coletiva. 
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Figura 5a: Exemplo de montagem longitudinal e latitudinal de cartas na estante (Goulart 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5b: Exemplo de montagem circular de cartas (Goulart 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5c: Exemplo de agrupamento das cartas em estratos (Goulart 2006) 
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Figura 5d: Exemplo de distribuição das cartas atribuindo condições de se operalizar (Goulart 

2006) 
 

 Na maior parte da literatura convencional de apoio à prática instrumental (os 

vulgarmente conhecidos “métodos musicais”), os exercícios já são previamente definidos 

sem levar em consideração o percurso anterior, estágio presente de aptidões e dificuldades, 

anseios futuros e demais particularidades de cada um11. No Violar, diferentemente, não há 

um “exercício número 1” a ser seguido da mesma maneira por todo e qualquer indivíduo. 

Não obstante, haverá sim um “primeiro exercício”, distinto a cada pessoa de acordo com 

suas próprias idiossincrasias. Portanto, o fato dele apresentar uma concepção ordinal 

semelhante a uma teia multifacetada, em detrimento de um pensamento cardinal e linear, 

sugere que ele não suporta a palavra “método” como classificação mais adequada. Ou, de 

uma forma ainda mais radical, poderia ser compreendido como um “não-método”, já que 

nele não há um caminho pronto12, senão um percurso trilhado à maneira como propõem os 

versos do poeta Antonio Machado: “Caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao 

andar”. Talvez, em última análise, o mais ponderado seria pensá-lo como uma “caixa de 

                                                
11 O próprio autor estabelece um metáfora no prefácio do Violar ao comparar a maior parte desses materiais 
didáticos de suporte à prática instrumental com a personagem mitologia grega Procusto, afamado pela vil 
conduta de deitar em seu leito de ferro os viajantes que por ele cruzava, para então esticá-los ou amputar-lhes 
as pernas de forma a moldar seus hóspedes à sua estatura. De forma antípoda, o Violar se assemelharia mais 
à Régua de Lésbos proposta por Aristóteles (1984, Livro V, 10, 137) que, devido à sua flexibilidade, 
consegue melhor se adaptar às diferentes superfícies, sendo portanto símbolo da equidade. 
12 Lembrando que método, metá + hodós, ou “através de um caminho”, aponta para uma finalidade última. 
Concepção que, com efeito, é deveras teleológica. 
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ferramentas” 13, tendo em vista que a abrangência dessa designação remete a um suporte 

que ajuda a pensar sem oferecer respostas prontas, atuando antes como uma espécie de 

agente perguntador, que aponta diversas possibilidades de caminhos. 

 Um dos maiores desafios de se relacionar com o Violar reside no fato do usuário 

ser impelido a desempenhar um papel preponderante no processo, colocando-se como 

centro ativo ao definir sua própria trajetória. Por outras palavras, caberá então ao performer 

autoconsciente determinar, a partir da reflexão de onde anseia chegar e o que necessita 

fazer para atingir seu objetivo, quais serão as cartas requeridas e como elas serão 

combinadas. Esta característica promove uma maior interação com seu interlocutor, 

fortalecendo uma abordagem mais personalizada, sempre mutável e, portanto, menos 

condicionante. Por um lado sua não imediatez demanda investimento e suscita problemas 

inéditos mas, por outro, traz também múltiplas intervenções pessoais, fomentando a adesão 

de uma “linguagem gerativa” (de “dentro para fora”), a partir do vislumbre de como 

“poderia ser”, ao invés de uma “linguagem normativa”, ou de “como deve ser” (Cohen 

2002, 64). Busca-se portanto estimular a empatia do usuário, solicitando dele um 

comportamento exploratório e criativo (além do imediatamente perceptível), o que faz 

descortinar uma miríade inesgotável de possibilidades, cujo único limite é o alcance da 

própria imaginação. Algo passível de ser associado à proposta de Joy Paul Guilford que, se 

opondo aos testes de QI, formulou em 1967 seus “testes de usos alternativos” para 

diagnosticar o pensamento divergente (multifocal), cujo objetivo é gerar o maior número 

possível de ideias criativas para solucionar um problema.  

 Dando seguimento à análise da orientação conceitual do Violar, parece-me ser 

plausível interpretá-lo a partir do empréstimo de algumas qualidades do termo “obra 

aberta”, uma vez que ele não consiste “numa mensagem acabada e definida, numa forma 

univocamente organizada, mas sim numa possibilidade de várias organizações confiadas à 

iniciativa” (Eco 1991, 39) de seu usuário, apresentando-se, portanto, não de forma 

concluída, que pede “para ser revividas e compreendidas numa direção estrutural dada” 

(Idem, Ibidem), mas aberto, a ser finalizado por seu manipulador. Pode-se então dizer que 

ele atua como um convite à escolha, só se completando efetivamente consonante a uma 

                                                
13 Segundo Laize Guazina, a utilização da expressão “caixa de ferramentas” busca “explicitar o caráter de 
‘ferramenta’ da teoria, opondo-se à sua compreensão como um sistema. Por meio dela, buscamos 
compreender a realidade sob novas lentes, abrindo espaços à inquietação, ao desconforto produtivo e à 
invenção estranhadora, que podem sublevar e ultrapassar a própria teoria. Portanto, não buscamos enunciar 
uma nova verdade, mas construir outras perspectivas analíticas que contribuam com novas luzes sobre a 
realidade” (2011, 57). 



 

31 

postura cocriadora por parte de quem o utiliza: “a solução ainda é esperada e auspiciada, 

mas deve brotar da ajuda consciente. A abertura faz-se instrumento de pedagogia 

revolucionária” (Idem, 50 – grifo meu).  

 Talvez possa elucidativo compará-lo com o brinquedo de montar Lego14, cujo 

conceito se baseia em partes que se encaixam e que permitem inúmeras combinações, ou 

então, ao também inacabado Livre de Mallarmé, em que as páginas não obedecem a uma 

ordem fixa, podendo ser deslocadas, intercambiáveis, agrupadas em ordens diversas, 

formando “hiperpáginas” (em analogia ao conceito de “hipertexto”, de Theodor Nelson).  

 O fato de ter sido deixado propositadamente inconcluso faz com que o ato de 

manipulação dos elementos envolvidos delineie uma nova dialética entre material didático 

e aprendiz. Conforme já foi dito anteriormente (mas que vale ser enfatizado), esta 

peculiaridade lhe confere duas de suas principais características: (i) se adequar ao perfil de 

cada pessoa, levando em conta seus interesses, dificuldades e aptidões; e (ii) requerer que 

seu usuário tenha uma postura pro-ativa como condição para ser concretizado.  

 Conforme sugere seu próprio autor, parece ser inclusivamente plausível relacionar 

o Violar com certos princípios rizomáticos propostos por Gilles Deleuze e Feliz Guattari. 

Esta associação seria ancorada no fato de ambos serem constituídos por uma estrutura 

mutante e acêntrica, feitas de direcionamentos móveis, sem terem propriamente um início 

nem um fim, mas apenas um meio onde qualquer ponto pode ser ligado a qualquer outro 

(Deleuze e Guattari 2011, 22; 43). Sendo que são justamente estas linhas abstratas que 

conectam um ponto ao outro que são mais relevantes, não os pontos (ou cartas) em si. Por 

não derivarem de conjuntos de princípios primeiros e sem pré-determinar ordenamentos 

fixos, a organização dos elementos não segue linhas de subordinação hierárquica, mas, 

pelo contrário, qualquer elemento pode afetar ou incidir em qualquer outro sendo 

elaborados de forma mútua e simultânea, diretamente no fazer. Isto é, em detrimento do 

modelo decalque – caracterizado pela cópia de algo previamente dado – privilegia-se a 

“cartografia”, assente em um mapa aberto, passível de “ser produzido, construído, 

[rompido,] sempre desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas 

                                                
14 Inclusive, vale mencionar que, em uma edição de 1973, a caixa que continha o Lego vinha acompanhada 
por uma carta, à guisa de instrução, destinada aos pais e que continha os seguintes dizeres: “Aos pais, a 
vontade de criar é muito grande em crianças. Meninos e meninas. É a imaginação que conta. Não a 
habilidade. […] O mais importante é colocar o material certo em suas mãos para que possam criar o que 
acharem mais interessante”. Aliás, a bonita mensagem, cujo conteúdo excede em profundidade ao excerto 
aqui recortado mas que, entretanto, foge ao escopo deste trabalho, pode ser acessada na integra em: 
http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2014/11/veja-fantasticas-instrucoes-que-vinham-na-caixa-
do-lego-em-1973.html, acessado em 16 de maio de 2015. 



 

32 

entradas e saídas, com suas linhas de fuga” (Idem, 43). Neste sentido, por negar a 

replicabilidade, sugiro que não existe um “Violar” mas, de certa forma, múltiplos 

“Violares”.  

 A despeito de toda sua complexidade multiforme, resistente a qualquer tentativa de 

explanação redutora e simplista, não há a presunção de fazê-lo atuar como um sistema 

totalitário e universalizante, nem como um método sistemático no sentido convencional. 

Não obstante, do mesmo modo como o finito está contido no infinito, a manipulação do 

Violar, comparativamente (e resguardadas as devidas proporções), também pode acomodar 

uma vertente estruturalista, não obstante privilegiar uma abordagem não-estruturalista. Até 

porque se ele preconizasse, única e exclusivamente, esta abordagem em detrimento de 

outras possibilidades, ele também acabaria por ser, tal qual uma serpente de ouroboros, 

alvo da mesma limitação e dogmatismo a qual critica. Portanto, o Violar, por si só, não 

impõe julgamento de valor de “melhor” ou “pior”, deixando a opção aberta para se adequar 

à preferência e identificação de cada um.  

 Para uma análise mais objetiva e imparcial, vale colocar três ressalvas: a primeira 

alerta alerta que sua utilização não substitui o professor. Pelo contrário, o auxílio do Violar 

se fará assaz útil se estiver atuando em colaboração com um mediador sensível e 

consciencioso, que dê suporte para que o aluno perceba suas carências e estabeleça suas 

próprias metas e estratégias. A segunda observação digna de ser enfatizada, é que, a 

despeito das inovações tecnológicas serem sobremaneira valiosas por poderem (re)criar e 

incitar aquilo que ainda não foi feito, elas, sendo ferramentas e não ideias e / ou ação, 

nunca poderão atuar, por si só, em mudar o paradigma em que atuam (Zamboni 2001, 42). 

Isto é, o Violar, per se, não garante sozinho um ensino com foco na autonomia do aluno. E 

a terceira aponta que ele também apresenta suas limitações e condicionamentos, uma vez 

que está alicerçado sobre princípios da música ocidental, isto é, baseado em um sistema de 

doze notas por oitava, temperado e notado em partitura, por exemplo.  

 Antes de concluir este capítulo, gostaria ainda de fazer uma última consideração 

acerca do nome que lhe foi conferido de modo que outras facetas conceituais dele possam 

ser melhor compreendidas. O próprio autor, Teodomiro Goulart, explica que “Violar (do 

lat. violare) é o nome de certo jogo popular e, também, significa transgredir, infringir. Com 

a licença poética, substantivo e verbo fundem-se, re-significando o ato de aprender e de 
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ensinar a tocar violão: jogando... Violando!” (2006). De acordo com o dicionário15, dentre 

as várias definições do vocábulo “violar”16, aquelas cujos significados mais se aproximam, 

em meu entender, daqueles propostos pelo Violar seriam os seguintes verbetes: 

desrespeitar, infringir, transgredir: violar as leis, regras, normas; divulgar, revelar: violar 

segredos17. Além disso, faz ainda, em neologismo dialetal, menção ambígua à ação de 

tocar viola (alcunha carinhosa dada, por vezes, ao violão), conforme atesta poeticamente a 

canção Violada18. Quanto ao subtítulo, parte dele (dependência sensível das condições 

iniciais) é um termo emprestado do Efeito Borboleta, inscrito na Teoria do Caos, que 

remete a fenômenos instáveis e indeterminados e que se relaciona com a seguinte premissa 

do Violar: a de que o ponto de partida não é fixo, mas específico, e que uma minúscula 

alteração nesse estado inicial pode se ampliar em tamanha escala que resulte, ao final, num 

imenso impacto. Isto é, “a ideia de que uma pequena mudança em um sistema, tão trivial 

quanto uma colher de chá de moléculas deslocadas pelo bater das asas de um borboleta no 

Brasil, pode ser amplificada com o tempo, para criar desfechos imprevisíveis, como um 

tufão no Texas” (Hart-Davis et al. 2014, 297).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
15 “violar”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
http://www.priberam.pt/DLPO/violar [consultado em 09-05-2015]. 
16 Nilton Bonder diz que “A proposta de imutabilidade é mais do que indecorosa: ela violenta um indivíduo. 
Ela propõe que continuemos a fazer o que foi feito no passado” (1998, 79). Portanto, segundo seu 
entendimento, é a negação de uma atitude transformadora que pode acarretar em uma violentação. 
17 Em uma comunicação apresentada no IV Symposium on the Paradigms of Teaching Musical Instruments in 
the 21st Century, promovido pela Universidade de Évora em Maio de 2015, um interlocutor manifestou 
durante a sessão de perguntas sua reação de desconforto perante o nome “violar”, uma vez que este remete à 
rede semântica de abuso sexual, sugerindo-se inclusive que fosse elaborado outro título para uma possível 
versão em Portugal. Apesar desta palavra também poder apresentar tal conotação pejorativa no português do 
Brasil, ela não costuma causar uma associação imediata e impacto tão contundente. 
18 Composição de autoria de Guinga e Paulo César Pinheiro, gravada comercialmente pela primeira vez por 
Mônica Salmaso, em 2014. 
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3 PANORAMA: LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS 
 

Aprender a administrar as próprias metas é um passo importante para alcançar a excelência 
na vida cotidiana. Fazê-lo, contudo, não envolve o extremo da espontaneidade, por um lado, 
nem o controle compulsivo, por outro. A melhor solução poderia ser compreender as raízes 
das nossas motivações e, enquanto reconhecemos os preconceitos envolvidos nos nosso 
desejos, com toda a humildade escolhemos metas que ordenarão nossa consciência sem 
causar desordem demais no ambiente social ou material. Tentar menos do que isso é 
desperdiçar a chance de desenvolver o seu potencial, e tentar muito mais é preparar o terreno 
para sua própria derrota (Csikszentmihalyi 1999, 32).  

 

 Em linhas gerais, estou a conceber aqui o conceito de autonomia como a condição 

para determinar, em relação com o meio, as leis à qual se sujeita. O indivíduo autônomo19 

não é então aquele que vive sem regras, mas aquele que obedece regras escolhidas por ele 

mesmo, a partir de uma interação com o contexto ao qual ele está inserido. Sendo 

autodeterminados, estes limites conferem – ainda que possa parecer paradoxal em um 

primeiro momento – liberdade20 ao indivíduo: “uma liberdade que não é dada, nem é 

pronta, nem é plena, mas constitui-se em um exercício de produção de alternativas ao 

instituído” (Guazina 2011, 58). Por outros termos, o sujeito se torna livre ao agir de acordo 

com sua motivação interna (Aranha e Martins 2009, 240). Como enfatizam Maria Lúcia 

Aranha e Maria Helena Martins: 

 
A autonomia, porém, não nega a influência externa de outros determinantes de conduta, mas 
destaca no indivíduo a capacidade de refletir sobre as limitações que lhe são impostas, a 
partir das quais reorienta a ação para superar os condicionamentos. Portanto, quando decide 
por cumprir uma norma, o centro das decisões é ele mesmo, a sua própria consciência (2009, 
225). 
 

No processo de ensino-aprendizagem da performance musical, esta característica se 

manifestaria desde a auto-determinação dos objetivos (escolha de repertório e decisões 

interpretativas), passando pelo delineamento das metodologias de estudos, até à capacidade 

de se auto-gerir através de uma avaliação auto-crítica, recomeçando novamente o ciclo. Por 

outras palavras, seria algo como permitir que o aluno desenvolva capacidades para ser seu 

                                                
19 A autonomia, assim como o livre arbítrio, não deve ser encarada de forma absoluta, mas como algo parcial, 
relacional e relativizada uma vez que ela não pode ser descontextualizada independentemente de certos 
fatores condicionantes. 
20 “O que é então a liberdade? Nascer é ao mesmo tempo nascer do mundo e nascer no mundo. O mundo está 
já constituído, mas também não está nunca completamente constituído. Sob o primeiro aspecto, somos 
solicitados, sob o segundo somos abertos a uma infinidade de possíveis. Mas esta análise ainda é abstrata, 
pois existimos sob os dois aspectos ao mesmo tempo. Portanto, nunca há determinismo e nunca há escolha 
absoluta, nunca sou coisa e nunca sou consciência nua” (Merleau-Ponty 1999, 608). 
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próprio professor. Isto é, que em última estância ele/a tome consciência sobre o que deve 

ser feito, por quê, para quê, como, quando e onde. Algo que vai ao encontro daquilo que 

Eduardo Loureiro designa por reflexividade: 

 
[…] criar, envolve uma série muito grande de componentes, tanto os de ordem operatória, 
importantíssimos, […] como também os de ordem reflexiva, igualmente indispensáveis. Eles 
devem ser explorados em conjunção, a reflexão deve atuar no âmago dos processos, 
questionar cada direcionamento, para se assegurar que o estudo se justifica enquanto um 
processo de amadurecimento da musicalidade, que deve chegar, se possível, em obras de um 
bom nível do ponto de vista técnico (operatório) mas que não pague o preço de um 
esvaziamento das variáveis de teor reflexivo (2013, 2). 

 

 A partir de uma revisão da literatura, Edson Figueiredo (2014, 80) sintetiza alguns 

traços característicos seguidos por professores preocupados com a autonomia do aluno, a 

saber: (i) capacidade de despertar o engajamento em uma atividade por meio da 

valorização dos recursos motivacionais internos dos alunos, elaborando atividades 

baseadas nos interesses, preferências, senso de desafio, competência e escolha dos alunos; 

(ii) preocupação em justificar a realização das atividades por meio de explicações lógicas, 

utilidade, benefício e importância pessoal, promovendo a identificação do aluno e 

facilitando a internalização; (iii) utilização de uma linguagem informativa e flexível na 

comunicação, comentando o progresso dos alunos e responsabilizando-os a resolver seus 

próprios problemas durante o processo aprendizagem; (iv) demonstração de paciência com 

o ritmo de aprendizagem do aluno, sem exercer pressão para alcançar os resultados 

esperados dentro de um determinado tempo; (v) reconhecimento e aceitação das reações 

negativas dos alunos como uma forma de compreender a situação e aprimorar a atividade. 

 Entretanto, tem-se constatado que o modo mais comum para o ensino do 

instrumento é pouco promotor desta autonomia ao desconsiderar a identidade musical do 

aluno (Jørgensen 2009, 104; Gaunt et al. 2012, 29–31). Por outras palavras, o aluno é 

amiúde confrontado com a situação de replicar uma interpretação musical que não é a sua, 

mas sim a do professor. Ou seja, concentrando-se mais no produto final do que 

propriamente no processo de desenvolvimento que leva à aquisição de competências21 

performativas (Perkins 2012, 209; Louro 2003, 60–61), esta abordagem pode inscrever os 

seguintes problemas: (i) não considera devidamente que pessoas diferentes demandam 

estratégias correspondentes a suas idiossincrasias; (ii) não fornece subsídios para a criação 

                                                
21 Sobre as características de competências, em oposição as de qualificações, vide Luciana Requião (2002, 
60). 
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de uma imagem artística peculiar do aluno (Bennett 2007; Creech et al. 2008); e (iii) deixa 

de ampará-la para que ele/a desenvolva autonomia. 

 Gilvano Dalagna (2013, 93) sintetiza algumas das características que compõem o 

paradigma corrente no ensino da performance musical nos cursos superiores: o processo de 

ensino-aprendizagem está muito voltado ao desenvolvimento técnico e interpretativo 

“virtuosístico” de um determinado repertório; as aspirações pessoais dos discentes não 

constituem o foco principal; ao invés, o programa de aula é mais centrado nos objetivos 

dos professores, dando pouco estímulos aos estudantes expressarem suas próprias ideias e 

explorarem abordagens criativas e improvisatórias; há poucas oportunidades de integração 

profissional; o desenvolvimento da autonomia não é o objetivo principal. 

 Por estes motivos, considero premente repensarmos o modelo como vem sendo 

implementada a formação musical nas instituições profissionalizantes, isto é, no âmbito 

universitário. Conforme atesta Paulo Freire: 

 
[…] formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas 
(1996, 15). […] É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como 
sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção 
(1996, 24–25). 
 

Este tipo de conduta vai também ao encontro do que preconiza o psicólogo cognitivo 

Jerome Bruner, que diz que instruir “não é conseguir que uma pessoa aloque conhecimento 

em sua mente. Mas, sim, ensiná-la a participar do processo” (1960, apud Collin et al. 2012, 

164). Ou, conforme a distinção de enfoque exposta por Ana Lúcia Louro e José Luis 

Aróstegui, há “um paradigma técnico-prático, considerando a educação como um processo 

que busca alcançar um produto, e um paradigma prático-crítico, focado no próprio 

processo educacional” (2004, 53). Por outras palavras, nesta última proposta, o aluno é 

orientado e incentivado a participar ativamente do processo de adquirir conhecimento. Por 

vezes, é elucidativo voltar à raiz etimológica dos termos para melhor compreender seus 

significados e propósitos: “educar” vem do latim educare, sendo que o prefixo ex significa 

“fora”, e ducare “conduzir, levar”. Portanto, antes do recorrente ato de transmitir ao aluno 

informações consideradas imprescindíveis para sua formação, é importante “reconhecer no 

aluno um ser pensante, dotado de capacidade de escolha” (Barbeitas 2002, 76–77), e 

propiciar condições férteis para que lhe sejam desabrochadas e externalizadas suas 

potencialidades latentes.   
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Conforme já havia alertado anteriormente, a partir deste momento irei esboçar 

características do cenário atual do ensino de instrumentos musicais em instituições formais 

a partir do cruzamento das impressões declaradas pelos intervenientes com estudos da 

recente produção da literatura especializada no assunto. 

 

3.1 A escolha do repertório 
 

[o papel do intelectual é] o de lutar contra as formas de poder exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o 
objeto e o instrumento […]. Luta contra o poder, luta para fazê-lo aparecer e feri-lo onde ele é mais 

invisível e mais insidioso (Deleuze e Foucault 2003, 71). 
 

 Não me parece descabido dizer que o primeiro abismo com que muitos professores 

neófitos costumam deparar em seu novo ambiente é decorrente do descompasso entre 

repertórios: após um longo percurso de formação institucional, em contato praticamente 

exclusivo com a música de tradição clássica-europeia (Nettl 1995), a vasta maioria dos 

alunos com quem eles doravante irão lidar, mormente no caso da violão, anseia por 

aprender as músicas populares veiculadas pelos meios de comunicação de massa (Arroyo 

2001; Couto 2009, 93). Quando desprovida de estratégias didáticas e experiência prática-

teórica com respeito ao trato com o aluno, o mais simples e provável é que se replique o 

conhecimento adquirido em sua trajetória. Como atestam Sheilla Glaser e Marisa 

Fonterrana:  

 
[…] pela ausência de subsídios e informações que os levem a refletir a respeito da prática 
pedagógica de seu instrumento e das mudanças conceituais em termos de questões psico-
pedagógicas que os ajudem a compreender melhor o processo de ensino-aprendizagem, a 
tendência predominante continua a ser a reprodução do mesmo modelo de ensino que 
experenciaram quando alunos, conscientes ou não de estar procedendo desta maneira (2007, 
29) 

 

 Nestas circunstâncias, o valor do objeto de estudo proposto pelo professor é amiúde 

sobrestimado, eclipsando por vezes a importância do relacionamento interpessoal com o 

aluno. Este é o estereótipo correspondente ao modelo “professor-porteiro” (gatekeeper) – 

um dos três tipos de abordagem de ensino caracterizados por Gerard Jones (2005; apud 

Gaunt et al. 2012, 31) – ou tipificado como “professor agente cultural” por Keith Swanwick 

(1993), onde professor e material didático atuam de forma alinhada, mas sob uma certa 

distância dos gostos de seus alunos, colocando-se à frente destes em termos de primazia. 

Eduardo Loureiro (2002, 172) alerta para o fato de que, ao desconsiderar e subjugar a 

bagagem musical carregada por cada aluno, corre-se o iminente risco de cometer aquilo que 
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o sociólogo Pierre Bourdieu denominou como violência simbólica, gerando um contexto de 

ensino-aprendizagem opressor, próximo à dominação / domesticação (Bourdieu 1989, 11). 

Ou, nas palavras de Paulo Freire:  

 
Não é possível [haver] respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-se, à sua 
identidade fazendo-se, se não se levam em consideração as condições em que eles vêm 
existindo, se não se reconhece a importância dos “conhecimentos de experiência feitos” com 
que chegam à escola (1996, 71). 

 

 Assim, os programa de curso normalmente determinam previamente as diretrizes 

do repertório que os alunos devem estudar. O participante Samuel, por exemplo, declarou 

que o programa de seu curso exigia o seguinte repertório durante o primeiro semestre: uma 

peça renascentista, uma obra de Bach (suíte ou equivalente), três estudos do Classicismo / 

Romantismo, um estudo de Villa-Lobos, uma peça brasileira e uma peça do século XX ou 

XXI. O comentário de Samuel parece estar em íntima ressonância com o fato de quatorze, 

dos dezenove compositores mais recorrentemente contemplados no repertório do curso, 

serem europeus, somente um ainda estar vivo, e todos eles remontarem à tradição estética 

da dita “música clássica” (Scarduelli e Fiorini, 2015). Ou seja, o núcleo do conteúdo destes 

cursos está centrado em contemplar panoramicamente o cânone do repertório erudito, com 

ênfase na modalidade solista. Para o participante Mariano, é flagrante que a tendência de 

ocorrer uma ligação implícita, quase imediata, de qual repertório merece ser visitado 

durante a formação superior, faz parte de um protocolo velado, uma vez que sua 

habilitação no referido curso especifica somente que o instrumento seja o violão. E 

pondera: “o nome do curso é ‘Música’, mas deveria chamar-se ‘Música Clássica’” (2015 

entr.). 

 São portanto esses mesmos alunos que questionam a pertinência de terem que 

invariavelmente se submeter a este crivo hegemônico22: “Por que eu vou estudar uma suíte 

de Bach que é tão complexa, tão difícil, e que às vezes não vou ter oportunidade de tocar 

para ninguém?” (Fernando 2015 entr.). Mesmo com dúvida (mas ainda sem colocar em 

xeque sua própria vontade de querer estudar a mencionada “suíte de Bach”), ele consente o 

já institucionalizado procedimento, buscando justificá-lo a partir da importância de se 

adquirir certos conhecimentos musicais complexos, que facultam um domínio tão 
                                                
22 Não obstante essas críticas ao repertório canônico e todo o esclarecimento dado que as peças que eles 
escolhessem refletissem suas identidades estéticas e preferências (vide citação na página 21), a maior parte 
dos participantes “aproveitaram” esta oportunidade com o propósito de pegar uma nova peça para integrar o 
programa do exame seguinte em seus cursos. 



 

40 

abrangente e profundo, que “depois o resto fica fácil” (2015 entr.). Durante uma sessão de 

trabalho, Fernando e eu refletimos sobre a questão de haver uma certa unificação: 

  
Fernando – Por um lado é bom… 
Eduardo – Por que você acha que é bom isso? 
Fernando – Porque pode-se criar algo universal… 
Eduardo – Você acredita? 
Fernando – Pouco… Hehehe… […] Tenho que pensar sobre isso… Eu acho que tem sim um 
pouco de universalidade nessas… é… ou não, né? (2015 entr.). 

 

 Pode-se perceber nele um certo conflito interno. Isto é, um dilema é instaurado 

entre se reproduzir um discurso (que já envolve em si, também uma prática) instituido e 

aquilo que é percebido em sua experiência direta. Em seu comentário nota-se uma tentativa 

de pretensa universalidade de ideias, sob a qual são estendidos valores particulares de uma 

restrita parcela a todos. A saber, sendo o repertório dito “clássico” considerado o pináculo 

do engenho musical, ele não só poderia ser legitimamente aplicado de forma generalizada 

aos alunos do curso de graduação em Música, como assim o deveria fazer. Contudo, 

percebe-se que tal suposição é, no entanto, uma abstração do que efetivamente ocorre no 

cenário real. Podemos citar como sintomático disso, o fato de que uma parte significativa 

das peças escolhidas pelos participantes da presente investigação não seriam contempladas 

normalmente no programa de curso de Violão (simplesmente por resvalarem em um dos 

seguintes entraves: se inserem no universo da dita “música popular” e / ou fazem parte do 

repertório da música em conjunto) 23. Outra característica que desponta em seu discurso foi 

a inversão, que afirma que só depois que uma técnica específica for dominada é que o 

aluno poderá então enveredar por repertórios com os quais tem mais afinidade24 (e que, 

diga-se de passagem, demandam outros tipos de técnicas). Ou seja, segundo o depoimento 

de Fernando, o efeito é tomado como causa: os recursos técnicos não são adquiridos para 

                                                
23 Este fato, talvez o enquadraria, numa escala micro (uma vez que, em sua perspectiva a própria música já 
entraria nessa categoria), como aquilo que Michel Foucault designou como saberes “subjugados”, cuja 
compreensão envolve dois aspectos: “os conteúdos históricos que foram sepultados, mascarados em 
coerências funcionais ou em sistematizações formais” e “uma série de saberes que tinham sido 
desqualificados como não competentes ou insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, hierarquicamente 
inferiores, saberes abaixo do nível requerido de conhecimento ou de cientificidade” (2003, 170). 
24 O seguinte depoimento concedido por Fernando atesta precisamente esse tipo de posicionamento: após ter 
sido aprovado em três vestibulares, dois para o curso de Música Popular e um de (não declaradamente) 
Música Erudita, ele optou, apesar da sua vivência estar mais ligada ao universo popular, por ingressar no 
último. Revelou que, em certa medida, esta decisão se deu por sugestão de um professor da cadeira de Violão 
na Universidade de Brasília que teria dito, nas palavras de Fernando, algo como: “Já que você quer se 
profissionalizar na música, a vertente clássica te dará um melhor alicerce, mais sólido. Depois você se 
especializa então em qualquer área” (2015 entr.). 
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melhor suportar o fazer musical, a música é aprendida com o fim de se desenvolver estes 

recursos. Assim, a aquisição desta aptidão está voltada quase exclusivamente para formar 

intérpretes, no sentido estrito do termo, e não em uma concepção ampla de performers 

musicais. Dito em outros termos, competências como elaborar um acompanhamento, tirar 

música de ouvido, improvisar, dentre outras, não são contempladas, o que evidencia 

também uma lacuna encoberta em sua crença que as habilidades adquiridas com o estudo 

deste repertório abranjam todas, e da melhor maneira possível, habilidades de qualquer 

tipo de músico25. 

 As quatro características apresentadas (universalização, abstração, inversão e 

lacuna) evidenciam a presença de um quadro ideológico (na acepção marxista do termo). 

Em outras palavras, há um conhecimento ilusório que escamoteia conflitos sociais, atuando 

como instrumento que oculta a dominação de uma classe sobre outra. Outra evidência 

latente da ideologia vigente é a dicotomia entre reflexão (trabalho intelectual) e ação 

(trabalho manual). Essa característica, por assim dizer taylorista, se manifesta no âmbito 

da performance musical em vários setores: professor x aluno26, maestro x orquestra, 

compositor x intérprete; em que sempre há um privilégio hierárquico dos primeiros sobre 

os segundos. É preciso, portanto, identificar estas distorções, procurando demonstrar como 

elas foram forjadas historicamente. Deste modo será possível negar a naturalização – 

sintoma que ocorre quando, a partir da afirmação fatalista de certas realidades tidas como 

“naturais”, resta apenas se resignar perante a incapacidade de interferir e transformar o que 

“sempre foi assim”27. 

 Ainda baseado neste mesmo comentário, percebi que amiúde a escolha do 

repertório é baseada em critérios utilitários. Em outras palavras, a decisão está calcada em 

algum fato externo à mera vontade de se sentir atraído a aprender a peça; por exemplo: ser 

                                                
25 Acerca disto, Graham Welch diz que a perícia musical (conhecimentos, habilidades e compreensão) 
conferidas pelo aprendizado da música clássica ocidental não capacita o desenvolvimento de outras 
habilidades como, por exemplo, que se crie música desprovido de uma partitura. Isto é, há uma série de 
competências que não são suscetíveis de serem transferidas entre diferentes tipos de práticas e que limitam a 
atuação do formando em sua futura inserção no mercado profissional, a saber: improvisar para uma 
companhia de dança, se tornar um musicoterapeuta, tocar em um teatro musical ou em um pub tradicional. 
Músicos da tradição clássica ocidental possuem o domínio apenas de um grupo específicos de habilidades 
que estão centradas na re-criação / interpretação a partir da notação. Isto é, essa forma de aprendizado os 
deixa incapacitados para desenvolver outras formas do conhecimento musical (2009, 1–2). 
26 No estudo Research into higher music education, Harold Jørgensen (2009, 102) aponta que, em geral, os 
professores assumem um papel predominante de “faladores” enquanto os alunos são os “realizadores”. 
27 “O efeito de imposição realizado, através de sua própria existência, por aqueles que apenas têm de ser o 
que são para serem o que devem ser. Esta coincidência perfeita é a própria definição de naturalidade que, por 
outro lado, confirma a coincidência do ser, assim como o poder de auto-afirmação contido em seu bojo” 
(Bourdieu, 2007, 238-239). 
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virtuosística, de um compositor compatriota, ser destinada à formação “x”, integrar o 

repertório para o curso ou um concurso. 

 Sobre a escolha do repertório em sala de aula, Fernando e Mariano, alunos em 

contextos distintos, revelam episódios em que tiveram escolhas interditadas na disciplina 

“Música em Conjunto” ao proporem estudar peças28 que fizeram convergir as esferas 

pessoal e acadêmica, não ficando como caminhos paralelos e pouco relacionados29. 

Fernando reportou, com certa frustração e desânimo, que sua professora rechaçou a 

hipótese de tocar sua peça, já na primeira aula e sem ao menos a ter escutado, alegando que 

tal obra “não era adequada ao programa”.  

 
[…] eu senti uma certa… inflexibilidade. Como se aquilo não estivesse no programa: “Você 
vai apresentar uma peça sua?” [imitando outra voz em tom depreciativo, como se fosse um 
demérito fazê-lo]. Não sei se foi também um desafio para a professora, porque ela não 
conhecia a peça (Fernando, 2015 entr.). 

 

 Esta aversão ao desconhecido denota a tendência de uma atitude comodista da 

professora, que se esquiva em sair da sua zona de conforto. Há a seguinte implicação 

decorrente deste corolário: o conhecimento específico convencionado como essencial se 

torna privilégio exclusivo30 de poucos. Desenvolve-se então aquilo que Michel Foucault 

(2003) diagnosticou como “microfísica do poder”, quando tensões são disseminadas 

capilarmente nas relações entre quem detém um certo saber e quem deve se submeter a 

aprendê-lo31. Sob a pretensa justificativa de não atender às competências necessárias para 

formar um músico bem capacitado, muitas vezes é exigido um repertório distante da 

vivência do aluno e que pouco lhe diz respeito, o que contribui que ele se torne somente 

mais um anônimo que compõe a massa amorfa dos egressos do curso de Música a fazer a 

mesma coisa. Luciana Requião aponta que  

 
[…] em cursos de música universitários ainda se perpetua um repertório distante da realidade 
do aluno. […] Dessa forma, percebemos a tensão em torno da legitimidade dos saberes, da 
seleção cultural, do debate sobre os critérios que as instituições utilizam para contemplar 

                                                
28 As peças eram, respectivamente, de autoria própria e de Astor Piazzolla. 
29 Algo já preconizado por Paulo Freire: “Porque não estabelecer uma necessária ‘intimidade’ entre os 
saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?” (1996, 
34). 
30 Um “segredo”, na acepção de Nilton Bonder (2007). 
31 Portanto, é também o poder que legitima o saber, e não somente o contrário – como diria o empirista 
britânico Francis Bacon que “saber é poder” – uma vez que ambos são inseparáveis. Pierre Bourdieu também 
assinala acerca de ritos institucionais que contribuem para perpetuar a reprodução do status quo, e que criam 
separação entre os “iniciados” e os “não-iniciados”. 
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determinados repertórios e excluir outros (2002, 62). 
 

 Entretanto, esse conflito não se limita apenas ao âmbito da escolha do repertório, se 

fazendo presente também na “orientação” estética performativa associada a ele – apenas no 

domínio da música clássica temos, por exemplo, a prática historicamente informada, a 

interpretação “romântica”, a “nova objetividade” (mainstream), a “abordagem 

modernizante”, etc. (Assis 2013a, 156) – e, conforme constatou Marcel Gauchet, “tudo 

muda, na interpretação, dependendo da ótica que usamos para abordá-la” (2008, 58). Outro 

exemplo de situações em que isso acontece, seria quando julgamentos e avaliações de uma 

dada corrente são tecidas inadequadamente para repertórios, como da “música popular” 

(rótulo que, em si, também abarca toda um diversidade (Arantes 1981), que demandariam 

outros critérios estéticos (Couto 2009, 91). José Alberto Salgado (2005) subscreve que há 

uma série de saberes e operações que, a despeito de constituírem a atividade musical dos 

agentes, nem sempre estão escalados como objeto de estudo formal, o que pode gerar uma 

falta de correspondência e parcial isolamento nas atividades oferecidas pelo curso de 

Música face ao mundo profissional. É o caso de Clarissa que, reconhecendo algumas 

lacunas não preenchidas em sua formação, menciona sua vontade de desenvolver a 

competência de improvisar e diz: “acho que falta aqui [no curso] uma cadeira que dê para o 

pessoal se soltar” (2015 entr.).  

Fernando também deixa a impressão de que o espaço para tomar decisões 

interpretativas pouco ortodoxas é deveras exíguo, mesmo quando elas são deliberadamente 

refletidas e não simplesmente fortuitas ou condicionadas por limitações. Mariano parece 

concordar com isto quando denuncia situações em que a identidade estética do aluno é 

recalcada por ditames imperativos em que a avaliação atua como ferramenta de coerção:   

 
[...] sinto-me completamente preso e frustrado porque quando nós fazemos isso e levamos a 
exame, os professores não gostam e dão-nos má nota, e depois a justificação é exatamente 
essa. […] Eu faço assim não é porque eu não saiba, é porque eu gosto. E estou um bocado 
limitado por isso… (2015 entr.). 

 

 E Margarete Arroyo constata que “as diferentes experiências musicais dos estudantes 

que procuram essas instituições […] entram em conflito com as concepções que ainda 

regem o que se valoriza como música e o que deve ser ensinado e aprendido nesses 

contextos” (2001, 66). Argumento que também é corroborado por Eduardo Loureiro: 

 
O aluno chega à universidade carregando um capital cultural específico acumulado durante 
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sua trajetória, contendo componentes trazidos de um meio musical distinto, que muitas vezes 
vão entrar em choque com os valores defendidos pela cultura acadêmica (2002: 6). 

 

 Eduardo Loureiro atenta para o fato de que a heterogeneidade de perfis sempre foi 

e será uma constante na sala de aula. O professor deverá estar atento à pluralidade a qual 

ele inevitavelmente será confrontado, resguardando – e não desprezando – a especificidade 

do capital cultural acumulado pela origem e história (cultural, étnica e estética) de vida de 

cada aluno. 

 

[…] a necessidade de se trabalhar com a diversidade, de forma a criar uma via de escape ao 
modelo de alta cultura proveniente da tradição européia que nos foi imposto desde as origens 
da disciplina nas escolas de música brasileiras. O repertório popular, incluindo o popular 
brasileiro, pode ser aproveitado resolvendo assim diversas tensões (e criando, 
inevitavelmente, outras) (2002, 197). 

 

 Fernando segue em seu parecer, avaliando a situação segundo sua perspectiva: 

 

De fato isso acontece muito na universidade, né? A parte artística mesmo de […] expor a 
criatividade, até mesmo a interpretação diferente de algo criativo que você está fazendo, 
muitas vezes isso é podado… em termos de ser engessado mesmo, de já ter um jeito de você 
ter que fazer aquilo dali e seguir aquilo. […] isso talvez prejudique um pouco […] sai todo 
mundo tocando igual dali (Fernando, 2015 entr.). 

 

 Estas situações sugerem que a democratização das relações humanas e o 

questionamento das formas hierarquizadas e imobilizadas parecem não constar como 

aptidões prioritárias no programa estipulados por esses professores. O que mais surpreende 

entretanto é averiguar que eles estão inseridos em pleno âmbito universitário – que 

(conforme o próprio nome já evoca) deveria ser um ambiente receptivo à pluralidade e à 

novidade, aberto a desenvolver pensamento crítico e a questionar paradigmas. Ainda mais 

se considerarmos um curso onde são formados artistas, parece que o estímulo – e não o 

tolhimento – à imaginação deveria ser uma das principais preocupações. Fernando queixa-

se de episódios como estes, em que comportamentos rígidos podam a liberdade criativa, 

atuando prejudicialmente como contribuição para a homogeneização ao invés de 

evidenciar as idiossincrasias que destacam a individualidade de cada um. Afinal, como diz 

Michel Bozon: “Longe de ser uma atividade unificante concernente a todos os meios e 

todas as classes, a música é o lugar por excelência da diferenciação pelo desconhecimento 

mútuo” (1984, 251). 

 Essas condutas de supremacia imperativa também podem ser relacionadas àquilo 
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que Susana Sardo (2013) designa como colonialidade do saber, isto é, a imposição de um 

poder intelectual que determina, de forma etnocêntrica, uma dada forma de pensamento em 

detrimento das demais. Assim, é premente refletir-se não só sobre quais são os papéis 

desempenhados pela dimensão estética, como também as implicações éticas em nosso 

musicar (Small 1999). Afinal, como bem pondera Tomás Silva, “não há poética que não 

seja, ao mesmo tempo, também uma política” (Silva 1999, 126 apud Loureiro 2002, 157).  

 

* * * 

 

Antes de dar continuidade, parece-me ser importante fazer um breve adendo no 

intuito de tentar esclarecer as seguintes questões, de modo que elas não fiquem somente no 

domínio do não-dito, ou em um suposto âmbito de entendimento subscrito nas entrelinhas: 

tem sido recorrente a utilização das expressões “Música Popular” e “Música Erudita”. Mas 

afinal, o que está sendo de fato distinguido ao fazer tais referências? Qual é a real 

pertinência de tal taxinomia? De que modo nos devemos posicionar perante tal adjetivação 

para que ela não fique apenas no âmbito de um entendimento tácito e pouco consistente?32 

 O que dizer em relação a uma obra como 4’33” (1952) – trabalho conceitual de 

ready-make sonoro – de John Cage, ou das intrincadas polirritmias e sutis nuances de 

comas microtonais das músicas oriundas de tradições não ocidentais, se os argumentos dos 

prosélitos estiverem pautados no quesito de complexidade33? E quanto àquelas obras que 

transitam na tênue fronteira entre os ditos dois pólos – denominados por crossovers na 

linguagem veiculada por muitos músicos –, tais quais grande parte das composições de 

Claude Bolling, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Ralph Towner e seu conjunto 

Oregon, ou a suíte From Yesterday to Penny Lane (1985) – coletânea de canções dos 

Beatles arranjadas por Leo Brouwer –, e mesmo muitas das operetas bufas ou das valsas de 

Strauss (só para referir alguns poucos exemplos)? Em qual categoria seria mais adequado 

inserir certas músicas é uma questão que demostra ser muito mais complexa do que estão 
                                                
32 Uma provocação bastante semelhante também é tecida pelos autores Antonio Arantes e Ricardo Melo, 
respectivamente: “Já é tempo de nos indagarmos sobre o sentido mais profundo dessa expressão [cultura 
popular] e sobre a conveniência de a continuarmos usando como rótulo identificador de não se sabe muito 
bem o quê” (Arantes 1981, 9). “Para tratar da questão da cultura popular é preciso de início saber que se está 
lidando com um termo esquivo, dado a muitas definições e repleto de ambigüidades. Tentaremos, portanto, 
circunscrever essa expressão de modo a não deixá-la demasiadamente ampla e vaga” (Melo 2005, 7).   
33 Em sua entrevista, Mariano corrobora este ponto de vista: “Muitas pessoas acabam por desenvolver ao 
longo do tempo […] a ideia de que a boa música é a música complexa, e eu não sou apologista dessa ideia. 
Para mim a boa música é a boa música, é a música que nos dá prazer ao ouvir. Eu acho que isso é mais 
importante” (2015 entr.). 
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dispostos a admitir aqueles que, sumariamente, se contentam em atribuir classificações 

categóricas e estanques. 

 O historiador Roger Chartier já abre seu trabalho Cultura popular: revisitando 

um conceito historiográfico, com a categórica frase de que “a cultura popular é uma 

categoria erudita” (1995, 179), lembrando que os realizadores das práticas nomeadas como 

populares não costumam se definir, a princípio, como tal, mas apenas de “maneira reflexa, 

como resultado da incorporação, por parte dos setores subalternos, de valores e conceitos 

oriundos dos setores hegemônicos da sociedade” (Idem, Ibidem), constatando “que o 

‘popular’ não se encontra nos objetos, mas nos modos de usar objetos e discursos enquanto 

práticas sociais que lhe conforma” (Idem, Ibidem), e Antonio Arantes denuncia o caráter 

etnocêntrico e autoritário que amiúde está imiscuído nesta categorização. Este último, 

atenta ao fato de que não há nada de claramente discernível e demarcável que pareça 

corresponder aos múltiplos significados que o termo tem assumido, que tal concepção é 

incapaz de compreender como possível e viável tudo aquilo que está fora de seus próprios 

limites de racionalidade e que, portanto, não se sustenta como objetiva. Além disso, ela 

atua ainda, muitas vezes de modo indireto e implícito, aproximando numa mesma 

identidade coisas que efetivamente são muito heterogêneas e por vezes díspares, de modo a 

legitimar “a supremacia de modos particulares de ‘saber’ sobre os demais” (Arantes 1981, 

12). 

Assim como todos os conceitos, a dicotomia entre elas também é cultural e 

historicamente estabelecida. Conforme observa Antonio García Gutiérrez:  

 
O ato de classificar não é apenas governado por um conjunto de regras organizacionais 
explícitas, mas também cognitivas, inconscientes e padrões comportamentais automáticos 
ligados à ideologia, cultura, identidade e memória que confinam pluralismo e interpretação. 
[…] o poder mantém sua totalidade em um microcosmo de manifestações diárias. E uma de 
suas fontes e manifestações é a classificação (2011, 6).  
 

 É por este viés que Fabio da Camara (2008) se propõe cercar a questão. Ele sustenta 

que aquilo que hoje é entendido como música popular surge com a intensificação do 

processo de urbanização, associado ao advento e ascensão da classe burguesa, e a recíproca 

interferência cada vez mais marcante entre diferentes culturas a partir do mercantilismo e 

subsequente globalização. Este desenvolvimento não mantém entretanto uma relação de 

causalidade ou precedência em relação àquela, mas, ao contrário, se deu reciprocamente 

entre ambas, se escorando e reforçando mutuamente. Estas formas de expressão musicais 

receberam contínua influência “das mais diversas fontes [...], refletindo o dinamismo e o 
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cosmopolitismo típico de uma cultura fundamentalmente urbana” (2008, 20). No entanto, 

Fabio da Camara adverte que:  

 
[…] a principal diferença está no fato de que o compositor erudito, no momento mesmo de 
criação, dialoga intensamente com a escrita, enquanto que o processo de composição nos 
outros âmbitos é mais espontâneo e a dispensa quase por completo. Não que a produção 
erudita seja avessa à espontaneidade: uma boa parte das melodias e temas eruditos surge de 
forma muito parecida com as canções populares, mas para erigir uma estrutura musical como 
a de uma sinfonia e para controlar a complexa instrumentação que conforma uma orquestra, 
a partitura se torna fundamental. A escrita é constitutiva da chamada Música Erudita. […] o 
impulso criador que engendra composições populares e eruditas é fundamentalmente 
diferente quanto à necessidade e utilização da escrita musical e a indiferença do repertório 
popular com relação aos aspectos formais e instrumentais não deve ser interpretada como um 
atestado de inferioridade. Que fique claro desde já que complexidade musical não garante 
qualidade e que a própria questão da qualidade nos remete à discussão sobre gostos pessoais 
e filiações estéticas34 (2008, 20–21). 

 

Este aspecto é reiterado por António Lopes quando refere que: “Na música popular, 

bem como na música anterior à notação musical, as obras são principalmente publicitadas 

e transmitidas através de execuções modelos” (2010, 101); e também corroborado por 

Paulo de Assis, quando defende que o tremendo impacto advindo da notação musical que 

definiu uma forma completamente nova de conceber e perceber música estabelecendo, por 

exemplo, o ofício de “compositor”, enquanto um novo representante de produção musical, 

além da imanente incorporação ideológica no processo de criação (2013b, 6–7).  

Vários outros teóricos subscrevem esta opinião. Destacaria Rogério Barbosa (2008), 

quando diz que a escritura permitiu, na tradição da música de concerto, o desenvolvimento 

de uma memória tecnológica, diferenciando o termo “escritura”, que supõe um 

pensamento, um modo de representação e organização, e “escrita”, que remete tão somente 

à forma de representação gráfica, sendo portanto apenas a face visível desse pensamento, o 

conjunto de marcas materiais; Flavio Barbeitas, ao dizer que “a chamada música de 

concerto ocidental européia tem vários pontos em comum com a cultura literária, entre eles 

o suporte da escrita e a conseqüente discursividade” (2007, 132) daí proveniente; e Max 

Weber (1995, 119) que sugere que as condições específicas do desenvolvimento da música 

ocidental,  decorre, antes de mais nada, “da invenção da nossa moderna notação musical”, 

pois sua importância é tão fundamental que “uma obra de arte musical moderna, por menos 

                                                
34 “Não se pode mais aceitar acriticamente uma sociologia da distribuição que supõe implicitamente que à 
hierarquia das classes ou grupos corresponde uma hierarquia paralela das produções e dos hábitos culturais 
(Chartier 1995, 184).  
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complicada que seja, não poderia ser produzida, nem transmitida, nem reproduzida sem os 

meios de nossa notação: sem ela uma obra musical moderna não pode em geral existir em 

lugar algum e de nenhuma maneira, nem mesmo como uma propriedade interna de seu 

criador” (1995, 119).35 

Entretanto, as considerações do medievalista Paul Zumthor refreiam a tentativa 

simplista de associar indiscriminadamente “cultura popular” à oralidade e “cultura erudita” 

ao domínio escrito:  
 

[...] a idéia de “cultura popular” é só uma comodidade que permite o enquadramento dos 
fatos; refere-se a usos, não a uma essência; a “popularidade” de um traço de costumes ou de 
um discurso é tão somente sua relação história hic et nunc com este ou aquele outro traço, 
este ou aquele discurso. [...] a oposição “popular” ao “erudito” remete, quando muito, aos 
costumes predominantes neste ou naquele momento e meio. Atravessa as classes sociais e 
[...] a sensibilidade e o pensamento dos indivíduos. Oral não significa popular, tanto quanto 
escrito não significa erudito. Na verdade, o que a palavra erudito designa é uma tendência, 
no seio de uma cultura comum, à satisfação de necessidades isoladas da globalidade vivida, à 
instauração de condutas autônomas, exprimíveis numa linguagem consciente de seus fins e 
móvel em relação a elas; popular, a tendência a alto grau de funcionalidade das formas, no 
interior de costumes ancorados na experiência cotidiana, com desígnios coletivos e em 
linguagem relativamente cristalizada (1993, 118–119). 
  

Novamente de acordo com Fabio da Camara, a Música Popular é concebida como 

uma manifestação autoral e urbanizada, intimamente ligada à fonografia e nascida mais ou 

menos em algum momento quando o mencionado desenvolvimento da notação musical já 

era um dado plenamente estabelecido na música erudita ocidental. 

 

Algumas idiossincrasias do universo popular, portanto, estão intimamente conectadas com a 
atitude que prescinde da escrita. Dentre as diversas particularidades, a improvisação é, sem 
dúvida, o aspecto mais evidente. Ela se manifesta a todo o momento e não apenas nas seções 
de solo, onde assume primeiro plano. Cada detalhe do acompanhamento de uma canção 
popular, cada instrumento que realiza essa função permeia-se em maior ou menor grau pela 
improvisação. O próprio ato composicional costuma incluí-la de forma natural (Camara 
2008, 21). 
 

 Evidentemente que esta “não obrigatoriedade da escrita e a improvisação, que 

interferem em diversas camadas do fenômeno musical, acabam por demandar uma 

                                                
35 Edson Zampronha faz a seguinte ressalva a este comentário: “Esta citação possui diversos elementos 
provenientes do paradigma tradicional, a idéia de transmissão [/ reprodução], a idéia de obra e a de notação 
como um recurso para a composição mas que não se confunde com ela. Outro elemento pertencente ao 
paradigma tradicional é a a idéia de evolução, ligada diretamente ao seu conceito de racionalização (ver o 
Prefácio de Gabriel Cohn e a Introdução de Leopoldo Waizbort na edição brasileira de WEBER, 1911). Mas 
cabe notar que para Weber a notação é que possibilita a existência da obra musical, sem a qual ela não 
poderia existir e nem sequer ser pensada” (2000, 158). 
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configuração de aprendizagem muito peculiar” (Idem, Ibidem). O longo ostracismo sem 

receber o reconhecimento e o “status de conhecimento”, contribuiu para fortalecer a 

omissão e que se perpetuasse a convicção que este saber transmitido oralmente fosse 

desconsiderado nas escolas convencionais de Música. Como diz Kathleen Coessens: 

“Diferentes nichos intelectuais e disciplinares – diferentes ao longo do tempo e do espaço 

– decidem sobre o que conta como conhecimento, mais ainda, o que é desejável como 

conhecimento” (2014, 4). Assim, ainda estão fortemente presentes no cenário acadêmico 

diversas práticas discursivas que promovem uma clivagem (hierárquica) entre música 

“erudita” e “popular” (Arroyo, 2001: 66). 

 

3.2  Profissão do Performer: tocar o quê, como, onde, com quem, para quem, e por 
quê? 

 
Os próprios professores às vezes não têm uma prática, porque você pega uma suíte de Bach e 
vai tocar onde? Você está ali com uma peça grande, complexa, mas não tem muitas 
oportunidades, até mesmo para os professores (Fernando, 2015 entr.). 

 

 Fernando vislumbra um desafiador obstáculo de se inserir no mercado de trabalho 

após a graduação. Inseguro perante a escassez de oportunidades para se firmar efetivamente 

no cenário profissional da música clássica, ele se indaga sobre o propósito de todo o esforço 

dedicado. Conforme atesta seu depoimento, alunos universitários de Música continuam 

sendo formados visando – na maior parte das vezes de forma ilusória – alcançar um mercado 

de performance atrofiado, cuja demanda não dá conta de absorver a saturação dos 

profissionais ingressos (questão esta que será desenvolvida detalhadamente mais à frente, 

ainda nesta seção). Para além desse fato, parece que também não há um pleno 

reconhecimento quanto à possibilidade de que “os alunos podem vir a ter oportunidades de 

trabalho bastante diversas das experiências profissionais de seus professores” (Louro, 

2003a). Clarissa, por exemplo, diz sentir falta de trabalhar competências como improvisação 

e de ter a experiência de tocar em um conjunto de grande dimensão, como uma orquestra de 

violões. Mariano, por sua vez, revela que muitos de seus anseios e expectativas em relação 

ao curso não são atendidas pelo motivo de seus propósitos estarem, de certa forma, na 

“contra-mão” do que de fato lhe é passado: dentre outras coisas ele cita a disciplina 

Harmonia que, em seu entendimento, deveria ter um enfoque mais amplo, que contemplasse 

também a percepção auditiva e um repertório mais atual, não se limitando à manipulação 

escrita a quatro vozes que remete a uma estética centenária. 
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A parte do jazz é um bocado do que quero para meu futuro. Eu não estou ainda muito certo 
do que será, mas eu não me considero enquadrado no mundo da música clássica, mesmo por 
estar sempre preso a um papel e isso limita minha liberdade. […] Pois não é normal [no 
universo da música clássica] alterar a partitura e tocar alguma coisa diferente só “porque me 
apetece”36 (Mariano, 2015 entr.). 

 

 Em seu parecer, Gilberto demonstra ter consciência dos anseios mercadológicos 

atuais e acredita que a música erudita está ficando obsoleta frente às demandas exigidas, 

além de detectar um descompasso em grande parte do ensino acadêmico, que insiste em 

negligenciar o universo da música popular: 

 
Falando de solista, a gente sabe que lá fora o mercado é pequeno. São poucos que vão seguir 
uma carreira sendo somente violonistas solo, como ainda é muito voltado dentro da 
academia… Hoje o mercado fica cada vez menor, o número de intérpretes cada vez maior, e 
ainda há uma visão que ficou lá atrás. […] A música popular está tomando um patamar que, 
em pouco tempo, ela vai se tornar maior [que a erudita] (Gilberto, 2015 entr.). 

 

 O ponto de vista de João converge com a perspectiva anterior: 

 

Eu acho que existe uma complicação, porque a faculdade não está embutida no meio social 
dela, pelo menos aqui no Brasil […]. A sensação que dá é que a faculdade está estruturada 
em um padrão antigo, ligado à música de conservatório, em algo bem engessado. 
Atualmente as coisas estão muito rápidas e extremamente globalizadas, […]. Eu acho que a 
faculdade fornece a formação como artista mas não como um profissional da música, e isso 
dá um choque muito grande. Então a faculdade não consegue formar um aluno para o 
mercado que ele vai se inserir. […] A faculdade está ligada diretamente com a música de 
concerto, a música erudita; e o violão não tem tanto espaço [neste campo] quanto os outros 
instrumentos, então ele sofre um problema muito grande por conta disso. Estando muito 
ligado com a área popular, é um choque, porque dentro da faculdade não tem a música 
popular, mas do lado de fora a música popular é extremamente rica e acontece (João, 2015 
entr.). 
 

 É bastante sintomático o fato de que, tanto Gilberto quanto João fazem uso da 

expressão “lá fora”, como se a faculdade não dialogasse de modo efetivo com seu meio, 

estando antes apartado em uma espécie de redoma. Abel Moraes comenta que a educadora 

musical Vanda Freire questiona a que ponto os currículos de música “têm deixado de 

                                                
36 “[…] a não “obrigatoriedade” da fidelização do intérprete à obra do compositor é característica própria 
desse tipo de repertório [a autora se refere aqui ao repertório popular]. É muito comum encontrar diversas 
regravações com adaptações livres de interpretes diferentes. Uma partitura de determinada música popular 
representaria apenas a ‘cristalização’ de certa interpretação, visto que ela já pode ter sido muitas e muitas 
vezes regravada com diferentes interpretações em vários aspectos musicais” (Couto 2009, 97–98). 
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absorver as tendências atuais voltadas para a globalização e para a diversidade, abrangendo 

manifestações musicais da contemporaneidade, de outras épocas, culturas, lugares e espaços 

sociais. Desse modo, defende o resgate de um ensino comprometido politicamente, 

‘abandonando conteúdos pretensamente neutros37. A partir da comparação da diversidade 

poder-se-á verdadeiramente construir uma opinião crítica. Acredito que esta tomada de 

consciência seja um passo fundamental para alcançar uma efetiva autonomia, que apenas 

ocultam os conflitos sociais e refletem uma perspectiva unívoca’ (Freire 2001, 14-15)” 

(Moraes 2006, 58). O que Vanda Freire alerta é que, a despeito de não existir um 

posicionamento isento de certa dose de parcialidade, podemos também evitar o dogmatismo 

se o assumirmos atentando maximamente às suas limitações, estando aberto a discussões, e 

oferecendo espaço para debates e opiniões divergentes que fomentem o pluralismo. Esse 

tipo de conduta parte portanto do princípio de que parte do conhecimento pode proliferar 

mais na contradição entre diversas perspectivas do que em fatos inequívocos e unânimes. 

 Andrea Creech et al. (2008, 329) discorre acerca do processo de transição do 

estudante de música à carreira profissional, e diz que há pouco espaço para especialização 

no mundo da música, se se almeja construir uma carreira viável e gratificante. Portanto, as 

instituições de ensino superior em Música enfrentam hoje uma tarefa difícil, devendo 

assumir a responsabilidade para equipar seus estudantes para enfrentarem os desafios da 

profissão e também apoiando aqueles cujas vias de transição levam a alternativas de uma 

carreira em performance. 

 Ao explorar as realidades profissionais dos músicos, Dawn Bennett (2007, 6) 

corrobora esta opinião ao revelar que normalmente o perfil desses profissionais é bastante 

multi-facetado. Os resultados obtidos por ela em sua pesquisa demonstram que a maioria 

esmagadora (mais de 81%) dos participantes no estudo obtém seus recursos atuando como 

professores, e somente 6% trabalham exclusivamente com performance, sendo que este 

resultado se torna ainda mais exíguo se circunscrito ao âmbito da música clássica. O ensejo 

                                                
37 “É perigoso […] sequer imaginar que pode atingir uma completa neutralidade, pois, assim, arrisca-se a não 
estar vigilante quanto às suas preferências pessoais e respectivas influências – e pode então ficar 
verdadeiramente refém dos ditames dos preconceitos. A objetividade deve ser definida de forma operacional 
enquanto tratamento justo dos dados, e não como ausência de preferências. […] Não há pior situação do que 
pensar que se é intrinsecamente objetivo” (Gould 2004, 38–39).  
“[…] não me parece possível nem aceitável a posição ingênua ou, pior, astutamente neutra de quem estuda, 
seja o físico, o biólogo, o sociólogo, o matemático, ou o pensador da educação. Ninguém pode estar no 
mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos 
constatando apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, 
intervenção na realidade” (Freire 1996, 86). 
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de chegar neste ponto fulcral fará as vezes de ponte, conduzindo para o próximo tópico: 

 
[…] a variedade de perfis que se desenvolve durante um curso, assim como as 
oportunidades reais de trabalho, não condiz com cursos rígidos. Não são todos os 
estudantes que desenvolvem, durante a graduação, perfil de concertista, que venham a 
subsistir desta atividade, e os cursos não podem ignorar este relevante dado (Scarduelli e 
Fiorini 2013, 218). 

 
3.3 Ensinando a aprender e aprendendo a ensinar: o músico-professor 
 

 Todos os participantes apontaram que se vêem atuando, em alguma esfera, como 

professores de música em seu futuro profissional. Com efeito, apenas um deles ainda não 

tem ou teve a experiência como docente. Não que qualquer um deles almeje que esta 

atividade suplante suas pretensões como performers, no entanto, eles possuem plena 

consciência que não há espaço no cenário vigente para garantir sua subsistência financeira 

apenas no palco. Apesar desta realidade despontar claramente, muitos dos cursos de 

graduação em Música com habilitação em Violão estudados ainda não fornecem ferramentas 

suficientes que subsidiem seus egressos a lecionarem classes de instrumento. 

 

O professor de violão não é preparado para ser professor, muitas vezes ele é preparado para 
ser concertista. […] Ou o cara nasce, ou ele consegue desenvolver pela experiência (João, 
2015 entr.). 

 

 João remete em seu depoimento que, em sua percepção da realidade vigente, a 

excelência de um professor de instrumento acaba por ser um fruto mais vinculado com uma 

aptidão inata ou desenvolvida pela vivência pessoal, do que recebido via instrução formal, 

como ele acredita que deveria ser. Além disso, a contraposição traçada desvincula que os 

êxitos de um concertista bem sucedido e de um professor de instrumento de destaque 

caminham lado-a-lado. Na verdade, propõe uma cisão ao distinguir as competências 

necessárias em cada uma das duas frentes profissionais: “às vezes o professor não é tão bom 

músico; muitas vezes, ele não toca bem” (João, 2015 entr.). 

 Todas estas situações desembocam na reflexão de outra questão essencial: que 

processos estão na base da capacitação pedagógica dos professores de instrumento? Helena 

Gaunt (2009, 181) aponta que apenas um pequeno número do atual corpo docente de 

instrumentos musicais foi devidamente qualificado durante sua formação para lecionar. 

Entretanto, a ordem instituída pelo princípio capitalista caracteriza-se pela abissalidade dos 

saberes e pela dependência de uma microfísica baseada no capital. Como o ensino vem 
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sendo uma modalidade profissional que garante maior estabilidade na remuneração, o que 

efetivamente ocorre é que grande parcela dos músicos profissionais também contam com a 

atividade docente para rentabilizar seus recursos financeiros (Bennett 2007). É o que 

também atestam Sheilla Glaser e Marisa Fonterrana:  

 

O professor de instrumento musical é o músico instrumentista, embora sua formação no curso 
de Bacharelado seja direcionada exclusivamente para a execução musical. Neste curso, a grade 
curricular não costuma prever a inclusão de conteúdos pedagógicos em acordo com a situação 
profissional do futuro instrumentista-professor (2007, 28). [...] ser instrumentista-professor é 
uma peculiaridade presente na prática profissional do músico em diferentes países, 
confirmando que, embora tocar e lecionar sejam atividades completamente diferentes, elas são 
habitualmente exercidas pelo mesmo profissional (Idem, 34). 

 

 Há fortes indícios para suspeitar que essa não seja uma realidade exclusiva do 

contexto contemplado pelos participantes desta investigação. Estudos publicados na Grã-

Bretanha evidenciam que apesar do ensino superior como um todo ter sofrido consideráveis 

mudanças em relação a modelos conceituais de transmissão de conhecimentos, pouca 

atenção ainda tem sido despendida no contexto de aula particular de instrumento. Há poucas 

garantias de qualidade em relação às práticas eficazes para professores que não possuíram 

devida instrução para desempenharem tal ofício. Da mesma maneira, os alunos de hoje 

muitas vezes também não recebem os devidos estímulos para extrapolarem as habilidades 

adquiridas na performance, de forma que fiquem aptas a transferi-las para outros contextos, 

como o ensino. Assim, aprender como se ensinar não é um processo frequentemente 

discutido diretamente com os alunos (H. Gaunt 2009, 196). O fato de ainda estarem 

desprovidos de preparação formal para desempenhar o papel de professor não impede que 

uma proporção significativa dos alunos de graduação (32% em média) ministrem aulas 

instrumentais ou vocais regularmente; particularmente se eles estudam música clássica 

(Creech et al. 2008). Elas aprendem a ensinar através da experiência, em vez de treinamento 

formal (Welch et al. 2008), replicando muitas vezes “os modelos de ensino com os quais 

teve contato durante o período de formação” (Glaser e Fonterrada 2007, 31). O impasse 

incide no fato que tal modelo é bastante restrito e obsoleto quando comparado às 

multifacetadas demandas atuais. 

 

[…] modelo tradicional de ensino de música, caracterizado pela ênfase no domínio da leitura 
e escrita musicais, assim como da técnica instrumental, que, por sua vez, tem como meta o 
“virtuosismo” […], costumamos “ensinar como fomos ensinados”, sem maiores 
questionamentos, e desta forma reproduzimos: a) um modelo de música – a música erudita, 
notada; b) um modelo de fazer musical; c) um modelo de ensino. E a verdade é que tais 
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modelos são bastante restritos, se comparados à larga e multifacetada presença da música na 
vida cotidiana (Glaser e Fonterrada 2007, 51). 

  
[…] a formação do professor não se esgota apenas no domínio da linguagem musical, sendo 
indispensável uma perspectiva pedagógica que o prepare para compreender a especificidade 
de cada contexto educativo e lhe dê recursos para a sua atuação docente e para a construção 
de alternativas metodológicas (Penna 2007, 53). 

 

 Frente a este fenômeno cíclico, cujo efeito é também a própria força motriz que 

novamente o retroalimenta, talvez uma alternativa mais viável e em sintonia com a vigente 

condição socioeconómica seja a dissolução da dicotomia professor-performer durante o 

curso superior, por meio da formação de um agente híbrido que seja capaz de transitar em 

ambas vertentes (Ciotti 2014). Ou, como sugere Fausto Borém: “um dos grandes desafios 

do educador musical é [conceder a possibilidade de] conduzir a transformação do aluno em 

colega de profissão [músico performer e/ou professor]” (2006, 48). 

 Dawn Bennett (2007) sugere que grande parte das grades curriculares das 

universidades ainda desconsideram e/ou negligenciam essa diversidade de papéis 

desempenhados por músicos frente às demandas do âmbito profissional. Assim, ocorre 

uma enorme perda na transferência de potenciais competências. Esta investigadora inquiriu 

168 músicos, perguntando acerca de quais mudanças eles gostariam de ter feito no decurso 

de sua educação formal. Entre os numerosos temas levantados, os mais recorrentes 

apontados pelas entrevistadas incluíam a pedagogia instrumental, além de formação 

empreendedora e habilidades em negócios. Inclusive, estas foram as áreas curriculares 

mais frequentemente recomendadas para haver mudanças educacionais, pois são 

justamente elas que são as mais requisitadas pelas participantes que procuram sanar esse 

interstício via formações informais complementares. Assim, Dawn Bennet alvitra que um 

currículo mais efetivo deveria incluir, como componentes de núcleo, pedagogia, 

habilidades de comunicação e psicologia da performance. Para que sejam facultadas 

oportunidades de carreiras mais holísticas as instituições devem tomar constante 

responsabilidade em estabelecer um processo de ajustar suas políticas, objetivos e 

estruturas perante o mundo no qual atuarão os futuros músicos (2007, 2). 

 A despeito disso, é flagrante a persistência de uma estanque especialização 

centrada na performance solista, que além de não condizer com a realidade de um mercado 

demandante de versatilidade, reduz o leque de oportunidades ao invés de ampliá-lo. No 

Brasil, uma possível alternativa para que se cesse este círculo vicioso vicioso – aqui 

reiteradas pelo resultado das entrevistas com os meus colaboradores –, seria fazer 
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convergir as abordagens complementares de licenciatura e bacharelado. Atualmente as 

duas habilitações estão bastante compartimentadas, pouco dialogando entre si. Em geral, o 

ensino da performance em instrumento ainda não absorveu, na prática, várias das reflexões 

advindas de outros campos, como educação e etnomusicologia. Quanto a isso, João diz: 

 

O curso de bacharelado não tem esse contato tão grande com a educação, com o processo de 
transmitir a informação. E a licenciatura, por sua vez, não tem esse contato tão forte com o 
instrumento, sendo esmiuçado. […] Nos dois têm lacunas de ensino. […] Acho que falta 
uma conversa maior entre bacharelado e licenciatura. Querendo ou não, muitos alunos saem 
do bacharelado e se tornam professores sem terem o conhecimento de como dar aula (João, 
2015 entr.). 

 

 Sua opinião é embasada por Daniel Cerqueira, ao dizer que, no Brasil, o enfoque 

presente em muitos “cursos de Licenciatura em Música não fornece subsídios para o 

ensino da Performance Musical” (2012, 96), não constituindo portanto uma habilitação 

alternativa a quem deseja se capacitar no ensino de instrumento e canto. Esta opinião é 

amparada por Sheilla Glaser e Marisa Fonterrana, e Maura Penna, respectivamente: 

 

[…] os cursos de licenciatura são direcionados para o ensino de Música em escolas de nível 
fundamental e médio, o que representa um universo muito diferente da prática do ensino do 
instrumento e trabalham com outros objetivos, que não a formação do instrumentista 
professor (2007, 31). 

 

[…] fundamental a articulação, ao longo da licenciatura em música, da perspectiva 
pedagógica com o domínio da linguagem musical, pois apenas um desses elementos não é 
capaz de sustentar a competência de um educador musical (2007, 53). 

 

 Gilberto reporta suas impressões e nos informa que quase desistiu do curso: 

 
Dentro do curso de bacharelado, com foco no violão, são fornecidas poucas ou quase 
nenhuma ferramenta [para o aluno aprender a lecionar]. […] Falando da minha própria 
experiência, o que eu tenho e tive, foi buscando em outras áreas; principalmente na 
licenciatura. Aqui dentro tem pessoas totalmente capacitadas, nível de excelência mesmo, 
para passar isso. Agora o sujeito tem que ter essa percepção de buscar esses caminhos, 
porque se ele for ficar no caminho ali de repertório, técnica, performance, tocar… [fazendo 
gesto de bitola enquanto enumera cada item] digo que ele não vai ter isso. […] O curso está 
aqui, ele existe… Eu acho que é até um pouco duro essas palavras… mas o aluno chega 
aqui, quebra cabeça e toma porrada mesmo. E vai se descobrindo. São poucos [professores] 
que se preocupam… […] eu não estou querendo chapar a parte erudita […], tem claro as 
exceções, não coloco todos no mesmo pacote, mas a maioria é técnica, performance, 
excelência… (Gilberto, 2015 entr.). 

 

 Flavio Barbeitas (2002) demonstra o modelo aberto e flexível, com créditos livres e 
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disciplinas optativas, que compõe o então novo currículo de graduação da Escola de 

Música da UFMG, responsável em grande medida por viabilizar que Gilberto pudesse 

transitar entre diversos campos. Apesar do rico dinamismo que essa maleabilidade pode 

permitir, acredito ainda que devam confluir não somente os interesses entre as diferentes 

habilitações, mas também entre as diversas disciplinas que integram o conhecimento. 

Antes dos conteúdos serem colocados de forma fragmentada, ficando a depender de um 

insight do aluno para serem concatenados, penso que estabelecer mais pontes entre as 

matérias, das teóricas (ainda muito alicerçadas no aspecto visual da escrita) às mais 

práticas, configuraria uma formação mais sólida e consistente. No entanto, ainda há muito 

a ser feito para que este ideal se torne realidade, pois, conforme constata Neide Esperidião:  

 
Os conhecimentos estão compartimentados em disciplinas organizadas de modo linear, 
seqüencial, estanques e fragmentadas, dissociadas da contemporaneidade musical e 
descontextualizadas (2002, 70). 

 

 Destarte, Análise, Harmonia, Percepção Musical, Fundamentos de Regência, 

Transcrição e Arranjo, Instrumento (contemplando tanto a prática solo quanto em 

conjunto), Reflexões Pedagógicas, e Etnomusicologia deveriam convergir mais 

frequentemente num todo interconectado (Hill 2002, 142). Este ideal pode ser ilustrado 

imagéticamente recorrendo à figura do hipercubo (também denominado Tesseract – Figura 

6) (Sagan 1992, 262–264). Neste poliedro quadridimensional, todas as faces são 

compartilhadas por mais de um cubo que o integra. A ênfase em cada um deles se dará de 

acordo com o devir temporal: a quarta dimensão38. Fausto Borém reflete acerca da 

possibilidade de uma pedagogia mais dinâmica e transversal: 

 
Como o professor especializado em performance poderia ministrar suas aulas integrando 
esses dois lados [prático e teórico] da música? Performance e História da Música, 
Performance e Análise Musical, Performance e Comportamento Motor, Performance e a 
própria Educação Musical são apenas algumas das interfaces de que o professor pode lançar 
mão para tornar a experiência do aprendizado musical mais significativa e duradoura (2006: 
47). 

 

 

 

 
                                                
38 Para ver uma animação com esta fluida dinâmica, acesse o link: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarta_dimensão#/media/File:8-cell-simple.gif 
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Figura 6: Hipercubos ou Tesseracts demonstrando, metaforicamente, a interconecção dinâmica 

entre diversos cubos, aqui comparados com áreas do saber 
 

 Para complementar e consolidar ainda mais essa formação, Dawn Bennet defende 

que a experiência adquirida na prática profissional é vista como uma importante forma 

para os estudantes ampliarem seus leques de opções e melhor saberem aproveitar as 

oportunidades disponíveis (2007, 8; cf. tb. Penna 2007, 53). 
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Um dos pontos consensuais a respeito da prática profissional dos bacharéis é que grande 
parte exerce a docência como atividade principal. […] Desta forma, é relevante que, em 
nossa elaboração do curso, possamos prever um preparo dos estudantes à didática do 
instrumento, combinando o conhecimento teórico a uma prática através de estágios 
(Scarduelli e Fiorini 2013, 218–219). […] é fundamental que o [graduando] já exerça a 
atividade didática com alunos de diferentes níveis […] dentro da universidade […]. Uma 
alternativa relevante é o oferecimento de cursos específicos para a comunidade, que pode se 
entrelaçar com projetos de pesquisa relacionados (Idem, 225). 

 

 Se for considerado que a vocação da universidade está assente em propagar 

conhecimento (ensino), gerar conhecimento (pesquisa) e trocar conhecimento de modo 

efetivo com a comunidade que a contém e à qual ela está subordinada (extensão), é então 

razoável cogitar que uma vida acadêmica de qualidade pressupõe a integração plena e 

equilibrada dessas três bases primordiais (Fonseca 2013) . 

 Gilberto conta que sua preparação para ingressar na universidade se deu no Centro de 

Extensão da Escola de Música da UFMG (CENEX), sendo seu professor, na época, um 

aluno de graduação. Hoje é ele quem dá aulas em outro departamento que propõe a 

iniciação à docência supervisionada, o Centro de Musicalização Integrada da Escola de 

Música da UFMG (CMI). 

 
3.4 O Violar estabelecendo uma ponte entre o repertório e o desenvolvimento da 

técnica instrumental 
 

O que é dito ou presumido quando se fala em “técnica”? Como é que tocar um instrumento 
pode exigir “pensar em cada movimento” ou, por outro lado, pode se transformar em “uma 
coisa orgânica”? Por que interpretei um ponto da narrativa como “um avanço técnico e 
expressivo ao mesmo tempo”? […] Embora permeando os discursos e atividades do músico 
como uma preocupação constante, a técnica está relativamente ausente da discussão teórica e 
conceitual. Curiosamente, não figura como verbete no Grove Dictionary of Music and 
Musicians, ou no Harvard Dictionary of Music, por exemplo. Em contextos urbanos de 
formação de músicos, a técnica musical – para cada instrumento e para especialidades do 
fazer musical – tem sido a própria razão de ser dos manuais práticos ou “métodos”, desde 
publicações pioneiras, nos séculos XVII e XVIII. Mais recentemente, ocupa também páginas 
das revistas dirigidas a um público de instrumentistas (p. ex. Guitar Player, Keyboard, 
Modern Drummer) e, sendo ponto focal na relação professor-aluno, faz parte também dos 
modos correntes de transmissão oral das músicas39 (Salgado 2005, 24–26). 

                                                
39 Em ressonância com a conceituação de “as músicas”, deveras debatido no meio interdisciplinar da 
etnomusicologia. Conforme diz Susana Sardo: a “consciência de que a música não define um saber singular e 
universal mas antes uma constelação de significados determinados pelos diferentes contextos humanos onde 
as músicas acontecem. […] não existe uma cartografia epistémica mas que as epistemologias – apesar de em 
alguns casos se imporem como dominantes – se pulverizam e interceptam numa dinâmica transformadora e 
permanentemente em trânsito. […] Por seu lado, a música, tal como as epistemologias, define um universo 
fragmentado e descontínuo, verdadeiramente plural e decorrente de experiências performativas sensíveis, 
ritualizadas, polissémicas, plásticas e em permanente construção” (2013, 70-71 – grifo da autora). 
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 Achei que o recorte dos excertos acima, extraídos da tese de doutoramento de José 

Alberto – onde ele dedica um capítulo inteiro à “técnica” –, seria uma boa forma de 

introduzir esse assunto. É muito importante não deixar de mencionar que, a despeito do 

título “Técnica” do referido capítulo estar no singular, no decorrer dele, José Alberto 

Salgado mostra-se bastante cauteloso ao afirmar que “mesmo em um meio cultural 

aparentemente coeso (o curso universitário de Música), não existe uma técnica musical, 

mas sim múltiplas organizações dos saberes [tácitos ou explícitos] úteis à prática dos 

músicos – técnicas, de fato” (Idem, 26–27 – grifos no original). Ele opta então por 

considerar a técnica como um conceito bem abrangente que engloba tudo que está à 

disposição do músico como recurso físico e cognitivo aplicável ao fazer música (Idem, 37), 

portanto, “toda situação de preparação e de realização musical é, em última análise, 

momento em que o músico emprega sua capacidade técnica” (Idem, 38). Menciona ainda a 

relevância de conectar a produção artística à aprendizagem desde o primeiro contato, ao 

dizer que “técnica e estética dialogam, à medida que os problemas se apresentam e 

demandam solução, visando à finalidade artística que os originou” (Idem, 32). 

 Tanto Harold Jørgensen (2009, 102) quanto Helena Gaunt, et al. (2012, 37), em suas 

pesquisas sobre o contexto de educação musical superior, afirmam que “técnica” é o 

assunto que desponta soberanamente nos diálogos estabelecidos entre professor e aluno. 

Esta perspectiva é respaldada por Keith Swanwick: 

 

Geralmente, a ênfase do ensino de instrumentos é colocada no trabalho técnico. Há boas 
razões para isto. As aulas são curtas e os professores querem ter a certeza de que os alunos 
estão adquirindo “bons hábitos”. Sem a técnica nada é possível. Mas quando a técnica parece 
se aprimorar com a prática diversificada, precisamos ter certeza de que não estamos 
redundando dentro de um conjunto limitado de rotinas (1994, 8). 

 

 Já que “sem a técnica nada é possível”, ela deve ser portanto um assunto de 

primordial importância. Porém antes de adentrar nesse terreno, seria conveniente – assim 

como fez José Alberto Salgado – estabelecer minimamente o que quero designar com o 

termo técnica. Fabio Scarduelli e Bruno Madeira definem “a técnica instrumental como 

sendo o conjunto de procedimentos que permite a transmissão de ideias musicais para um 

instrumento. Este conjunto abrange tanto as imagens mentais quanto os posicionamentos e 

movimentos corporais, e para sua plena atividade, é exigida a adaptação do corpo ao 

instrumento” (2013c: 183), deslocando assim sua ênfase de uma “série de gestos físicos 

que geram sons”, para “uma série de ‘palavras’ e ‘frases’ que, para se tornarem audíveis, 
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requerem certos gestos físicos” (Alcantara 2011, 4). Enriquecendo este campo com outra 

concepção, Eduardo Fernández define a técnica instrumental como: 

 
[…] a capacidade concreta de poder tocar uma passagem determinada da maneira desejada. 
[…] Para se ter um completo domínio sobre certa passagem musical, um pré-requisito 
imprescindível é que se tenha uma ideia clara do que se almeja conseguir no trecho em 
questão. Isto implica que decisões referentes ao andamento, dinâmica, timbre, articulação e 
agógica tenham sido tomadas de forma prévia; i.e., uma clara concepção musical da 
passagem já deve necessariamente existir. Do contrário, o trabalho técnico funcionará como 
uma maquinaria sem controle nem direção – apresentando resultados totalmente 
imprevisíveis (2001, 11 – tradução minha). 

  

 Esta última perspectiva entrevê uma sutil, mas fundamental, diferença entre executar 

e interpretar uma obra. Ao passo que o primeiro modo se resume a um “acto intencional e 

bem sucedido de instanciar uma obra de arte [… o segundo é um…] modo planeado, 

projectado e consciente de executar a obra, ou um conjunto de ideias sobre como ela deve 

ser executada” (Lopes 2010, 2). Ou seja, ter a consciência dos resultados que se quer 

conseguir musicalmente é tão relevante quanto desenvolver as ferramentas para sua correta 

realização. Peter Hill (2002, 142) também vislumbra a técnica num prisma mais criativo 

onde, mais do que aplicar fórmulas pré-formatadas, padronizadas por idiomatismos, é 

premente procurar por soluções que funcionam, não importa o quão anti-ortodoxas elas 

possam ser. 

 Segundo nossos entrevistados e algumas fontes bibliográficas consultadas 

(Scarduelli e Fiorini 2013, 223–224; Scarduelli e Fiorini 2015, 226–230), os materiais de 

apoio à prática instrumental mais difundidos em cursos superiores propõem o trabalho com 

a denominada “técnica pura”, que se refere à aplicação de exercícios de ordem mecânica, 

tais como escalas, ligados, saltos, extensores e distensores, predominantes para mão 

esquerda; e arpejos e trêmulo para dedilhado de mão direita (Scarduelli e Fiorini 2015, 

226–230). Vejamos então alguns exemplos típicos destes exercícios técnicos, retirados de 

algumas das literaturas mais referenciadas: 
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Figura 7: Escala em Sol Maior em “Diatonic Major and Minor Scales” (Segovia 1953, 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Exercício 11 em “Série Didactica para Guitarra - Cuaderno nº 4 (conclusion): Técnica 

de la mano izquierda” (Carlevaro 1974, 8) 
 

 
 

 

 

 
Figura 9: Fórmula 1 em “Série Didactica para Guitarra - Cuaderno nº 2: Técnica de la mano 

derecha” (Carlevaro 1967, 3) 
 

 Percebe-se que nos dois primeiros exemplos as figuras de duração são todas de 

valores isométricos; o pulso não se encontra hierarquizado40; o movimento melódico é 

linear; só é proposto um único e mesmo caminho na “topografia” plana do braço do 

instrumento (relação entre as coordenadas latitudinais e longitudinais; isto é, cordas e 

                                                
40 Uma vez que está inscrito num compasso não-métrico como, por exemplo, 1/4 (Koellreutter, 1990). 



 

62 

região) e com uma mesma digitação; enfim, além de desprovidos de um interesse musical 

mais consistente, no primeiro caso temos uma escala de três oitavas que, nessas condições, 

é remotamente provável de estar em consonância com a realidade encontrada no repertório, 

isto é, são fornecidas situações que pouco condizem com as situações reais do repertório. 

No segundo caso, uma lógica puramente digital (dedos 1-2-3-4 mudando entre cordas 

vizinhas dentro de uma mesma região) que não configura nem mesmo uma sequência 

genuinamente cromática. Eles se conformam à seguinte constatação feita por José Alberto 

Salgado: 

 

Por esta via de preparação técnica, opera-se com a premissa de um princípio de semelhança 
entre os padrões que são treinados e as peças que a musicista vai encontrar pela frente. Os 
padrões são exercitados geralmente in abstracto, isto é, seguindo-se alguma espécie de lista 
desses padrões, sem depender, necessariamente, de sua contextualização em peças musicais 
(2005, 34). 

 

 No último exemplo, também se nota uma lógica digital em que há dois comandos 

mecânicos independentes: deslocamento longitudinal da mão esquerda mantendo uma 

mesma conformação digitacional e a repetição de um dedilhado padrão de mão direita que 

não abrange outras combinações entre cordas e nem a diversidade de parâmetros como 

dinâmica, rítmica, timbres, dentre outros, que são novamente excluídos. Concentra quase 

exclusivamente na automatização dos mecanismos de controle, o foco do trabalho reside, 

portanto, em obter aumento de velocidade e intensidade, qualidade sonora, precisão e 

igualdade (timbrística, dinâmica, métrica e de articulação). Conforme constata Keith 

Swanwick: 

 
Nós não construímos uma técnica a partir da atomização do comportamento muscular. Ao 
contrário: o desenvolvimento de qualquer habilidade requer um “plano”, um rascunho, um 
“esquema”, uma padronização geral da ação (1994, 7). 

 

Focando-se praticamente só nos dedos, também não há referências pormenorizadas 

do como41 se proceder, nem do porquês que embasam a escolha: sensações cinestésicas, 

como realizar os movimentos (saltos), postura das mãos, braços e corpo, dedilhado (no 

primeiro exemplo) e tipos de toques de mão direita. Ou seja, não se passa de um trabalho 

exclusivamente braçal, caracterizado apenas pela atenção ao refinamento dos mecanismos 
                                                
41  Richard Sennett diz que “A diferença entre a imitação bruta do procedimento e a compreensão mais ampla 
de como [e porque] usar o que se sabe constitui […] uma marca de todo o desenvolvimento de capacitações” 
(2015, 72-73). 
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de controle motor, algo próximo à finalidade proposta por exercícios de ginástica para 

fortalecer a musculatura. Esta forma de encarar a técnica pode ser atestada pelo 

depoimento concedido por Samuel, ao dizer que seu principal objetivo ao se praticar 

escalas é o de “‘acordar’ os dedos, encaixando-os [nas cordas] com precisão” (Samuel), e 

que encontra amparo na constatação de Eduardo Loureiro: 

 
Observa-se que quando se fala em técnica no meio musical, o entendimento do senso comum 
(e isto inclui professores, estudantes, compositores e intérpretes) privilegia uma visão 
estreita – o “fazer sem errar”. […] A palavra “técnica” aparece no cabeçalho dos primeiros 
exercícios, que tratam como sempre de mecanismos repetitivos, que visam fixar reflexos 
básicos, ajustar as posições das mãos, o movimento dos dedos, o encaixe do instrumento no 
corpo, e tudo isto contribui para gerar uma correlação quase que imediata de técnica com 
mecanismo (2013, 3–4). 
 

Se for relembrado que a palavra ars em latim deriva do termo grego techne – 

estabelecendo uma correspondência de sinônimos entre ambos – (Molina 2002b, 76; 

Nachmanovitch 1993, 44), fica difícil refutar que a reprodução desta “técnica” maquinal é 

quase um desfavor à criação artística. Afinal, ela está calcada em uma série monótona de 

repetições áridas e enfadonhas, que condicionam e embotam a sensibilidade inventiva do 

praticante, fragmenta sua compreensão do todo e requer deste uma postura submissa 

perante ela. Planejamentos impessoais como esse, baseados em critérios exteriores, com 

gestos mínimos e estereotipados, que desconsideram os ritmos particulares, assemelham-se 

bastante com o tipo de produção parcelada e repetitiva do fordismo. Ou seja, esse 

entendimento de técnica não instiga que seu usuário entenda, planeje e busque variações a 

partir da manipulação da agógica, dinâmica, articulação, rítmica, métrica, direcionalidade 

do contorno melódico, timbres, etc. Cecília França refere-se à técnica como a 

 
[…] competência funcional para se realizar atividades musicais específicas […]. 
Independentemente do grau de complexidade, à técnica chamamos toda uma gama de 
habilidades e procedimentos práticos através dos quais a concepção musical pode ser 
realizada, demonstrada e avaliada (2000, 52). 

 

 E complementa, em outro momento, com o seguinte dizer: 

 

[…] é imprescindível desvencilharmos o nível técnico envolvido em uma atividade e o nível 
de compreensão musical que é promovido através da mesma. Uma atividade tecnicamente 
complexa pode não envolver (e desenvolver) um nível elevado de compreensão musical, e 
vice-versa (Idem, 60). 
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 Ainda que seja feita a ressalva, por ela, que “a compreensão e a técnica sejam 

aspectos interligados da experiência psicológica do fazer musical” (Idem, 53) é enfatizada 

a necessidade de desassociá-las conceitualmente “no intuito de se clarear a natureza de sua 

relação no desenvolvimento musical” (Idem, Ibidem). Apesar de ser compreensível o 

recurso de clareza didática na explicitação, é pouco provável que a realidade comporte esta 

separação dicotômica, uma vez que ela é fruto e reforça, uma vez mais, uma compreensão 

superficial do que se designa por técnica. Recorro mais uma vez a José Alberto Salgado: 

 
No discurso, freqüentemente se distingue o “musical” do “técnico”, e se costuma encontrar 
técnica e música em um tipo de hierarquia, com a segunda no topo, ou subsumindo a 
primeira (2005, 46). 

 

 Sidney Molina também enfatiza que “Não existe ‘técnica pura’. […] Não existe 

técnica desconectada de um contexto musical possível e desejável, ou, se existir, não 

significa nada” (2002b, 76). Para ele, a técnica é a consciência [não necessariamente 

racional-cognitiva] das “razões de ser” aplicada artesanalmente, ou “inteligência musical” 

(Idem, Ibidem), e abrange habilidades como ter swing, tocar com expressão, realizar 

nuanças de dinâmica e/ou de articulação. Pode envolver ainda atividades com compor, 

fazer um arranjo, ter uma leitura fluente, realizar uma gravação, controle dos movimentos 

corporais, “saber escutar”, e está associada à dedicação, experiência e à criatividade, 

permitindo um entendimento em alto nível do que é possível fazer, tanto quanto a verificar 

o que foi feito; “ela participa da concepção, da realização concreta e da avaliação do que 

foi feito” (Molina 2002a, 79). É, em suma, “saber usar os recursos necessários na medida 

precisa e em cada momento […], e compreender o significado do que se faz” (Idem, 

Ibidem). Seguindo esta linha de raciocínio, a técnica já começa então desde a idealização 

(compreensão musical) que ampara a posterior realização. 

 
[…] a técnica abrange inúmeros aspectos, tais como a compreensão de estruturas musicais, a 
capacidade analítica, o domínio dos recursos e das características de seu instrumento, a 
flexibilidade para fazer umas mesma passagem de várias maneiras diferentes, a qualidade do 
som, o equilíbrio e a equalização entre melodias e acordes, a criatividade e a precisão 
rítmica, o conhecimento e o domínio de diversos estilos musicais, etc (Molina 2002b, 76). 

 

 Ou seja, indo além do comando de o quê deve ser feito, reforço a importância de se 

ter consciência do como e o por quê assim fazê-lo. Algo que vai ao encontro do que dizem 

José Alberto Salgado e Eduardo Loureiro, respectivamente:  
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Na Ética a Nicômaco, Aristóteles define “arte” [técnica] como o conhecimento de como 
fazer coisas e afirma que na origem da arte está aquele que a faz e não a coisa feita ou sua 
idéia (2005, 51). 
 
Embora a técnica no senso comum atual suponha o saber a fazer, este, por si só, e desde 
quatrocentos anos a.C., não legitima de forma suficiente uma técnica. O saber fazer é 
admitido enquanto consequência e suporte da experiência, no entanto, o saber fazer isolado 
de um suporte racional não pode ser considerado uma techne (2013, 27). 

 

Dou continuidade ao desenvolvimento do assunto a partir das ideias de Eduardo Loureiro, 

segundo o qual: 

 

O instrumentista ou cantor é comumente visto, e comumente se considera, como ‘um 
especialista na arte da execução’. Por definição, essa posição supõe uma destreza 
técnico/instrumental que demanda um enorme investimento em tempo e energia que não 
deveria, no entanto, se deixar temperar por um componente mecânico obsessivo muito 
comum na vida do estudante de instrumento. O rendimento do intérprete passa pela ginástica 
instrumental constante mas também e, necessariamente, pelo desenvolvimento de uma 
capacidade de leitura adequada a um texto já construído, cujo significado e riqueza estão 
longe de se resumir à objetividade, até certo ponto fria, das indicações explicitadas pela 
notação musical. A profundidade da leitura depende da capacidade de imersão no texto. A 
imersão depende da capacidade analítica do intérprete que será tanto maior quanto mais 
inteirado ele estiver do jogo de forças que opera no interior da estrutura. Sem deixar, nesse 
movimento, de manifestar sua identidade, o intérprete mais aparelhado será aquele que, no 
fluir de sua interpretação, deixar transparecer, da maneira mais inventiva, a riqueza das 
relações contidas na obra construída (2002, 156). 
  

Este posicionamento revela uma tendência vigente no cenário atual e sugere, dentre 

outras coisas, que enquanto a principal preocupação do intérprete for acertar as notas, 

comunicar emoções e fazer arte no sentido mais amplo e profundo será relegado para 

segundo plano. Conforme reforça Cecília França: 

 
[…] se o aluno não realiza música em um nível dentro do qual ele possa tomar decisões 
expressivas, como ele pode se desenvolver musicalmente? Se ele não tem a oportunidade de 
‘funcionar’ em níveis mais elevados de compreensão musical, como estes poderiam ser 
atingidos? Como ele pode ter uma experiência estética gratificante enquanto ainda está 
preocupado com a “terceira ou quarta posição”? Como ele pode se engajar no fazer musical 
como uma forma de discurso simbólico se não tem oportunidade de produzir uma frase 
musicalmente significativa? Precisamos encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento da 
técnica e da compreensão, se pretendemos estar comprometidos com o potencial da 
experiência musical para desenvolver a mente, abrir novos horizontes e aprofundar a vida 
intelectual e afetiva dos alunos (2000, 61). 
 

 Extrapolando um pouco este âmbito, mas fazendo um paralelo ainda desta linha de 

raciocínio, pode-se recorrer ao pensamento do filósofo Jürgen Habermas, que faz uma 

distinção entre o “agir instrumental” e o “agir comunicativo”. Ao passo que o primeiro se 



 

66 

aplica ao mundo do trabalho e é um setor baseado em regras que visam objetivos 

específicos e bem definidos, o segundo repousa sobre princípios éticos de interação livres 

de dominação, e procura chegar ao consenso, ao entendimento mútuo (diálogo), 

expressando sentimentos, expectativas, concordância e discordância, visando ao bem-estar 

de cada um. O problema, portanto, surge quando a racionalidade instrumental se estende 

para campos onde deveria prevalecer a ação comunicativa. Assim explicam Maria Lúcia 

Aranha e Maria Helena Martins: 

 
A intromissão da ação instrumental em outros domínios da vida empobrece a subjetividade 
humana e as relações afetivas. Não se avaliam as ações por serem justas ou injustas, mas se 
são eficazes; ou seja, os valores éticos e políticos são tratados do ponto de vista técnico, 
adequando-se aos fins propostos pelo sistema. As ações orientam-se pela competição, pelo 
individualismo, pela busca de rendimento. Desse modo, […] a técnica transforma-se em 
instrumento ideológico (2009, 127). 

 

 A saída, porém, não está em recusar a técnica, mas em não deixá-la invadir o espaço 

ao “agir comunicativo”, que se trata do modo que deveria reger as relações em esferas 

como famílias, comunidades, organizações artísticas, culturais, etc. 

 Dentre os participantes da pesquisa, Mariano foi o único que assumiu não fazer 

nenhum exercício de técnica, e defende seu ponto de vista: 

 

Eu não me sinto muito atrasado por não fazer técnica, porque penso que a técnica está um 
bocado nas peças. Se eu pego na parte de uma peça e vejo que estou a fazer aqui um erro, 
isolo este bocadinho e repito muitas vezes então vai se tornar técnica, estou a fazer a mesma 
técnica várias vezes. Ao meu ver, eu se calhar até faço técnica, só aquilo que as pessoas 
consideram técnica, que é pegar naqueles livrinhos, que eu nem os conheço quase, e fazer 
aquilo imensas vezes: tem seu valor; faz muito bem, faz sim senhor; faz-te um melhor 
guitarrista, faz… não tenho paciência. […] Eu não me sinto mal, porque se eu conseguir 
chegar lá na mesma é porque talvez eu nem estou a fazer assim tão mal.  
[…] felizmente, nunca me enquadrei como um tecnicísta e não pretendo me enquadrar. Sou 
um bocado contra isso (Mariano, 2015 entr.). 

 

Por outras palavras, Mariano nega a tendência apontada por José Alberto Salgado, segundo 

a qual  

 
[…] os músicos-estudantes encontram-se freqüentemente lidando com um modelo 
mecanicista de pensar a técnica, e trabalham intensamente no sentido de adquiri-la, como se 
adquire um conjunto de habilidades que poderá, sim, ser colocado à venda e empregado 
como serviço, produzindo a mercadoria “música” para um empregador, em troca de 
remuneração. Uma das faces da técnica musical – como meio necessário à realização de 
música – tem, afinal, esse caráter instrumental (2005, 51). 
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É a partir desse cenário que vislumbramos o Violar como uma ferramenta para se 

constituir estratégias na preparação de uma performance autônoma:  

 
A estratégia se define por oposição ao programa. Um programa é a seqüência de ações 
predeterminadas que só pode se realizar num ambiente com poucas eventualidades e 
desordens. A estratégia se fundamenta num exame das condições, a um só tempo, 
determinadas, aleatórias e incertas, nas quais a ação vai entrar visando uma finalidade 
específica. O programa não pode se modificar, só pode parar em caso de imprevisto ou de 
perigo. A estratégia pode modificar o roteiro das ações previstas, em função das novas 
informações que chegam pelo caminho que ela pode inventar. A estratégia pode até usar a 
eventualidade em seu benefício (Morin 2005, 220). 

  

 Acredito que a ideia de “técnica pura”, isolada, em que se separa de modo artificial o 

comando corpóreo do resultado musical, talvez possa ser uma faceta reminescente, espécie 

de desdobramento, da concepção de “música pura”, que se desconecta a tudo que lhe é 

“externo”, uma putativa estrutura sonora que não faz referência a nada além de si mesma 

(Ridley 2008, 247). É fundamental dar-se conta que toda técnica já implica uma 

interpretação, e toda interpretação já pressupõe (ainda que inconscientemente) uma 

interpretação. Conforme ainda será exemplificado de forma mais detalhada, acredito que 

seria mais vantajoso e benéfico criar “exercícios” a partir de padrões extraídos da própria 

peça, pois além de serem mais integrados ao fazer musical desejado, eles ainda contribuem 

para fomentar o pensar, a reflexão e, consequentemente, o entendimento do performer. 

Além disso, serão considerados os interesses, anseios e dificuldades de cada aluno em 

específico, podendo atender outras demandas técnicas como improvisar, tirar de ouvido, 

conseguir fazer um acelerando gradual, um crescendo orgânico, ou ainda destacar vozes 

dentro de uma textura mais densa, só para citar alguns poucos exemplos. 

 Após ter trabalhado com o auxílio do Violar, João manifestou uma impressão 

positiva: “Eu acho que o principal benefício foi a reflexão de como se fazer as coisas. […] 

Refletir sobre o tema é extremamente importante”. E Gilberto respondeu o seguinte ao ser 

pedido para avaliar se a utilização do Violar tinha trazido algum(ns) benefício(s) durante o 

processo de preparação para a performance: 

 

Descobrir caminhos diferentes além daqueles que a gente já tem em mãos com os métodos 
convencionais, que são coisas prontas, pré-determinadas e que você fica ali… O Violar me 
deu essa liberdade de buscar outros recursos… e… eu digo a palavra liberdade mesmo! […] 
Isto através dos recursos de moldar através dele, de criar situações que dão tranquilidade 
mesmo, para experimentar: ritmos, escalas, arquitetar as figuras e trabalhar formas variadas 
de mão esquerda e mão direita, por exemplo, e ir brincando com isso, coisas que não 
encontro com o que eu já vi. […] Em suma eu posso buscar algo que esteja mais próximo de 
minha realidade frente às dificuldades. […] Essa sensação que me agradou, me deu paz para 
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trabalhar (Gilberto). 
 

3.5 Desenvolvendo ludicamente a criatividade 
 

Gostaria de me deter ainda um pouco mais no último comentário tecido por Gilberto, 

em que ele assinala ter tido sensações de leveza, prazer, paz e liberdade durante o trabalho. 

Em suma, não foi uma tarefa árdua e penosa, e ele conseguiu se soltar à atividade e 

divertir-se. Observa-se que, em inglês, alemão e francês, as palavras play, spielen e jouer 

se aplicam tanto à ação performativa de fazer música como também ao brincar, jogar42. 

Portanto, a brincadeira é entendida aqui como um pilar para motivar e estabelecer um 

vínculo de empatia bem consolidado. Conforme observa Stephen Nachmanovitch, “Brincar 

é ter o espirito livre para explorar, ser e fazer por puro prazer. […] A brincadeira é uma 

atitude, uma disposição, uma maneira de fazer as coisas” (1993, 50). Neste sentido, o 

diagnóstico de Keith Swanwick me parece bastante certeiro: “Ensino sem afetividade, 

análise sem intuição, habilidades artísticas sem prazer estético; esta é a receita para um 

desastre educacional” (1994, 13). 

Acredito, portanto, que o fazer artístico tende a ganhar se convergir ao conceito de 

jogo, caracterizado por Roger Caillois como “uma acuidade livre e voluntária, fonte de 

alegria e divertimento” (1990, 26), que combina dois pólos subsistentes em seu seio, 

estabelecendo um acordo harmônico entre as ideias de limite, liberdade e invenção (Idem). 

Destarte, o objetivo principal (que perpassa da primeira à última meta) neste processo deve 

ser o de dar vazão à imaginação, se permitir experimentar, ainda que este ato acarrete 

caminhos imprevistos de início. Quebrando a oposição binária entre “certo” e “errado” (e a 

tensão psicossomática43 que acompanha a pressão em cumprir um “acertar” muitas vezes 

                                                
42 “É perfeitamente natural que tenhamos tendência a conceber a música como pertencente ao domínio do 
jogo, mesmo sem levar em conta estes aspectos especificamente lingüísticos. A interpretação musical possui 
desde o início todas as características formais do jogo propriamente dito. É uma atividade que se inicia e 
termina dentro de estreitos limites de tempo e de lugar, é passível de repetição, consiste essencialmente em 
ordem, ritmo e alternância, transporta tanto o público como os intérpretes para fora da vida quotidiana, para 
uma região de alegria e serenidade, conferindo mesmo à música triste o caráter de um sublime prazer. Por 
outras palavras, tem o poder de ‘encantar’ e de ‘arrebatar’ tanto uns como outros. Seria em si mesmo 
perfeitamente compreensível, portanto, englobar no jogo toda espécie de música” (Huizinga 2005, 34). 
43 Mariano comenta que quando seu nível de rendimento está em torno de “80%” ao tocar em casa, numa 
situação de exame esta percentagem cairia para “50%”. Disse que além de estar se expondo publicamente, o 
fato de ter que se “travestir” para adequar sua interpretação ao gosto dos avaliadores exacerba ainda mais seu 
grau ansiedade. E complementa: “Mesmo em concerto acabo por ficar ‘menos eu’ por estar limitado a isso 
[dividido em ‘duas partes’]… continuo a me sentir um bocado retraído. Por isso acho um bocado injusto o 
sistema”. E em outra ocasião continua: “Os meus objetivos para o exame é fazer o que os professores 
querem, ou seja, ser uma máquina a tocar. É tocar as notas certas, com os ritmos certos, com as dinâmicas 
que estão na partitura. […] é um bocadinho ser um tecnicísta […]. O meu objetivo para fora do exame é ser 
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externo e heterônimo), parece-me ser muito mais rico que seja estimulada a sensibilização 

para uma gama de matizes muito mais sutis, abrindo campos de possibilidades até então 

insuspeitas e deixar se surpreender com o que “pode ser”. Conforme continua Roger 

Caillois acerca do jogo: 

 

É, além do mais, uma atividade incerta. A dúvida acerca do resultado deve permanecer até o 
fim. […] Um desfecho conhecido a priori, sem a possibilidade de erro ou surpresa, 
conduzindo claramente a um resultado inelutável, é incompatível com a natureza do jogo 
(1990, 27). 
 

De modo equivalente, também acho plausível dizer que o Violar poderia ser “uma 

actividade de luxo que supõe o ócio44. Quem tem fome não joga” (Idem, 17). Ou, como 

sustentam José Ortega y Gasset e Pierre Bourdieu, respectivamente, “a técnica é a 

produção do supérfluo” (1970, v.5, 329), “aquele que [a] possui pagou com sua própria 

pessoa, com aquilo que tem de mais pessoal, seu tempo” (1998, 75). 

 

Outra coisa que eu reparei e que eu achei muito bom [no trabalho com o Violar] é a 
ludicidade que o jogo gera. Isso desperta ainda mais interesse. […] brincando você 
desenvolve coisas fundamentais. […] O Violar consegue preencher um campo que ainda não 
se encontra tanto. Ele é muito explorado, por exemplo, na parte da educação infantil, mas 
para instrumento mesmo… [ainda não há] (João, 2015 entr.). 
 

Achei uma experiência muito enriquecedora, porque eu tenho uma maneira de estudar e esta 
foi outra maneira, ou seja, quanto mais maneiras de estudar melhor. E esta história de pegar 
em bocadinhos da peça e “brincar” sobre eles dá-nos muito mais segurança para depois tocar 
a peça e eu achei isso muito interessante” (Clarissa, 2015 entr.). 
 

Os depoimentos concedidos por João e Clarissa sublinham a proposta de “jogo”, 

“brincadeira” e “ludicidade”45. Clarissa evidencia ainda o aspecto visual que, para ela, 

ajudou bastante a se localizar durante o estudo: “basta olhar, e o pensamento é logo 

diferente. Torna as coisas muito mais fáceis… torna fácil uma coisa difícil, e isso é sempre 
                                                                                                                                              
um músico e tocar a sério e o que bem me apetece e fazer minha própria interpretação para deixar as coisas 
soarem como eu quero ouvir e não como alguém quer ouvir”. Portanto, pondero que não que seja absurdo 
fazer uma extrapolação, ao dizer que não poderá ser considerada “autônoma” uma pessoa que “representa” – 
ainda que de forma bem sucedida – algo que não lhe é genuíno (ainda que, em última análise, somente ela 
própria poderá se certificar disso). 
44 Vale lembrar que, na Grécia antiga, a palavra escola significava literalmente o “lugar do ócio” (Aranha e 
Martins 2009, 68) 
45 Na comunicação “O nascer do ‘Aluno  Jogador – Performer/colador’ o Violar e uma experiência de ensino 
libertária”, apresentada em Lisboa durante o IV Encontro Nacional de Investigação em Música (2014), João 
Vilnei e eu procuramos propor jogos dentro das quatro categorias sugeridas por Roger Caillois (1990), a 
saber: Alea: acaso, aleatóriedade; Agôn: competitividade, meritocracia; Mimicry: mimetismo; Llinx: 
vertigem, transe, afastamento momentâneo da lucidez e consciência. 
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o ideal.” (Clarissa, 2015 entr.). Ambos os comentários são fundamentados da seguinte 

forma: 

 
Cada jogo reforça e estimula qualquer capacidade física ou intelectual. Através do prazer e 
da obstinação, torna fácil o que inicialmente era difícil ou extenuante. […] o jogo introduz o 
indivíduo na vida, no seu todo, aumentando-lhe as capacidades para ultrapassar os 
obstáculos ou para fazer face às dificuldades (Caillois 1990, 16). 

 
[…] vê-se que o jogo é uma aprendizagem, não só desta ou daquela técnica, desta ou daquela 
aptidão, deste ou daquele saber fazer; o jogo é uma aprendizagem da própria natureza da 
vida, que é o jogo com o acaso, com a aleatoriedade (Morin 2005, 241). 
  

 Neste contexto, busco encarar o uso da expressão “ludicidade” em seu alcance mais 

profundo: um brincar sustentado pela seriedade de um querer verdadeiro, uma paixão 

intrínseca ao ato de brincar que se acrescenta à vida. Como suportam Eduardo Loureiro e 

Fausto Borém, respectivamente: 

 
[…] é necessário saber manter aberta a porta por onde passam a alegria e a liberdade da 
atividade artística guardadas no interior do homem, colocando-as em contato direto com a 
seriedade do fazer artístico que se materializa em seu exterior. Tal seria no nosso entender 
uma compreensão profunda da introdução do fator lúdico na prática de ensino. […]  
O bom rendimento de um aluno está ligado, entre outras razões, ao prazer experimentado 
durante o estudo. No processo de ensino-aprendizagem, seu envolvimento depende que o ela 
se sinta ligada a um fazer musical que lhe interesse, que seja mais conectado com uma 
elaboração orgânica e menos com a fabricação de um mecanismo. Zabala (1998: 188) já nos 
adverte para o perigo da perda de significância da aprendizagem uma vez que essa seja 
percebida como atividade mecânica e desvinculada de outros conteúdos (2002, 153). 
 
[…] é importante a convivência e familiaridade do músico com elementos opostos, 
intrínsecos à música e necessários à sua unidade: disciplina e desorganização, preparação e 
improvisação, brincadeira e seriedade, rigidez e flexibilidade diante do inusitado (2006, 47). 
 

Este talvez seja um bom ponto para investigar o que intento designar por 

criatividade, palavra que consta no título desta subseção, e de importância fundamental 

para se relacionar com os outros conteúdos desenrolados nesta trama. Fayga Ostrower diz: 

 

[…] o que importa é o processo criador visto como processo de crescimento contínuo no 
homem, e não unicamente como fenômeno que caracteriza os vultos extraordinários da 
humanidade. […] propomos desvincular a noção da criatividade da busca de genialidade, 
de originalidade e mesmo invenção (por invenção entendemos o invento de uma novidade). 
Os atributos de genial, original e inovador como qualidades que caracterizam a criação, nos 
foram legados pelo Renascimento (1987, 132-133 – grifo e parêntese da autora).46 

                                                
46 “a criação de uma obra de arte “não implica que tal criação deve ser radicalmente nova e absolutamente 
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Dando continuidade a esta mesma linha de pensamento, compactuo com a opinião de 

Eduardo Loureiro, pois acredito que 

 
[…] a criatividade nos dias de hoje deveria ser revalorizada, deveria estar mais associada 
com a possibilidade do indivíduo adequar seu fazer artístico à sua própria capacidade e 
sensibilidade (2002, 147). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
única. Pois as obras de arte não requerem uma originalidade absoluta para serem esteticamente satisfatórias, 
como podemos claramente ver nas artes clássica e medieval. Pensar que a verdadeira criação artística exclui 
tipos já estabelecidos e variações sobre formas familiares equivale a confundir arte com a ideologia artística 
do individualismo romântico e da vanguarda modernista - confusão historicamente datada” (Shusterman 
1998, 217. 
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4  PRÁTICAS (PER)FORMATIVAS 
  

Intercalada às entrevistas, a presente investigação contou com outra componente 

prática, que consistiu no já mencionado trabalho em quatro peças, duas livremente 

escolhidas por cada um dos seis participantes e outras duas determinadas por mim em 

comum a todes eles. Nesta seção, vou concentrar nas reflexões daí obtidas. 

Em consenso, cada um dos participantes e eu achamos que seria mais proveitoso 

trabalhar a partir de problematizações que correspondessem às suas dificuldades e objetivos. 

Isto é, questões como “onde se quer chegar?”, “o que falta parar atingir este estágio?” e 

“como alcançar este objetivo?” impeliam que os alunos trabalhassem o pensamento 

reflexivo, aumentando sua propriocepção ao identificarem seus anseios, potencialidades, 

limitações, aptidões, dificuldades. Mas estas mesmas perguntas, aplicadas no contexto das 

peças musicais estudadas, também serviam para traçar seus planos e sensibilizar suas 

percepções. 

Portanto, com o intuito de estimular que cada aluno determinasse, ele próprio e desde 

o primeiro momento, seus objetivos, os trabalhos que desenvolvemos foram sempre 

iniciados com indagações, tais como: O que vais fazer? Como pretendes realizar isso? Por 

que motivo procederás dessa forma? Para que escolheste fazer desse modo? Por outras 

palavras, apontou-se a preocupação de identificar o intuito / finalidade dos atos pretendidos; 

os meios; e as causas que o justificassem, dando-lhes anuência. 

Conforme referido anteriormente, quando enunciada a estrutura da tese, a 

apresentação desta seção será divida nas seguintes três fases: (i) construção da concepção  

musical; (ii) planejamento metodológico / estratégias de estudos; e (iii) avaliação perceptiva 

(contemplando os âmbitos auditivo, cinestésico-corporal e psíquica), de modo que os 

intervenientes sozinhos pudessem doravante se autogerir (nos âmbitos da resultante sonora, 

nível do tônus muscular/postural, e nível de concentração), buscando alcançar uma 

correspondência efetiva entre as duas primeiras fases.  

 Com esta proposta, nas palavras de Keith Swanwick, a ideia é que, assim, 

 
[…] o aluno aprende a lidar com a música, aprende a se tornar autônomo, aprende a 
aprender. E isto é muito diferente de se ter um professor “empurrando os dedos” - algo que é 
feito comigo ao invés de algo que eu estou fazendo (1994, 7). 

 

 A (recíproca) interferência não só é praticamente inevitável como possivelmente uma 

condição de todo a dialética do processo ensino-aprendizagem. A princípio o professor 
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pode enveredar por dois caminhos: o de sugerir soluções ou o de problematizar. Ao meu 

ver, ambas as formas inevitavelmente revelam, ainda que de modo velado e indireto, os 

pontos de discordância entre as perspectivas do professor e do aluno. Contudo, ao passo 

que a primeira opção se baseia em generalizações indiscriminadas de fórmulas prontas e, 

portanto, suspeito não constar como uma opção eficaz para se promover autonomia no 

aluno, acredito que a segunda maneira possa induzir a opinião de forma menos acentuada, 

concedendo uma maior margem de opções para que o aluno escolha aquela com que ele 

mais se identifica, desde que esteja consciente e se responsabilize perante ela. 

 Portanto, acredito que se abster da violência simbólica por meio da imposição de 

concepção não signifique, todavia, que o professor deva se eximir de confrontar as 

escolhas (conscientes ou não) do aluno com outras possíveis hipóteses. Conforme podenra 

Lucas Ciavatta: 

 
“Rigor” em hipótese alguma deve ser confundido com “rigidez”. Ser rígido é estar insensível 
à diversidade. Ser rigoroso é não proteger ninguém de sua própria ignorância. Proteger 
alguém de sua própria ignorância é invariavelmente condenar esta pessoa a permanecer na 
ignorância que se encontra (2009, 21). 

 

 A diferença principal consiste no modo como é feita esse embate de concepções e 

sua negociação. Caberá então ao mediador instigar o aluno com perguntas e/ou 

especulações do tipo “e se…” , em que são cogitadas outras alternativas possíveis. Estas 

“provocações” têm como principal propósito funcionar como uma espécie de “espelho” 

para que a própria pessoa se dê conta e aguce sua percepção, impedindo-a de se acomodar 

numa zona de conforto, tornando-se um eterno refém de um agente externo. Vale ressaltar 

que o mais importante não é incutir-lhe um determinado caminho, mas viabilizar que ele 

passe a estar ciente de suas decisões e desenvolva a capacidade de, se necessário, 

fundamentar os argumentos de suas decisões, para que elas não sejam um resultado 

passivo, proveniente meramente de contingências aleatórias. É bem provável que este 

procedimento demande um maior tempo e paciência do que simplesmente fornecer uma 

reposta pronta, mas a facilidade instantânea é contrabalançada com os ganhos a longo 

prazo. Ainda que dar a resposta possa surtir uma reação mais imediata, a longo prazo ela 

pode ser extremamente perniciosa, pois gera uma situação de dependência. Portanto, penso 

que um via alternativa que, em certos casos, possa ser mais interessante e eficiente de se 

alcançar não só aparente, mas consistente, seja fazer perguntas que cerquem. Esta forma de 

relacionar, estimula que o aluno saia do conforto de receber passivamente informações pré-

digeridas, passando a pensar por si só e aguçando sua percepção. A partir daí ele deve 
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debater ideias que fundamentem a concepção com argumentos coerentes e bem 

alicerçados. Além do mais, se não houver uma espécie de “ressonância interna”, estando o 

aluno plenamente convencido sobre as razões das suas opções performativas, não será 

verdadeiro para ele e portanto não será capaz de convencer o público que o prestigia. 

 
O papel do professor será então oferecer alternativas - e nunca revelar suas próprias 
preferências - a fim de que o educando se sensibilize a respeito dos próprios valores. Os 
passos são orientados inicialmente por estratégias que permitem fazer a seleção dos valores 
que cada um julga mais adequados; em seguida vem a fase de apreciação desses valores e as 
consequências deles. Só então dá-se a escolha irá orientar a ação daí em diante (Aranha e 
Martins 2009, 231).  

 

 Cito as seguintes perguntas como possíveis exemplos de aplicar essa abordagem 

questionadora: Quantas componentes idiomáticas musicais possui um de terminado trecho? 

Onde cada uma delas começa e termina? Qual é a relação entre elas (repetição, 

transformação, contraste)? Como conjugar os demais parâmetros sonoros para evidenciar 

esta relação? Para onde conduz essa ideia musical e qual é o ponto culminante nela? Por 

quê? Por quantos estratos ela está composta? Como separá-los?  

 Uma tentativa de enveredar por esse tipo de interferência ocorreu em Sempre 

espressivo, quarto movimento das Cinco Bagatelas de William Walton, escolhida por 

João. Ele estava a tocá-la com acentos métricos que sugeriam a adoção do compasso 

quaternário simples (4/4). Problematizei sua opção com as seguintes perguntas: Mas então, 

por que teria o compositor optado pela fórmula de compasso 8/8? Qual é a implicação 

advinda da indicação “colcheia igual a colcheia”, dada no início da partitura? Com que 

propósito as bandeirolas teriam sido agrupadas da - não usual - maneira de dois conjuntos 

com três colcheias e um com duas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Partitura dos seis primeiros compassos de IV. Sempre expressivo, de W. Walton. Peça 

escolhida por João. 
 

 Estas provocações tinham o propósito de estimulá-lo a refletir, deslocando-o da zona 

de conforto do “porque sim”. Fazendo um exercício conjunto de suposição, cogitamos a 

possibilidade (se fosse dado créditos a estes pequenos pormenores) de haver uma 

imbricação entre os estratos superior e intermediário que compunham a textura da peça. O 

mais agudo, estaria inscrito numa métrica em quaternária simples, em que a appoggitura 

no primeiro tempo se resolveria numa nota longa que ocupava os três tempos restantes.  O 

estrato intermediário estaria, por sua vez, em compasso 6/8, com início de frase acéfalo, na 

cabeça do segundo tempo. 

Nesse processo, o mais importante não é o que ele vai optar, mas o porquê, isto é, o 

raciocínio que fundamenta a resposta. Interessa que o aluno busque saber quais são as 

implicações advindas de suas decisões, transcendendo apenas o efeito, mas também 

conscientizando sobre as causas que fazem, por exemplo, que ele “ache que soe bonito”, e 

que de outra maneira não seria. O participante Fernando sugere que o professor deve estar 

atento ao aluno, ouvindo-o e concedendo espaço para que ele desenvolva sua própria 

interpretação a partir de perguntas quanto às razões que o motivam: “por que você quer 

fazer desse jeito?” (Fernando, 2015 entr.). 
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4.1 Construção de uma concepção musical clara e bem definida 
 

Não existe vento favorável a quem não sabe onde ir (Sêneca). 

  

 Considero aqui que um possível primeiro passo para se construir uma performance 

musical autônoma poderia se dar a partir de um delineamento claro de ideias: onde se almeja 

chegar e qual caminho será necessário percorrer para se atingir este objetivo. Keith 

Swanwick diz que 

 
Aprender a tocar um instrumento deveria fazer parte de um processo de iniciação dentro do 
discurso musical. Permitir que as pessoas toquem qualquer instrumento sem compreensão 
musical, sem realmente “entender música” – é uma negação da expressividade e da cognição 
e, nessas condições, a música se torna sem sentido (1994, 6). 
Não faz nenhum sentido ensinar música exceto se acreditarmos que esta seja uma forma do 
discurso humano, e que, o aluno iniciante estará sendo iniciado neste discurso desde a 
primeira aula (Idem, 12–13). 

 

 Em outros termos, a compreensão do discurso musical é apontada por Keith Swanwick 

como requisito sine qua non para que o aprendizado do instrumento seja encarado apenas 

como uma ferramenta, um meio – conforme aliás o próprio nome “instrumento” já sugere – 

para se expressar musicalmente e não como um fim em si mesmo. Cecília França 

complementa este ponto de vista ao definir a compreensão musical como “o entendimento 

do significado expressivo e estrutural do discurso musical, uma dimensão conceitual ampla 

que permeia e é revelada através do fazer musical” (2000, 52). E José Alberto Salgado 

afirma que: 

 
Empiricamente, nota-se que diversas noções e práticas, nem sempre verbalizadas como 
“técnicas”, estão freqüentemente em jogo, nesse fazer [musical]. Uma dessas noções é a de 
“conhecimento musical”, […] a relação entre “técnica” e “conhecimento” é empiricamente 
sujeita à mistura, na medida em que se comunicam no fazer musical (2005, 37). 

  

 Nesta seção pretendo refletir sobre os casos particulares47 estudados. Isto é, serão 

discutidas questões a partir da análise do trabalho realizado de preparação da performance 

com os participantes nesta investigação, cruzando depoimentos por eles concedidos e 

respaldada pela literatura sobre o assunto.  

                                                
47 Visando não só fornecer exemplos ilustrativos, consecutivos a uma teoria pretérita, abstrata e genérica, 
sedimento meus argumentos ao encontrar ressonância no pensamento de Aaron Ridley, que diz: “a menos 
que comecemos a partir de peças musicais específicas, concretas, são muito reduzidas as nossas chances de 
dizer algo de interesse sobre música” (2008, 31). 
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 O colaborador da pesquisa Samuel escolheu trabalhar as peças Appassionata de 

Ronaldo Miranda e Soneto, Op. 21, nº 3 de Alberto Nepomuceno enquanto integrantes de 

suas opções “livre escolha”. Ao trabalharmos com a peça Appassionata, perguntei-lhe 

quais seriam os aspectos aos quais ele atribuía maior destaque. Além de lhe pedir que 

justificasse seu ponto de vista, indaguei ainda quais eram os conteúdos emocionais que ele 

pretendia expressar a partir dessa peça. 

 Samuel comentou, inscrito naquilo que ele definiu como primeiro tema (Decidido e 

enérgico – exposto no primeiro grau da tonalidade), uma remissão subjetiva a uma viril 

agressividade, arquetipicamente masculina, sendo o parâmetro rítmico aquele que adquiria 

maior proeminência. Ele sustentou que esse caráter rítmico e marcado poderia ser assim 

percepcionado pelo trecho apresentar os seguintes fatores: ser composto por frases curtas, 

cujos pontos de apoios estavam temporalmente mais próximos uns aos outros; ter um pulso 

firme e constante (a tempo) – como no tempo cronológico (Santos e Oliveira 2001, 52) –; 

timbre descontínuo e uma articulação destacada. Os agrupamentos das notas em células 

também contribuíam para que houvesse contrastes entre (inter) conjuntos e internos (intra) 

a cada um deles, favorecendo acentos duracionais e dinâmicos angulosamente 

heterogêneos. 

 Já naquilo que ele considerou como segundo tema (Lírico e muito expressivo – 

apresentado no quinto grau), prevalecia-lhe, em contraste ao primeiro, a sensação de um 

caráter mais lânguido e delicado, predominantemente vinculado ao protótipo feminino. 

Nele, a melodia sobressaia-se como o parâmetro musical que guiava os demais. O caráter 

eminentemente lírico, por sua vez, foi por ele percebido pelas seguintes características: 

frases longas e andamento48 mais moroso; tempo rubato, cuja plasticidade favorecia uma 

agógica mais maleável – se assemelhando ao tempo psicológico (Santos e Oliveira 2001, 

52) –; e o fato das notas que integram uma mesma sentença musical serem por ele 

interpretadas como articuladas de forma legato. Para que esta última qualidade se fizesse 

operante, sugeri-lhe em complemento que não só a duração das figuras deveria soar em seu 

valor integral, “colando-se” umas às outras, como também que a condução dinâmica ao 

longo delas fosse gradual, soando como uma única linha: timbrística homogênea, de 

                                                
48 Acho pertinente ressaltar uma distinção que faço entre os conceitos de velocidade e andamento: o primeiro 
diz respeito a distância temporal entre quaisquer ataques adjacentes, ao passo que o segundo refere-se a 
sensação subjetiva da unidade de tempo, ou seja, pontos de apoios uniformemente regulares. Essa é a razão, 
dentre outras, que certos maestro optam eventualmente por “alterar” a unidade de tempo prescrita numa dada 
partitura, regendo, por exemplo, um compasso quaternário “em 2” ou “em 8”. 
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sonoridade cálida e com vibrato.  

 Após identificadas as intenções emocionais e expressivas que se pretendia imprimir 

no ato performativo, o próximo passo foi então o de enumerar certos recursos capazes de 

auxiliar numa evidenciação mais clara dessas mesmas características.  

 Tomemos agora como exemplo a outra peça escolhida por Samuel, o Soneto, Op. 21, 

nº 3. Solicitei que ele apontasse qual dentre os vários aspectos musicais (rítmico, 

harmônico, melódico, tímbrico, dinâmico, textural) mais se destacava em sua perspectiva. 

Em seguida lhe perguntei como a conjunção dos demais parâmetros a ele subordinado 

poderiam ser manipulados de forma a realçar a característica principal escolhida. Ele 

reportou que a textura da canção em questão poderia ser categorizada como melodia 

acompanhada, sendo que o canto carregava a primazia de “figura” e o instrumento, 

incumbido de ampará-la harmonicamente, o papel de “fundo” (utilizando o jargão advindo 

do campo das artes plásticas para efeito de comparação). De acordo com sua concepção, o 

acompanhamento realizado em acordes arpejados, deveria ser entendido verticalmente, 

com uma nota sobrepondo-se às outras, e não horizontalmente como sucessão melódica. 

Esta leitura feita por ele é respaldada na versão original para piano em que há a indicação 

de acionar o pedal de sustentação49. 

                                                
49 Sobre esta questão, Flavio Barbeitas diz que “Transcrever requer, minimamente, uma reflexão não apenas 
em relação aos problemas idiomáticos que a operação de mudança de instrumentos produz, mas também 
quanto à possibilidade de se preservar, num outro meio, a coerência e a proposta de organização contidas no 
original” (2000: 95). 
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Figura 11: Partitura da versão original, para canto e piano, do Soneto, Op. 21, nº 3 

 

 Para que se conseguisse alcançar uma sonoridade no violão análoga àquela obtida 

pelo uso do pedal de sustentação do piano, mantendo a ressonância entre as notas, seria 

preciso deixar o maior número possível de cordas vibrando simultaneamente. A este efeito 

dá-se o nome de campanella 50 , que consiste quando, em instrumentos de cordas 

dedilhadas, várias notas são tocadas em cordas abertas para que elas ressoem sobre as 

seguintes. Dependendo da tonalidade, da scordatura e dos registros explorados na música, 

este ideal sonoro requererá, quase como consequência direta, bastante utilização da pestana 

(barra, no português de Portugal) na digitação de mão esquerda. 

 Apesar da extensa utilização da pestana – e talvez, mesmo em função dela –, 

indaguei Samuel acerca da necessidade de colocar todos os dedos que montam o acorde de 

uma só vez, em bloco, ao invés de posicioná-los gradativamente conforme requeridos pelas 

figuras rítmicas. Após experimentar esse modo alternativo, Samuel concordou que a 

despeito de complexificar a coordenação, este recurso traria um gesto mais gradual e 

orgânico, que reforçaria em termos cinestésicos e visuais a sonoridade almejada, além de 

                                                
50 Conforme o próprio nome já sugere, essa elisão de tons pretende evocar o toque de pequenos sinos 
(Grove). 
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poupar esforços desnecessários, que poderiam acarretar em fadiga muscular. No entanto, 

fez-se notar que essa mecânica gradual e uniforme deveria ser relativizada de acordo com a 

aplicação de cada contexto: se entre as notas de um mesmo acorde procurou-se obter um 

fluxo contínuo, quase imperceptível, o mesmo não ocorria entre notas de diferentes 

acordes, onde buscou-se- articular e definir claramente a mudança harmônica de uma só 

vez. Tivemos assim uma gestualidade correspondente, por exemplo, àquela realizada para 

percorrer a distância de duas oitavas em um teclado. Portanto, neste caso criou-se uma 

condição favorável para realizar um translado de mão esquerda sobre o braço do violão, 

em que troca de posição mecânica e a expressividade musical desejada estavam 

intimamente vinculadas. 

 Outra observação feita por Samuel que julgo ser digna de mencionar foi a da quebra 

da regularidade na notação indicada nos compassos 7 e 8 (das constantes colcheias para 

eventuais semínimas, mínimas e mínimas pontuadas). Segundo ele, este fato já sugere uma 

separação entre dois estratos: o baixo, que estabelece a função harmônica e que delineia, 

por vezes, contra-cantos, versus o recheio harmônico dado pelo acompanhamento. Para 

evidenciar essas distintas funções, Samuel achou conveniente procurar sonoridades 

também diferentes, obtendo um toque mais cheio e redondo no baixo (como se houvesse 

uma indicação de barra de tenuta sobre ele) a partir do apoio de polegar na corda vizinha. 

 Samuel fez ainda a seguinte intervenção: sendo todas as demais notas constituintes 

do arpejo pertencentes a um mesmo plano sonoro, sua intenção foi a de não separar 

nenhuma delas com um grau distinto de destaque. Tendo então este objetivo a ser 

alcançado, o propus que procurasse uma disposição manual que não destoasse tanto o 

tamanho do comprimento das cordas, favorecendo assim uma homogeneidade 

timbrística51. No entanto, vale enfatizar que esta consideração não é equivalente não à 

intenção de que estas notas deveriam ser tocadas de forma “chapada”, mas sim que a 

dinâmica poderia ser conduzida sutil e gradativamente, como uma onda que vai e volta 

majestosamente (ou ainda, conforme a indicação sugerida pelo próprio compositor: Com 

ternura). 

 A pertinência de todo esse meticuloso aprofundamento (aqui descrita com base no 

trabalho de dois compassos) pode ser justificada por Fausto Borém, que aponta que uma 

das deficiências mais graves na área da pesquisa em performance musical é a da não 
                                                
51 Para além dessas características, Samuel achou que a digitação proposta pelos editores tinha uma abertura 
pouco ergonômica, e que gerava menos ressonância por ter um número menor de notas consecutivas tocadas 
em uma mesma corda. 
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documentação, por parte dos professores de instrumento, canto e regência, acerca de suas 

reflexões sobre a experiência de fazer e ensinar música. Muitas memórias, cuja relevância 

poderia estender-se, são dissipadas e / ou limitadas a reduzido alcance. 

 
Para que o trabalho envolvido no processo de ensinar um instrumento nos seus diversos 
níveis – leitura, obediência e desobediência à partitura, decisões técnico-interpretativas, 
gestual e interação com o público – não se perca na efemeridade dos concertos ou na frágil 
transmissão oral de conhecimentos das salas de aula, o professor de música deveria fazer um 
hábito constante da documentação da arte de “fazer soar a música”. Nesse sentido, os 
professores de instrumentos, canto e regência deveriam estabelecer uma rotina de 
documentação de sua metodologia da performance em texto escrito ou em gravação sonora 
(2006, 46). 

 

 
Figura 12: Partitura do arranjo, para canto e violão, do Soneto, Op. 21, nº 3 (Rodrigues et al. 

2013, 33) 
 

 Todas indicações supracitadas foram incorporadas à notação do referido trecho, 

demonstrada neste ultimo exemplo (Figura 12), para indicar mais detalhadamente as 

variáveis mencionadas (articulação, planos texturais, timbre e dinâmica). Como sugere 

John Rink: 

 
Recriar a partitura de uma peça pode às vezes atenuar as inadequações da notação original 
iluminando certas particularidades obscurecidas ou ausentes da partitura. [...] Isto não quer 
dizer que esta nova notação capte totalmente “a música”: deveras, é na tensão entre o 
original e as novas versões que reside o interessa do intérprete, que precisa reconhecer que “a 
música” não se conforma com nenhuma destas opções, mas encontra-se nos interstícios entre 
elas (2007, 41). 

 

Flavio Barbeitas consente com este ponto de vista ao dizer que  
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[…] a representação do som sob a forma de notação musical é, em linhas gerais, um 
instrumento para a memória, um guia que garante a sobrevivência da obra musical para além 
do instante em que ela nasce, mas que não pode ser confundida com a música em si. 
Todavia, ao longo da história da música ocidental, cada vez mais foi se afirmando o caráter 
determinatório da escrita, fenômeno paralelo a um empobrecimento generalizado da 
interpretação, condenada a ser nada muito além de uma repetição, vazia de questionamentos, 
daquilo que o papel apresenta como verdade (2000, 93).52 

 

 Tanto John Rink como Flavio Barbeitas suscitam em suas reflexões que “a música” 

só é consubstanciada “em si” quando sonoramente performada. Suas perspectivas também 

entrevêem que outra função do suporte gráfico veiculador, longe de estabelecer uma 

“verdade” unívoca e absoluta, é a de, como numa receita, preservar e disseminar o registro 

de seu esboço. Entretanto, quando carente de uma recriação inventiva, que considere 

nuanças e outros parâmentros não expressos na notação, ela perde sua potencialidade e fica 

estéril. Para estes autores, portanto, o ato de interpretar “também pode ser considerado um 

processo de tradução53 se levarmos em conta que a leitura de uma partitura conduz a uma 

realidade sonora, ou à transformação da obra escrita em um fato acústico, um produto 

sonoro” (Barbeitas e Castro 2013, 88). Entretanto, parece-me ser pertinente fazer uma 

breve ressalva ao “paradigma tradicional”, tal como conceitua Edson Zampronha. Isso 

porque nela a notação é considerada como um mero recurso, fundamentalmente externo, 

estável, distinto e separado, que se presta tão somente às funções de registro e 

comunicação (Zampronha 2000, 21). Isto é, encara-se a escrita apenas como um código 

secundário e posterior à concepção da obra. Numa espécie de isomorfismo, esta obra, que é 

original e carrega uma “essência”, deverá então ser restituída pelo performer através do 

processo de decodificação (Idem, 16). Assim, dentro deste paradigma, o código resume-se 

somente a uma convenção, redutora do fenômeno sonoro, que associa tal objeto a um 

elemento graficamente representado num suporte (Idem, 27).  
                                                
52 A opinião exposta nesta citação também pode, de certa forma, ser vinculada à lenda egípcia narrada no 
Fedro de Platão (2000, 120–121). Nela, o deus Thoth inventa a escrita e a oferece ao rei Tamus, anunciando 
seu potencial para não só fundar um novo tipo de saber, como ainda atuar como um pharmakon, a solução 
para o esquecimento e a ignorância. Entretanto o rei discorda, sentenciando que a plena confiança nos 
caracteres da escritura deixaria os homens mais esquecidos uma vez que eles cessariam de exercitar a 
memória. Assim, de acordo com esta lenda, a notação aparece ambiguamente como um bem e como um mal, 
conforme bem ilustra o termo pharmakon que, na língua grego, significa tanto remédio quanto veneno (o que 
muda é apenas a dose). 
Também o escritor Jorge Luís Borges, ao contar, em Do rigor na ciência (1999, 247), sobre a hercúlea – e 
inútil – tentativa de fabricar um mapa que coincidisse pontualmente com as dimensões do próprio território, 
adverte poeticamente que ambos não devem ser confundidos, pois aquele nunca representa tudo o que este 
contém (essa analogia também é proposta por Charles Dodgson – Lewis Carroll – em Sylvie and Bruno 
Concluded). 
53 E, jogando com derivações etimológicas, diz que toda tradução já implica em si numa traição (Idem: 94). 
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 Avesso a tal pressuposto, Edson Zampronha propõe que a intermediação de signos é 

“a própria condição de possibilidade para que se possa realizar uma composição no sentido 

clássico do termo” (Idem, 118). E complementa que, sendo o próprio pensamento 

composicional também condicionado pelos estereótipos que habitam o signo, a 

representação realizada pela notação não é outra coisa senão uma auto-representação de 

estereótipos mentais (Idem, 122). A distinção entre os processos composicional e 

perceptivo acaba por ser apenas ilusória, proporcional em relação direta à distorção na 

relação estabelecida entre ambos (Idem, 123). 
 Dito isso, vale enfatizar que os pressupostos teóricos utilizados por mim, durante a 

fase de intervenção com os colaboradores da investigação, foram apoiados no pensamento 

polissêmico da corrente desconstrutivista. Proposta pelo filósofo Jacques Derrida, esta 

abordagem consiste em uma crítica à ideia de que é possível chegar a uma interpretação 

absoluta e unívoca, onde as obras seriam encaradas como portadoras de significados 

pretéritos e estáveis, inerentes a elas (Aranha e Martins 2009, 448). Avesso a esta ideia, o 

filósofo argeliano sustenta que tudo que dispomos faz parte de um sistema de signos dentro 

do qual cada um deles adquire seu significado contextualmente, por meio da relação com 

outros. Fazendo apologia que é possível desconstruir os modos pelos quais signos e 

conceitos são tradicionalmente cristalizados, fica então sempre aberta a possibilidade de 

descobrir novos significados e oferecer diferentes interpretações igualmente plausíveis 

durante o processo. Deste modo, o objetivo da interpretação não é encontrar significados 

“ocultos” na obra, mas fazer um jogo de signos mudando constantemente a reconfiguração 

entre eles ou, como diz Rosa Dias, “Interpretar o mundo não é conhecê-lo, mas criá-lo” 

(2011, 16). A fixação em qualquer um deles seria arbitrária, pois é somente uma possível 

interpretação.  

 Também partidário deste ponto de vista, Roland Barthes advoga em A morte do 

autor (1988) que a escrita está liberta dos grilhões do sujeito que a escreve, pois ocorre o 

“desfazimento” da identidade do autor. Se for dado crédito a este viés interpretativo, 

entrecruzando os conceitos de Roland Barthes e Jacques Derrida – a morte do autor e a 

ideia de escritura enquanto inscrição polissêmica, repectivamente – concluir-se-á que não 

existe um sentido definitivo a ser desvendado, pois na escrita, quem fala é a própria 

linguagem, não o autor (Fornazari, 2011). 

 
Uma vez afastado o Autor, a pretensão de “decifrar” um texto se torna totalmente inútil. Dar 
ao texto um Autor é impor-lhe um travão, é provê-lo de um significado último, é fechar a 
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escritura. […] a estrutura pode ser seguida, “desfiada” (como se diz de uma malha de meia 
que escapa) em todas as suas retomadas e em todos os seus estágios, mas não há fundo; a 
escritura propõe sentido sem parar, mas é para evaporá-lo: ela procede a uma isenção 
sistemática do sentido (Barthes 1988, 69). 

 

 Este “tecido de citações” que compõe um texto é, portanto, um espaço de dimensões 

múltiplas. E é no intérprete (e também no ouvinte) que se constitui o lugar onde se 

inscrevem e são reunidas todas elas; “a unidade do texto não está em sua origem, mas no 

seu destino” (Idem, 70). 

 Justifico que a exposição destas reflexões são de grande relevância quando 

considera-se, por exemplo, que o espaço para os alunos tomarem decisões pouco ortodoxas 

é deveras exíguo, mesmo quando decorrente de uma escolha refletida e deliberada (ou seja, 

não condicionada por limitações ou contingencialidades). Fernando diz a este respeito: “às 

vezes o aluno quer fazer de um jeito, o professor já corta ali e fala: ‘O jeito certo é esse!’… 

Pô, o jeito certo é esse? [em tom incrédulo e desiludido] […] Se ele [o aluno] opta por 

fazer diferente é mal visto…” (2015, entr.). Ele diz ter se sentido incomodado ao passar 

por este tipo de situação, tocando do jeito que o professor exigia durante o exame, mas não 

levando este modo de interpretar para o contexto de outras apresentações de “cunho livre”. 

Mariano também dá um depoimento que ilustra bem essa questão, ao avaliar que seus 

objetivos internos não coincidem com os externos:  

 
[…] se estou a estudar uma peça, e eu acho que fica melhor de certa maneira, por que eu não 
hei de fazer?! Não há razão nenhuma para eu não fazer desta maneira. Se a partitura diz 
outra coisa, então deixa-a dizer, os outros todos fazem assim. Mas se eu posso fazer de outra 
forma, não preciso fazer igual.  
Só sinto-me completamente preso e frustrado porque quando nós fazemos isso e levamos a 
exame os professores não gostam e dão-nos má nota, e depois a justificação é exatamente 
essa. […]  
Eu faço assim não é porque eu não saiba, é porque eu gosto. 54 E estou um bocado limitado 
por isso… e o que nós estudamos todos os dias é depois o que nós vamos tocar (Mariano 
2015, entr.). 

  

 A última frase do comentário de Marino compromete a ideia, rigidamente 

bipolarizada, entre o processo de aprendizagem e a performance pública, espécie de hubris 

da expressão “treino é treino, jogo é jogo”, percebendo mais uma dinâmica e recíproca 

interferência entre ambas as partes. 

                                                
54  Nesse sentido, as palavras de Nilton Bonder parecem ponderar com sensatez: “Para tudo que é 
compreendido como certo há, em determinadas circunstâncias, uma conduta errada que pode representá-lo 
melhor do que a aparentemente correta” (1998). 



 

86 

 Deste modo, os resultados aqui obtidos não ambicionam ser generalizados 

indiscriminadamente, mas retratam casos específicos, que se apoiam na interação dialógica 

gerada entre os agentes envolvidos naquele dado momento. Assim como na teoria da razão 

comunicativa (inscrita na ética do discurso) de Jürgen Habermas, acredito que a preparação 

de uma performance autônoma também pode ser construída processualmente na relação 

entre sujeitos capazes de se posicionarem criticamente diante de certas normas fornecidas 

(neste caso, na partitura). A validade destas, por sua vez, não deriva de uma razão abstrata e 

universal nem depende da subjetividade narcísica de cada um, mas do consenso encontrado 

a partir do entendimento intersubjetivo do coletivo (Aranha e Martins 2009, 260–261). 

Como sustenta Paulo Freire: 

 
É neste sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos 
aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo 
coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam 
radicalmente éticos (1996, 67). 

 

 Por tornar o ambiente propício a diversas formas de interação, dialogar e debater 

parecem ser atitudes fundamentais para se superar relações impositivas. A este respeito Ana 

Lúcia Louro e José Aróstegui dizem: 

 
Focalizar o contexto do processo educacional tem implicações no conteúdo disciplinar 
também. Dessa perspectiva, o conhecimento não é preestabelecido de forma definitiva 
anteriormente ao desenvolvimento de um currículo, porque ele é construído como uma 
conseqüência da interação entre parceiros culturais. Isso primeiramente significa que a 
educação deve facilitar a construção do conhecimento pelos estudantes de acordo com os 
contextos culturais de cada um. Posteriormente, isso também significa que a educação deve 
evidenciar o contexto onde as interações são produzidas. Evidentemente a contextualização 
vai levar à desconstrução e à posterior reconstrução de aprendizagens anteriores 
inconscientes, e por causa disso evitar o aprendizado que, mesmo não intencionalmente, 
pode dar suporte a discriminações (2004, 50). 

  

4.2 Possíveis estratégias de estudos eficientes 
 
 Uma das perguntas que constava no roteiro das entrevistas feitas aos participantes 

desta investigação era precisamente acerca da forma como decorriam seus estudos. 

Gilberto comenta: 

 
Algo que eu descobri aqui [na universidade] que eu fazia errado – em relação ao violão – era 
preocupar com as digitações: ver o que era mais cômodo, mais “violonístico”, tentar resolver 
essas partes primeiro. Que a princípio eu confesso, eu fazia errado, tentava tocar… e 
descobri que não é assim. Hoje com uma certa maturidade a gente vai resolvendo esse ponto 
aí (Gilberto). 
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 Patricia Santiago sugere que performers autônomos sabem idealizar de modo 

proveitoso a forma e os conteúdos de suas práticas, além de serem independentes para 

“definir objetivos, planejar e escolher estratégias de estudo, bem como a capacidade de 

auto-avaliação, auto-instrução e auto-monitoramento” (2006, 54–55). E cita algumas 

dessas práticas: 

 
[…] o uso de metrônomo; o estudo rítmico (com contagem em voz alta e palmas); a análise 
prévia da obra ser estudada; o estudo repetido de pequenas seções da peça; o estudo 
silencioso e o estudo mental da obra; o estudo lento, com aumento gradual do andamento; a 
identificação e correção de erros, principalmente através do estudo lento; a verbalização de 
ordens durante o estudo e; a marcação do dedilhado na partitura (Idem, 54). 

 

 No entanto, esta listagem incita-me a fazer algumas indagações: como angariar 

competências que nos deixam aptos a “fazer uma análise prévia da obra? Quais seriam os 

critérios para escolher “pequenas seções”? Como identificar erros? Em suma, como 

desenvolver “estratégias de estudo” eficientes e, acrescentaria, prazerosas? Parece que, não 

obstante já existir uma extensa bibliografia que aborda habilidades autorregulatórias na 

prática instrumental (Hallam 1997; Hill 2002; Santiago 2006), ainda há um 

déficit metodológico em não ser demonstrado de forma sistemática o como se proceder desta 

forma. Minha intenção aqui é, portanto, a de contribuir (ainda que uma ínfima parcela) no 

preenchimento dessa lacuna. 

 Achamos que a maturidade referida por Gilberto na citação acima também passa por 

desenvolver a capacidade de detectar com exatidão o momento do erro e sua causa, além 

de elocubrar maneiras de solucioná-lo. Trabalhando com ele na canção Vesperal, fizemos 

o trabalho de aprendizado dos primeiros compassos da peça em várias etapas. Começamos 

por tocar apenas a melodia. A partir da percepção dos começos e fim de frases, foi possível 

delimitar o tamanho dos trechos que seriam estudados. Depois, separámos o estudo 

bilateralmente para simplificar o processo total, permitindo aumentar o foco no mecanismo 

da mão direita. Essa parte (assim como todas as outras) foi trabalhada com um andamento 

mais lento do que aquele pretendido, entretanto, foram mantidas as relações duracionais 

entre as diferentes figuras rítmicas e o pulso constante. Assimilados esses comandos, a 

etapa sucessiva foi a de destacar a sonoridade das vozes responsáveis pelas linhas de maior 

interesse (melodia, contra-cantos, tensões harmônicas / appoggituras) e dar o movimento 

dinâmico dos apoios métricos. Seguimos então adicionando a mão esquerda junto à direita. 

Como ele encontrou dificuldade numa passagem de mudança de posição da mão esquerda 
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(entre os acordes Am, no último tempo do compasso 2, e Em/G, primeiro tempo do 

compasso 3), devido ao translado, mudança de contração para extensão, posição do 

cotovelo, achamos que seria prudente deter um pouco mais aí. Isolando apenas os dois 

acordes envolvidos no problema, colocamos uma pausa de um tempo entre eles. Esta pausa 

não só era um mero prolongamento, nela, Gilberto deveria antecipar a preparação das duas 

mãos, estando pronto para um ataque preciso no momento correto. Depois fomos 

gradativamente reduzindo a duração da pausa: apenas meio tempo, o mais curto possível e, 

enfim, prescindimos deste suporte. Por último colocamos a nota fá# (colcheia) entre ambos 

acordes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 13: Partitura do incío de Vesperal (Araújo e Pedrosa 2014, 40) 

 

 Outros alunos colaboradores da pesquisa também mencionaram a estratégia de 

dividir o todo em trechos menores, como a cada dois compassos, para se delimitarem 

objetivos pontuais a serem resolvidos. Apesar do intuito ser bastante rentável, um pequeno 

detalhe de sua aplicação merece a seguinte ressalva: este plano poderia até funcionar 

quando seguisse uma quadratura regular, mas é um critério um tanto arbitrário e 

desvinculado da peça quando se depara, por exemplo, com o caso da canção Soneto, Op. 

21, nº 3 de Alberto Nepomuceno (já vista aqui na seção 3.1). Da entrada do canto 

(compasso 3) até antes da primeira recapitulação melódica (compasso 12), tem-se uma 

unidade formal estruturada em duas frases téticas de três compassos seguidas a outras duas 

frases anacrústicas de dois compassos. Não obstante o todo ter sido composto por um 

número par de compassos (dez), vimos que ele foi dividido em partes não simétricas. 

Portanto, separá-lo de duas em duas barras compassos denotaria uma incompreensão tão 

crassa quanto ler este parágrafo, por exemplo, a cada duas linhas e não seguindo a 
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pontuação ortográfica, revelando-se um critério pouco sofisticado dos sentidos das frases. 

 Uma vez que as partituras não costumam dar indicações acerca das funções e 

hierarquias das notas (já que elas são, por exemplo, representadas em iguais dimensões e 

cores), cabe ao intérprete discerni-las e discriminá-las, atribuindo significado a elas (se 

pertencem ao acompanhamento ou à melodia; se dentro desta são notas estruturais, de 

passagem ou bordadura; se são dissonantes ou consonantes; se estão no começo, meio ou 

fim da frase; se juntas formam uma introdução, uma transição, ou uma sessão temática…). 

Caso contrário, a performance soaria achatada, como numa mera reprodução de arquivo 

midi. Enfim, ao intérprete compete o papel de interpretar (enfatizando pela redundância), e 

não apenas o de executar. 

 Vamos supor um simples caso para ilustrar esta questão. Ao pegar apenas dois sons 

avulsos, como as sílabas “ma” e “sa”, pode-se combiná-los sequencialmente de várias 

formas (ainda que seja mantida essa mesma ordem e não os repita), por exemplo: com 

acentuação paroxítona (ou tética) soaria “massa”, mas se a sílaba tônica fosse a última 

(oxítona, ou anacrústica) ficaria “maçã”. Poderia ser agrupamento a algo que vem antes, 

como em biomassa; ajuntada ao que vem depois, por exemplo, maçarico; ou ainda 

separada como em “dama sábia”. Mutatis mutandis, essa breve amostra serviu para ilustrar 

que duas notas também estão suscetíveis a serem organizadas das mais diversas formas 

(vale ressaltar que neste exemplo não quis sequer envolver o aspecto semântico, mas tão 

somente o sintático), ainda mais quando envolvidas a outros parâmetros sonoros, tais como 

a duração. 

 Portanto, acho que pode ser bastante enriquecedora uma abordagem em que o 

intérprete encare o texto musical como se o quisesse harmonizar com uma prosódia. Com 

isso, ele irá atribuir pontos de articulação de diversos graus no discurso (atribuindo, por 

exemplo, “sinais gráficos” correspondentes a vírgula, ponto e vírgula, ponto final, 

parágrafo, travessão), e definir diferentes funções desempenhadas (comparativas à 

“explicativa”, “aditiva”, “adversativa”, “interrogativa”, “exclamativa”, “conclusiva”, na 

gramática). Peter Hill diz que o entendimento e construção do discurso, via estratégias da 

narrativa, proporciona que a concepção estética seja guia e não, inversamente, 

condicionada de modo prévio pelo ato de tocar (2002). E Pedro de Alcantara (2011) 

menciona que analisar um texto prosodicamente significa descobrir quais elementos do 

texto (sílabas, palavras, versos e assim por diante, ou, no caso da música, notas, frases e 

seções de movimento) se combinam, como são articulados os grupos formados, e como 

cada elemento e cada grupo está repleto de movimento ou relaxamento. As ferramentas de 
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análise prosódica são, portanto, a integração, separação e direção. Para ele, um músico 

deve-se tornar um bom prosodista para “declamar música”. 

 

4. 2. 1. Definindo etapas de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: escolhendo as cartas do Violar com os comandos de ação que definem as etapas de 

trabalho (foto do autor) 
 

 O participante João escolheu o Estudo nº 4 de Heitor Villa-Lobos. Para definir as 

regras da prática, as condições iniciais, começamos dando uma olhada geral na partitura 

enquanto ouvíamos uma gravação, de modo conseguir identificar seus elementos, traçando 

um panorama da peça. Ele disse que se tratava de um estudo de acordes repetidos, quase 

todos com a densidade de quatro notas. Também mencionou a numerosa alternância entre 

fórmulas de compassos (2/4, 3/4, 4/4 e 5/4) e as muitas indicações de matizes dinâmicas 

(p, mf, f, ff, fff e cresc…). A partir dessas constatações, elencamos (correspondente ao 

cartão “escolher” na Figura 14) as cartas do Violar que tinham estes comandos e as 

dispusemos no tabuleiro. Após ordenar as cartas no tabuleiro, o resultado obtido foi uma 

hiperpágina contendo cinco condições, ou variáveis que delimitavam as regras do jogo. No 

canto superior esquerdo (destacado em amarelo na Figura 15), estava o dedilhado de mão 

direita que ele usaria para tocar os blocos. No canto superior direito (destacado em azul), 

ele posicionou as cartas relativas às diferentes fórmulas de compasso. As indicações de 

dinâmicas ficaram no canto inferior esquerdo (destacado em vermelho). O intuito dessa 

parte seria a de expandir a paleta dinâmica, calibrando bem os diferentes ataques nas 

cordas. No canto inferior direito (destacado em verde), ficaram os diferentes dedos da mão 

direita com a indicação de acento, de modo adquirir a independência entre eles, destacando 

várias combinações de notas e/ou intervalos (como notas melódicas, sons rugosos, tensões 

harmônicas). E no meio do tabuleiro, o (quase) losango representava todas as dezesseis 
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possibilidades (observe que há duas cartas repetidas) de usar quatro das seis cordas do 

violão. A disposição das cartas foi criteriosamente organizada, formando uma estrutura 

geométrica de padrão fractal, cujas linhas são replicadas periodicamente em outros níveis 

ou dimensões, e/ou as posições se espelham simetricamente. 

 A realização do exercício seria portanto o de misturar estes diversos comandos, 

transformando-os criativamente, por exemplo: fazer um compasso binário, nas primeiras 

quatro cordas, em ff, acentuando o dedo indicador; depois um compasso ternário, nas 

primeira, segunda, quarta e sexta cordas, em p, acentuando o dedo anelar; etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: hiperpágina com cartas do Violar contendo cinco condições para a prática do Estudo 

nº 4 de Villa-Lobos 
 

 Ao também adotar um procedimento semelhante, Samuel percebeu na já mencionada 

peça Appassionata, de Ronaldo Miranda, que a sequência de intervalos no compasso 3, 

formada por uma segunda menor ascendente seguida de uma terça menor descendente, 

gerava a “escala octatônica”55 (Figura 16) quando organizada linearmente. Segundo Fabio 

                                                
55 Essa escala também pode assumir diferentes nomenclaturas, como “escala de tom-semitom”, ou “escala 
diminuta”, conforme conhecida entre os músicos de jazz. Entretanto, em relação a estas duas últimas 
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da Câmara, essa escala é caracterizada pela alternância intervalar de segundas menores e 

segundas maiores, na disposição intervalar 1ª justa, 9ª menor, 10ª menor, 3ª maior, 11ª 

aumentada, 5ª justa, 13ª maior e 7ª menor (2008, 305–306). A escala octatônica é produto 

da combinação de “quaisquer dois acordes diminutos56 não enarmônicos” (Kostka 2006, 

31).  

 

 

 
Figura 16: escala octatônica (foto do autor) 

  

 O próprio compositor Ronaldo Miranda declarou que a Appassionata foi escrita em 

linguagem neotonal (Vieira 2010, 47), isto é, uma “música que é tonal, mas em que o 

centro tonal não é estabelecido através de um significado tradicional” (Kostka 1999, 102). 

No caso específico desta peça, é sugerido o centro tonal Lá menor, que no entanto não se 

estabelece plenamente a partir de encadeamentos harmônicos convencionais devido ao 

intenso uso de cromatismos e escalas octatônicas, especialmente no primeiro tema (Vieira 

2010, 47). 

 A partir dessas constatações, vislumbramos uma oportunidade de aprofundar o 

conhecimento desse novo material, não só teoricamente senão, e principalmente, na 

prática. Para se familiarizar à sonoridade caraterística da escala (Figura 17) e do arpejo 

diminuto (Figura 18) que lhe dá origem, propus a Samuel uma atividade que também 

incorporasse o aspecto rítmico. Isto é, cada nota da escala seria tocada com uma das 

células rítmicas (ilustradas na Figura 19). Assim, o parâmetro altura seria exercitado em 

combinação ao métrico. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
possibilidades de nomes, “vale comentar que o entendimento da octatônica como diminuta serve ao propósito 
de criar um vínculo mecânico com os acordes diminutos, cuja ambigüidade funcional a epistemologia da 
Zona Popular demonstra dificuldade de lidar. […] Como sempre determinamos uma função possível para os 
diminutos, sempre temos consciência sobre qual X7 o Xº está se referindo. Assim dispensamos o tipo “T – 
ST” e subentendemos apenas o tipo “ST – T”, sempre a partir do V grau” (Camara 2008, 306). 
56 Acorde simétrico formado pelo empilhamento de intervalos de terça menor. 
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Figura 17: Padrões de escala octatônica (foto do autor) 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 18: Padrões de Arpejo Diminuto (foto do autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 19: Montagem com cartas doViolar ilustrando padrões rítmicos extraídos dos quatro 

primeiros tempos do compasso 3 de Appassionata (foto do autor) 
 

 Tal como no caso das alturas, esse padrão rítmico também foi extraído da própria 
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peça. A Figura 20a ilustra o compasso 3 de Appassionata (adicionei apenas indicações de 

dinâmica e articulação em relação à partitura original). Depois, numa segunda versão 

(Figura 20b), a divisão colocada pela barra de compasso evidencia a separação entre dois 

materiais contrastantes (o primeiro deles, em “bloco”, nos quatro primeiros tempos e o 

segundo, em “linha”, no compasso ternário). No último exemplo (Figura 20c), um zoom é 

dado no antigo compasso quatro por quatro, re-escrevendo-se a métrica de acordo com os 

pontos de apoios por nós atribuídos à frase. Vale notar que as estrutura polimétricas daí 

obtidas são bastante semelhantes àquelas que José Eduardo Gramani denominou por 

“séries”, em seu livro “Rítmica” (1992). Isto é, joga-se com a subtração de colcheias na 

unidade de tempo (semínima, que vira colcheia pontuada, que muda para colcheia). 

Portanto, na proposta de exercício ilustrada na Figura 19, foram definidas 3 etapas: (i) 

tocando as figuras correspondentes ao máximo denominador comum entre elas (no caso, 

em semicolchias); (ii) em ataques no começo de cada grupo (unidades de tempos 

intercambiáveis); e (iii) de forma combinada, tal como escrito na peça. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20a: compasso 3 da Appassionata, de Ronaldo Miranda 

 

 

 

 

 

Figura 20b: divisão do compasso 3 da Appassionata 

 

 

  

 

 
Figura 20c: divisão dos quatro primeiros tempos do compasso 3 

 

 John Rink menciona que o emprego desse tipo de abordagem pode trazer as 
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seguintes vantagens: 

 
Um esquema métrico alternativo, por exemplo, latente no original, pode ser revelado 
reescrevendo-se a música com uma nova métrica nas partes relevantes, recolocando-se as 
barras de compasso se necessário, para deslocar certos pulsos e padrões associados que de 
outra forma permaneceriam escondidos (2007, 41).  

 
 Com este tipo de abordagem, intentámos que houvesse uma maior apropriação dos 

elementos da peça, vinculando-a mais intimamente à prática de exercícios, que por sua vez 

poderão oferecer benefícios de outras ordem que não só o mero adestramento motor. 

Cecília França reporta que “a educação musical deve propiciar uma variada gama de 

experiências musicais, ao invés de se concentrar exclusivamente na performance” (2000, 

60). No contexto aqui apresentado, entendo que o estudo da interpretação também pode 

facultar a apreensão de procedimentos composicionais57. Também Johann Sebastian Bach 

deixou registrado no frontispício da versão manuscrita de suas “Invenções e Sinfonias a 2 e 

3 vozes, BWV 772-801” ([s.d.]) que as competências de instrumentista e compositor 

deveriam ser trabalhadas conjuntamente. De maneira análoga, indaguei então quais seriam 

as maneiras de convergir os exercícios de aquecimento ao estudo do repertório. Por outras 

palavras, como fazê-los objetivar não somente o controle mecânico necessário para a 

execução musical, senão propiciar também – e desde o primeiro momento – a assimilação 

dos aspectos áudio-cognitivo, de uma forma que estimularia a expressão criativa? De que 

forma podemos convergir os exercícios de aquecimento ao estudo da peça escolhida? 

 
A prática, no entanto, deve contar apenas como um dos objetivos. Todo o perigo se resume à 
estreiteza do propósito: tocar as notas simplesmente pelas notas, sem um discernimento do 
jogo de forças que se dá na organização daquilo que se executa, abdicando de uma 
fundamentação consciente do que significa, por exemplo, do ponto de vista histórico ou 
sistêmico, ou de como as coisas funcionam e porque elas funcionam, é uma das limitações 
evidentes de um viés exclusivamente prático (Loureiro 2002, 132-133). 

 

 Por outras palavras, a sugestão de Eduardo Loureiro recai na importância de saber 

não só qual é a nota mas também o que ela representa dentro do sistema em que está 

inserida. Isto é, notas que formam frases e/ou acordes, que, por sua vez, compõem uma 

sucessão harmônica ou outra estruturas de ordem mais elevada (como uma zona tonal), e 

assim por diante. Ao empregar uma espécie de visão panorâmica, é possível identificar 
                                                
57 Penso também ser válido para o âmbito da música o comentário que Keith Devlin (2013) tece acerca do 
ensino de matemática, avaliando como redutor, a atitude de aprender apenas a aplicar fórmulas, sem 
entretanto deduzir sua lógica e contextos de uso. Destarte, reitera-se a importância de encarar uma peça 
musical não só como material para se tocar, senão também como escopo para desenvolver outras habilidades. 
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mais globalmente qual é o “vocabulário” utilizado, ou seja, em qual sistema se enquadra, 

relacionando as partes e não deixando nada “solto”. 

 Este fato parece estar em sintonia com estudos publicados na década de 1940 pelo 

psicólogo holandês Adriaan de Groot, ao comparar a percepção de principiantes e mestres 

enxadristas durante um jogo de xadrez. Ele inferiu que os mestres visualizavam a 

distribuição das peças em agrupamentos, o que podia ser comprovado pela alta velocidade 

com que eles podiam reproduzir uma determinada posição durante a partida, em 

contrastate com a dificuldade sentida pelos principiantes em fazerem a mesma ação, após 

terem observado o tabuleiro durante um mesmo período de tempo. Ou seja, os mestres se 

mostraram mais sensíveis a estabelecer relações entre as peças, reconhecendo recorrência 

de macro-padrões (gestalts), ao invés de computá-las uma-a-uma (Hofstadter 2013, 302; 

Jourdain 1998, 220). Assim, parece que “a inteligência depende crucialmente da 

capacidade de criar descrições de alto nível de arranjos complexos” (Idem, 303). 

 No âmbito da música, John Sloboda (2013, 3) também sugere indícios de que um 

obstáculo significativo para se atingir um bom desempenho performativo é decorrente de 

um conjunto de hábitos psicológicos muito arraigado em músicos, sendo que, talvez, o 

mais significativo dentre eles seja precisamente o foco estreito em cada nota, guiado pela 

preocupação excessiva em acertá-las com precisão o que faz com que seja desviada a 

atenção e compreensão global. Inclusive, esta percepção mais ampla parece acarretar em 

outros benefícios como uma boa leitura à primeira vista, uma vez que instrumentistas 

dotados desta aptidão parecem apoiar-se no reconhecimento de padrões em vez de lerem 

nota a nota (Waters et al. 1998). Parece, de resto, ser muito reduzida a probabilidade de se 

conseguir ornamentar espontaneamente sem que haja este tipo de entendimento prático das 

notas inseridas em um sistema. 

 Outro exemplo em que se pode conferir este tipo de procedimento foi na peça 

Rossiniana nº1, Op. 119, de Mauro Giuliani, escolhida por Clarissa. Conforme o nome já 

sugere, é uma obra que remete ao universo das óperas de Giachino Rossini, e que possui 

portentosa envergadura. Como só teríamos uma hora para poder trabalhar nela, 

aproveitamos a sua estrutura fragmentada (nós a compreendemos como escrita em forma 

de fantasia) para selecionar apenas três momentos.  

 Começamos pelo tema Andantino, exposto após a longa introdução. Julgamos que 

ele se desdobra em três variações, num gradual adensamento rítmico: o acompanhamento 

começa em semicolcheias, depois em sextinas e, na derradeira vez, em fusas (Figuras 21a, 

21b e 21c, repectivamente). A proposta era que se trabalhasse com o paralelismo de 
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intervalos de décimas na tonalidade de mi menor (usando as notas da escala harmônica). 

Além de trabalhar com o emprego desse material, a atividade proporcionaria frases, 

diferenciação entre planos sonoros (melodia x acompanhamento). As cartas do Violar 

foram então dispostas no tabuleiro com esses mesmos comandos (Figura 22), a saber: 

notas da escala, na primeira corda, para a melodia principal; notas da escala na quarta 

corda formando décimas paralelas; possibilidades de dedilhados de mão direita em função 

do ritmo empregado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21a, 21b e 21c: Variações do tema Andantino, em Mi menor, da Rossiniana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Cartas do Violar com padrões utilizadas no tema em Mi menor da Rossiniana (foto do 
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autor) 
 
 
 No segundo momento da peça, Maestoso (Figura 23), a tonalidade passou para Lá 

maior e a fórmula de compasso para 4/4. Tentámos montar com as cartas do Violar (Figura 

24) um esquema que trouxesse as seguintes características: alternância antifônica de dois 

estratos, ambos com ostinato em ritmo pontuado. Optámos por contrapor o baixo pedal na 

nota Lá com sextas paralelas nas duas vozes superiores. Colocámos ainda como diretriz, 

para aproximar da ideia da peça, que as frases deveriam ser curtas e que acabassem com 

appoggitura e sua consequente resolução. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Seção Maestoso, em Lá maior, da Rossiniana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 24: Esquema dos padrões utilizados no tema em Lá maior da Rossiniana (foto do autor) 
 

 Em Moderato (Figuras 25a e 25b), último dos três momentos escolhidos, Clarissa 

trabalhou com intervalos de terças paralelas na tonalidade de Ré maior, ao mesmo tempo 

em que realizava o acompanhamento do baixo revezando os primeiro e quinto graus. 

Novamente, o modelo (Figura 26) apontava o que foi proposto a ser feito (decisão das 

notas e métrica); onde deveriam ser encontrados (cordas – segunda coluna); e como 



 

99 

realizar-se-ia (os dedos envolvidos – primeira coluna à direita). Em um outro momento, 

quando todas essas caraterísticas já estivessem sido bem assimiladas, poderia ainda incluir 

mais detalhes utilizados na peça, tais como cromatismos de passagem e bordaduras 

cromáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25a e 25b: Seção Moderato, em Ré maior, da Rossiniana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

Figura 26: Esquema dos padrões utilizados no tema em Ré maior da Rossiniana (foto do autor) 
 

 Recapitulando, para além da discussão em torno da interpretação da obra, 

envolvendo aspectos de concepção, metodologia de trabalho e percepção, o objetivo dessas 

atividades passava primordialmente por realizar “improvisações semi-estruturadas” e 

elaborar arranjos a partir da elementos recortados do próprio repertório, e cujo suporte foi 
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dado por meio de uma notação musical não convencional (Santiago 2006, 60). Ou seja, em 

um primeiro momento os alunos identificavam e abstraíam alguns padrões (métricos, 

escalares, estruturais, fraseológicos, planos sonoros, ostinatos rítmicos do groove de 

acompanhamento) constitutivos do material musical da peça. Numa segunda fase, eles os 

transformavam (variando ritmo, dinâmica, agógica, articulação, timbre, contorno 

melódico, intervalos harmónicos) e / ou os contrastavam com materiais distintos. Assim, o 

intuito era o de aproximar os exercícios às peças escolhidas, sem perder de vista a 

importância de sempre exercitar o lado criativo e experimental. Cecília França consente a 

relevância deste tipo de prática em dois momentos: 

 
A empatia com estilos preferidos pode permitir um envolvimento maior dos componentes 
intuitivos e assimilativos na performance. Não é surpreendente que, em vários casos, os 
alunos tenham tocado suas composições de uma maneira mais sensível e musicalmente 
consistente do que as peças de seu repertório tradicional de piano. Ao executar suas próprias 
composições, eles estão tocando algo tecnicamente apropriado para seus dedos e 
expressando seu próprio pensamento musical, com suas formas, expressividade e 
significado: eles têm a oportunidade de “falar” por eles mesmos (2000, 58). 

 
[…] a experiência integrada nas três modalidades [composição, apreciação e performance] 
pode intensificar o processo de desenvolvimento musical dos alunos.  A apreciação 
enriquece o repertório de possibilidades expressivas sobre as quais, através da composição, 
os alunos podem agir criativamente, transformando, reconstruindo e reintegrando idéias em 
novas formas e com novos significados (Idem, 60).  

 

O seguinte comentário de Keith Swanwick parece contribuir nessa questão: 

 
A aprendizagem torna-se muito mais fácil quando a questão motora é abordada sob diversos 
ângulos. Se eu toco uma peça de uma mesma maneira, talvez num só andamento e com um 
só tipo de articulação – então é provável que quando algo inesperado acontecer, as coisas 
“andem ao sabor do vento” e tudo possa dar errado. Mas se eu tiver praticado alterando o 
caráter expressivo, alterando a velocidade, a acentuação, e os níveis de intensidade, então é 
provável que não apenas minha técnica tenha melhorado, mas também que as chances de 
uma performance mais interessante tenham aumentado (1994, 8). 

 

 Segundo John Rink, outro benefício advindo dessa prática seria o de, aprofundando a 

consciência relativa à peça, aumentar a segurança, atenuado os efeitos de ansiedade (2007, 

29). Isso porque a memória cognitiva passaria a atuar de forma mais operante, associando-

se à cinestésica, auditiva e visual. Maximizar o conhecimento do material utilizado em 

cada trecho não somente teria serventia para o intérprete resolver problemas de eventuais 

lapsos de memória (os temíveis “brancos”), como ainda daria mais liberdade para 

ornamentar e jogar com outras variações em momentos de ritornellos e cadenzas, por 



 

101 

exemplo. Portanto, ele argumenta que as ferramentas analíticas envolvidas neste 

procedimento não são concebidas de forma independente, para só então serem aplicadas à 

interpretação, senão que elas já são parte integral do processo performativo (Idem, 27). 

Logo, elas atuam como “técnicas beneficiárias”, na medida em que não são “consideradas 

como finalidade, mas sim como um meio de enriquecer a consciência do processo 

musical” (Idem, 31). 

 A importância do trabalho conjunto de análise / recriação também é assinalada por 

Eduardo Loureiro. A partir do modelo proposto por Andreani, em seu “Anti-Tratado de 

Harmonia” de 1979, a análise poderia servir como elemento intermediador para 

proporcionar a identificação de padrões e elementos constituintes da linguagem musical do 

compositor escolhido. O estudo dessas características “levará à definição das constantes, 

das particularidades e das singularidades de cada criador” (Loureiro 2002, 112). Uma vez 

estabelecidos esses fatores e o perfil da obra analisada, procurar-se-á então definir com 

bastante nitidez as regras do jogo para, em seguida e a partir delas, elaborar possíveis 

desenvolvimentos capazes de originar “uma nova obra, ou fragmento de obra que, como 

conseqüência do processo, permanecerá visceralmente ligado à matriz inicial” (Idem, 

Ibidem). Destarte, a proposta de associar o par análise / recriação não só é de grande 

interesse como “parece figurar como um dos componentes indispensáveis de um ensino de 

instrumento que se queira vivo e orgânico. O contato direto com a obra desloca o ensino 

para uma dimensão viva e a tentativa de recriação introduz o fator criatividade, nesse caso 

ancorado em referênciais históricos consistentes” (Idem, Ibidem). Vale ressaltar que a 

proposta não se limita a reconfeccionar meras cópias, mas à “compreensão dos aspectos 

fundamentais da linguagem pela via analítica e o seu reaproveitamento pela criatividade do 

aluno” (Idem, 193). 

 O ato de intencionalmente se apropriar de elementos da obra e, a partir deles, 

elaborar “arranjos”, fez com que os alunos adquirissem um maior grau de identificação 

com o resultado obtido, além de instigar o aspeto lúdico decorrente de uma atitude 

exploratória. Este tipo de atividade é preconizada por Flavio Barbeitas (2000), que aponta 

que a desconstrução e a recriação deveriam ser dois procedimentos imprescindíveis em 

todo e qualquer processo de interpretação de uma obra, e por Ana Lúcia Louro e José 

Aróstegui, ao dizerem que “faz parte da tarefa dos professores de instrumento fornecer aos 

estudantes as ferramentas para desconstruir suas músicas favoritas” (2004, 52) de modo 

que eles as sintam como parte deles mesmos. Parece que os benefícios advindos desse tipo 

de experiência, em que há manipulação direta com os significados inerentes das peças e 
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que são normalmente associadas às práticas informais, outrossim podem ser extendidos ao 

repertório clássico, uma vez que contribuem para ampliar as capacidades de escuta dos 

alunos (Couto 2009, 102). Cecília França também respalda as vantagens de confluir 

interpretação e composição musical, podendo esta otimizar inclusive a qualidade daquela: 

 

A empatia com estilos preferidos pode permitir um envolvimento58 maior dos componentes 
intuitivos e assimilativos na performance. Não é surpreendente que, em vários casos, os 
alunos tenham tocado suas composições de uma maneira mais sensível e musicalmente 
consistente do que as peças de seu repertório tradicional de piano. Ao executar suas próprias 
composições, eles estão tocando algo tecnicamente apropriado para seus dedos e 
expressando seu próprio pensamento musical, com suas formas, expressividade e 
significado: eles têm a oportunidade de “falar” por eles mesmos (2000, 58). 

 

 Este tipo de abordagem realizado com o Violar é ainda bastante semelhante ao 

processo de collage, que consiste em um ato entrópico e lúdico de criação, e que inclui as 

etapas de seleção, ordenação e montagem de elementos apresentados a priori de maneira 

desconstruída. A manipulação da collage está alicerçada diretamente no fazer, incita 

desmembramentos infinitos (Cohen 2002, 60–64), e “reforça também a importância do 

colador […], que passa a ser o elemento preponderante do processo” (Idem, 64). Conforme 

defende Jacob Bronoswski (1983, 25 apud Zamboni 2001, 59), o fundamento da arte reside 

justamente na manipulação pessoal da linguagem, no dom de recriar as imagens que nos são 

oferecidas de um modo próprio e diferente. Este ponto de vista é amparado por Silvio 

Zamboni, que diz: 

 
[…] qualquer rearranjamento de fatores existentes é, por si só, uma forma de criação, pois um 
ordenamento, desde que seja original, passa a constituir algo inédito no qual houve a criação, 
já que sem esse o inédito não existiria. (2001, 30) 

 

 Clarissa aponta ainda que o disposição visual do Violar a ajudou: “basta olhar e o 

pensamento é logo diferente. Torna as coisas muito mais fáceis… torna uma coisa difícil 

fácil, e isso é sempre o ideal” (Clarissa).  

 Na sessão em que trabalhei com ela a peça Maria, de Francisco Tárrega, comecei por 

perguntá-la sobre o que ela sabia de uma “Gavota” (indicação dada no cabeçalho da 

partitura). Ela respondeu apenas que se tratava de uma dança. Apesar da vasta diversidade 

                                                
58 De acordo com João Duarte Júnior (2003, 14; 45) a Beleza não é algo, mensurável, quantificável e 
normalizável, intrinsecamente associado a um objeto. Antes, ela diz mais respeito à forma como nos 
relacionamos com ele. A Beleza está portanto nesta relação entre sujeito e objeto. 
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de tipos na literatura, o dicionário Grove descreve que a gavotte estilizada costuma estar 

em compasso binário simples, ter um andamento moderado, e que muitos teóricos a 

atribuem o afeto de “alegria moderada, agradável, suave, evitando extremos de expressão 

emocional”. 

 Ao observar outra Gavota, o movimento Gavotte en Rondeau, da Partita nº 3 para 

violino solo em Mi maior, BWV 1006 (Figura 27), de Johann Sebastian Bach, percebe-se 

que o ritmo, da anacruse inicial até a nota longa de suspensão no segundo compasso, é 

exatamente o mesmo em ambas peças (mantendo-se, evidentemente, a proporção entre as 

diferentes unidade de tempo – mínima e semínima). Também as dimensões das frases 

seguem a métrica de quadratura, e as melodias de todas as duas são caracterizadas por 

apresentarem notas repetidas e muitos saltos. O balanço da dança poderia então ser dado 

por uma articulação mais saltitante e pela acentuação em contratempo no momento 

cadencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 27: Partitura da Gavvotte en Rondeau, da Partita nº 3 para violino solo em Mi maior, BWV 

1006, de Johann Sebastian Bach 
 
 Após averiguarmos estas características de ordem geral, sugeri que Clarissa 

observasse a recorrência de certos materiais constitutivos, que poderiam contemplar desde 

a identificação da escala (tonalidade), passando por momentos de diferentes cargas 

emocionais, à delimitação de frases (repetições, transformações e contrastes). Ela percebeu 

a utilização de padrões ritmo-melódicos nos compassos 17-18; 20-21; e 22-25 (vide 

marcação em azul na Figura 29). Os primeiros nada mais eram do que a inversão deste 

último, sendo que, em todos eles, havia o movimento de duas notas diatônicas em um 

sentido, seguido de um salto de terça a ele oposta. A partir daí, fizemos o seguinte 

exercício de aquecimento usando os seguintes padrões extraídos da própria peça: contorno 

melódico, figura rítmica em semicolcheia, métrica binária, condução dinâmica, escala 
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menor melódica quando ascendente e natural quando descendente59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 28: escala praticada segundo padrão extraído da peça Maria (foto do autor) 
 

 Para alcançar uma maior familiaridade e consequente desenvoltura para com a peça, 

Clarissa e eu considerámos que seria de fundamental importância praticar em separado os 

diferentes estratos, que nessa peça foram identificados como linhas melodicas (canto 

principal e contracantos) e complemento harmônico. Daí cogitámos que nem sempre é 

preciso tocar todas as notas escritas na partitura para poder satisfazer a vontade de tocar 

uma determinada peça. Com inventividade, podem-se elaborar arranjos que dividam os 

papéis, que simplificam os esforços de cada um sem entretanto deixar a peça total menos 

complexa.  

 O uso do canto também foi percebido como um dispositivo de grande contribuição 

para auxiliar a definir a articulação e a condução dinâmica/agógica do fraseado, respiração 

entre frases, tipos de ataques, timbres. 

 Clarissa assinalou que a primeira parte dessa miniatura de Francisco Tárrega 

consistia basicamente na exposição do material temático, apresentado em duas frases: uma 

antecedente (supensiva) seguida de outra consequente (conclusiva). Ela ainda reforçou seu 

argumento dizendo que o desfecho dessa pequena seção estava assinalado pela indicação 

de barra dupla.  

 Dando sequência à parte seguinte, Clarissa observou que o inciso, anacrústico e de 
                                                
59 Entendendo aqui que as elevações do 6º e 7º graus sejam mantidas na figuração descendente da menor 
melódica, e não que esta escala desça enquanto menor natural. Esta conceituação é amparada por Fabio da 
Camara (2008, 174–176). 
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três notas, que havia começado a música era novamente enunciado, entretanto, dessa vez 

sugerindo a tonalidade de Dó maior. Em tom de comentário, perguntei se ela sabia que 

esse desvio momentâneo da rota harmônica poderia ser denominado como “inclinação” 

(procedimento também conhecido por “modulação passageira”), dado que prescindia a 

consequente confirmação do novo tom como seria de pressupor numa modulação 

propriamente dita (Camara 2008, 246–247). Assim, ela avaliou que esse segundo evento 

deveria ser merecedor de receber uma intenção diferenciada. Por apontar para um colorido 

polarizador Maior – que subjetivamente a remeteu à ideia de “expansão e luz” –, Clarissa 

optou que a mudança do modo tonal fosse acompanhada por um timbre mais claro (em 

contraste com o dolce, prescrito no início, que vinha imperando durante a parte em Lá 

menor). Acrescentei uma possível sugestão imagética a essa passagem: concebê-la como o 

vislumbre de uma alternativa aos problemas que até então acometiam o eu-lírico (Maria?), 

algo como se fosse prosódicamente proferido: “mas e se…”. Essas reticências permanecem 

no ar, inconclusas, e seriam então preenchidas por outro humor, podendo ser representado, 

numa conjuntura operística, talvez por um trecho orquestral. Para evidenciar essa intenção, 

ela buscou uma sonoridade aveludada, emulando o “choro” de um violoncelo. Esse último 

caráter seria como uma persistência de levar as coisas para baixo (assim como houvera a 

predominância de movimento descendente na primeira parte), como se a protagonista não 

conseguisse se desvencilhar de seu viciado meio. Uma nova tentativa foi empreendida, 

contudo com menos energia e convicção.  

 Foi ainda observado os dois acordes que faziam o acompanhamento durante o 

primeiro tempo do compasso 20. Estando o aparente acorde de primeiro grau na segunda 

inversão (quinta no baixo) nós, neste contexto,  o analisamos como uma dominante do tipo 

D4/6. Essa interpretação se baseia no entendimento que os intervalos de quarta e sexta 

funcionam como dupla apojatura da terça e da quinta do acorde, respectivamente, 

resolvidos nesse exemplo na segunda colcheia. De fato, foi assim que o acorde de 

dominante com quarta e sexta foi estabelecido historicamente: “como um embelezamento 

melódico da dominante, enriquecendo e estendendo as cadências” (Camara 2008, 218). 

Portanto, essa escolha fez com que Clarissa optasse por acentuar a primeira colcheia do 

par. 

 Dando prosseguimento à interpretação dos episódios da peça, deparámos com uma 

progressão ascendente do padrão invertido já identificado anteriormente. Este trecho foi 

entendido como se a protagonista, não admitindo em seu íntimo que desistir fosse uma 

opção, desse então um derradeiro ímpeto de esperança e se impregnasse de confiança. 
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Entretanto este arroubo não ocorre de forma premeditada, mas quase que fortuitamente, 

começando um tanto recatado, e gradualmente empolgando (crescendo e accelerando) até 

atingir o ponto culminante com grandiosidade. Foi frisado aqui a importância de bem dosar 

a agógica e a dinâmica para preparar a fermata e atingir o fortíssimo. 

 A esse material seguiu-se a alternância de uma ideia melódica contraposta por 

arpejos, entendidos como de cariz tipicamente instrumental. Esta breve melodia é então 

repetida oitava abaixo (saindo do registro de contralto, em que a melodia principal se 

encontra no resto da peça) em eco, como se fosse um resquício de lembrança. Aqui vale 

abrir um breve parêntese para melhor escrutinar a primeira sequência de acordes 

(compassos 28-30), realizada tal qual uma cadência frígia. Também conhecida como 

cadência andaluza, ela consiste em uma progressão harmônica muito comum na música 

flamenca, ainda que remeta originariamente ao período renascentista. É compreendida por 

quatro acordes da escala menor, nomeadamente, os graus I - VII - VI - V7 (em Lá menor, 

seria: Am - G - F - E7). Ainda que seja deveras empregada como estrutura de ostinato (por 

exemplo, nas variações da célebre Chaconne da Partita para violino solo nº 2, BWV 1004 

de Johann Sebastian Bach, como tetracorde descendente do lamento (Pena e Bertelli 2006, 

93–94) é também utilizada, tal como sugere o nome, como uma cadência propriamente 

dita, aplicada, não obstante, a um contexto tonal (e não modal), em que se dirige à 

dominante. Esta característica evidencia uma influência mouresca (também passível de ser 

constatada em outras obras da autoria de Tárrega, como Danza Mora e Capricho Árabe) 

típica do movimento estético conhecido como Alhambrismo, vertente do nacionalismo 

novecentista espanhol que idealizava romanticamente seu passado (Sobrino Sánchez 

2008). 

 A transposição de um trecho melódico, elevada em um tom, acompanhada por uma 

marcha harmônica em crescendo, conduz ao ponto culminante da peça. Sugerimos que 

após este paroxismo se abate um clima de desolação (meno nosso e libre), como se todos 

os esforços tivessem sido gastos em vão. Quase que sem saída, o motivo para cima 

desembocando no brilho do acorde de sexta Napolitana sugere o surgimento de uma “luz 

ao fim do túnel”, uma derradeira chance de reversão. A sonoridade peculiar deste acorde é 

explicada pelas seguintes características: “acorde maior proveniente do modo Frígio, cuja 

fundamental é o 2º grau abaixado da tonalidade” (Camara 2008, 138). Ele possui função de 

subdominante e é normalmente disposto na primeira inversão. Portanto, o intervalo que lhe 

é peculiar, conferindo inclusive o nome ao acorde, está entre as notas do baixo (terça) e a 

fundamental. Para ressaltar o efeito mencionado, cogitámos que seria conveniente arpejá-
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lo de forma bem esparramada.  

 Percebemos a Codeta em pizzicato como passos: diante da calmaria, nossa 

protagonista imaginária começa por evadir sorrateiramente até alcançar um ritmo 

desenfreado de fuga da condição que o assola, terminando em um incontido grito de 

libertação. A pausa final com fermata mantém a tensão por mais algum tempo, retendo 

ainda a expectativa. 

 Toda esta minuciosa descrição, elucubrada em parceria com Clarissa, teve o seguinte 

propósito. Acredito que uma grande parcela do repertório abre margem para se elaborar 

uma espécie de libreto, em que, a partir da identificação da textura, tonalidade, seções, 

enredo narrativo, dentre outros, são definidos a quantidade de personagens envolvidos, a 

personalidade arquetípica de cada um deles, o caráter da trama, dentre outras coisas. Deste 

modo, uma indicação prescrita pelo compositor na partitura, como um simples rallentando, 

não se reduziria (enquanto verbo) apenas a uma ação objetiva que visa certo resultado, mas 

antes manifestaria (também enquanto adjetivo) a repercussão emocional subjetiva 

propulsionada por aquele estado. Ou seja, no exemplo aqui usado, o rallentando seria mais 

do que um gradual alargamento temporal entre os ataques, podendo desdobrar-se em uma 

miríade de motivações que evocam diferentes conteúdos emocionais. Deixo abaixo 

algumas metáforas para exemplificar justificativas possíveis de atribuir a este comando 

agógico: 

 

- Dar ênfase e melhor explicar (gesto ativo do emissor); 

- Observação (gesto ativo do receptor): como quando se diminui e mantém uma 

velocidade mais baixa ao entrar em um estacionamento à procura de vagas; 

- Cautela: em auto-estradas, quando há a indicação de “dê preferencia a”, diminui-se a 

velocidade e depois volta-se a acelerar retomando o estado de inércia (velocidade 

inicial); 

- Atenção: como quando deparamos a indicação de trânsito “pare”, em que calculamos 

um cessar de movimento total, calculado e gradual; 

- Reflexo: parada brusca e instantânea condicionada por um acidente ou sensação de 

pânico (como quando se quer evitar o choque em uma situação que alguém se interpõe 

subitamente em frente a algo se deslocando a alta velocidade); 

- Cansaço: como um Sísifo, quando há dificuldade em empurrar algo pesado monte 
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acima. Ou seja, neste caso há um aumento do esforço; 

- Esmorecendo: as limitações impostas pelas circunstancias impelem minimizar o 

dispêndio de energia; 

- Relaxamento: neste caso, diminui-se deliberada e passivamente (isto é, não se faz nada, 

mas deixa-se de fazer) o gasto de energia; 

- Saborear: é uma parada estendida (como quando picamos a comida em pedaços menores 

para podermos melhor degustá-la, ou, ao deixar a namorada em casa, que vamos bem 

lentamente para curtir cada instante); 
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Figura 29: Partitura com melodia e harmonia cifrada de Maria, Francisco Tárrega (foto do autor) 
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 Em outra situação, buscou-se convergir à aula de instrumento conteúdos que 

normalmente são atribuídos a outros domínios, tais como História e Análise e Contraponto, 

de modo que a interpretação pudesse ser potencializada com aspectos estilísticos60. Foi o 

caso da Fuga, segundo movimento da Suíte nº 2 em Lá Menor, BWV 99761, peça escolhida 

por Mariano. 

 De forma muito simplificada, uma fuga consiste em uma peça musical escrita ao 

estilo contrapontista, cuja gênese remete ao período Barroco. Isto é, o entrelaçamento das 

várias vozes, independentes do ponto de vista rítmico, gera uma textura polifônica que é 

permeada por sucessivas imitações de uma figura temática denominada sujeito. 

 Posto isso, o primeiro ponto que achamos por bem definir era a quantidade de vozes 

que compunham essa trama. Foram identificadas três, cujos registros que nos pareceu mais 

adequados de acordo com a tessitura seriam os de contralto, tenor e baixo. 

 O passo seguinte foi o de dar uma visão panorâmica na partitura e perceber a forma 

como poderíamos estruturá-la. Mariano apontou três seções, na qual a última era a 

repetição à primeira (A-B-A), podendo, portanto, ser qualificada como uma Fuga da Capo. 

Além disso, ele também notou a possibilidade de a classificar como fuga tripla, uma vez 

que ela possui três sujeitos que são desenvolvidos simultaneamente. Nesse entrelaçamento, 

o segundo sujeito já se combina ao primeiro logo no início, apresentando-se enquanto 

contra-sujeito deste. 

 Num próximo patamar, Mariano observou que todos esses três sujeitos têm como 

característica comum serem “acéfalos” e também que a primeira apresentação de cada um 

se dava em quatro compassos imbricados entre si (01-04; 02-05; 04-07). 

 Seguimos aprofundando no entendimento de cada um desses sujeitos: Mariano 

separou o primeiro sujeito (tema) em dois motivos de cinco62 notas cada: um primeiro 

escalar diatônico, e o segundo cromático. Propus neste ponto uma comparação a certas 

                                                
60 Sendo vigilante às considerações que Jorge Coli (1995), e Antólio Lopes (2010), Richard Taruskin (1995) 
por exemplo, tecem sobre como a ideia de estilo é discursivamente forjada. 
61 Três observações acerca das informações fornecidas neste título: (i) A partitura está originalmente escrita 
em duas pautas (o que sugere que era para um instrumento de teclas) e na tonalidade de Dó Menor; (ii) a 
numeração, de 1 a 4, deste ciclo de suites foi feita por Hans Dagobert Bruger, em 1921, quando da primeira 
edição delas para guitarra; (iii) a sigla BWV é a abreviação de “Bach Werke Verzeichnis” (ou “catálogo das 
obras de Bach”), que é uma lista temática (e não cronológica) feita por Wolfgang Schieder em 1950. 
62 Eduardo Fernández (2003, 41) indica toda uma simbologia associada ao número 5 que perpassa a 
construção desta obra. Além dos já mencionados, cita ainda como exemplo a quantidade de movimentos 
desta Suite, e a quantidade de repetições em certas sequências (ex: compasso 88-92). 
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figuras retóricas 63 : a anábase 64  (linha melódica ascendente) que, segundo Eduardo 

Fernández (2003, 40–41), pode ser interpretada alegoricamente como a vocação da 

humanidade para atingir a apoteose (ascensão para “tornar-se deus”). Entretanto, a 

exclamatio (grande e inesperado salto melódico) descendente em sétima maior (saltus 

duriusculus, pois forma um intervalo melódico dissonante) simboliza icônicamente a 

grande queda da humanidade: o “pecado original”. Ela conduz ao segundo motivo, 

realizado em passus duriusculus (dissonância gerada pela alteração dos graus conjuntos de 

uma escala tonal, aumentando a carga dramática da passagem), que representa o sofrido 

esforço da humanidade, agora imperfeita, para continuar este movimento de ascese. 

 Continuando sua análise, Mariano constatou que o segundo sujeito, sobreposto ao 

motivo consequente do primeiro sujeito, está baseado na retrogradação do motivo 

antecedente. Em coerência com o raciocínio anterior, complementei-o dizendo que seria, 

portanto, uma catábase (linha melódica descendente). Elocubramos a partir daí, que a ideia 

de haver uma outra voz, em tonalidade distinta da primeira e se movimentando em sentido 

contrário, poderia ser entendida naquele paralelo teológico proposto por Eduardo 

Fernández, como metáfora da tentação de se separar do divino65. Inclusive o intervalo de 

trítono (diabolus in música), que aparece no embate entre os primeiro e segundo sujeitos, 

seria outro elemento que reforçaria a interpretação vislumbrada.  

 Acerca da identidade do terceiro sujeito, Mariano reconheceu nele as seguintes 

características: salto de quarta ascendente, síncope e bordadura descendente em 

semicolcheias. Comentei com ele sobre a remissão que esse sujeito fazia ao movimento 

inicial da cantata Num komm, der Heiden Heiland (Agora venha, Salvação dos gentis), 

BWV 62. Tomando o conteúdo do texto mencionado no coral, não seria muito descabido 

aludi-lo, ainda naquela exegese hermenêutica, à redenção via o sacrifício de Cristo (tal 

qual, mais uma vez, já fizera Eduardo Fernández). 

 Assim como no exemplo dado anteriormente em Maria, mais do que enfatizar que o 

aluno aprendesse a colocar os dedos nos lugares certo, meu intuito nessa proposta de 

trabalho foi novamente o de permitir que a imaginação dele ficasse desimpedida para 

                                                
63 “[…] a Retórica evidenciava sempre o caráter de convenção em jogo, justamente pela exposição de 
preceitos tanto para a invenção quanto para a audição. Os procedimentos eram dirigidos ao falante e ao 
ouvinte, fornecendo-lhes regras para inventar, dispor, ornar, teatralizar as falas, além de critérios de 
julgamento” (Hansen 2006, 51). 
64 Os termos em itálico, a partir deste até o final desta seção, foram extraídos do artigo de Vanessa Vargas 
Pena e Letícia Bertelli (2006). 
65 Segundo José Miguel Wisnik (2002, 82–83), diabo – em oposição ao símbolo, que é o que une – é aquele 
que divide. 
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divagar, atribuindo significados pessoais à música, de forma a melhor apropriá-la.   

 No esquema abaixo, deixo uma análise formal66 em tópicos que fizemos desta peça: 

 

- Seção A (compassos 01-49): 

1) Exposição: esta parte tem a função de anunciar as teses fundamentais que sustentarão o 

discurso (propositio). (compassos 01-21) 

1.1) Apresentação dos três sujeitos (narratio). (compassos 01-0767) 

1.2.1) O primeiro sujeito (chamado aqui de tema) é respondido no quinto grau pelo 

contralto. Todas as três vozes entram em cena. (compassos 7-11) 

1.2.2) Várias aparições do terceiro sujeito em elipse68 harmônica. (compassos 11-17) 

1.3) O tema (primeiro sujeito) é exposto em todas as vozes. Esta parte é concluída em uma 

cadência na tônica. (compassos 17-21) 

2) Desenvolvimento: a tese é defendida com argumentos que confirmam seu ponto de vista 

e refutam aqueles que os contradizem (confutatio). (compassos 21-42) 

2.1) Episódios feitos com representações dos primeiro e segundo sujeitos. O terceiro 

sujeito conduz ao tom vizinho de Mi menor. (compassos 21-27) 

2.2) Aparição de mais sequências, construídas a partir de fragmentos alterados, que 

embocam na tonalidade de Dó maior. diminuição rítmica (emprego de figuras com valores 

mais curtos - semicolcheia). (compassos 27-35) 

2.3) Fragmentos melódicos derivados do segundo sujeito são alternados antifonicamente e 

interrompidos por breves silêncios, como se fossem suspiros (suspiratio). Segue uma 

cadência interrompida (interrogatio) e um trecho de baixo pedal na subdominante. 

(compassos 35-42) 

3) Recapitulação: depois do debate, em que foi explicitada a solidez dos argumentos, 

retorna-se à tese fundamental (confirmatio). Nela, o ponto de vista original é re-exposto, 

porém, valendo-se de uma carga afetiva ainda maior. O clímax da tensão é atingido na 
                                                
66 John Rink diz que o “conhecimento analítico deve certamente ser utilizado como suporte de uma 
performance se ele facilita o entendimento da peça, mas não é de jeito nenhum a única maneira através da 
qual se penetra uma peça; às vezes, a ‘intuição informada’ é suficiente” (Rink, 1990: 328 apud Madeira 
2013). E, em Mariano, essa “intuição informada” parecia ser bastante desenvolvida. 
67 Apenas até as notas que são atacadas na cabeça deste último compasso. Vale lembrar que, em geral, as 
estruturas fraseológicas que compõem esta peça são acéfalas, portanto, só começo a contá-las a partir da 
segunda colcheia do compasso inicial assinalado. 
68 “A referência a tal forma geométrica não é casual: ela é a que melhor representa os elos de uma corrente, 
caracterizando bem as conexões dessas cadeias de dominantes” (Camara 2008, 146). “De fato, o tipo mais 
comum de elipse é a cadeia de dominantes, como em A7 – D7 – G7 – C7, etc. Consideramos como um caso 
alternativo de resolução das dominantes porque uma nova instabilidade se instaura no momento de cada 
resolução” (Idem, 210). 
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Coda, onde há entradas em stretto, em que o sujeito inicia em uma voz antes de concluir na 

outra. A distribuição do sujeito 1 em mais de uma voz, via falsa relação entre o tenor e o 

contralto, evita a “queda” em sua última aparição. Segue uma cadência conclusiva no 

acorde de tônica. (compassos 52-49) 

- Seção B (compassos 49-109): 

As teses (sujeitos) voltam a ser enfatizadas por meio de ornamentação (variatio), 

alternando-se com momentos de menor densidade dramática (divertimentos). 

 

 Conjuntamente, cogitamos também que a seguinte sugestão de estudo separando as 

diversas partes (assim como em Maria, no exemplo anterior) poderia trazer mais segurança 

ao se aprofundar na familiaridade com a peça: 

 

- Tocar e / ou cantar (ora junto, ora separado) cada uma das três vozes; 

- Tocar duas vozes cantando uma delas (fazer todas as 6 possíveis combinações);  

- Tocar as três vozes cantando uma delas (fazer todas as 3 possíveis combinações); 

- Tocar uma voz e cantar outra (fazer todas as 3 possíveis combinações); 

- Tocar duas vozes e cantar a restante (fazer todas as 3 possíveis combinações). 
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Figura 30: Partitura a três vozes da Seção A da Fuga, BWV 997, de J. S. Bach, montada em sessão 

de trabalho da pesquisa (foto do autor) 
 

 Não gostaria de encerrar essa seção sem uma derradeira observação: o participante 

João comentou que costuma ter abordagens distintas dependendo de cada repertório com 

que vai trabalhar. Deu como exemplo o fato das obras do compositor Johann Sebastian 

Bach demandarem, para ele, um maior aprofundamento, necessitando de um grande 

arcabouço teórico. Respaldou sua opinião com o argumento que as obras de J. S. Bach 

trazem referenciais que excedem o âmbito da partitura. Uma das práticas que enumerou 

para melhor se contextualizar e ampliar seu corpus teórico seria a ler fontes documentais 

da época e de ouvir peças afins, escritas pelo compositor para outras formações, para ter 

“influências fidedignas do estilo”. Indaguei-o então sobre qual seria o motivo de que esse 

tipo de procedimento deveria ser um apanágio exclusivo ao repertório bachiano. É claro 

que as diferenças provenientes das distâncias geográfica e cronológica podem implicar 

num estudo comprometido para melhor se compreender os conceitos próprios daquele 

contexto, mas todas as épocas e localizadades –  inclusive a nossa –  possuem suas próprias 

idiossincrasias. Peguemos alguns outros exemplos das peças aqui escolhidas para sugerir 

modos de como essa abordgem também pode ser aplicada em outros contextos. A 

Apassionata de Ronaldo Miranda foi composta com estreita proximidade temporal do 

Concertino para Piano e Orquestra de Cordas (1984 e 1985-1986, respectivamente). 
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Ambas peças possuem caraterísticas bastante afins, como copiosas mudanças de compasso, 

conforme foi visto anteriormente nesta mesma parte. As Cinco Bagatelas (1971), escolhida 

inclusive pelo próprio participante João, recebeu uma segunda versão para orquestra do 

compositor William Walton e rebatizada como Varii Capricci (1976). As canções Soneto, 

Op. 21, nº 3, Valsinha do Marajó e Verperal, foram todas transcrições adaptadas da 

formação original para canto e piano. E Ojos Brujos foi um arranjo que o compositor 

cubano Leo Brouwer fez a partir da canção homônima de seu conterrâneo Gonzalo Roig. 

Portanto, essas outras versões podem inspirar no caráter do texto literário, andamento, 

inflexões das sílabas tônicas, coloridos timbrísticos, tipos de ataque, articulações, frases, 

dentre outros. 

 
4.3 Aguçar a percepção (auditiva, cinestésica-corporal, mental) 
 

 Nesta seção, pretendo tratar das formas de monitoramento avaliativo da prática. Não 

penso que devemos restringir o conceito de percepção na perfomance apenas ao sentido da 

audição (esta, por sua vez, não entendida somente enquanto um treinamento auditivo, 

como no reconhecimento e nomeação intervalar), mas sim extendê-la também a sensações 

cinestésicas, consciência postural e estados mentais. 

 
4.3.1 Aguçando a percepção auditiva 
 
 Samuel avalia que, para ele, o acompanhamento do professor se faz mais necessário 

para auxiliar a “buscar, correr atrás da informação […] e, principalmente, na organização”. 

Em seu caso, acho plausível inferir que o ato de assumir um compromisso fixo e ter metas 

bem definidas parecem ser condições importantes para fortalecer sua disciplina e lhe dar 

um maior sentido à prática. Além disso, ele complementa que “tem coisa que a gente fica 

meio acostumado, nos vícios da vida, e dificulta, né?” (Samuel). Neste último parecer, 

Samuel desvela que o professor dá, em certo sentido, um conforto ao aluno, o que pode 

acabar por abrir espaço a um certo acomodamento. De acordo com Helena Gaunt (2009, 

186), alguns alunos podem facilmente tornar-se dependente de lições motivacionais vindas 

do professor, em vez de desenvolver suas intrínsecas motivações internas; o que os faz 

achar difícil desenvolver a responsabilidade por seu próprio aprendizado. É notável a 

tendência de ser superestimado o poder investido no professor deixando os alunos com um 

papel mais passivo na relação. 

 No que tange à percepção auditiva, percebe-se que muitas vezes durante a prática o 
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aluno ouve, mas efetivamente não escuta. Mais da metade do trabalho já é realizado 

quando o performer consegue discernir, por si só, quando é obtido o efeito desejado e 

quando escapa-lhe o não-pretendido. Neste caso, não só é percebida a diferença qualitativa 

entre ambas as situações, como é gerada uma espécie de incômodo perante esta última que 

incita uma atitude de procura, motivada pela vontade de querer mudar. Passa então a 

operar a chamada escuta ativa que, através de um feedback constante, atua como 

mediadora verificando (ou melhor, “auriculando”) se há efetiva correspondência entre o 

idealizado e o realizado. 

 Como já foi dito anteriormente, para que esta busca não seja feita cegamente, faz-se 

mister que haja uma idealização pretérita (já abordada na sessão 3.1). Quanto mais 

variáveis forem envolvidas neste projeto arquitetônico, mais rico será o resultado, podendo 

contemplar: precisão rítmica e de afinação, variações orgânicas na agógica e dinâmicas, 

condução / direcionalidade, qualidade sonora / tipos de ataques (timbre), projeção e 

volume, doseamento do equilíbrio inter e intra vozes (que não deve ser confundido com 

igualdade), escolha das notas numa improvisação, noção de forma / estrutura, relacionando 

o todo com as partes e entre elas. 

 Ao trabalhar em Ojos Brujos, de Gonzalo Roig, em arranjo de Leo Brouwer, Clarissa 

definiu que o primeiro compasso cumpre a função de uma micro-introdução, servindo 

como uma anacruse que conduz ao tema propriamente dito. A abertura da tessitura 

decorrente da movimentação em sentidos contrários entre as duas vozes (a superior em 

diatônica ascendente e a outra em cromatismo descendente) foi interpretada como sugestão 

para que a dinâmica acompanhasse com um crescendo. Um primeiro trabalho foi o de 

delinear este crescendo para que ele não provocasse arestas no contorno melódico, soando 

orgânico e gradual. Vale observar que a nota Lá (situada na cabeça do segundo compasso) 

seria, portanto, uma elisão entre o ponto de chegada da introdução e o início do tema. 

Justamente por desempenhar esta dupla característica, primeiramente por atingir o ponto 

culminante e segundo por atuar como protagonista, o nível de dinâmica desta nota deveria 

estar em destaque. Como, nesse caso, a referida nota aparece sozinho na textura pareceu-

nos essencial a tarefa de relativizar ao contexto esse nível de dinâmica para balancear bem 

o equilíbrio. 

 O parâmetro intensidade também recaiu entre as diferentes vozes. Por exemplo nos 

compasso 4 e 8, em que as segunda e terceira colcheias foram percebidas como 

acompanhamento; e, como “fundo”, valeria diferenciá-las na dinâmica e/ou no timbre 

(orquestração). 
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 No entanto, foi em relação ao quesito rítmico que esta peça nos pareceu mais 

tramosa. Num primeiro momento, os apoios métricos na execução de Clarissa sugeriam a 

adesão a um compasso ternário simples (3/4) e não de binário composto (6/8), o que 

entrava em conflito com sua intenção demonstrada quando cantava (que seguia a indicação 

da partitura). Ao ser convidada a notar essa incongruência entre intenção e ação, Clarissa 

reforçou sua vontade em detrimento da sua realização ao instrumento, justificando que ao 

tocar em compasso simples perdia-se o efeito de síncope, cujo deslocamento é evocativo 

do gingado caribenho, em privilégio de um ritmo mais “quadrado e previsível”. Clarissa 

notou que esse caráter de dança desejado poderia ser ainda mais enfatizado se se fizesse 

uma articulação mais destacada e “saltitante”. 

 O ato de recair involuntariamente em hemiola também se fez presente no compasso 

5, onde a configuração melódica induz a uma padronização em pares de terças 

descendentes. Clarissa, por exemplo, propôs realizar este trecho com uma digitação que 

passava por três diferentes regiões (uma posição de mão esquerda a cada duas colcheias) 

no braço do instrumento. Entretanto, ao ser inquirida acerca da resultante sonora, ela se 

deu conta que esta não era novamente sua intenção e que teria que procurar outra forma de 

dispor os dedos para não condicionar o som resultante por sua (não meditada) escolha 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Partitura de Ojos Brujos, em arranjo de Leo Brouwer. Obra trabalhada com os 

participantes. Notas de digitação, articulação e dinâmicas feitas pelo autor. 
 

 Um último detalhe que gostaria de mencionar no trabalho deste exemplo foi sobre o 

momento preciso de se atacar o harmônico (compasso 4), isto é, na segunda colcheia (e 

não primeira ou terceira) do segundo tempo. Ainda que estivesse atuando um rallentando 
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devido ao fim da frase, foi observado como qualidade importante que a proporção métrica 

fosse mantida, não havendo uma abrupta mudança de andamento. Portanto, a sensação do 

pulso não poderia ser perdida, mesmo que ele estivesse sendo gradualmente alongado. 

Sugeri a Clarissa que, talvez, o grau de precisão dentro do alongamento gradual dos 

ataques poderia ser maximizado sentindo-se a subdivisão rítmica. Este exemplo demonstra 

que a despeito de outras utilidades em usar o metrônomo, seu auxílio não é decisivo, pois 

mais importante é a constante sensação interna de pulso (ainda que variável) e a 

compreensão prática exata da divisão rítmica. 

 Dando continuidade com mais exemplos trabalhados nesta peça, peguei o desfecho 

de duas peças trabalhadas por Clarissa durante esta pesquisa para compará-las. O paralelo é 

traçado pela quase imediata semelhança entre ambas codetas (Figuras 32a e 32b): uma 

espécie de “parêntese” no discurso musical, em que são repetidos agrupamentos melódicos 

de contorno ascendente no âmbito de três oitavas; e a finalização da peça com um acorde, 

no primeiro tempo de um compasso binário, seguido por pausa.  

 No primeiro caso, Clarissa digitou as notas na primeira região, utilizando cordas 

soltas entre longos saltos. No segundo exemplo, ela simplesmente seguiu as indicações de 

dedos contidas na partitura. Questionei-a então, indagando por outras possibilidades de 

digitação que viabilizassem uma maior uniformidade na articulação de grupo para grupo. 

A solução que ela encontrou utiliza de uma mesma disposição dos dedos em todos os 

grupos. Ela parece ter gostado do resultado alcançado, reforçando que o fato de usar “notas 

pisadas” favorecia ainda o efeito de pizzicato (também adicionada a indicação staccato em 

Ojos Brujos). No caso de Ojos Brujos a nota sol sustenido, situada na última colcheia dos 

dois primeiros compassos do exemplo, foi interpretada com a função de anacruse, 

mantendo assim a coerência da relação entre a nota mi-2 e o acorde final de lá menor. 
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Figuras 32a e 32b: Comparação das semelhanças entre os desfechos de Ojos Brujos e Maria.  
 

 Neste ponto, percebe-se como recursos mecânicos, tais como digitações de mão 

esquerda e dedilhados de mão direita, podem condicionar a resultante sonora. Eduardo 

Fernández diz a este respeito: 

 
Deve-se enfatizar que a digitação no violão é determinante não somente na articulação de 
uma passagem, mas também nos quesitos de estilo e sonoridade. [… Assim,] digitar já é 
interpretar; não consiste simplesmente em encontrar o modo mais fácil de produzir as notas, 
mas procurar o caminho menos complicado de [se] realizar a ideia musical que concebemos 
de uma passagem em particular. Isto implica […] que esta ideia já exista; de maneira 
contrária, nossas ideias musicais correm o risco de ser sufocadas por digitações estabelecidas 
quase aleatoriamente (2001, 11). 

 

 No artigo “Fingers as individuals: The pianist’s art of choosing the right fingering” 

(2013), Luís Pipa também reconhece a possibilidade de lançar mão das diferenças 

anatômicas entre os dedos, e as subsequentes implicações advindas das diversas formas de 

combiná-los, para compor soluções que facilitam que os resultados musicais desejados 

sejam atingidos de forma mais eficaz. Percebe-se então que a relação entre gestualidade e 

articulação no violão é muito próxima e direta69. Portanto, pode ser muito proveitoso, por 

exemplo, vincular os saltos de mão esquerda aos pontos de respiração, de forma a não 

separar de sua chegada a anacruse, nem acentuá-la. 

                                                
69 “Ao executar um trecho de uma peça, o movimento necessário para se atingir o resultado sonoro possuirá 
muitas vezes características análogas às do próprio som (um movimento delicado resultará em um som 
delicado, uma sonoridade incisiva prescindirá um movimento incisivo)” (Madeira e Scarduelli 2013, 15). 
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 Durante uma das sessões desenvolvidas com Gilberto, nos concentramos em 

trabalhar com a produção sonora “primária” pois, a uma dada altura, ele detectou que 

estava extraindo uma sonoridade “magra” e pouco “robusta” do seu instrumento. 

Conforme testava outros tipos de toques na mão direita, Gilberto percebeu que conseguia 

obter um timbre mais encorpado quando apalpava a corda (Figura 33a) durante a 

preparação anterior ao ataque, afundando os dedos perpendicularmente a elas (Figura 33b) 

e rotacionando-os no sentido do polegar (Figura 33c) para então elas se despreenderem dos 

dedos (Figura 33d)70. Cogitamos que este gesto propiciava uma vibração “tridimensional” 

(resultante da soma dos vetores: para dentro do instrumento, no sentido esquerdo e para 

cima) da corda ao invés dela oscilar somente num plano. Os dedos relaxavam então 

imediatamente, como num ato reflexo, em que há mais um espasmo involuntário do que 

propriamente a ordenação de um novo comando. Em procedimento semelhante, o polegar 

entrava em contato com a corda antes do ataque, fazia um movimento arredondado, e 

empurrava a corda para baixa e em direção ao tampo concomitantemente. Durante esse 

periodo de testes experimentais, pareceu-me que tocar fisicamente no aluno facilitaria sua 

apreensão, uma vez que lançaria mão da sensação tátil dele. 

 
 
 
 

                                                
70 Essas etapas foram divididas para ficarem mais claras didaticamente. Mas vale enfatizar que elas 
efetivamente se sobrepõem em um contínuo e, por vezes, simultaneamente.  
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Figuras 33a, 33b, 33c e 33d: momentos do toque de mão direita: preparação, afundando dos 

dedos, rotacionamento e ataque (foto do autor) 
 

 Para que o som ganhasse em volume sem contudo ficar agressivo ou com sustentação 
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deveras exígua, chegamos a conclusão que uma atitude de “acariciar” a corda, envolvendo 

o dedo inteiro, desde sua base, e aliviando as articulações para que elas pudessem ceder 

(como se imagéticamente estivesse tirando delicadamente uma poeira na superfície da 

pintura de um quadro), proveria um controle mais sutil de gradações sonoras do que uma 

intenção de “coçar” com uma espécie de “garra” em que as falanges ficassem rígidas. 

Pedro de Alcantara reforça essa distinção: 

 
Você pode atingir uma sonoridade intensa ao golpear o instrumento com força suficiente. 
Um som pleno, entretanto – um som que é ressonante, uniforme, e ainda elástico em suas 
potencialidades para mudanças de dinâmica e cor – requer mais do que força bruta. Antes, 
ele clama por uma total ausência de força bruta, e ao invés disto a perfeita coordenação de 
todo o corpo do musicista, da cabeça aos pés; um virtuosismo que conecta o performer a seu 
instrumento; e, mais importante, a capacidade de libertar o som para que ele flua através do 
instrumento (2011, 3). 

 

 No entanto, se por um lado o som adquiriu outra potência, qualidade e projeção, um 

outro inconveniente despontou decorrente da mudança: um ruído não intencional da unha 

resvalando contra as cordas agora “sujava” quando sucessivos golpes eram desferidos. 

Para sanar este problema, a solução encontrada foi a de entrar em contato com as cordas 

utilizando a polpa dos dedos e, para viabilizar isso, talvez fosse até o caso de reduzir o 

comprimento e/ou alterar o formato como as unhas eram lixadas. 

 E um último apontamento sobre essa fase do estudo: enquanto o toque lateral nas 

cordas primas mostrou ser mais aconselhável para se obter a sonoridade desejada, nos 

bordões o ataque frontal pareceu ter mais serventia uma vez que, diminuindo o ângulo de 

ataque e consequente atrito do roçar das unhas nos sulcos do encapamento metálico, o 

incômodo chiado daí resultante também era minimizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: cartas do Violar ilustrando tipos toque de mão direita (foto do autor) 
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 Outras vezes, no entanto, a percepção auditiva esta bem alinhada com a intenção 

almejada mas dessintonizada com sua aplicação teórica. Fabio da Camara comenta sobre 

nomenclaturas inconsistentes e a pouca adequação terminológica ao arcabouço teórico já 

firmado: 

 
O material bibliográfico sobre o assunto [Harmonia] é extenso, porém sofre de um marcante 
desencontro: as publicações oriundas do universo da Música Erudita geralmente 
desconsideram o repertório popular mais ou menos recente; e as publicações provenientes do 
mundo musical popular, por sua vez, não levam em conta os recursos há muito estabelecidos 
pela tradição histórica do estudo de Harmonia. Tal descompasso vem produzindo uma série 
de incongruências teóricas, conceituais e epistemológicas (2008: 6). 

 

 Um exemplo deste ocorrido se deu no arranjo de Chega de Saudade que Mariano 

escolheu para interpretar. Para além da tensão harmônica interna de cada acorde, a 

harmonia tem uma componente funcional entre acordes, que condiciona como, onde e 

porque eles se agrupam ou separam, quais servem de preparação a um dado evento ou são 

o próprio “alvo mirado” deste. O problema epistemológico percebido no compasso 16 

desta peça foi devido à indistinção entre os intervalos de sétima menor e sexta aumentada, 

ao ocorrer a substituição da cifra Eb(#6) por sua versão enarmômica71 mais corriqueira, Eb7. 

Esta sutil (mas fundamental) diferença é justificada devido ao fato do trítono “sol-

dó#(sensível)” conduzir para o acorde de Dm, ao passo que a resolução de “sol(sensível)-

réb” se daria em uma tônica distante do tom original, Ab (Maior ou Menor). Em suma, por 

também desempenhar igual função de “tensão atrativa”, o acorde de Eb(#6) acaba atuando 

como uma dominante substituta da principal A7. 

 
[…] acreditamos que a valorização do rigor funcional em detrimento da facilidade de leitura 
– o que não significa dizer que todo acorde grafado segundo a função seja necessariamente 
difícil de ler – pode promover uma compreensão mais completa e genuína das relações entre 
os acordes (Camara 2008, 96). 

 

 A displicência na “valorização do rigor funcional” também se fez notar no compasso 

37 com a cifragem do acorde Bº. Vale lembrar que, em um dado contexto tonal, qualquer 

                                                
71 Ainda que, neste caso específico, esta alteração não implique numa mudança de altura (diferentemente de 
instrumentos não temperados – como o violino – em que haveria diferença de afinação entre as notas mib e 
ré#), sua observância recairá, por exemplo, na atribuição de sua função em relação ao contexto. Portanto, em 
termos práticos, seriam diferenças de articulação (se junta ou separa), de dinâmica (tensão ou repouso), só 
para mencionar alguns poucos exemplos. Conforme atesta Aaron Ridley: “as notas individuais não têm 
qualquer significação independente (se o tema no qual a nota dó aparece está em sol, ele funciona como o 
quarto grau; se em lá bemol, como o terceiro, e, quando ouvido como parte da fuga de abertura do quarteto 
em dó sustenido menor, de Beethoven, não funciona como dó, mas como si sustenido)” (2008, 43–44). 
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acorde diminuto cumpre sempre o papel de VII grau com função de dominante (com a 

fundamental omitida) de alguém. Como ele é constituído pela sobreposição de intervalos 

de terça menor, que dividem simetricamente a oitava, ele se repete enarmonicamente a 

cada três semitons. Devido exatamente a esta circularidade, o trabalho do intérprete 

analista deveria consistir justamente em descobrir qual a tônica a que o diminuto se refere, 

cogitando inclusive a hipótese de tal harmonia estar invertida ou da fundamental estar 

enarmonicamente trocada (Idem, 197). Portanto, diante desta situação, cogitamos ser mais 

adequado nomear o supracitado acorde como G#º/B, uma vez que ele atuaria como 

dominante correlata ao acorde E7/B. Fabio da Camara atenta que o frequente equívoco na 

cifragem do acorde diminuto é decorrente do costumeiro procedimento, ancorado na 

observação predominantemente digital, de designar o acorde pela nota do baixo (Idem, 

135–136). 

 Um último exemplo de “falsos cognatos” aparece em seguida no compasso de 

número 38 (que é igual ao décimo terceiro). O acorde Bbm6, que antecede o A7, é uma 

inversão enarmonizada de C#º (dó# - mi - sol - sib), VII grau diminuto, com função de 

dominante. Entretanto, ele apresenta uma pequena alteração: a nota mi (terça do acorde) é 

substituída por fá (quarta diminuta de dó#), que é terça menor da tonalidade e equivale à 

13ª menor da dominante matriz A7. Portanto, acreditamos que uma cifra mais apropriada 

para este acorde seria C#º(b4)/Bb, em que a quarta substitui a terça e cujo trítono “sol-

dó#(sensível)”, característico de dominante, já indica a vindoura presença da tétrade do 

quinto grau, atrasada por uma dupla apoggiatura (sib e fá) (Idem, 137). A aparição da 

tétrade C#º(b4)/Bb na terceira inversão (sétima no baixo) é facilmente explicada pela 

condução melódica do baixo por grau conjunto (diatônico e cromático) descendente. 

 É interessante notar que o ínfimo deslocamento de um semi-tom, em apenas uma 

nota, faz com que os aparentemente aparentados acordes de Bbm6 (compasso 13) e Bb6 

(compasso 22), tenham funções díspares passando, neste contexto específico, de dominante 

para subdominante, sendo portanto mais adequado grafar este último como Gm7/Bb, 

primeira inversão (terça no baixo) do quarto grau da tonalidade Ré Menor. 

 Antes de constituir um capricho, o propósito desse rigor na nomenclatura, para que 

os acordes sejam simbolizados por sua versão enarmônica, é o de não deixar que sua 

função tonal fique obscurecida. A pertinência de todos estes exemplos é amparada por 

Eduardo Loureiro ao propor que seja associado o estudo da harmonia, da percepção 

auditiva e da análise à prática instrumental: 
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As interpretações de uma mesma obra serão distintas pelas diferenças inerentes à 
personalidade de cada artista; dependerão de seu potencial criativo mas também da 
compreensão do texto que cada um deles terá. O dado harmônico, ao participar da 
construção, pode funcionar como referência para a condução ou o desenvolvimento de outros 
elementos, como por exemplo, da dinâmica […]. A proposta de cruzar referências conduz a 
uma compreensão mais rica porque relaciona as diversas linhas de força que compõem o 
tecido musical. 
[…] uma vez identificadas as forças que compõem o discurso harmônico e compreendida a 
rede de relações sobre a qual essas forças circulam, o intérprete poderá lançar mão desse 
conhecimento aumentando a organicidade da interpretação, além de multiplicar e favorecer 
as relações ali existentes (2002, 155–156). 

 

 Para além da questão harmônica, um segundo episódio, tangente à interpretação 

métrica, faz-se operante. A peça foi grafada com a fórmula de compasso 4/4. Entretanto, 

ao solicitar que Mariano sugerisse uma indicação de andamento / caráter, cantarolando a 

linha melódica enquanto batia o pulso (mas sem consultar a partitura), lhe fez sentido que 

o andamento fosse percebido em mínima (e não em semínima) como unidade de tempo, 

para que assim estivesse mais de acordo com sua concepção. Também foram utilizados os 

seguintes argumentos em favor de sua opção: o ritmo em mínimas é marcado 

constantemente pelo baixo, e ainda há o fato de grande parte da literatura de samba e 

bossa-nova ter sido consagrada em compasso binário simples. 

 
4.3.2 Otimizando a eficiência e o rendimento do corpo 
 
 

 Para alcançar bons resultados e bem-estar durante o tempo de prática, convém que o 

músico tenha uma boa consciência corporal, reduzindo tensões de cunho involuntário. 

Qualquer “componente inútel” ou procedimento desnecessário a uma eficiente 72 

operacionalização instrumental73 dissipa energia indevidamente, diminuindo o rendimento 

de todo o processo performativo (estudo e apresentação). É importante deixar claro que 

tocar relaxado não significa que o corpo prescinda de todo e qualquer tônus muscular (o 

que, com efeito, seria impossível), mas sim que ele utiliza apenas o mínimo necessário, 

sem que ocorra crispação. O corpo precisa conciliar, ao mesmo tempo, um nível 

“adequado” de firmeza / consistência e maleabilidade / leveza, no intuito de otimizar seu 

                                                
72 Vale aqui propor uma sutil, mas fundamental diferença entre os conceitos de eficácia e eficiência: ao passo 
que a primeira remete à alcançar o resultado objetivado, a última o resultado é atingido gastando-se o menor 
tempo e esforço. 
73 É importante fazer a ressalva que alguns gestos e “caretas”, a princípio “desnecessários” para uma 
operacionalização instrumental, são intencionais (ainda que espontâneos) e integram o mise-en-scène da 
expressividade performativa. Nestes casos, suas funções têm elevada relevância. 
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potencial, canalizando toda energia para aquela ação específica. 

 Nesta seção, vou me deter um pouco sobre questões concernentes às sensações 

cinestésicas, postura (macro e micro), gestualidade, dentre outras. Em linhas gerais, foi 

comentado entre os participantes aspectos como: precisão / exatidão no posicionamento 

dos dedos da mão esquerda próximo aos trastes e pressão ajustada para evitar ruídos nos 

trastes; preparação ligeiramente antecipada do dedo quando há movimento descendente 

numa mesma corda e breve atraso quando em movimento ascendente, se se intenta obter 

uma linha legato; pressionar as notas que formam um acorde apenas na medida em que são 

demandadas, e não tudo de uma única vez, em bloco. Também foram levantados alguns 

princípios para dedilhado de mão direita: evitar a repetição de dedos, e de “cruzamentos” 

nas mudanças de cordas; priorizar a sequência A-M-I74 ao invés de I-M-A em movimentos 

rápidos; quando possível, associar dedos “fortes” (como M ou A) às notas situadas em 

tempos apoiados e estabelecer sincronia entre os dedos das mãos direita e esquerda de 

modo servir como recurso mnemônico (ex: dedo 3 da mão esquerda junto com o dedo A da 

mão direita). É evidente que estas dicas são apenas diretrizes, portanto, todas elas estão 

sujeitas a serem alteradas e terem exceções dependendo do contexto, mormente quando 

aplicadas de forma consciente. 

 Passando agora a analisar casos mais específicos, Pedro demostrou-se atento ao fato 

que, apesar da coluna ereta e bem apoiada sobre os ísquios, sua cervical estava bastante 

projetada para frente. Seus pés também não estavam bem assentados e repousados sobre o 

chão. Mariano por sua vez, reportou já ter sentido dores musculares intensas nas costas, 

devido a problemas de postura, tendo inclusive procurado ajuda especializada e ficado 

mais de um mês sem poder tocar violão. Sua maneira de manusear o instrumento era 

bastante peculiar tendo em conta o âmbito da técnica “clássica”: apoiava o instrumento na 

perna direita, sem utilizar nenhum tipo de suporte externo (banquinho de apoio para o pé, 

ergoplay), e às vezes apoiava um pé sobre o outro deitado. Ele disse ainda preferir estudar 

no sofá ao invés da cadeira. Já Gilberto, tinha os ombros assimétricos, pois elevava 

inconscientemente o direito enquanto tocava. Vale dizer que de acordo com aquilo que 

preconiza a Técnica de Alexander, não há uma postura ideal a ser fixada, a melhor postura 

seria aquela que permite mudar com maior facilidade para outra. 

 
                                                
74 Síglas para dedos da mão direita: A = anular; M = médio; I = indicador; e P = polegar. O dedo mínimo da 
mão direita não é comumente empregado, podendo, quando utilizado, ser designado como Q (de quinto) ou 
5. 
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Figura 35: esquema com cartas do Violar dos pontos de tensões corporais percebidos por João 

 

 Outro aspecto que Gilberto solicitou como conveniente de ser trabalhado foi o de 

mão esquerda. Notava-se grande tensão em sua forma de tocar, pois algumas das 

articulações de sua mão esquerda não estavam fletidas ao passo que outras estavam 

bastante dobradas (Figuras 36a e 36b), ao invés de ter uma arcada homogeneamente 

arredondada75 (Figuras 37a e 37b). Bruno Madeira e Fabio Scarduelli identificam que “os 

dedos naturalmente relaxados se apresentam curvados em direção à palma da mão. A base 

técnica violonística exige que os dedos mantenham essa posição para a economia de 

movimentos e controle do nível de tensão” (2013, 184). Há vezes, entretanto, que os dedos 

estão aparentemente relaxados, mas a conjunção dos aparatos ombro esquerdo elevado, 

cotovelo apontado para trás (ao invés de para baixo) e ângulo fechado do pulso, entre mão 

e antebraço, comprometem uma postura mais orgânica e relaxada. 

 

 

 

 

 
                                                
75 Este tipo de arcada adquire uma forma bastante similar ao arco catenário, pois distribui as cargas 
uniformemente. Tal recurso foi largamente utilizado na construção civil pelo arquiteto catalão Antoni Gaudí. 
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Figura 36a e 36b: articulações inequitativamente dobradas (fotos do autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37a e 37b: articulações equitativamente dobradas (fotos do autor) 
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 Outra situação veio a partir de Samuel, quando ele se deu conta que, em algumas 

ocasiões, poderia lhe ser favorável fazer a pestana com a parte lateral do dedo, além de 

colocá-la como se ela tivesse que alcançar uma imaginária sétima corda. Isto porque, desta 

forma, o sulco que separa as falanges não ficaria situado sobre a terceira corda, gerando 

um som “rouco” e pouco definido (Idem, 183–184). Complementando sobre o uso da 

pestana, recorro novamente a Bruno Madeira e Fabio Scarduelli: 

 
[…] são raros os momentos em que todos os milímetros do dedo [que faz a pestana] 
precisam pressionar as cordas ao mesmo tempo; portanto em casos nos quais a falange média 
não tem sob sua responsabilidade nenhuma nota a ser pressionada, ela deve permanecer 
relaxada – criando assim uma pestana que deixa o dedo curvado (Idem, 183). 

 

 É bem certo que a anatomia da mão varia entre cada pessoa, no entanto, devido às 

similaridades que elas também partilham, às vezes estes truques tornam-se bastante úteis. 

Um ponto que consentido entre os participantes como fundamental, foi o de cultivar o 

hábito de ler criticamente as indicações de dedilhado de mão direita e digitação de mão 

esquerda na partitura ao invés de reproduzir cegamente as indicações de dedilhado dadas 

pelo editor. Pois, assim como já foi dito na seção que discorri sobre técnica (2.4), não só a 

conformação anatômica de cada indivíduo é única, como também a escolha dos dedos 

condiciona invariavelmente o resultado musical obtido. Como, mais uma vez, suportam 

Bruno Madeira e Fabio Scarduelli: 

 
[…] a técnica é um conjunto pessoal e único de procedimentos mecânicos, não podendo 
existir uma receita pronta de como se tocar um instrumento pelo fato de cada intérprete ser 
fisicamente diferente um do outro. […] livros de técnica sintetizam alguns procedimentos 
que são comuns entre instrumentistas, porém nunca terão detalhes suficientes para que todos 
os leitores compreendam completamente e executem as posições e movimentos desejados. 
Por conseguinte, todos os conceitos técnicos necessitam da adequação individual do 
instrumentista (Idem, 182). 

 
4.3.3 Concentração 
 

Aprendendo a se concentrar, uma pessoa adquire controle sobre a vida psíquica, o combustível do 

qual depende todo o pensamento (Csikszentmihalyi 1999, 35). 

 

 Muitas vezes a compensação indevida de posturas e o acúmulo de esforços 

desnecessários são apenas sintomas secundários de uma agitação mental e de falta de 

concentração. Aparentemente, a capacidade de focar a atenção plenamente na ação 
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presente é uma qualidade essencial para se bem-fazer ativamente qualquer coisa 

(Csikszentmihalyi 1999). 

 De acordo com Robert MacDonald e Caro Ness (2007, 24–27), a Técnica Alexander 

propõe o recurso da “inibição consciente”, cujo princípio consiste em fazer pausas 

deliberadas antes de realizar o comando objetivado. Esta decisão voluntária de gerar um 

ínfimo hiato (que não esquivale a uma supressão) entre o estímulo e a resposta tem como 

finalidade impedir o reforço de padrões indevidos, evitando que estes maus hábitos sejam 

arraigados ao ponto de tornarem-se vícios, pois, uma vez apreendidos, seria ainda mais 

dispendioso removê-los.  

 Outra qualidade preconizada na Técnica Alexander é a de “tranquilidade vigilante” 

(Idem, 62). Este conceito concerne ao estado psicossomático de elevado alerta, quando, no 

momento antes da ação, alguém espera calma e pacientemente o momento mais propício 

para desferir um “golpe” focado, confiante e com prontidão. Desse modo, é canalizado o 

máximo de energia possível, evitando-se de ficar à mercê da ansiedade reagir de forma 

completamente inesperada, seja ela manifestada em impulsividade ou hesitação.  

 Além de disipar energia produtiva e não estimular uma atitude criativa, o hábito de, 

quando alheio, continuar repetindo simplesmente pelo burocrático compromisso de ter que 

repetir, somente reforça uma estéril realização mecânica. Traçar previamente o(s) 

objetivo(s) e já “entrar em cena” convictamente decidido, são chaves para conseguir estar 

mais absorto na atividade pretendida 76 . Conforme sustenta o psicólogo Mihaly 

Csikszentmihalyi acerca desse estado, ao qual ele designa por Fluxo: 

 
O fluxo tende a ocorrer quando as habilidades de uma pessoa estão totalmente envolvidas em 
superar um desafio que está no limiar de sua capacidade de controle. Experiências ótimas 
geralmente envolvem um fino equilíbrio entre a capacidade do indivíduo de agir e as 
oportunidades disponíveis para a ação (ver a Figura 1 [no presente trabalho corresponde à 
Figura 38]). Se os desafios são altos demais, a pessoa fica frustrada, em seguida preocupada 
e mais tarde ansiosa. Se os desafios são baixos em relação às habilidades do indivíduo, ele 
fica relaxado, em seguida entediado. Se tanto os desafios quanto as habilidades são 
percebidos como baixos, a pessoa se sente apática. Mas quando altos desafios são 
correspondidos por altas habilidades, então é mais provável que o profundo envolvimento 
que estabelece o fluxo à parte da vida comum ocorra (1999, 37). 
Quando as metas são claras, o feedback compatível e os desafios e habilidades estãos 
equilibrados, a atenção se torna ordenada e recebe total investimento. Devido à exigência 
total de energia psíquica, um pessoa no fuxo está completamente concentrada. Não há espaço 

                                                
76 Essa vontade de querer fazer e a atitude de se entregar por completo, dando o melhor de si, é quase sempre 
possível de ser percebida pela expressão gesto-facial e energia impressa pelo performer. Portanto, reitero 
mais uma vez a opinião de que mais relevante do que aquilo que é tocado, é o modo como esse fazer artístico 
é realizado. 
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na consciência para pensamentos que distraiam, para sentimentos incoerentes (Idem, 38). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 38: Gráfico com a relação de habilidade x desafios (Csikszentmihalyi 1999, 38) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A individualidade dos alunos, algo naturalmente heterogêneo, é dissipada quando 

ocorre a uniformização do processo de ensino-aprendizagem, tendendo a inclinar para uma 

relação hierárquica e impositiva. Isto pode ocorrer em várias esferas, como no desrespeito 

pelas necessidades e interesses manifestos dos alunos, na imposição de um mesmo ritmo e 

conteúdo para o cumprimento de prazos e meios avaliativos 77  que são previamente 

estabelecidos e transmitidos independentemente de um consentimento mútuo e 

desconsiderando as particularidades de cada aluno78. Portanto, o resultado daí emergente 

talvez se aproxime mais de uma reprodução passiva, mecânica e irrefletida, do que de uma 

oportunidade para que o performer realize uma peça em conformidade com sua concepção 

pessoal. 

 Foi visto que o contexto acadêmico ainda vigente na maior parte da instituições 

universitárias pouco contribui (ou quase inviabiliza) a promoção de autonomia em seus 

alunos. Portanto, conforme alerta Neide Esperidião, “é necessário realizar profundas 

reflexões sobre os currículos e as práticas pedagógicas” das escolas de Música “superando o 

enfoque tecnicista e o paradigma curricular da pedagogia convencional e adotando-se novas 

concepções de educação musical, as quais devem estar em conexão com a realidade em que 

se inserem” (2002, 71). Diante disso, uma alternativa mais interessante talvez pudesse ser 

conseguida se substituísse a convencional abordagem de ensino centrada autoritariamente no 

professor e seus conhecimentos, por outra, centrada na relação dialógica e interpessoal, 

equanimimente (e não idênticas) distribuida entre todos os agentes envolvidos no processo. 

Edson Figueiredo amplia o campo, dizendo que para que isto ocorra, não basta a inicitiva 

apenas do professor: 

 

                                                
77 O diálogo e a auto-avaliação adquirem não só um carácter retrospectivo, senão também outro prospectivo, 
de planejamento. Paulo Freire sugere que: “O ideal é que, cedo ou tarde, se invente uma forma pela qual os 
educandos possam participar da avaliação. É que o trabalho do professor é o trabalho do professor com os 
alunos e não do professor consigo mesmo” (1996, 71). 
78 Ainda que repleta das melhores intenções, a prescrição de planejamentos “ideais” quase invariavelmente 
acabam por recair numa linearidade artificial, maquinal, distante das circunstâncias reais e alheia às 
motivações dos alunos. A este respeito Nadja Hermann complementa: “De modo geral, a educação trabalha 
com a idéia kantiana de formação da consciência […] através da lei determinada pela vontade racional. Por 
trás da amplitude da idéia de educação voltada para a consciência e o mais alto desenvolvimento moral, está 
a exclusão do ‘demasiado humano’ (Nietzsche); ou seja, a vida não é reta, mas curvada, numa estranha 
agregação de acaso e necessidade, trazendo a suspeita de que a natureza humana é muito mais complexa do 
que supõe a idealização linear” (Hermann, 39). 
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Eis uma contradição: esperar que o professor seja mais promotor de autonomia sendo que o 
próprio sistema o induz a agir de forma controladora. Diante de um currículo rígido, com 
normas em descompasso com as expectativas dos alunos, é improvável que o professor 
consiga atuar de forma a promover a autonomia (2014, 82). 
 

 Esse testemunho é amparado pelo panorama traçado pelos participantes desta 

investigação, em que se constatou que o modelo de ensino-aprendizagem mais comum 

adota aulas de instrumento com duração de 50 minutos semanais, avaliação semestral, e 

um tipo específico de repertório exigido, dentre outras características.  

 

[…] embora desejem realizar mudanças estruturais no processo de ensino-aprendizagem, boa 
parte dos músicos, apesar de bem intencionados não consegue efetivar essas mudanças 
porque continuam recaindo sobre os mesmos pressupostos pedagógicos utilizados nos cursos 
tradicionais, nos quais realizaram sua formação. Apresentam um discurso inovador, mas no 
cotidiano, a essência de sua prática permanece acorrentada a uma visão de ensino-
aprendizagem há muito ultrapassada e em desacordo com a experiência que os alunos de 
música trazem da escola formal (Glaser e Fonterrada 2007, 28). 

 

 José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte em Portugal, referência em educação 

humanista e construtivista, diz que  

 

[…] não passa de um grave equívoco a ideia de que se poderá construir uma sociedade de 
indivíduos personalizados, participantes e democráticos enquanto a escolaridade for 
concebida como um mero adestramento cognitivo. […] só poderemos falar de projecto 
quando todos os envolvidos forem efectivamente participantes, quando todos se conhecerem 
entre si e se reconhecerem em objectivos comuns (2014). 

 

 Cecília França pontua algumas das consequências daí decorrentes: 

 
As demandas do repertório instrumental freqüentemente pressionam os alunos além do 
limite técnico que eles dominam. Nessas circunstâncias, o ensino pode resultar em um 
mero treinamento, que não oferece oportunidade para decisão criativa e exploração musical 
expressiva. Todo o prazer e a realização estética da experiência musical podem ser 
facilmente substituídos por uma performance mecânica, comprometendo o 
desenvolvimento musical dos alunos. Não raro, sua performance resulta sem um sentido 
musical, sem caracterização estilística, sem refinamento expressivo e/ou coerência. Só é 
possível a um indivíduo tomar decisões expressivas dentro de uma gama de exigências 
técnicas que ele possa controlar (2000, 59). 

 

 Quais seriam as novas possibilidades advindas de aulas que abrigam dinâmicas 

com certo grau de indeterminação (que é distinta de aleatória) e abertas a manifestação 

criativa do aluno, saindo assim de um roteiro pré-formatado a ser respeitado à risca? Por 

outras palavras, um ambiente mais ancorado em interrogações do que no conforto das 
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certezas. Ainda que respostas prontas possam eventualmente dar resultados mais 

imediatos, suas consequências a longo prazo também podem ser extremamente 

perniciosas, pois dificilmente elas proporcionarão que o aluno pense por si só, tornando-se 

independente. Leandro Karnal reforça esta posição: 

 

[...] o conhecimento é fruto do esforço, do contínuo aperfeiçoamento, da luta pelo 
esclarecimento. Tomar o conhecimento pronto e maduro não é o verdadeiro conhecimento, 
mas apenas a vaidade de possuí-lo. Esse é o outro e fundamental erro: o atalho. Sem luta 
interna, sem guerra consigo (física e psíquica), o conhecimento é vazio. O saber nasce dessa 
luta e não do conhecimento em si. O caminho é o conhecimento. A luta por saber é o saber79 
(2014). 

 

 Fora isso, as respostas operam numa economia normativa cuja oposição binária entre 

“certo” e “errado” pode inclusive acarretar numa tensão psicossomática advinda da pressão 

em cumprir ordens externas e heterônimas 80 . Indagações e diálogos, por sua vez, 

estimulam um comportamento mais gerativo, em que o pensamento divergente desabrocha 

uma miríade de possibilidades insuspeitas do que “pode ser”. Assim, a minha experiência 

mostra-me que esta abordagem pode estimular o aluno a sair de sua zona de conforto, onde 

informações pré-digeridas são recebidas passivamente, passando a outro campo em que o 

debate de ideias contribui para aguçar suas percepções e sedimentar seus conceitos de 

forma consistente e bem fundamentada. Richard Sennett diz que “O bom mestre dá uma 

explicação satisfatória; o grande mestre […] gera dúvida, inquieta, provoca discussão” 

(2015, 16). Algo que é corroborado por Paulo Freire (1996), ao advertir que a curiosidade 

do educando não deve ser “castrada” em nome da eficácia da memorização mecânica do 

ensino dos conteúdos, numa espécie de domesticação de sua capacidade de aventurar-se.  

 Com este trabalho, empenhei-me por realizar uma crítica à pressuposição de um 

pretenso saber enciclopédico positivista, que enuncia leis universais e reporta uma 

resolução anterior a todos da mesma forma, incondicionalmente generalizada, 

independente dos contexto particulares, numa espécie de manual tutorial indicativo, 

conduzindo condutas e estabelecendo um putativo receituário 81  passo-a-passo. Me 

                                                
79 De certa maneira, esta colocação converge com outra tecida por Nilton Bonder: “A sabedoria do estudo 
não está no conteúdo das informações obtidas, mas na opção pelo estudo” (2007, 91). 
80 O historiador Leandro Karnal sugere que “De alguma forma, o erro, o pecado, a infração são criadas pela 
norma que os institui” (2014). 
81 O pensador polonês Zygmunt Bauman menciona que muitos filósofos contemporâneos consideram que a 
personalidade construída por Sócrates simboliza o modelo “perfeito” de integridade e coerência. No entanto, 
Zygmunt Bauman adverte que imitar Sócrates, tentando igualá-lo, seria o maior equívoco por contrariar 
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interessou tentar demonstrar as dificuldades advindas nos meandros do trabalho enquanto 

ele ainda está a ser feito e os desdobramentos de tentativas vacilantes. Para tal, lancei mão 

do material didático Violar, uma vez que vislumbrei nele características que confluiam a 

esse propóstito, permitindo um maior estímulo à auto-deliberação, pro-atividade e 

criatividade, características essenciais para o desenvolvimento da autonomia, além da 

possibilidade de adaptações, que possibilita aproximar o objeto de estudo às aptidões de 

cada indivíduo e também convergir a prática de exercícios ao repertório. A vantagem 

dessas qualidades foram percebidas pelos participantes da pesquisa. A partir dos 

depoimentos dados por eles, foi possível constatar, por exemplo, que o estudo realizado 

com o Violar auxiliou para que ocorresse uma transformação efetiva na forma como os 

estudantes se relacionam com seus ato (per)formativo, tanto promovendo o pensamento 

reflexivo e analítico, quanto viabilizando uma maior segurança advinda da naturalização da 

perfomance como um contínuo no processo de ensino-aprendizagem. Isto é, tal atividade 

deixou de ser encarada enquanto um evento isolado, apenas como o produto final a ser 

apresentado publicamente, mas como um processo contínuo que também inclui a prática 

preparatória. Portanto, não há uma, dicotomização entre estudo e concerto. Foi ainda 

incorporado uma componente lúdica sem deixar de haver comprometimento e seriedade. 

Vale ressaltar que ancoro os resultados obtidos em possibilidades, encontradas com 

pessoas, momentos e contexto particulares e específicos e não em verdades absolutas. 

 Edson Figueiredo alerta sobre a importância de levar em consideração outras 

variáveis, tais como o nível de expertise na qual o aluno se encontra, pois situações 

adversas podem desencadear estados de ansiedade. Ele diz que, normalmente, “os alunos 

iniciantes possuem menos condições de serem autorregulados quando comparados aos 

alunos mais avançados” (2014, 85), mas que depende bastante, uma vez que alguns alunos 

solicitam mais oportunidades para empregarem suas autonomias do que outros. Em sua 

perspectiva, o importante é que haja espaço para negociação entre os agentes envolvidos 

(alunos e professores), de modo que estes possam estabelecer um ambiente fértil e 

agradável de trabalho (Idem, Ibidem). 

 
Apesar da autonomia ser valorizada na aprendizagem de um instrumento musical, os ideais 
sobre liberdade e independência podem variar de acordo com as circunstâncias, por serem 
valores construídos socialmente. Isso faz da promoção da aprendizagem autônoma uma 

                                                                                                                                              
justamente o princípio socrático “conhece-te a ti mesmo”, em que cada um determina suas próprias diretrizes 
de vida (https://www.youtube.com/watch?v=7BbMKM1bcSw). 
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estratégia produtiva para uma parcela dos estudantes, mas não para todos (Idem, Ibidem). 
 

 Em suma, tentei vislumbrar aqui o professor de instrumento enquanto um agente 

“facilitador”, que ajuda o aluno a atingir seus objetivos, e não alguém que, sendo o 

detentor de todo o saber, manipula o talento deste a partir de um juízo estético unívoco e 

preteritamente encerrado. Ou, como sustentam Ana Lúcia Louro e José Aróstegui, parece ser 

mais rico estabelecer “um diálogo com os repertórios das vivências dos alunos, não 

considerando que o programa de estudo esteja estabelecido totalmente de forma apriorística 

pela tradição ‘clássica’ de ensino” (2004, 51) de instrumentos. Termino o presente trabalho 

com um citação do educador Rubem Alves: 

 

O mestre-artesão não determinava como deveria ser o objeto a ser produzido pelo aprendiz. Os 
aprendizes, todos juntos, iam fazendo cada um a sua coisa. Eles não tinham de reproduzir um 
objeto ideal escolhido pelo mestre. O mestre estava a serviço dos aprendizes e não os 
aprendizes a serviço dos mestres. O mestre ficava andando pela oficina, dando uma sugestão 
aqui, outra ali, mostrando o que não ficara bem, mostrando o que fazer para ficar melhor 
(modelo maravilhoso de ‘avaliação’). Trabalho duro, fazer e refazer. Mas os aprendizes 
trabalham sem que seja preciso que alguém lhes diga que devem trabalhar. Trabalham com 
concentração e alegria, inteligência e emoção de mãos dadas. Isso sempre acontece quando se 
está tentando produzir o próprio rosto (e não o rosto de um outro). Ao final, terminado o 
trabalho, o aprendiz sorri feliz, admirando o objeto produzido (2000). 
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7 APÊNDICES: 
 

Entrevista realizada com Teodomiro Goulart, autor do método Violar,  

ao dia 06 de janeiro de 2015, na residência do entrevistado em Belo Horizonte. 

 

Eduardo Barretto: Como e por que surgiu o Violar? O que o estimulou ao ponto de criar 

um novo material didático para o violão?  

 

Teodomiro Goulart: A criação do meu livro tem muito a ver com minha história 

particular. Com o fato de eu ter começado a estudar mais velho e tido uma experiência 

muito ruim com o aprendizado, achando que era uma formatação muito grande. Eu senti 

que eu não era aproveitado, meu saber, minha experiência. Eu já tocava de ouvido… Mas 

de qualquer maneira eu fui estudando e pouco tempo depois, já com três anos de 

aprendizado, eu comecei a dar minhas aulas. E aí, usando os métodos tradicionais, eu já 

comecei a observar a dificuldade que tinha de agradar alguns alunos e outros não. Não só 

agradar no sentido dele ter uma satisfação. É perceber que o aluno estava aprendendo o que 

ele que queria, atendendo o desejo dele.  

 Bom, aí passou que fui dar aula numa escola (na Fundação de Educação Artística), e 

juntou outro aspecto, que foi o aspecto social: o fato de no Brasil as pessoas terem 

dificuldade de pagar. Então surgiu também a necessidade de dar aula em grupo para 

abaixar o custo. E aí eu percebi que a aula que eu dava, assim como outros, não era uma 

aula em grupo, mas uma aula dividida por dois ou por três: uma aula para esse, uma aula 

para o outro… E aí me veio na cabeça: “pô, por que não uma aula para todos?”. Então, na 

aula em grupo eu percebi que tinha esse problema também, de pegar alunos que, primeiro, 

tinham perfis diferentes. Nunca tinha igualdade de condição, mesmo quando todos eram 

iniciantes. Não tinha igualdade de condição porque um tinha a mão maior, o outro tinha a 

mão menor, um tinha violão, o outro não tinha violão… quer dizer, as variáveis, sob 

qualquer ponto de vista, sempre eram muitas: ou de potencial do aluno, ou de sabedoria já 

anterior (um já tocava de ouvido, o outro já tinha feito solfejo, teoria)… Então, com esse 

tipo de variação, era muito difícil encaixar [o aluno] numa aula em grupo sem tornar um 

satisfeito e os outros menos satisfeitos. 

 Uma outra questão foi o fato de já estar em vigor [naquela época] em Belo Horizonte 

o estímulo à música moderna [/ contemporânea]. E aí eu percebia por mim mesmo, que 

tocar uma obra que requeria uma improvisação sobre intervalos, tipo Gilberto Mendes ou 
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Stockhausen… o conhecimento que os violonistas da minha época tinham não permitia 

participar desse tipo de música. Porque você aprendia escalas, arpejos e repertório. Então 

você não tinha uma atitude de Músico… você tinha atitude de um músico repetidor, de 

intérprete, né? Considerando isso, eu fui estudar composição (que foi quando surgiu o 

método), e numa das matérias que eu fui aprender tinha dodecafonismo. Eu fui tentar 

compor uma série (eu percebi que eu lia muito mal) e aí eu fiz os cartões, assim aleatórios, 

só para ordenar as notas da primeira posição e poder treinar mais. Então eu fiz esses 

primeiros cartões com o intuito de apenas facilitar meu aprendizado de dodecafonismo. 

Eram doze cartões, em que cada nota (por exemplo o mi grave, o mi médio e o mi agudo) 

no âmbito da primeira posição ficava num mesmo cartão. Aí eu permutava, ora lia os 

graves, ora lia os agudos, e misturava.  

 Eu mostrei para o meu professor na época que era o Koellreutter, o maestro alemão, 

e ele falou “Que coisa genial! Por que você não faz um método? Isso é muito interessante, 

tal…”. Aí eu comecei a levar isso, como eu sempre fui muito audacioso, para sala de aula 

(tinham outros colegas, que eram meus alunos lá de violão, mas que estudavam 

composição)… [Era um] negócio precário, feito à mão, com xerox [fotocópia] e colado à 

mão, assim… aliás: muito precário. E aí começou a dar um efeito muito rápido e comecei a 

fazer o negócio com uma nota só e foi evoluindo. E aí esse maestro pediu que eu editasse. 

Mas como eu já tinha uma crítica já anterior, eu falei: “Pô, espera aí… eu não vou, com a 

crítica que já tenho acumulada (de achar que [i]82 os métodos direcional para a música 

tonal, [ii] que era para ser um estudo individual, [iii] não consideram as diferenças, [iv] de 

o aluno aprender o que o professor ensinar e não o ele quer), ‘sair de uma igreja e entrar 

em outra’. Ou vai ter a ‘igreja que já existe’, ou eu vou criar uma ‘igreja dodecafônica’… 

mas não é isso que eu quero”.  

 E aí que foi a grande… que aí eu fiquei anos fazendo. Porque aí eu “abri” o método. 

Eu fui aumentando meu conhecimento e percebi, claro, que a linguagem do século XX não 

era igual a linguagem anterior que você aprendia Contraponto e Harmonia, formas, e já ia 

compor. Cada compositor tinha um processo particular. E aí eu percebi que se eu fizesse 

um método… (na época eu nem tinha consciência que era um método digital, porque na 

época em que eu o fiz computador não estava na moda, sabe? Mas já era digital, certo?) 

…com aquele processo de montagem me favorecia fazer qualquer tipo de organização 

sonora, fosse ela tonal, modal, pentatônica, por um estrato inventado na hora, por 
                                                
82 Essa enumeração foi feita gestualmente, a partir da contagem de dedos. 
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intervalo… E na medida que eu fui dando aula, cada aula era de um jeito, entendeu? E aí 

eu fui montando e cresceu a ideia, fortaleceu a ideia do método. Aí virou um método. Aí 

eu comecei a perceber que eu poderia fazer várias estantes, que eu poderia colocar um 

bloco para um aluno, outro bloco para outro. Que eu podia ensinar a “mesma” coisa para 

três, dez, doze (que foi o máximo – não, ensinei até para dezesseis), mas cheguei à 

conclusão que o ideal eram doze, por causa das doze notas, dos doze tons, da série, tal… 

Mas de qualquer maneira, a teoria do método foi surgindo, porque eu percebi que o mesmo 

método… Bastava um [aluno] ter um exemplar (só que não tem nenhum exemplar igual). 

Não era eu colocar doze métodos do mesmo autor para repetir. Tinha como eu colocar 

“doze métodos”: um aluno em silêncio, um com uma nota, outro com duas, o outro com o 

polegar, um tocando rápido… Aí a aula em grupo começou a ter a flexibilidade, que eu 

chamo de flexibilidade operacional.  

 Então surgiu assim, meio do acaso. E à medida que eu fui… Tem um aspecto que eu 

acho interessante (porque isso foi em [19]86, né?): um amigo meu, que é o Fernando 

Araújo, violonista, ele estava nos Estados Unidos na época, e sempre que eu encontrava 

com ele eu falava: “tive uma ideia do método, tal e tal…”, aí (eu nem sabia o que era 

fractal na época, teoria do caos, não tinha nem ideia…), eu explicava para ele: “olha para 

você ver, tem um baralho dentro do baralho, são cartas dentro de cartas, é o mesmo 

processo…”. Ele foi estudar com o [violonista Manuel] Barrueco nos Estados Unidos, 

quando voltou ele trouxe um livro para mim (isso foi em [19]90 ou [19]91): Teoria do 

Caos, do James Gleick. Quando eu li eu livro eu falei: “foi isso que eu inventei!”. Aí sim, 

o salto qualitativo veio daí. Porque eu percebi que eu descobri a teoria do caos e a fractal 

juntinhas, na mesma época, sem saber o que era aquilo. Então quando eu olhei para os 

desenhos que eu tenho (até hoje), de uma carta dentro da carta, três cartas dentro de três 

cartas maiores, dentro de cinco cartas… eu percebi que era um baralho perpétuo, sabe? De 

poucas cartas dentro de um jogo maior, dentro de outro jogo… Aí eu percebi que tinha 

descoberto, sem saber o nome. Mas o fato de eu não saber o nome me ajudou. Eu não 

fiquei com raiva por isso, muito pelo contrário. As pessoas descobrem as mesmas coisas 

em momentos diferentes83: Mandelbrot descobriu lá, e eu descobri isso em um método de 

violão. E sem saber informática, eu percebi que tinha feito um método digital. Que é uma 

das críticas que eu faço até hoje: eu vejo aí inúmeros métodos aí no computador, de 

informática, de aplicativo, mas eles não mudam o raciocínio. Eles só transpõe uma 
                                                
83 Veja, por exemplo, a alegoria do centésimo macaco. 
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realidade que é a do papel para a realidade do computador. O raciocínio não é digital, não é 

“informático”, vamos dizer assim… não é uma “base de dados”. E os recursos são muito 

bons [palavra incompreensível]. Eu até, pessoalmente, tenho uma resistência, eu sempre 

falo… Eu até acho que vou ter que acabar cedendo para fazer um aplicativo para 

computador. Porque eu não quero ficar escravo da informática: “2.0”, “Violar: 3.4”, “4.1”, 

sabe? Eu acho que as informações são essas, a questão agora é só de… que aí eu dou 

sempre autonomia do aluno produzir os algoritmos. Caso contrário, eles vão sempre 

depender de mim, e eu não fiz um método [palavra incompreensível]. Então na verdade é 

um método de fazer métodos, entendeu? 

 

E.B.: Aproveitando então essa questão sobre autonomia, eu gostaria que você comentasse 

um pouco, por favor, sobre a relação existente entre o método Violar e o que ele 

proporciona de autonomia para o aluno. Como é que funciona isso? 

 

T.G.: Olha, quando eu comecei a adotar o livro, eu percebi que tinha que ter a coragem 

(mais tarde… até hoje eu percebo que nem todo mundo que usa [o Violar] tem), que é 

entregar o livro para ele [aluno] e desabrochar as possibilidades. Um fato que um método 

tradicional não: você entregou uma lição, então você vai cobrar aquilo. Como eu abro a 

possibilidade… Dando um exemplo: “você vai aprender a primeira posição”. Se o aluno 

estuda a primeira e quinta… O princípio do método permite que ele caminhe, em busca 

dessas sonoridades, dessas combinações próprias… Como o método é um “território”, eu 

não proíbo que ele transite por aquele “território”, sabe? Porque tem aluno que parece que 

já nasce querendo que você dê o caminho para ele. Em arte não existe isso, o caminho... 

como já disse o poeta Antonio Machado, o espanhol: você faz o caminho é andando. 

Mesmo na metodologia tradicional, você aprende é andando. Só que não precisa ser “no 

caminho do outro”. Que é, reportando à [palavra incompreensível], aquilo: eu não estou 

preocupado que o aluno saiba o tanto que eu sei, eu estou preocupado com o tanto que ele 

pode saber. É isso que eu quero que ele saiba. Eu quero saber se ele vai aprender. Eu não 

quero chegar aqui e mostrar para ele… Eu já faço, não importa como eu aprendi. Então 

reproduzir isso seria muito simplório. Eu quero que ele descubra como que ele pode fazer 

para aprender aquilo… ou mais! E do outro jeito, ou outras coisas. Quer dizer, é alfabetizar 

com o violão, abrindo para ele a perspectiva dele ser o artista. Porque o artista é isso: o 

artista é o individual. Não é a cópia. A cópia é um pressuposto errado. 
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E.B.: Ou seja, cai também muito na questão da criatividade… 

 

T.G.: Na criatividade evidente, obrigado. Só que, desse jeito, você estimula a criatividade. 

A partir do momento que você põe uma nota para ele (e aí eu acho que eu professor tem 

um papel importante, e é imprescindível) e fala: “com uma nota é possível fazer algo”, ele 

tem que ser capaz de colocar uma nota e fazer mais do que repetir a mesma nota dez vezes, 

entendeu? Tocar forte, fraco, longo, curto, organizar uma micro-forma, sabe? Alterar os 

registros, mudar o timbre, mudar a articulação, mudar a intenção, o gesto… Quer dizer, 

criar toda uma glamourização em torno de um som, para que aquele som tenha 

expressividade, tenha sentido. Então há o estímulo. Porque se o aluno que está começando 

for esperar cinco anos de violão, aprender contraponto, harmonia, solfejo, todas as claves, 

todos os nomes… já passou. A criatividade já se dá na primeira aula. É uma atitude de 

estimular a criatividade. Tanto é que eu tenho muitos alunos conhecidos, e os mais 

relevantes, curiosamente, foram estudar composição. 

 

E.B.: Vou aproveitar então esse gancho para saber quais foram as repercussões do Violar: 

as vantagens e dificuldades que você se deparou durante todo esse processo de criação, 

mencionando tanto acontecimentos de ordem operacional, como também a receptividade 

de alunos e colegas de profissão. 

 

T.G.: Olha, no início eu não tive muita dificuldade porque eu trabalhei com os alunos. E 

como eu estava, nesse período inicial, estudando composição com o Koellreutter (a “grife” 

do nome dele era muito forte) e trabalhei em uma escola de Belo Horizonte (trabalho 

ainda) que detinha “quase que a totalidade do poder” sobre a música moderna [/ 

contemporânea]… Assim, era a escola que difundia a música moderna em Belo Horizonte, 

entendeu? E eu ao longo desse início tive algumas pessoas… Curiosamente inclusive com 

um professor compositor português: foi o Jorge Peixinho (eu vou citar porque ele foi muito 

importante para o meu desenvolvimento). Em [19]87 ele esteve no Brasil, num festival de 

inverno, e eu me lembro claramente de ter mostrado para ele e ficou fascinado. Eu me 

lembro até de um episódio (não sei se posso contar): Estávamos em um bar, e os meus 

colegas, ansiosos por demonstrar conhecimentos eruditos, ficaram falando de Webern, 

Stockhausen, Boulez, Ligeti, Bruno Maderna, dentro outros, citando. Aí eu passei na porta 

da bar, logo perto da escola, e… eu já tinha conhecido o Jorge Peixinho no festival, e 

mostrado o método para ele (que era coisa muito precária, feito em [palavra 
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incompreensível] tesoura, feito à mão… tudo manual, não tinha essa editoração que tem 

hoje). E ele gostou muito da ideia, achou o processo de ensinar música serial muito 

criativo. Quer dizer, não é uma série [palavra incompreensível]. Você já põe tocando. 

Mudou o cartão de lugar e você já conseguiu… Era um negocio muito prático, sabe? 

Prático! Não era teórico, era prático! Você punha, já te falava a corda, a região, tal, ficava 

uma coisa muito prática. E aí, ao chegar nesse bar, um dos colegas (que eu não vou citar 

nome, por questão ética. É colega mesmo, de escola) falou assim: “Não senta perto do 

Teodomiro não porque ele vai falar o tempo todo sobre o método de violão dele”, falou 

com o Jorge Peixinho. Ele respondeu assim: “Pois. É isso mesmo que eu estou a precisar. 

Tudo que vocês estão a falar eu já conheço há trinta anos. Eu já li nos livros lá na Europa”. 

Quer dizer, as pessoas o tempo todo falando de livros, sendo que o Peixinho tocou com o 

Stockhausen. As pessoas estavam falando de coisas que ele já sabia. E ele falou: “Não. Eu 

quero ficar do lado dele. E eu quero que ele fale do trabalho dele”. E a outra coisa foi a 

obra que ele fez num festival de inverno, que foi uma obra aberta, em que ele usou os meus 

violões, que foi o prenúncio da minha obra de pêndulos. O movimento final ele deu um 

nome em minha homenagem, “Teodomiro e seus violões” (que eu tenho o documento). 

Que foi a primeira experiência que eu fiz com os violões pendulando, sabe? Ele usou no 

final da música imitando os sinos da cidade de São João del-Rei.  

 Então a recepção assim, por um lado, foi boa. De pessoas importantes como Dante 

Grela, Koellreutter, Gilberto Mendes (que faleceu na semana passada). Então as pessoas 

que tinham uma ligação com a música moderna viram o valor logo. Os alunos, como 

aprendiam a ler rápido, tinham uma satisfação muito grande. Então assim, a dificuldade 

mesmo foi com os concertistas, inicialmente. Porque como eles estavam com uma carreira 

já sedimentada, eles não admitiam que um músico com seis anos de “existência”, tivesse 

tido a ideia inovadora, e tivesse quase que confrontando os violonistas da época. Os de 

nome, né? Carlevaro e outros. É porque realmente foi um ato de presunção que eu fiz. Até 

hoje meu método (eu acho mesmo), em todos os lugares do mundo que eu mostro ele, é um 

método de uma radicalidade assim… estratosférica, sabe? Você olha a capa dele, não 

parece um método de violão. Você abre, e ele não parece método de nada. E no entanto 

tem uma abrangência muito grande. Então, dos alunos, [o Violar] não teve [uma 

receptividade negativa] porque eles também foram tocando bem, foram ocupando os 

cargos das escolas, de professor.  

 Então, quer dizer, acaba que a dificuldade que eu tenho dele foi o preço dele. Eu tive 

dificuldade de viabilizar, porque é um material sofisticado, e eu não podia vender uma 
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ideia dessa de maneira tosca, eu tive que fazer uma coisa bem acabada. Eu até acredito que 

eu tenha conseguido fazer isso. E já viajei para outros países para mostrar: para Suíça, 

Espanha, Argentina, Uruguai… Já mostrei em outros lugares e a recepção é sempre boa. 

Principalmente por esse fato de dar essa liberdade, sabe?  

 Agora, uma coisa eu observei: o fator maior da resistência, principalmente com os 

concertistas, é [que], como eles têm um hábito já e um tipo de estudo, quando eles se 

depararam com o meu método, eles usam para eles, eles não usam com os alunos. Porque 

eles percebem que eles não têm o domínio sobre aquilo. Então eles cometem o mesmo erro 

de antes: só querem passar o que eles sabem, entendeu? Querem ter um poder sobre o 

método. E isso é um equívoco que, eu acho, vai durar muitos anos ainda. Você entendeu 

né? “Eu tenho um método. Eu toco muito bem. Ah, o método é interessante. Nossa, mas eu 

não sabia isso. Olha, nunca pensei sobre isso. Mas eu não vou dar não, porque se o aluno 

me perguntar eu não vou saber também…”. Foi o contrário do que eu fiz: eu peguei os 

cartões e joguei na sala de aula. Eu também não domino não. Cada dia que passa eu 

aprendo mais, cada dia que passa eu vou aprendendo. É uma fábrica de criatividade 

[palavra incompreensível].  

 

E.B.: Já que você citou a sua obra dos pêndulos: eu sei também que suas diretrizes 

pedagógicas estão bastante vinculadas ao seu trabalho enquanto compositor. Então eu 

gostaria, por favor, que você comentasse um pouco mais sobre essa relação, se existem 

obras cuja escrita tenha como suporte as cartas do Violar. 

 

T.G.: Vamos colocar, de maneira bem geral, que todo o artista tem um lado louco, né? 

Que há que se respeitar, porque senão ele não faria [arte]. Hoje, passado quase trinta anos 

que eu fiz isso, eu ainda continuo achando que foi um ato de loucura que eu fiz. Essas 

estantes com dados, com esses cartões, assim… Pô, fui eu que inventei isso mesmo? Para 

que eu inventei isso, sabe? É uma vida de trabalho. Então, no início, minha referência era 

Bartók (o Mikrokosmos). Quando eu tentei vislumbrar um método: “nossa, vou fazer esses 

cartões, agora vou escrever um livro igual Bartók”. Mas essa tentação, logo, logo, eu 

desisti dela porque eu percebi que era uma contradição, em relação ao método de violão. 

Isso aí é uma coisa que eu vou fazer agora, que é em relação a essa parte didática, que é 

“como eu vejo o meu método”. Que eu fiz um método que é uma fábrica de métodos. É um 

método de inventar métodos. Então agora sim, eu posso fixar algumas coisas, do tipo 

assim: como é que eu vejo as cordas soltas? Aí eu vou incrementar o que eu penso, porque 
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aí vai cair numa contradição do que eu proponho lá dentro do livro: de criar uma 

ordinalidade. Como eu proponho lá uma “cardiordinalidade”84, eu tenho que fazer agora 

uma obra em que eu permita isso. Agora eu me sinto em condições de fazer. Fazer obras 

didáticas que, num conjunto de peças (por exemplo dez peças) o aluno possa tocar na 

ordem que ele aguentar, qual ele preferir. A número um, não vai ser necessariamente a 

primeira. Mas, de qualquer maneira, não vai ter como fugir de uma ordinalidade daquele 

aluno. Aquele aluno vai ter a sequência dele (mesmo porque seria impossível [tentar fugir 

disso]). Todo aluno tem sua evolução própria, né? Mas de qualquer maneira, essa parte de 

criação artística minha sobre meu método (que é uma cobrança inclusive social das 

pessoas: “e a sequência [palavra incompreensível] Bartók que você não fez”), isso eu 

quero fazer agora. Porque agora eu me sinto maduro suficiente para fazer. Porque agora eu 

já “andei de avião sobre o método”, eu já vi o método todo, eu já “subi num satélite” e 

enxerguei tudo dele (ou quase tudo). Então agora eu posso falar: “olha, isso, ali, aqui…”.  

 Agora, do ponto de vista artístico no extremo, aí sim, a primeira experiência foi um 

quarteto de violões de [19]87-86 parece (está gravado no programa [de rádio] do Fabio 

Zanon85), que foi uma coisa radical na época. E têm as obras para os pêndulos, que foram 

derivações de um cartão que tem lá, chamado “pendular”. Que é aquele cartão que foi uma 

experiência que eu sempre sigo: criar limites. Então quando eu me deparei com seis cordas 

soltas, eu falei: agora eu quero fazer… foi a primeira tentativa que eu fiz de fazer um 

método, por obras. Aí eu percebi que eu tinha virado um artista, no sentido mais amplo. 

“Espera aí. Não vai ser só as seis cordas do violão, vão ser muitas cordas soltas e vão ser 

muitas afinações”. E fiz a obra dos pêndulos que foi onde me deu um prestígio 

internacional, de certa maneira. A instalação está lá no Museu Antonio de Torres, em 

Almeria, Espanha. Então esse trabalho que eu fiz com cordas soltas abriu o Festival 

Internacional de Violão [de Belo Horizonte. II edição, em 2006], com a obra MinaSonora, 

para doze violões pendulares, valeu depois esse convite para fazer parte de Almeria, né? E 

recentemente fiz a trilha sonora do filme Matéria de Composição86 do Pedro Aspahan. E 

                                                
84 “[…] o Violar propõe que a ordinalidade e a cardinalidade alimentem-se reciprocamente e, juntas e em 
constante negociação, se configurem de maneira a possibilitar: trabalho com os conceitos de ordem e acaso 
em iguais condições […]. Com a devida licença apresenta-se a cardiordinalidade que, em potência, são 
ordinais dentro de cardinais e vice-versa” (Goulart 2006). 
85 http://vcfz.blogspot.pt/2008/08/137-teodomiro-goulart-gilberto-carvalho.html (acesso em 12 de janeiro de 
2015). 
86 https://www.youtube.com/watch?v=CO4wdVIIumI  (acesso em 12 de janeiro de 2015). 
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mais recentemente o documentário Era uma vez em Almeria87, que está inacabado, mas já 

tem o trailer. Que é com o uso de… Claro, são derivados. Você vai falar: “Mas onde está o 

método?”. Porque uma pessoa menos preparada vai querer essa obra didática. Eu não fiz 

um método para isso. Para depois falar: “Olha, pode montar por primeira posição. Está 

aqui uma música na primeira posição”. Claro, essa é a ideia, isso é o que eu quero fazer 

agora na maturidade. Para fazer uma obra fixa, com o meu olhar, sobre o que eu inventei. 

Bom, tem um pé no academismo, sobre um ponto de vista, e um pé no meu trabalho. Mas 

agora o que que o método me proporcionou enquanto criador. Então isso tudo eu devo ao 

método. Então, por exemplo, esse trabalho em Almeria é isso, é o trabalho do filme. São 

violões que são inspirações estéticas que eu tenho quando estou manipulando esses cartões, 

entendeu? Não tem nada que me venha à cabeça que não tenha sido ligado a isso, ou que 

disso não me leve a outra coisa… Em vou em Jorge Luis Borges, leio O Aleph e volto para 

cá. Eu estou sempre transitando, mas com informações que criam links sempre com os 

meus cartões, sabe? Eles me proporcionaram uma visão muito boa sobre o caos, sobre 

ordem. Então eu fico sempre assim: tem caos, eu provoco a ordem. Tem muita ordem eu 

procuro encontrar o caos. Fico pendurando ali com aquelas ideias do Nietzsche (“É preciso 

ter em si o Caos, para dar à luz uma estrela que dance”) e Luciano De Crescenzo (“Amo a 

Ordem porque, existindo, permite-me infringí-la”). E também, se não tiver um pouco de 

caos não vai ter a poesia. Tem que ter esse lado dionisíaco. Então assim, essa obra minha 

artística está ligado a isso.  

 E tem outros compositores escrevendo, mas o principal deles é o Marcus Siqueira, 

que tem um CD88 que foi feito literalmente, inclusive com várias citações de coisas que eu 

mostrei para ele em aula (eu sei onde estão), curiosidades dos cartões, de gestos 

contraditórios (de fazer um gesto [sonoro] ascendente, mas cujo gesto [físico] da mão vai 

para a região grave). São peças que ele compôs (serão 33, ele já fez 12). Que é justamente 

a ideia do livro: que é fazer primeiro só com notas temperadas, depois com mais ruídos, 

tal. É uma obra em minha homenagem, que eu sou muito grato. Porque eu não pensei que 

o método iria me proporcionar… Só isso já valeria ter escrito o livro. Ele já fez sonatas em 

homenagem ao [Fabio] Zanon. Então a escrita para o violão dele toda (e ele faz questão de 

dizer isso)… Eu até acho que o talento dele… E ele foi meu aluno. Foi um dos alunos que 

mais, assim, acreditou. Que ele fez parte desse início. Era um aluno do interior que veio 
                                                
87 http://www.amara.org/pt/videos/yPgSPJhMxZPF/info/era-uma-vez-em-almeria-fragmento/ (acesso em 12 
de janeiro de 2015). 
88 CD gravado pelo violonista Gilson Antunes. 
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tocando “sonata de Beethoven ao mesmo tempo que música de Roberto Carlos”. E de 

repente viu esses cartões e fascinou. Começou a compor, tal… Quer dizer, eu acho que o 

método fez bem a ele, sabe? Esse fato de abrir a cabeça, acho que é isso… 

 

E.B.: E você acha que tem alguma limitação, de um perfil aluno ou de idade… 

 

T.G.: Isso não. Aí que está outra característica. Porque o que que acontece: você pega um 

livro de criança, ou ele é totalmente “desvirtuado”, para colorir, para fugir da função, né? 

Que é um erro. Quer dizer, você abre o livro: “Colorir a semibreve”… Então não é aula de 

violão. Aula de violão é no violão, é no som. Então assim, o que eu observei é que, na 

verdade, o fato de uma criança… Vamos colocar uma criança de seis anos, por exemplo 

(que seria um limite bem precoce, né?). É evidente que a coordenação motora para ela é 

difícil. Ela teria que ter um violão específico. Mas têm movimentos básicos que ela pode 

fazer: tocar as seis cordas, com um dedo só, glissandos… Quer dizer, então isso, os 

cartões, com os comandos que eles têm, comporta: comandos para baixo, para cima; as 

funções motoras: deslizar, apalpar, raspar. Quer dizer, você tem como ir preparando a 

criança, junto da criatividade do professor, da mesma forma de um aluno quando é 

alfabetizado ele não vai escrevendo as letras, ele rabisca, risca: bolas, círculos, traços… 

não é isso? Até chegar a fazer as letras.  

 Então no violão, o que é que acontece: há uma tendência que eu acho mórbida que é 

achar que música folclórica é para criança. Como se música folclórica fosse fácil. Não 

podemos confundir música para criança com música de criança. Então se eu coloco o 

violão na mão da criança e ela “bate” no violão, eu tenho que aproveitar aquilo como 

música da criança. E não achar que uma música falando de um bichinho que é a música 

para criança… A música que um adulto fez para uma criança. Então é possível esse tipo de 

coisa com o método. Com o fato dele ser aberto e ter os cartões com o que precisa: são os 

elementos musicais, os elementos da fonte, e os elementos e funções motoras. Quer dizer, 

com isso aí você educa musicalmente a criança no violão. Seja com uma corda, com 

duas… Aliás, bom falar nisso, porque no meu método tem essa vantagem: não tem aquela 

história do aluno vem com a corda faltando … Não, o método contempla isso: ter cordas a 

menos; se a pessoa for igual ao nosso ex-presidente Lula, dedo a menos, pode também! 

Então, quer dizer, o método nesse sentido, pelo fato dele ser por montagem, ele está muito 

ligado à criatividade. Na verdade é um software. Porque até hoje, a cada hora que passa, eu 

penso assim: “Eu quero aprender a corda um”. Me faço essa pergunta: “O que que eu vou 
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aprender na corda um? O que é que eu sei? Eu não sei nada. Se eu não sei nada, eu vou 

inventar sequências”. Já é alguma coisa, né? E na hora de falar se é “bonita” ou “feia” é o 

ouvido “que vai dizer”. Necessariamente eu não preciso entender nada. Porque se não 

fosse assim, não existiria o músico intuitivo. “Mas agora eu já sei alguma coisa. Eu sei 

fazer uma escala maior. Onde que essa escala maior encaixa nessa corda? Ah, ela encaixa 

aqui. Mas qual tom maior fica melhor para essa corda?”. Então é esse processo de 

perguntas, vamos dizer aristotélicas, sobre esse limite, que vão te levando… “E se eu 

tivesse dois violões com essa corda? Opa, espera aí… (eu não tenho duas flautas? Eu posso 

ter dois violões. Cada um com uma corda só, e com a mesma corda)”. Então o fato de abrir 

essa perspectiva com limites, me permite perguntas que quando já vem pronto eu não 

posso fazer, não é verdade? Então se o limite é esse, eu posso propor à criança com os 

baralhinhos, mesmo que ela não saiba nada: “essa bolinha aqui é a nota mi” (mesmo que 

ela não entenda o que é uma clave de sol, ela sabe o que é tal linha e tal espaço), você pode 

colocar o braço todo [do violão] na frete dele e pedir “você vai descobrir para mim ‘onde é 

que está o Wally’, onde é que está o mi”. Ele vai poder saber. Ele vai poder te falar: “Ah, 

está nesta corda de baixo”. E você vai poder falar: “essa corda de baixo é a ‘um’. Porque 

ela é a mais fininha”. Já criou um processo mnemônico. “Agora tem ela também tem ela na 

corda ‘dois’, olha”. “Descobri ela também na corda ‘três’”. Ah, agora ela já sabe o que é 

corda, e você pode ensinar para ela que corda é escrita com número arábico dentro de um 

círculo. E você pode ensinar para ele que, além disso, está na casa tal. E que a casa é 

[representada] com algarismo romano. Então você pode ensinar que tal casa e tal corda têm 

a mesma frequência. Ou, essa aqui é mais grave. Então têm vários caminhos que você pode 

ensinar à criança que não seja torturante. O aluno também vai descobrindo. Do que [, ao 

invés,] desviar. Que é o grande problema, dos métodos de criança que eu conheço… A 

maioria são métodos para colorir. E que, portanto, são pouco musicais. Porque eu sempre 

observei o seguinte: aluno nenhum acha feio o que ele faz. Feios são os exercícios que o 

professor faz. Porque ele fazendo, ele tem uma tolerância maior. Quando eu invento, se 

está me agradando eu faço. Se não está me agradando eu mudo. Se já vem imposto, o que 

que acontece: não está me agradando e eu sou obrigado a fazer… Então essa flexibilidade 

é muito importante. E isso vale para grupo, para criança, para idoso… o método não faz 

distinção. 

 

Gostaria de deixar aqui registrado meus profundod agradecimentos à atenção do Professor 

Teodomiro Goular, em se disponibilizar para fazer esta entrevista. 
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Mais informações no site: http://www.cordassoltas.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

161 

Termo de compromisso: 

Pesquisa: O Violar na promoção da autonomia na preparação da performance para 
guitarristas 
Responsável: Eduardo Paes Barretto Filho 
Orientadora: Profa. Dra. Filipa Lã – Universidade de Aveiro. 
 

Caro/a entrevistado/a, 
 

Eu, Eduardo Paes Barretto Filho, estou realizando uma pesquisa de mestrado 
intitulada “O Violar na promoção da autonomia na preparação da performance para 
guitarristas”, sob orientação da Profa. Dra. Filipa Lã (docente na Universidade de Aveiro - 
UA), como estudante do Programa de Pós-Graduação em Música no Departamento de 
Comunicação e Arte da UA. 

Esse estudo tem como objetivo refletir acerca de ferramentas que possibilitam a 
preparação para que a performance se dê de maneira autônoma, refletindo a identidade 
artística do performer.  metodologia da pesquisa prevê a realização de entrevistas, sendo 
realizadas em duas etapas: 1) antes dos encontros em que serão preparadas as 
performances, contextualizando onde se insere o perfil do performer; 2) após os encontros 
em que serão preparadas as performances, visando comparar ambos processos e os 
resultados obtidos por cada abordagem. 

Portanto, contamos com sua cooperação, no sentido de participar desta investigação 
científica, colaborando com a realização das entrevistas. 

Garantimos que as informações serão utilizadas exclusivamente para fins de 
pesquisa e comprometemo-nos a divulgar para cada um/a dos/as colaboradores/as os 
resultados da mesma. 

Destacamos, ainda, que o entrevistado/a não terá nenhum risco em participar da 
pesquisa, que tem total liberdade de retirar sua participação a qualquer momento, se isto 
for de seu interesse, e que não haverá nenhuma despesa ou custo para os/as participantes. 

 
Belo Horizonte, 23 de Fevereiro de 2015 

 
Eduardo Paes Barretto Filho (responsável pela pesquisa) 
Rua Professor Eugênio Murilo Rubião, 33, apt. 701, Anchieta, Belo Horizonte / MG, CEP: 
30310-540 
Fone: (31) 9164-9586  Email: dudubarretto@gmail.com 
 
 
Após ler e compreender as informações acima, eu _______________________, portador/ 
da Carteira de Identidade nº _______________________, estou esclarecido/a a respeito de 
todos os aspectos que envolvem a pesquisa como objetivos, procedimentos e sigilos, e 
autorizo, de livre vontade, a realização das entrevistas como parte da pesquisa “O Violar 
na promoção da autonomia na preparação da performance para guitarristas”. Declaro estar 
ciente de que as informações das entrevistas serão utilizadas exclusivamente para fins de 
pesquisa, de que não terei nenhuma despesa ou custo para participar da investigação e de 
que tenho total liberdade de retirar minha participação a qualquer momento, se isto for de 
meu interesse.   
 
 
 
 



 

162 

Guião da entrevista semi-estruturada 
 
Objetivos que pretende alcançar com esta entrevista) 
 
Compreender quais são as carências que os alunos de graduação participantes avaliam que 
precisam sanar para poderem ser autônomos. 
Perceber quais são os principais contributos que estes alunos avaliam receber de seu 
professor. 
Perceber a importância de suporte oferecida pelos materiais didáticos e como eles auxiliam 
estes alunos a alcançarem seus objetivos. 
 
 • O que se propõe desenvolver:  
Refletir acerca de ferramentas que possibilitem que a preparação para a performance se dê 
de maneira autônoma e reflita a identidade artística do performer.  
 • Como: 
A partir de abordagens que estimulem a adoção de comportamentos autônomos. 
 
(1ª bateria de entrevista - a ser feita antes dos encontros) 
 
Grupo de questões de aquecimento: 
 
a) Qual é seu nome completo? 
b) Qual é sua idade? 
c) Conte um pouco, por favor, sobre sua trajetória na música: quando e onde começou, 

quais foram as motivações, quem foram as influências, e outras colocações pertinentes 
que tenha vontade de mencionar. 

 
2.1. Grupo de questões de desenvolvimento: 
 
a) Discorra acerca de sua abordagem durante o processo de estudo de uma nova peça, 
contemplando desde a escolha, ao estudo até apresentação pública. Fale um pouco sobre 
sua rotina de estudo. 
 
b) Você sente que você precisa do suporte de um professor para alcançar seus objetivos 
músico-performáticos?  
c) Se sim, comente um pouco quais são as qualidades que ainda faltam ser adquiridas para 
que você possa ser autônomo.  
d) Em quais aspectos a intervenção dele se faz mais necessária?  
 
e) Em sua opinião, qual deveria ser o papel que o professor de instrumento deveria 
desempenhar durante o acompanhamento do aluno na preparação da performance de um 
repertório? 
f) Você avalia que este perfil corresponde efetivamente com aquele usualmente adotado 
pelos professores de instrumento? 
g) Se não, em que e por que há diferença entre ambas maneiras? 
h) Na sua opinião, sua identidade estética (suas decisões relativas a sus compreensão do 
repertório, a vivência e bagagem musical que você carrega de sua trajetória, onde você 
almeja chegar como profissional, etc) é levada em consideração durante o curso de 
graduação? 
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i) Que tipo de materiais didáticos você utiliza como suporte ao seu estudo prático?  
j) De que maneiras eles te auxiliam e quais são os ganhos obtidos? 
k) Você avalia que há uma lacuna na abordagem deles, em que alguns importantes 
conhecimentos musicais são negligenciados? Se sim, quais seriam eles.  
 
o trabalho com eles lhe proporciona prazer? 
 
3.1. Grupo de questões de conclusão onde agradece a participação do seu entrevistado 
 
Agradeço muito pela colaboração! Você gostava ainda de deixar alguma outra observação 
que pode contribuir no seu depoimento? 
 
 
 
(2ª bateria de entrevista - a ser feita após os encontros) 
 
2.2. Um grupo de questões de desenvolvimento 
 
Como você se vê daqui uns dez anos? 
b. Qual é seu objetivo? Onde você almeja chegar? 
- Objetivo principal 
- Objetivos secundários 
- Meios onde pretende atuar 
- Relação profissão / vida 
 
Você já dá aulas? 
Você avalia que a grade curricular do curso de Música propicia reflexões e 
desenvolvimentos de ferramentas didáticas que te deixam apto a atuar na esfera 
pedagógica?  
 
 a. Você avalia que a utilização do Violar trouxe benefícios no seu processo de 

preparação para a performance? Se sim, quais? 
 b. Quais características dele possibilitaram atingir estes resultados? 
 c. Compare o Violar com os materiais didáticos mais convencionais. 
 
3.2. Grupo de questões de conclusão onde agradece a participação do seu entrevistado 
 
Espaço aberto para que o participante possa deixar ainda algum outro depoimento caso 
queira. 
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