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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o uso das estratégias cognitivas empregadas por um 

pianista na prática deliberada da peça Frevo, de Egberto Gismonti para piano solo. A prática 

deliberada utilizada foi baseada no método de autoensino, desenvolvido por Jorgensen. Após a 

realização de uma revisão da literatura que contemplou temas relacionados à expertise musical e 

à prática deliberada, a pesquisa foi dividida em três etapas: (1) estudo deliberado do Frevo, 

visando à preparação da performance desta obra por um pianista, estudante de graduação em 

música. Esse estudo foi conduzido por meio de anotações em um diário pessoal do estudante e 

por gravações de trechos da peça em sete diferentes momentos; (2) avaliação dessas gravações 

por juízes, em relação à similaridade expressiva entre elas e as de Egberto Gismonti, no disco 

Alma (1986); (3) avaliação da performance final do estudante, aferida por dois juízes externos, 

referentes ao nível de expertise por ele atingido. Os resultados indicam que as metaestratégias 

relacionadas a segmentações do estudo, transferência positiva por meio da criação de exercícios, 

mudanças na velocidade de execução, ações para evitar-se o erro, modelo aural, 

verbalizações/anotações e consciência polifônica encontradas na revisão da literatura foram 

efetivas para a preparação da performance em questão. 

 

Palavras-chave: expertise musical; estudo deliberado; Frevo; Egberto Gismonti. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to evaluate the use of the cognitive strategies employed by a pianist 

in the deliberate practice of the piece Frevo, composed by Egberto Gismonti. The deliberate 

practice used was based on the self-teaching method, created by Jorgensen. After a literature 

review on musical expertise and deliberate practice, this research was developed into three stages: 

(1) deliberate study of Frevo, aiming its performance preparation by a pianist, undergraduate 

student in music. This preparation was conducted through notations in a personal diary and 

through recordings of Frevo excerpts in seven different moments; (2) evaluation of these 

recordings by judges, regarding its expressive similarity between them and Gismonti's ones, in 

the album Alma (1986); (3) evaluation of the student's final performance made by two external 

judges, regarding his expertise level obtained. Results showed that meta-strategies such as study 

segmentations, positive transference through the creation of exercises, tempo changes, action to 

avoid errors, aural model, verbalizations/notations e polyphonic conscience found in literature 

review were effectives to the performance preparation of Gismonti’s Frevo. 
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INTRODUÇÃO 

  

 No presente trabalho procura-se avaliar o uso de algumas estratégias cognitivas para o 

desenvolvimento da expertise na performance pianística da peça Frevo, de Egberto Gismonti. 

Para isto, um estudante de graduação em música pela UFPR realizou a prática deliberada dessa 

peça, baseando-se na revisão de literatura sobre prática deliberada, expertise e estratégias 

cognitivas aplicadas ao estudo do piano. Gravações de excertos de sua performance durante o 

período de estudos, assim como uma performance final foram avaliadas por juízes experts. A 

partir desses dados e dos dados referentes ao diário de estudos do pianista, pretende-se verificar 

quais foram suas estratégias cognitivas empregadas de estudo deliberado para a preparação da 

performance em questão.  

 A literatura científica aponta diferentes níveis de proficiência que instrumentistas podem 

ter em suas práticas musicais. O que não é tão facilmente perceptível é o porquê diferentes 

instrumentistas atingem diferentes níveis, mesmo com um tempo de estudos e dedicação 

aparentemente semelhantes. Uma das teorias formuladas para a aquisição de performances em 

nível de excelência (seja no contexto musical e em outras diferentes áreas do saber) é a teoria das 

dez mil horas (Ericsson, Krampe e Tesch-Romer, 1993), cuja premissa parte de que, de maneira 

geral, dez mil horas são necessárias para a aquisição de performances em nível de excelência nas 

mais diversas atividades humanas.  

 Para Ericsson, Krampe e Tesch-Romer (1993), a prática deliberada é um pré-requisito 

fundamental para o desenvolvimento da expertise1 em diversas áreas do conhecimento. Os autores 

a definem como uma atividade altamente estruturada, com o objetivo explícito de melhorar o 

desempenho nessas atividades. Assim, tarefas específicas são criadas para superar as fraquezas, e 

o desempenho do indivíduo é cuidadosamente monitorado, no intuito de fornecer pistas sobre as 

maneiras de aprimorá-lo ainda mais. Segundo os autores, geralmente os indivíduos são motivados 

a praticar alguma atividade porque sabem que a prática melhora o desempenho. Os autores 

consideram que antes de qualquer indivíduo se comprometer com uma prática deliberada, eles 

precisam ter o entendimento de que os resultados deste tipo de prática se consolidam a longo prazo

                                                             

1 O termo expertise musical refere-se às características, habilidades e conhecimento que distinguem experts de 

novatos e pessoas com menos experiência musical (Ericsson, 2006). Para Lehmann, Sloboda e Woody (2007), a 

expertise pode ser definida como o quanto um indivíduo é proficiente na atividade que ele desenvolve. Segundo os 

autores, estudos sobre a expertise musical podem contribuir para a compreensão sobre o que ocorre na mente do 

músico durante suas atividades musicais, sejam elas de escuta, performance ou criação.  
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 Um dos principais fatores para que os resultados deste tipo de prática se consolidem a 

longo prazo – cerca de dez anos – são as estratégias cognitivas a serem aplicadas durante a prática 

deliberada. 

 No âmbito musical, alguns exemplos destas estratégias são: tocar muito lentamente um 

trecho específico para aos poucos apressar o andamento, ou construir uma imagem geral da peça 

a ser executada antes mesmo de colocar as mãos no instrumento musical (Ericsson et al., 1993). 

Entretanto, até o presente momento, os estudos sobre a prática deliberada vêm sendo empregados 

no contexto da música de concerto europeia. Raríssimos estudos nessa área são voltados à prática 

deliberada de música popular instrumental brasileira (MPIB). No Brasil, a carência de escolas de 

música formadoras de instrumentistas nesse gênero musical, aliada ao pequeno investimento 

governamental para a proliferação do ensino da MPIB contribui para uma realidade escassa, no 

que se concerne a metodologias de ensino voltadas a esse tipo de repertório. Quando um pianista 

tem a intenção de se aprimorar neste gênero musical ainda é necessário adaptar materiais já 

existentes para outros estilos, como o jazz e a música de concerto, ou mesmo aprender por meio 

da transcrição e imitação de material fonográfico publicado na internet, ou ainda procurar um 

professor que já tenha muitos anos de vivência na prática da MPIB. 

 Em relação ao termo “aquisição” da expertise, Sosniak (2006) afirma que “é muito mais 

interessante ver a jornada rumo à expertise como um continuum, uma jornada a ser trilhada, sem 

considerar aqueles que estão no meio do caminho ou que desistiram em algum trecho como 

pessoas que necessariamente falharam”. Para a autora: 

 

(…) não há limite para o número de pessoas que podem valorizar música e esportes, e tantos outros meios 

para a expressividade em suas vidas, que podem valorizar a oportunidade de continuar quebrando seus 

próprios recordes, e que podem levar contribuições significativas a suas comunidades por meio de seus 

consideráveis, embora talvez não excepcionais, talentos (Sosniak, 2006 p. 30 – tradução nossa) 

 

  Ao seguir essa linha de raciocínio, procura-se, no presente trabalho, contribuir para 

a práticas apropriadas de estudo deliberado a indivíduos que estejam “na jornada” rumo à 

expertise, não somente aos que desejam tornar-se experts. Estudar a maneira como as pessoas 

consideradas experts chegaram até onde chegaram possivelmente ajudará aqueles que desejam 

obter algum nível de proficiência em determinada área, seja por lazer ou profissão, de forma a se 

tornarem pessoas com funções sociais importantes para o meio em que vivem.  

 Por fim, há de se justificar, no presente trabalho, a escolha metodológica em relação à peça 

escolhida para o estudo deliberado: optou-se pela imitação da interpretação de um compositor 

considerado renomado na prática da MPIB: Egberto Gismonti (Bahiana, 1979). Reconhece-se que 

a concepção e criação de novas interpretações e modelos aurais para peças já escritas é uma 

habilidade fundamental a um intérprete expert, em qualquer gênero musical. Entretanto, tendo em 
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vista o valor da imitação dos modelos aurais já criados por intérpretes mais experientes para o 

amadurecimento artístico de músicos na jornada rumo a expertise, optou-se pelo estudo deliberado 

da peça Frevo, de Egberto Gismonti, gravada no disco Alma (1986). 

 Portanto, o objetivo geral deste trabalho é avaliar o uso das estratégias cognitivas 

empregadas por um pianista na prática deliberada da peça Frevo, de Egberto Gismonti para piano 

solo, com o intuito de contribuir para que pianistas possam realizar uma prática deliberada mais 

eficiente durante os seus estudos da obra em questão. Por meio da triangulação dos dados entre o 

diário de estudos do pianista, a avaliação dos juízes sobre a evolução da execução de alguns 

trechos da obra durante diferentes momentos do estudo e a avaliação dos juízes da performance 

final da peça, no palco, pretende-se buscar as estratégias mais eficazes para o estudo desta obra, 

contribuindo para a jornada rumo à expertise por futuros instrumentistas. 

 O presente trabalho é dividido em quatro capítulos: o primeiro consiste em uma revisão 

de literatura acerca dos temas expertise, expertise(s) musical(is), prática deliberada e autoensino. 

O segundo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa, realizada em três 

etapas: (1) o estudo da peça Frevo, de Egberto Gismonti pelo pianista, a partir da técnica do 

autoensino (Jorgensen, 2004). Nessa etapa, o pianista registrou as estratégias cognitivas por ele 

utilizadas em um diário de estudos e a gravou excertos desta peça durante sete momentos de seu 

estudo; (2) avaliação de juízes em relação à similaridade entre as gravações realizadas pelo aluno 

na primeira etapa e a gravação original de Gismonti, levando em conta seus aspectos 

interpretativos e expressivos; e (3) a avaliação dos dois juízes em relação à similaridade entre a 

performance final do aluno e a gravação de Egberto Gismonti. No terceiro capítulo são expostos 

os resultados da pesquisa. Finalmente, o quarto capítulo traz uma discussão sobre as avaliações 

dos juízes e as informações contidas no diário de estudos, no intuito de promover um debate entre 

os dados obtidos na pesquisa com a literatura científica na área de cognição musical.  
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 Neste capítulo aborda-se a revisão de literatura acerca de quatro assuntos que 

possibilitaram e facilitaram o aprendizado da peça de Egberto Gismonti e que forneceram as bases 

teóricas para a realização do presente trabalho: expertise, expertises musicais, prática deliberada 

e autoensino. 

 No subitem 1.1, “Estudos sobre expertise”, apresentam-se possíveis definições para os 

termos expertise e expert, assim como traça-se um breve histórico sobre os estudos nesta área, 

abordando a discussão entre o pensamento sobre o talento inato em Galton (1869/1979) e os 

trabalhos mais recentes que levam em consideração o desenvolvimento da expertise em função 

da quantidade de treinamento (Ericsson et al, 1993), das influências do contexto (Ericsson, et al, 

1993, Bloom, 1985) e do papel da inteligência e da sociedade no desenvolvimento da expertise 

(Hunt, 2006). 

 No subitem 1.2, “Expertises musicais”, enumeram-se duas possibilidades de perspectivas 

nas pesquisas sobre como desenvolver uma expertise em determinada área musical: as 

perspectivas macro e micro. Neste subcapítulo enumeram-se estratégias relacionadas a 

perspectiva macro, indicando a importância do contexto e da autopercepção das habilidades para 

o desenvolvimento da expertise. 

 No subitem 1.3, “Prática deliberada”, ou perspectiva micro, identificam-se os primeiros 

métodos voltados a melhorias na prática individual do músico desenvolvidos no século XVIII, 

para então discorrer sobre o primeiro artigo em que utilizou-se o termo “prática deliberada” 

(Ericsson et al, 1993) e sobre as descobertas científicas desta época. 

 No subitem 1.4, “Autoensino”, apresenta-se a metodologia para a prática deliberada 

utilizada pelo pianista estudante, criada por Jorgensen (2004). Trata-se de uma metodologia 

composta por três fases, sempre permeadas por metaestratégias: (1) Planejamento e preparação, 

(2) Execução e (3) Avaliação. Apresentam-se também estratégias sugeridas pelo autor para cada 

uma das fases, assim como outras estratégias cognitivas encontradas na revisão de literatura 

pertinentes a cada uma destas fases. 

 

 

1.1 Estudos sobre expertise 

  

 A performance em nível de excelência nas mais variadas áreas do conhecimento humano 

atrai olhares curiosos e fascinados desde muito tempo, gerando também o questionamento 
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necessário e ainda não totalmente respondido: como e por que algumas pessoas conseguem chegar 

a um nível de excelência tão elevado e outras não? A própria literatura científica aponta diferenças 

entre a velocidade de aprendizado musical dos aprendizes em diversos tipos de atividades 

(Lehmann, Woody & Sloboda, 2007). No contexto musical, ao passo que um aprendiz pode tocar 

determinada peça em nível de excelência após poucas semanas de estudo, outro pode demorar 

meses, às vezes anos. 

 Karl Anders Ericsson, na introdução do The Cambridge Handbook of Expertise and 

Expert Performance publicado em 2006 pela Oxford University Press define um expert como 

“alguém que é muito habilidoso e bem informado em alguma área específica  (Webster’s New 

World Dictionary, 1968, p. 168), ou é alguém amplamente reconhecido como uma fonte confiável 

de técnica ou habilidade, cuja capacidade de julgar ou decidir corretamente, justamente ou 

sabiamente lhe conferem autoridade e status pelos companheiros de profissão ou o público em 

determinada área. O autor associa a expertise a características, habilidades e conhecimentos que 

diferenciam o expert das outras pessoas.  

 Embora os termos sejam relativamente recentes, principalmente nas pesquisas 

científicas2,  .Ericsson (2006) traça um histórico sobre a evolução do conhecimento humano sobre 

as pessoas muito hábeis em diversas áreas. Sócrates, por exemplo, consultava pessoas para 

resolver debates sobre os temas relacionados a construção arquitetônica de sua época, baseado na 

experiência que essas pessoas possuíam na área. Ericsson também cita as guildas da Idade Média, 

que possuíam o monopólio do conhecimento em diversas áreas, assim como a posterior quebra 

desta concentração do saber nas guildas com a proliferação do conhecimento por conta da 

revolução francesa e da escrita das primeiras enciclopédias, com o objetivo de divulgar o que já 

se sabia na época. Assim, partiu-se de uma concentração do conhecimento e das habilidades nas 

mãos de determinadas pessoas para uma possível distribuição do conhecimento, sendo que, desde 

a segunda metade do século XIX, o estado tem se envolvido cada vez mais na formação dos 

indivíduos, não só com a criação das universidades e academias de ensino, mas também centros 

de treinamento esportivo, consultorias jurídicas, etc. 

 Esta distribuição do conhecimento também é o principal objetivo dos estudos modernos 

sobre experts, possibilitando a formação de um número maior de pessoas competentes naquilo 

que fazem. Sosniak (2006) indica: 

 

 

                                                             

2 Glaser e Chi (1988, como citado em Sosniak, 2006, p. 287) afirmam que o termo da expertise aparece pela primeira 

vez em livros didáticos em 1985, na segunda edição do livro Cognitive Psychology and its implications, de John 

Anderson. Portanto, considera-se um anacronismo chamar alguém da Idade Média de expert.  



6 

 

Uma das principais razões para estudar a expertise é prática. Levando-se em consideração que seria 

socialmente desejável que certas manifestações da expertise fossem mais recorrentes do que elas 

atualmente são, nós queremos saber o que podemos fazer para ajudar as pessoas a adquiri-las. (maiores 

detalhes em Sloboda, 1999, p. 156 – tradução nossa). 

 

 A obra Hereditary Genius (1869/1979), publicada por Francis Galton, propunha que em 

muitos domínios da atividade intelectual humana, os mesmos fatores inatos eram necessários para 

obter-se um desempenho fora do comum, assim como a designação de “gênio” (Ericsson, 2006). 

Galton observou que várias pessoas com performances muito acima da média em vários contextos 

eram oriundas da mesma família, e, neste sentido, o autor concluiu que estas pessoas possuiriam 

um limite para aprendizagem em geral muito maior do que as pessoas “comuns”. 

 Mais recentemente, alguns projetos de pesquisa sobre expertise como o The development 

of talent project (Bloom, 1985) partiram da hipótese de que haveria algum dom, algum “talento 

especial” para que apenas algumas pessoas se destacassem das demais na realização de algumas 

tarefas quotidianas. Embora não seja possível refutar totalmente o fator “talento”, essa pesquisa   

indica, assim como Ericsson, Krampe, e Tesch- Römer (1993) que uma grande quantidade de 

horas de estudo são necessárias para atingir-se a expertise. Três exemplos de estudos seguem esta 

abordagem para o estudo do talento: The development of talent project (Bloom, 1985), o artigo 

Expert and exceptional performance: evidence on maximal adaptations on task constraints, de 

Ericsson e Lehmann (1996) e o capítulo de livro intitulado Expertise, talent and social 

encouragement (Hunt, 2006). 

 Ericsson e Lehmann (1996, como citado em Ericsson, 2006, p. 10) descobriram que testes 

sobre as habilidades cognitivas em geral não podem prever o potencial para a expertise, assim 

como a superioridade de um expert não ocorre em todas as áreas, apenas em sua especialidade. 

Além disso, os autores não encontraram experts sem um treinamento de longa duração. Portanto, 

os autores concluem que um expert em xadrez não necessariamente obteria sucesso em tarefas 

cognitivas complexas, uma vez que as habilidades adquiridas no estudo do xadrez dificilmente 

são aplicáveis a outras áreas, assim como a identificação de crianças com uma inteligência acima 

da média e uma posterior educação “especial” não gerará, necessariamente, futuros vencedores 

do prêmio Nobel. Subotnik, Kassan, Summers e Wasser (1993), por exemplo, realizaram um 

estudo com pessoas que, quando eram crianças, estudaram em uma escola que recrutava crianças 

que tinham um mínimo de 130 pontos em testes de QI (a média dos alunos dessa escola era 157). 

Ao verificar-se como era a vida profissional destes alunos já adultos, descobriu-se que a maioria 

deles estava relativamente contente e com sucesso em suas profissões. Entretanto, não havia entre 

eles nenhum vencedor de prêmios internacionais em alguma área. 

 O projeto de pesquisa intitulado The development of talent project (Bloom, 1985) procurou 

descobrir como pessoas que possuíam dom, capacidades intelectuais superiores, genialidade e que 
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eram prodígios em suas performances em várias áreas como música, xadrez e ciências 

desenvolveriam seus “talentos” e também quais seriam os padrões de comportamento nos seus 

históricos educacionais (Sosniak, 2006, p. 188). A hipótese original da pesquisa era a de que o 

talento dessas pessoas seria descoberto por outras, para então receber orientação e ajuda de 

professores e parentes, gerando um ciclo que culminaria no surgimento de mais uma pessoa 

“destinada” a atingir altos níveis de performance em nível internacional. Contudo, esta hipótese 

não se confirmou no estudo, uma vez que nenhum dos pesquisados apresentava sinais de um 

talento inato ou de aptidão sem antes ter passado por algum tipo de treinamento. Segundo os 

autores do projeto, ao invés da descoberta de jovens talentosos com o posterior desenvolvimento 

desta aptidão, estes indivíduos foram muito encorajados e ajudados em seus aprendizados, antes 

deles serem identificados como talentosos. Após isso, progressivamente eles foram ainda mais 

encorajados e ajudados, resultando no reconhecimento ainda maior de suas qualidades. Bloom, 

em uma entrevista, comentou uma vez com um repórter: “Nós estávamos procurando por crianças 

excepcionais, mas o que encontramos foram condições excepcionais”. Estas condições 

excepcionais poderiam ser resumidas em: oportunidade para aprender, tarefas claras e bem 

definidas e contextos sociais que forneciam um suporte excepcional (Sosniak, 2006, p. 289). 

 Hunt (2006) defende a ideia da presença do fator “talento” na aquisição de habilidades 

superiores. No entanto, o autor associa estas habilidades a fatores relacionados a inteligência, 

sendo que esta pode ser considerada um fator – de intensidade variável para cada área - para o 

desenvolvimento de habilidades em diversos campos do conhecimento  em conjunção aos fatores 

da motivação, interesse, e apoio social. Estudos em laboratório sobre como as pessoas aprendem 

a realizar tarefas psicomotoras mostraram que o fator inteligência prevê razoavelmente bem a 

performance nas fases iniciais do aprendizado. Porém, este fator não prevê os níveis assintóticos 

de aprendizagem de maneira apurada. Segundo a autora, a sociedade tem um papel fundamental 

na escolha das profissões e/ou atividades por possuírem uma quantidade maior de experts porque 

existe uma diversa variação de recompensas sociais, conforme a atividade desenvolvida (salário, 

reputação, etc.) e ajuda para o desenvolvimento destas habilidades, sendo que o grau deste 

incentivo pode ser avaliado quando se compara estas recompensas e ajuda fornecidas a experts e 

a pessoas com uma habilidade mediana na área. 

 Portanto, neste trabalho considera-se o termo expertise como um conjunto de habilidades 

e/ou conhecimentos que possibilitam a performance ou desempenho em nível de excelência em 

determinada área ou o reconhecimento entre os colegas desta área como alguém com muito 

conhecimento. Este conjunto de habilidades e/ou conhecimentos seriam dependentes de diversos 

fatores como inteligência, motivação, prática deliberada, horas de estudo e incentivo social. Além 
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disto, a expertise refere-se a áreas específicas, uma vez que uma medição da inteligência geral de 

um aluno, por exemplo, não pode prever o sucesso deste aluno em todas as áreas do conhecimento, 

ou seja, uma habilidade excepcional em uma área normalmente não é transferida a outras (Hunt, 

2006). No presente trabalho, a expertise a ser investigada é a musical. 

 

 

1.2. Expertises musicais 

 

 O que seria um músico expert? Levando-se em consideração a definição de expertise 

apresentada no capítulo anterior e as infinitas maneiras de se fazer, compor e/ou ouvir música, um 

músico expert seria alguém bem informado e hábil em infindáveis maneiras de se envolver com 

a música. Entretanto, Ericsson e Lehmann (2006) afirmam que a expertise é uma habilidade 

excepcional em uma área específica, sendo a transferência desta habilidade para outras áreas algo 

extremamente restrito. Afirmar que um músico é expert seria como afirmar que um professor é 

expert e esperar que ele pudesse dar uma aula em nível expert sobre qualquer assunto. Portanto, 

ao abordar-se o assunto da expertise musical, sempre aborda-se uma área específica entre várias 

possíveis expertises musicais. 

 As pesquisas relacionadas às expertises musicais podem ser divididas em duas 

perspectivas: a perspectiva micro, que lida com a qualidade e estrutura do tempo dedicado 

especificamente ao instrumento musical, bem como as melhorias e metas atingidas durante esta 

prática, e a perspectiva macro, que envolve todos os aspectos que são importantes para o estudo 

musical, mas que não ocorreriam conscientemente ou não ocorreriam durante as horas de estudo 

formal (Lehmann, Woody & Sloboda, 2007). 

 A perspectiva micro (a ser abordada em maiores detalhes no próximo subcapítulo) refere-

se à prática deliberada, que pode ser definida como: 

 

“uma atividade estruturada, normalmente elaborada por professores ou técnicos com o objetivo explícito de 

aumentar o nível de performance de um indivíduo. Em contraste ao trabalho e à brincadeira, ela requer a 

criação de metas específicas a serem superadas e o monitoramento de vários aspectos da performance. Além 

disso, durante a prática deliberada, há um envolvimento do indivíduo a respeito da tentativa de que ele 

exceda os limites pessoais anteriores, o que requer muito esforço e concentração. Consequentemente, só é 

possível executar estas atividades por um tempo limitado até que o descanso e a recuperação sejam 
necessários” (Ericsson & Lehmann, 1999, p. 695 – tradução nossa). 

 

 A perspectiva macro, por sua vez, leva em conta vários fatores que poderiam passar 

despercebidos em pesquisas sobre expertise por não se assemelharem com a prática musical que 

imaginamos:  
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“ler um livro sobre psicologia da música, aprender técnica de Alexander, memorizar ou analisar uma 

partitura longe do instrumento, praticar esportes ou exercícios respiratórios” (Lehmann, Sloboda & Woody, 

2007, p. 63-64), entre vários outros, fazem parte da rotina de vários experts. Não faz sentido procurar 

entender apenas o que acontece dentro de uma sala de prática para compreender-se o que é a prática, sendo 

que esta pode ser profundamente afetada e melhorada por atividades fora de uma sala de estudos tradicional 

e que são comumente julgadas como importantes por experts no avanço de seus estudos” (Lehmann, Woody 

& Sloboda, 2007 – tradução nossa). 

  

 A revisão de literatura revelou uma variada gama de estudos sobre a categoria macro 

referente aos estudos sobre expertise, sendo os principais: estudos sobre motivação (Barry & 

Hallam, 2002; Oxendine, 1984; Jorgensen, 2004), autoensino ou self-teaching (Jorgensen, 2004), 

influência dos contextos e incentivos sociais (Hunt, 2006), influência do descanso no 

desenvolvimento da expertise (Ericsson, 1993; Miksza, 2011), meditação (Bruser, 1999), prática 

com intervalos (Barry & Hallam, 2002; Jorgensen, 2004; Miksza, 2011), exercícios físicos (Taylor 

& Wasley, 2004); Técnica de Alexander (Valentine, 2004) e estratégias de administração do 

tempo (Connoly & Williamon, 2004). Sosniak (2006) concorda com a importância dos fatores 

macro, uma vez que eles muitas vezes não estão presentes no momento do estudo solitário e da 

prática deliberada: 

 

“E nós frequentemente nos surpreendíamos pelas múltiplas e sobrepostas áreas em que o tempo de 

aprendizagem era utilizado: as crianças e os jovens não recebiam somente instruções na área do talento. Eles 
também brincavam com o talento de uma maneira bem informal. Eles liam e assistiam coisas sobre o assunto, 

ou escutavam outros jovens acerca da atividade na qual estavam envolvidos, tanto no âmbito público quanto 

privado. Para os indivíduos que fizeram parte da amostra para o Development of Talent Project, o 

desenvolvimento do talento era um processo de aprendizagem que vinha de dentro e girava em torno de suas 

vidas cotidianas. Era, ao mesmo tempo, formal e informal, estruturado e casual, autoconsciente e prosaico, 

especial e normal, tudo isto simultaneamente. O tempo gasto aprendendo possuía uma dimensão vertical, 

assim como uma horizontal e uma dimensão afetiva assim como uma cognitiva” (Sosniak, 2006, p. 289 – 

tradução nossa). 

 

 A literatura científica não apresenta uma simples correspondência entre a presença de 

qualquer uma delas, (ou todas) e a aquisição do status de expert, ou seja, não há uma “metodologia 

infalível” a ser seguida por todos. Assim, as pesquisas realizadas pelos autores supracitados 

parecem afirmar, por exemplo, que um cientista ganhador do prêmio Nobel não necessariamente 

se destaca por ter obtido boas notas na matéria em que obteve destaque profissional, assim como 

um aluno que obtém boas notas em matemática não será necessariamente um bom engenheiro. 

 No entanto, o contexto em que a expertise é desenvolvida normalmente ocupa um lugar 

especial na vida dos experts: o indivíduo normalmente se relaciona com pessoas com interesses 

semelhantes, gerando conversas sobre o assunto, procura revistas (especializadas ou não) que 

tratem do assunto, além de frequentar bibliotecas, consultar livros e/ou assistir a aulas. 

 No caso de um músico, além do estudo formal por muitas horas ao instrumento, é comum 

também a conversa com colegas ou familiares sobre o assunto, a presença em concertos, a escuta 

e troca de partituras e gravações de peças com seus pares, entre outras atividades, fazendo com 
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que a música seja uma parte “especial” de suas vidas. Sosniak (2006) reitera que um simples 

acúmulo de horas de prática deliberada não garante a aquisição de expertise: 

 

“Nós também chegamos a conclusão de que o processo a longo prazo de desenvolvimento do talento não era 

de simplesmente obter uma quantia maior de conhecimento e habilidade durante o tempo ou de trabalhar 

mais intensamente por ainda mais horas. Trata-se, predominantemente, de uma questão de mudanças 

qualitativas e transformações evolucionárias. Os indivíduos se transformavam, os conteúdos sobre o que 

estava sendo aprendido se transformavam e a maneira pela qual os indivíduos se relacionavam com os 

professores e com os assuntos do campo específico de atuação se transformavam. Os estudantes 

progressivamente adotavam diferentes pontos de vista sobre quem eles eram, sobre o que suas áreas de 

expertise lidavam e sobre como esta área encaixava em suas vidas” (Sosniak, 2006, p. 289 – Tradução nossa). 

  

 Além do contexto, a autopercepção sobre as habilidades de um expert mudam com o passar 

do tempo e com o acúmulo de habilidades. Um músico que percebe que consegue tocar peças 

numa velocidade que não conseguia anteriormente, ou que aprende a tocar uma peça que sempre 

quis tocar, mas que não sabia se atingiria este objetivo devido o seu grau de dificuldade 

provavelmente passa a se relacionar de maneira diferente com a música. Ele acreditará mais em 

suas capacidades e se sentirá motivado a procurar desafios mais difíceis e, a partir de determinado 

momento, possivelmente começará a se considerar um músico profissional. Consequentemente, a 

sua motivação 3  e crenças de autoeficácia serão significativamente afetadas (Sosniak, 2006). 

Entretanto, para consistentemente atingir os objetivos estabelecidos, é necessário que o músico 

leve em consideração a perspectiva micro (ou prática deliberada), principal foco deste trabalho.   

 

 

1.3. Prática deliberada 

 

 Vários métodos acerca de técnica instrumental no âmbito da música foram publicados a 

partir de 1700. Contudo, a primeira pesquisa empírica relacionada à qualidade da prática musical 

em si foi publicada apenas em 1916, por Sandor Kovacs, um pianista Húngaro. Este músico 

procurou entender porque os seus estudantes encontraram dificuldades para executar peças de 

memória. Segundo Jorgensen (2004), nos vinte anos seguintes, apenas três estudos relacionados 

à qualidade da prática musical foram publicados (Brown, 1928; Eberly, 1921; Brown; 1933), que 

investigaram a coordenação das mãos ao piano ou a abordagem da música inteira ou por partes 

durante a prática. Após vários estudos publicados entre 1937 e 1947 por Grace Rubin-Rabson, 

uma educadora e psicóloga norte-americana, houve um hiato de pesquisas até 1975, sendo que a 

partir deste ano a quantidade de pesquisas nesta área vem crescendo a cada década: dois terços 

                                                             

3 Para maiores detalhes sobre motivação, autodeterminação e auto-eficácia, conferir  o artigo de Araújo, Cavalcanti 

e Figueiredo (2010). 
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dos estudos até 2004 foram publicados depois da década de 1990 (Jorgensen, 2004, p .87). 

 O termo prática deliberada foi cunhado por Ericsson, Krampe e Tesch-Romer (1993) para 

diferenciar o tipo de estudo e prática necessária  para atingir-se a expertise em determinadas áreas 

do conhecimento humano. Os pesquisadores procuraram encontrar as características no estudo e 

nos hábitos cotidianos que diferenciavam os violinistas mais proficientes - e possíveis futuros 

concertistas - de outros violinistas menos proficientes, do mesmo conservatório alemão. Chegou-

se a conclusão de que a maneira de se estudar, e a quantidade de horas diferiam muito entre cada 

um desses grupos, ou seja, se há um fator “talento”, este não é determinante para o sucesso dos 

instrumentistas. Nesse sentido, a pratica deliberada é considerada pelos autores como o caminho 

mais eficiente para a melhora do nível de performance.  

 Outra vantagem da prática deliberada pode ser considerada quando se pensa nela como 

um investimento a juros compostos e a longo prazo, e a prática “não deliberada” como um 

investimento a juros simples, ou mesmo compostos, mas com uma taxa de juros muito baixa. Já 

que nunca aprendemos uma peça absolutamente “do zero”, quanto mais experiências de qualidade 

possuirmos, mais rapidamente aprendem-se músicas novas: a prática musical proporciona o 

estabelecimento de representações cognitivas genéricas que provavelmente serão aplicáveis em 

outras peças – além de possivelmente facilitarem a memorização de peças a serem aprendidas 

(Lehmann et al, 2007, p. 67). Além disso, Oxendine (1984, como citado em Barry e Hallam, 2002, 

p. 152-153) afirma que quanto maior for a habilidade (e motivação) de um indivíduo em 

determinada atividade, maiores e melhores serão as sessões de prática. Apesar do 

desenvolvimento dessas pesquisas, uma consciência sobre o tipo de prática deliberada a ser 

desenvolvida pelo aluno de música nem sempre está presente nas salas de aula: 40% dos alunos 

de um conservatório entrevistados por Jorgensen (2000, como citado em Jorgensen, 2004, p. 99) 

afirmaram que seus antigos professores nada ou pouco falavam sobre comportamentos 

recomendáveis durante as práticas. 

  

 

1.4 Autoensino 

  

 Segundo Jorgensen (2004), qualquer prática deliberada contempla três fases: planejamento 

e preparação, execução e observação e avaliação. Segundo o autor, todas elas são permeadas por 

meta-estratégias em comum: o conhecimento sobre o repertório a ser desenvolvido e a utilização 

das estratégias já conhecidas pelo performer. 

 A primeira fase, de planejamento e preparação da prática, envolve a escolha das estratégias 

conhecidas a serem utilizadas no estudo da peça, a definição dos objetivos para as sessões de 
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estudo e a administração de aspectos logísticos, como horários e locais. Segundo o autor, deve-se 

dar preferência aos locais mais adequados e horários em que o praticante tenha mais disposição, 

assim como existir balanceamento da prática com e sem execução ao instrumento, e, 

principalmente, a formulação dos objetivos a serem cumpridos durante as seções da maneira mais 

clara possível. 

 A segunda fase consiste na execução do que foi definido na primeira. Após a eleição das 

estratégias pertinentes a cada excerto musical, ou mesmo peças inteiras, utilizam-se estas 

estratégias cognitivas na prática tendo em vista a melhora do nível de performance.  

 A terceira fase consiste na reflexão e avaliação sobre os resultados obtidos na segunda fase. 

Após aplicar a estratégia cognitiva x no trecho ou peça y, determina-se as melhorias (ou pioras) 

por meio de gravações, feedbacks externos (principalmente vindos de professores) ou anotações, 

para então reavaliar quais serão as novas estratégias utilizadas na primeira fase, e assim por diante. 

 

 

1.4.1 – Primeira fase: Estratégias para o planejamento e preparação da prática 

 

 Estar ocupado não significa, necessariamente, estar sendo produtivo. Numa ansiedade para 

finalizar um trabalho ou o estudo de uma peça, pode-se partir para a execução da prática sem antes 

planejá-la, o que pode incorrer em gastos improdutivos de tempo. Para evitar isso, Jorgensen 

(2004) fornece várias sugestões para estas estratégias relacionadas ao planejamento e preparação 

da prática, entre elas: balanceamento das atividades com e sem execução ao instrumento, 

formulação de metas para cada sessão da maneira mais clara e precisa possível, reflexão sobre a 

prioridade dada aos estudos e os horários dedicados a estes, com a definição de estratégias de 

administração do tempo e produtividade. 

  

 (a) Balanceamento das atividades com e sem execução ao instrumento 

  

 Com o objetivo de não cansar rapidamente, evitar lesões e aumentar o tempo máximo de 

estudo com qualidade, não se deve fazer do momento de prática um período em que os dedos, ou 

a voz, ficam ativos o tempo todo. Além de dedicar tempo às atividades macro, são importantes a 

prática mental, a reflexão durante a prática, assim como a análise da peça e a construção do modelo 

aural a ser seguido, intuitivamente ou analiticamente, antes de começar a prática (Barry and 

Hallam, 2002, p. 160-161). 

 A prática mental é uma maneira de complementar a prática física. Vários autores 

(Jorgensen, 2004, Barry e Hallam, 2002, Miksza, 2011, Lehmann, A. C., Sloboda, J. A. & Woody, 
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R. H., 2007) indicam este tipo de estudo como algo benéfico aos musicistas. Porém, Connoly e 

Williamom (2004) sugerem maneiras mais práticas de realizar estes estudos. Segundo os autores, 

além do próprio benefício de se estudar a peça, outros aspectos podem ser trabalhados pelo 

musicista, como o aumento da capacidade de concentração, a manutenção da calma, o 

desenvolvimento do ouvido interno, e possivelmente, a memorização da peça. 

 A reflexão sobre o som produzido é necessária como hábito na prática diária. Segundo 

Jorgensen (2004), de pouco adianta, ou até mesmo contraproducente seria, dedilhar o instrumento 

ou cantar durante uma sessão inteira de estudos sem separar um tempo para a reflexão sobre o 

som a ser produzido e o modelo aural idealizado, seja esta reflexão ocorrendo a cada execução do 

trecho sendo estudado, ou ao final de cada sessão. 

 A análise da peça a ser estudada pode aumentar a precisão das performances subsequentes 

e reduzir o tempo necessário para atingir a proficiência técnica necessária e a memorização (Barry 

e Hallam, 2002, p. 154).  A conscientização sobre aspectos como mudanças de tonalidades e/ou 

fórmulas de compassos, a identificação de padrões rítmicos e de motivos recorrentes dentro da 

peça contribuiem para a leitura da peça a ser executada. Além disso, Gisnborg (2004) concorda 

que as análises formal e harmônica podem contribuir também para a memorização de peças 

musicais. 

  

 (b) Formulação de metas para cada sessão da maneira mais clara e precisa possível 

   

  Além de pesquisas que indicam as vantagens da prática com objetivos precisos, várias 

vantagens podem ser enumeradas quando tem-se consciência dos objetivos a serem atingidos a 

cada sessão: pode-se avaliar o progresso de maneira mais clara (consegui ou não cumprir os 

objetivos? Em caso negativo, o que fazer na próxima sessão?). Segundo Barry e Hallam (2002), 

é mais fácil concentrar-se aos estudos quando sabe-se exatamente o que deve ser feito, evitando-

se o estudo no “piloto automático”4. Nesse sentido, ela sugere a definição de metas para cada nova 

sessão ao final da sessão anterior. Segundo a autora, torna-se necessário algum tipo de 

sistematização (autoensino) para que o performer atinja bons resultados. Barry (1990) comparou 

em sua pesquisa três grupos de musicistas estudantes do ensino médio, divididos em três grupos: 

um com uma sistematização de prática criada por professores, outro a partir de uma sistematização 

criada pelos próprios alunos entre si e um terceiro com uma prática livre, da maneira “usual”. Os 

melhores resultados foram obtidos pelos grupos que utilizaram as sistematizações (dos 

                                                             

4  A autora se refere ao termo “piloto automático” a uma situação na qual o músico executa notas a partir da 

memorização motora de seus dedos, sem, entretanto, refletir sobre o que está sendo tocado.  
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professores e dos próprios alunos) em relação aqueles que praticaram as atividades de maneira 

livre. 

 

 (c) Reflexão sobre a prioridade dada aos estudos, e os horários dedicados a estes. 

 

 Jorgensen (2004, p. 90) propõe algumas perguntas para reflexão sobre o tempo diário 

investido na prática, tais como: são dadas a maior prioridade possível às sessões de estudo? As 

propostas que tomam tempo do estudo são rejeitadas? Os momentos do dia em que se tem mais 

disposição são dedicados aos estudos? Segundo o autor, ponderar sobre estas questões pode deixar 

mais claras as prioridades ideias na vida dos praticantes e o que está sendo priorizado, de fato. 

Faz parte do planejamento também estimar qual será o tempo necessário para cumprir 

determinada tarefa e decidir realizá-la ou não e em quanto tempo. 

 Segundo Altenmüller, Jabusch, Treutler e Van Vugt (2013), é proveitoso utilizar os 

horários em que se tem mais energia para praticar. Empiricamente, percebe-se que há períodos do 

dia em que os praticantes estão mais despertos e em outros períodos mais atentos. Segundo os 

autores, é possível utilizar isto a favor do estudante e do performer para tornar a sessão de estudos 

mais produtiva, assim como uma performance mais precisa e expressiva. Os autores ainda 

apontam que anotar a disposição percebida em cada hora do dia durante uma semana, para então 

realocar as sessões de prática para os horários com mais disposição como uma boa sugestão para 

a descoberta de horários em que o músico apresente uma maior disposição para sua prática 

deliberada. Ainda sobre os melhores horários para o estudo deliberado do instrumento, Oxendine 

(1984) sugere que as práticas sejam uniformemente distribuídas durante as semanas, visando um 

aprendizado mais eficiente e duradouro. O autor também sugere várias sessões curtas durante o 

dia, ao invés de sessões de estudos muito compridas. 

  

 

1.4.2 Segunda fase - Estratégias para a execução da prática 

 

 Nesta revisão de literatura, foram escolhidas sete estratégias cognitivas a serem abordadas 

em maiores detalhes e utilizadas na execução da prática deliberada: ensaio mental, segmentações 

do estudo, transferência positiva/ criação de exercícios, mudanças de velocidade, ações para se 

evitar o erro, modelo aural e o uso de verbalizações/ anotações. Tais estratégias estão descritas a 

seguir:  

  

 (1) Ensaio mental: pode ser definido como o “ensaio cognitivo ou imaginário de uma 
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habilidade motora sem movimentos musculares explícitos, e é comumente explorado como uma 

alternativa ou um suplemento à pratica comum. Após extensa pesquisa no projeto Zoning in: 

Motivating the musical mind, Williamon e Connoly (2004) os autores encontraram evidências de 

que este tipo de prática beneficia os músicos de várias maneiras, tais como: desenvolvimento do 

ouvido interno, aumento da concentração nos estudos e em performances, aumento da capacidade 

de relaxamento voluntário, prática das peças longe do instrumento, diminuição do cansaço físico 

e aumento das chances de se atingir performances de pico (performances muito próximas da 

capacidade máxima do instrumentista; 

 

 (2) Segmentações do estudo: para Jorgensen (2004), basicamente há três possibilidades 

relacionadas às possibilidades de divisão da peça para estudo: (a) pode-se tocá-la do início ao fim, 

sem parar para dar atenção à partes específicas da peça, (b) pode-se dividir a peça em várias seções, 

concentrando-se em cada uma delas para depois juntá-las, e (c) pode-se misturar as duas últimas. 

Embora a primeira alternativa seja a mais comum nos músicos iniciantes e sem instrução sobre 

prática deliberada, é importante conscientizar-se das funções de cada uma e não utilizar sempre 

apenas uma das três estratégias. Dependendo da peça, de sua complexidade, do tempo para se 

prepará-la, e, principalmente, do objetivo da seção de estudo, deve-se ponderar sobre a utilidade 

de cada uma, e utilizar a mais pertinente a cada situação; 

 

 (3) Transferência positiva/ criação exercícios: uma maneira de lidar com trechos mais 

difíceis em uma peça é por meio da procura de estudos ou exercícios mais genéricos que retirem 

a dificuldade do contexto da peça, simplificando-a, com o objetivo de sanar uma deficiência 

técnica em um curto espaço de tempo. Quando um trabalho em um exercício ou peça musical traz 

benefícios para o aprendizado e a interpretação de outra peça, ou exercício, pode-se denominar 

isto de transferência positiva, ou transferência de aprendizado (Nielsen, 1999). No entanto, faz-se 

necessário uma profunda reflexão sobre a eficácia da escolha do repertório “auxiliar” e se estudar 

esta peça realmente está ajudando na execução no repertório principal, e se não seria mais eficaz 

estudar somente a peça em si (Jorgensen, 2004, p. 93-94).  Basicamente, existem duas maneiras 

de se utilizar esta estratégia: ou se procuram estudos e/ou exercícios já escritos por algum 

compositor, ou inventam-se exercícios curtos muito direcionados para os problemas encontrados 

nas músicas; 

 

 (4) Mudanças de velocidade: as estratégias mais utilizadas e recomendadas para o estudo 

de peças musicais giram em torno da modificação da velocidade de execução da peça (Duke et 

al., 2009; Barry & Hallam, 2002; Miklaszevski, 1989). Jorgensen (2004) encontrou em seu estudo 
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basicamente três estratégias de se trabalhar com o aumento da proficiência musical em pulsações 

mais elevadas: (1) lentamente progredir do devagar ao rápido; (2) alternar velocidades rápidas e 

lentas; e (3) procurar sempre tocar na pulsação correta. O autor ainda faz uma ressalva: quando a 

diferença entre lento e rápido é muito grande, os movimentos podem ser qualitativamente 

diferentes, possivelmente proporcionando uma prática que não melhora os movimentos 

necessários na pulsação mais rápida: por isso seria adequado conhecer estratégias alternativas.  

 

 (5) Ações para se evitar erro: praticar as peças por inteiro, sem subdivisões formais, e já 

no pulso definido como ideal é uma das estratégias mais comuns em pianistas iniciantes, 

acarretando em diversos erros e dificultando a prática deliberada (Jorgensen, 2004, p. 93). Duke, 

Simmons e Cash (2009, p. 319) afirmam que não é verdadeira a impressão de que uma das grandes 

diferenças entre os iniciantes e os profissionais seja a ausência de erros durante a prática. A 

principal diferença seria em como estes erros são tratados: os experts utilizam-se estratégias mais 

eficazes para os problemas mais complexos, e até mesmo para os mais simples. Em relação aos 

erros, as seguintes estratégias e características foram encontradas por estes três pesquisadores nos 

três melhores pianistas analisados (2009, p. 317) em suas pesquisas: execução com ambas as mãos 

relativamente cedo durante a prática; a concepção inicial da música era expressiva logo no início 

das práticas; os pianistas refletiam sobre a prática, fato evidenciado por pausas silenciosas - 

enquanto olhava-se a música, cantava-se ou eram feitas anotações pessoais na página referente ao 

trecho a ser executado; os erros eram evitados porque os pianistas paravam a sua execução antes 

de eles ocorrerem, de modo a tentarem uma execução correta, em seguida; trabalhava-se nos erros 

imediatamente após aparecerem; identificavam-se de maneira precisa a localização e motivo dos 

erros, sendo assim corrigidos e ensaiados; modificava-se a pulsação de maneira sistemática e 

precisava (a primeira tentativa ao se tocar mais lentamente quase sempre era executada com 

precisão); ensaiava-se o trecho problemático até o erro ser corrigido e estabilizado, fato 

evidenciado pela ausência deles nas tentativas seguintes; após a fase inicial de aprendizado, os 

erros eram pouco frequentes; ao menos 20% de todos os começos das tentativas se constituíam 

em performances completas e corretas, embora não necessariamente na pulsação correta. 

 

 (6) Modelo aural: consiste em definir uma imagem mental muito bem construída e clara 

da peça a ser executada. Barry e Hallam (2002) sugerem o desenvolvimento de um modelo aural 

desde o início da peça, ou a utilização de uma gravação como modelo, além de escutar boas 

interpretações e gravações em geral. Miklaszevski (1989) relatou que o objetivo mais recorrente 

nos estudos do instrumentista analisado foi a construção de uma imagem sonora precisa para a 

composição, além da aquisição da técnica instrumental para tal execução. 
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 (7) Uso de verbalizações/ anotações: trata-se em realizar o ato de falar para si mesmo quais 

são as metas estabelecidas e as estratégias a serem empregadas para adquiri-las. Cleary e 

Zimmerman (2001) perceberam que os melhores arremessadores de basquete de um grupo de 

estudantes do ensino médio tendiam a estabelecer metas mais específicas (como manter os 

cotovelos mais próximos do corpo no próximo arremesso, por exemplo), utilizavam estratégias 

mais voltadas para aspectos técnicos, sabiam apontar precisamente o motivo técnico dos 

arremessos errados, além de apresentarem um maior nível de crenças de auto-eficácia. Este 

resultado não foi influenciado pela quantidade de conhecimento que os alunos possuíam sobre a 

técnica e sobre o basquete, mas sim pela maneira em que eles utilizavam seus conhecimentos. 

Segundo os autores, este paralelo pode ser traçado também em relação a prática deliberada em 

música. Alguns estudos demonstram também que o “falar sozinho”, de modo a verbalizar sobre 

os problemas a serem resolvidos, aumenta o nível de cristalização do aprendizado por 

transferência positiva de uma peça a outra, possibilita o encontro de soluções de uma maneira 

mais rápida, além do aumento de concentração na tarefa em questão (Berardi-Colleta, Buyer, 

Dominowski & Reilinger, 1995, e Gagné &  Smith Jr. 1962). 

 

 

1.4.3 Terceira fase -  Estratégias para a avaliação dos resultados 

 

 Na última etapa do modelo autoensino deve-se avaliar os resultados obtidos com as 

estratégias utilizadas anteriormente, para então retornar à primeira etapa (planejamento) com estes 

resultados em mente, para iniciar-se um novo ciclo, de maneira a sempre aumentar a produtividade. 

Jorgensen (2004, p. 96-97) destaca que o músico deve utilizar três estratégias para o bom 

desenvolvimento dessa etapa: ter sempre em mente o modelo aural utilizado e manter comparando 

o resultado obtido com este ideal, desenvolver estratégias para detectar e corrigir erros (como: 

praticar sessões inteiras seguidas pela correção dos erros encontrados em trechos menores, 

identificar os possíveis erros de execução futura na primeira análise da partitura, e fazer uma lista 

dos erros mais comuns em seu instrumento, a fim de focar sua atenção no cuidado com eles) e as 

estratégias referentes ao uso de verbalizações e anotações, já abordadas anteriormente. 

 Como complemento às estratégias de segmentação, que visam trabalhar os erros 

encontrados durante a prática, Jorgensen (2004) sugere que os tipos mais comuns de erros no 

instrumento do praticante sejam anotados, para que exista uma atenção redobrada a eles durante 

as práticas subsequentes. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, realiza-se a exposição do caso ao contextualizar-se a obra estudada como 

pertencente ao estilo da música popular instrumental brasileira, apresentando um breve histórico 

e algumas de suas características. Esta contextualização possui dois objetivos: além de fornecer 

mais informações sobre o objeto de estudo deste trabalho, contribuiu para a construção da 

performance devido à importância dos aspectos sobre o estilo musical, compositor e obra para tal 

construção. Após isso, expõe-se as três etapas desta pesquisa: (1) Preparação da performance e 

gravação de excertos, (2) Experimento com ouvintes, (3) Análise da performance do palco sobre 

a peça inteira. 

 

 

Exposição do caso 

  

 Contextualização: um pianista estudante de licenciatura em música da UFPR desenvolveu 

o estudo deliberado da peça Frevo, de Egberto Gismonti, durante os meses de maio a novembro 

de 2015, gravando excertos de suas performances durante o processo de aprendizagem, a qual foi 

modificada pelas descobertas feitas pelo estudante sobre prática deliberada evidenciadas na 

revisão de literatura pertinente a área de cognição musical e expertise musical. Antes, porém, 

torna-se necessário contextualizar a peça Frevo e o seu autor (Egberto Gismonti) em relação ao 

estilo musical no qual ambos pertencem. 

 As sugestões para a contextualização da peça que compõe o objetivo do presente estudo 

foram duas. A primeira, proposta por Rodrigues (2006) insere o Frevo no contexto da música 

popular instrumental brasileira (MPBI). A segunda, proposta por Bastos e Piedade (2006) insere 

o Frevo no contexto do jazz brasileiro ou simplesmente música brasileira instrumental. 

 Rodrigues define a MPBI da seguinte maneira: 

  

Então, podemos, a princípio e de forma bem generalizada, considerar a Música Popular Instrumental Brasileira 

como uma música destinada ao entretenimento, podendo englobar grande variedade de gêneros e estilos, e as 

peças musicais em geral apresentam curta duração, podendo infringir estes limites e tangenciar com a música 

de concerto, em especial quando o conteúdo musical chega a um grau maior de sofisticação estética e 

complexidade formal. Situada num contexto urbano, moderno, transmitida por meios de comunicação 

transnacionais e consumida por um público heterogêneo, tem a característica de ser executada apenas por 

instrumentos, ou mesmo pela voz, porém sem a preocupação da veiculação de um texto literal. (Rodrigues, 

2006, p. 13-14). 

 

 Bastos e Piedade (2006) define o jazz brasileiro como uma manifestação musical que nasce 

do encontro da bossa (brasileira) e do jazz norte-americano, tendo por principais características a 
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ausência da letra, um processo de significação mais livre (consequência da anterior) e a forma de 

improvisar mais semelhante ao jazz do que ao choro. Entretanto, Bahiana (1979) ilustra 

ambiguidades em relação a essas definições. Para esta autora, embora a maneira de improvisar 

seja mais semelhante à do jazz do que à do choro, a improvisação neste estilo por vezes toma 

rumos diferentes da improvisação presente no jazz, (Bahiana, 1979, p. 84) o que não justificaria a 

presença do termo jazz brasileiro, fora por motivos comerciais. A autora ainda afirma que apenas 

a nomenclatura mais curta, de “música instrumental” poderia englobar músicas consideradas de 

concerto, enquanto a inserção do termo “popular” acaba inserindo mais um problema a ser 

resolvido na definição, por entrar na dicotomia música popular x erudita, além da própria 

dificuldade da definição da expressão música popular: tentar definir um estilo musical utilizando-

se de outro ainda não bem definido não contribui com a objetividade.  

 Em função dos objetivos do presente estudo, acredita-se que o compositor Egberto 

Gismonti pode estar inserido em ambas as definições, uma vez que trata-se de um músico cuja 

produção é de difícil classificação quanto a gênero. Ao mesmo tempo que apresenta um 

rebuscamento na escrita e execução que se assemelha à música de concerto, há a presença de 

improvisos semelhantes aos do jazz, assim como por vezes a presença de ritmos explicitamente 

brasileiros, como o Maracatu e o Baião. Essa dificuldade de classificação não é exclusiva de 

Gismonti. Vários outros compositores e/ou instrumentistas brasileiros – Hermeto Pascoal, 

Wagner Tiso, Amilton Godoy, César Camargo Mariano, entre outros produziram música 

instrumental improvisada desde a década de 60, sendo que houve um ápice de popularidade deste 

gênero na década de 1970 (Bahiana, 1979). Embora exista um debate sobre a nomenclatura a ser 

utilizada, principalmente devido a esta enorme variedade de ritmos, há um consenso na literatura 

científica acerca da origem histórica deste estilo, muito semelhante à própria música popular 

brasileira: este tipo de repertório musical teria se originado nas modinhas e lundus dos séculos 

XVIII e XIX, passando pela influência de danças estrangeiras como o foxtrot e o maxixe, até 

chegar aos primeiros sambas, como o “Pelo telefone”, de Donga e Mauro de Almeida (Bastos & 

Piedade, 2006). 

 A MPBI ou jazz brasileiro começa a tomar uma forma semelhante à que conhecemos hoje 

com o encontro entre instrumentistas brasileiros influenciados pelo jazz americano com a 

crescente popularidade internacional da bossa nova nas décadas de 50 e 60. A partir daqui, a 

música brasileira sem letra passa a ser menos influenciada pelo estilo do choro, e mais pelo estilo 

norte-americano, o que contribuiu para a criação de vários trios instrumentais de formação 

tradicional do jazz (como o Zimbo Trio, Sambalanço, entre outros), assim como a presença 

marcante dos improvisos (Piedade, 2003).  
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 Já na década de 1970, a existência de um mercado consumidor brasileiro dos improvisos 

no jazz, do rock mais progressivo, juntamente com uma maior repressão da ditadura militar em 

relação às letras das músicas e o declínio da bossa nova, propiciaram as bases para um aumento 

na popularidade da música improvisada a partir da segunda metade da década. Um dos marcos da 

geração desta nova demanda no mercado brasileiro pela música instrumental improvisada foi o 

sucesso do Festival de Jazz de São Paulo em 1978, assim como as boas vendas de discos de 

Egberto Gismonti e Wagner Tiso (Bahiana, 1979, p. 79-80). 

 Egberto Gismonti Amim é um compositor e instrumentista brasileiro nascido na cidade do 

Carmo, Rio de Janeiro, em 1947, filho de um pai libanês e uma mãe italiana. Possui uma 

discografia extensa, com ao menos 52 álbuns publicados até 2001 no Brasil e no exterior, e afirma 

possuir nas suas influências musicais desde Villa-Lobos, Ravel, o estilo musical choro, até a 

música dodecafônica e a música indígena (Pinto, 2009). 

 Gismonti é hoje um músico com a carreira de projeção internacional, tendo a iniciado na 

fase final dos festivais da canção (69-70) com piano e violão, com um estilo demonstrando por 

vezes sua formação erudita de conservatório, por vezes aproximando-se mais do gênero canção e 

de outros estilos e ritmos brasileiros, com o improviso sempre presente, embora nem sempre nos 

moldes jazzísticos (Bahiana, 1979, p.  83).  

 A versão da obra Frevo – uma de suas músicas mais executadas e rearranjadas -  a ser 

estudada neste trabalho foi gravada no 36° álbum de Gismonti, Alma, de 1986, sendo que esta 

composição fora publicada pela primeira vez em 1978, no álbum Nó Caipira. O álbum Alma é 

composto por nove composições de Egberto já publicadas em outros momentos de sua carreira, 

porém em arranjos inéditos para piano solo, ou piano e sintetizador (Gomes, 2015). Este álbum 

foi gravado logo após uma turnê em que aproximadamente o mesmo repertório do disco foi tocado 

muitas vezes, o que propiciou a gravação de peças extremamente maduras, assim como a gravação 

deste pianista brasileiro no auge de sua técnica e expressividade pianística, e praticamente sem 

problemas técnicos em estúdio (Entrevista a Grillo, Folha de São Paulo, Folha Ilustrada, Caderno 

A, página 37, 15/05/88). Este auge é ainda reforçado pelo fato de que a gravação pouco tempo 

levou, de acordo com o produtor Eduardo Mello e Souza: Gismonti dificilmente utilizava mais 

que duas ou três regravações, e jamais emendavam-se trechos de gravações diferentes (Entrevista 

a Vinícius Bastos Gomes, dissertação de mestrado, pp. 14-15, 2015). Gismonti também comenta 

sobre a expressividade presente neste disco:  
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Normalmente, caminho na direção a que me proponho, com passos medidos; embora eu o reconheço depois, 

depois de dar o passo. Pode parecer incrível mas escuto uma gravação como Alma e ainda sou espectador, 

porque tenho consciência através da informação teórica que possuo, de que esse piano, da forma como é tocado 

nesse disco, provavelmente não é tocado por ninguém mais no mundo. Não pela dificuldade, mas pela 

singularidade. A agilidade que esse piano tem, seja na velocidade ou na expressão, é muito grande. Eu 

normalmente nada tenho que ver com isso. Eu não penso dessa forma, com esse tipo de sensações. Eu não 

absorvo dessa maneira. Eu não sou sutil como a música desse disco. Eu não toco tão bem quanto o que é 

tocado. Eu toco bem, mas o que está gravado talvez tenha sido motivado por um impulso de um prazer 

enlouquecido, para além do meu próprio eu. Isso é expansão emocional (Fregtman, 1991, p. 61). 

  

 Embora o próprio título da música faça alusão a um estilo musical brasileiro, o gênero 

musical a que ela pertence é de difícil, se não impossível, classificação. É possível perceber 

influências do próprio estilo musical frevo, do estilo dobrado, mas que combinados com toda a 

bagagem musical do artista e as suas improvisações acabam dificultando muito a classificação 

(Gomes, 2015). O fato de ter sido gravada ao piano solo, com poucas intervenções de 

sintetizadores, acabou aumentando ainda mais esse distanciamento de quaisquer classificações 

quanto a gênero, devido à execução mais livre e improvisada. 

 

 

Etapa I: Preparação da performance e gravação de excertos 

 

 Participantes: um pianista estudante de Licenciatura em música pela UFPR 

 

 Material: caderno para anotações nas sessões de estudo, partitura da transcrição da peça 

Frevo, de Egberto Gismonti, do álbum Alma (1986), transcrito por Vinícius Bastos Gomes (2015). 

 

 Material Musical: 7 gravações de 3 trechos musicais (de 16 compassos cada) da peça Frevo, 

de Egberto Gismonti, pelo pianista participante. Os excertos musicais foram gravados nos dias 

31/07, 07/08, 16/08, 05/09, 13/09, 21/09, 27/09 de 2015, totalizando 21 trechos musicais (3 

trechos x 7 dias). Cada trecho musical possui aproximadamente 20 segundos de duração.  

 

 Equipamentos: as gravações foram realizadas com o uso de um piano Roland RD-700GX 

como controlador MIDI do VST Ivory Italian Grand, da empresa Synthogy, instalado em um 

computador Semp Toshiba. O estudo deliberado foi feito em ambientes silenciosos e sem 

estímulos visuais ou auditivos que pudessem interferir na concentração do pianista. Para as 

sessões de estudo, utilizou-se o mesmo piano digital, e outros pianos acústicos presentes no 

Departamento de Artes da UFPR e o aplicativo Metronome Beats, para Android, como 

metrônomo. Para a organização e contagem do tempo de estudos, foram utilizados os aplicativos 

Jiffy e Clockwork tomato em um tablet Samsung e um caderno de anotações como diário de 
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estudos. 

 

 Procedimentos: Nesta etapa, o pianista estudante preparou uma performance da peça 

Frevo, utilizando estratégias cognitivas encontradas na revisão de literatura, e algumas outras 

criadas durante a prática deliberada, sempre seguindo o modelo do autoensino (Jorgensen, 2004). 

Durante as sessões de prática deliberada, um caderno foi utilizado para anotações relacionadas às 

estratégias utilizadas, aos trechos trabalhados, assim como para impressões em geral relacionadas 

à prática. Além disso, os aplicativos Jiffy e Clockwork tomato, para Android, foram utilizados 

para registrar a quantidade de horas trabalhadas na peça, e no estudo de piano em geral, e o 

aplicativo Metronome Beats como metrônomo. 

 Embora uma performance inteira tenha sido preparada, apenas 3 excertos musicais foram 

gravados em 7 momentos diferentes de preparação para a performance da obra em questão, com 

o objetivo de obter uma maior precisão nas relações entre as estratégias utilizadas em cada semana, 

e a evolução percebida pelos juízes na segunda etapa desta pesquisa. Foram feitas cinco gravações 

de cada trecho em cada um dos 7 momentos, sendo apenas uma destas gravações escolhida pelo 

próprio executante para participar da etapa 2. Essas gravações também serviram como elementos 

de avaliação no autoensino do próprio instrumentista. A seguir, os três excertos: 
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Fig 1: Excerto A, compassos 1 a 16 da transcrição da peça Frevo, de Egberto Gismonti empregada no presente 

estudo. 
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Fig. 2. Excerto B: Compassos 33 a 48 da transcrição da peça Frevo, de Egberto Gismonti empregada no presente 

estudo. 
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Fig. 3: Excerto C: compassos 49 a 64 da transcrição da peça Frevo, de Egberto Gismonti empregada no 

presente estudo. 

 

 

 Estratégias cognitivas utilizadas: foram utilizadas as sete estratégias cognitivas já expostas 

na revisão de bibliografia (ensaio mental, segmentações do estudo, transferência positiva/ criação 
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de exercícios, mudanças de velocidade, ações para se evitar o erro, modelo aural e o uso de 

verbalizações/ anotações).  

 A consciência polifônica também foi utilizada. Trata-se de uma estratégia baseada em uma 

experiência pratica adquirida no curso da vivência musical do estudante, utilizada para se adquirir 

consciência do fraseado de cada uma das vozes a serem executadas em uma peça musical. Para 

isso, inicialmente toca-se e/ou canta-se as vozes separadamente, para depois tocar uma enquanto 

canta-se a outra (e vice-versa), para que ao final ambas sejam executadas, de modo com que o 

pianista se concentre e/ou modifique uma delas sem alterar a outra, promovendo, assim, a 

independência entre os movimentos das mãos. Além disso, acredita-se que a consciência 

polifônica gera mais associações mnemônicas, facilitando, assim, a memorização da peça. Como 

a peça Frevo é escrita a duas vozes, a maior parte do tempo, acreditou-se que o uso desta técnica 

seria pertinente aos objetivos do presente estudo. 

 

 

 Etapa II: Experimento com ouvintes 

 

 Participantes: 5 músicos foram convidados a participar do experimento. Como apenas um 

músico expert no repertório de Egberto Gismonti para piano foi encontrado, optou-se por convidar 

músicos com expertises variadas: assim, foram recrutados professores de música do curso de 

graduação da Universidade Federal do Paraná (n=3) ou performers possuir ao menos oito anos de 

experiência como pianista dentro do repertório MPIB (n=2).  

 

 Material musical: foram utilizados os 21 trechos musicais da peça Frevo gravados durante 

o estudo deliberado da peça pelo pianista, mais os respectivos excertos correspondentes aos 

mesmos momentos da peça, executados por Egberto Gismonti no Álbum Alma (total = 21 trechos 

musicais).  

 

 Equipamentos: foi utilizado um computador Amazon foi acomodado em uma mesa e nele 

estava conectado um fone de ouvido Pioneer HDJ-1000. O programa e-prime foi utilizado para a 

apresentação dos trechos musicais e registros dos julgamentos dos experts. Ao final do 

experimento foi aplicado um questionário complementar nos ouvintes, que teve como objetivo 

principal averiguar as estratégias para os seus julgamentos, bem como investigar impressões 

deixadas pela realização do experimento. 

 

 Procedimentos: os 7 juízes escutaram uma vez a obra Frevo, na íntegra, para depois 
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ouvirem os trechos gravados pelo pianista nas diferentes datas acima mencionadas. Esses trechos 

foram apresentados em ordem aleatória entre os juízes. Após assinarem um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética da UFPR, eles recebiam as 

seguintes instruções: “Sua tarefa consiste em avaliar a similaridade na execução de três excertos 

da peça Frevo, de Egberto Gismonti, durante várias etapas do aprendizado de um pianista. 

Inicialmente, você ouvirá um excerto de um minuto desta peça, com o intuito de familiarizar-se 

com ela. Após isto, você ouvirá uma gravação que consiste em: um excerto de aproximadamente 

15 segundos, executado por Egberto Gismonti, aproximadamente 1 segundo de silêncio, para em 

seguida você ouvir o mesmo excerto sendo executado pelo aluno pianista. Esse procedimento será 

repetido 21 vezes (3 excertos da peça x 7 momentos do aprendizado). A cada audição do excerto, 

você deverá avaliar o quanto a segunda execução (do aluno pianista) se parece com a primeira (de 

Egberto Gismonti), dando notas de 0 a 10. O que queremos saber, na verdade é o quanto o estudo 

do pianista está sendo executado com o mesmo nível de expertise de Egberto Gismonti. Pressione 

a barra de espaço para continuar o experimento.” Após cada escuta, os juízes responderam a 

seguinte pergunta, utilizando uma escala de 0 a 10: “Em termos de expertise, o quanto a segunda 

gravação está sendo executada no mesmo nível que a primeira?”. Ao final do experimento, os 

participantes preencheram um questionário complementar. Um protocolo de pesquisa encontra-

se no anexo 4. 

 

 

 Análise de dados: o teste ANOVA foi utilizado para comparar as médias dos julgamentos 

dos juízes para os trechos musicais apresentados, a partir do design experimental 3 (trechos) x 7 

(momentos de execução). Foram consideradas diferenças estatísticas significativas valores de p 

menores que 0,05. 

 

 

Etapa III: Análise da performance no palco sobre a peça inteira 

 

 Participantes: Pianista estudante participante da primeira etapa, dois dos juízes 

participantes da segunda etapa com experiência de no mínimo 8 anos como pianistas de MPIB, 

plateia. 

 

 Material Musical: Performance final do Frevo, de Egberto Gismonti, pelo pianista 

participante da primeira etapa, gravação do Frevo, de Egberto Gismonti, no disco Alma, de 1986. 

 

 Equipamentos: Piano, caixas de som, notebook Semp Toshiba. 
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 Procedimentos:  No dia 18/11, após uma escuta da peça Frevo, na íntegra, gravada por 

Egberto Gismonti no disco Alma, em 1986, os juízes escutaram a performance desta peça pelo 

pianista estudante. Depois disso, os juízes foram entrevistados, com base em seis perguntas:  

 

1) Em que aspectos/ trechos musicais o pianista conseguiu realizar uma performance semelhante 

a Egberto Gismonti?  

2) Em que aspectos/ trechos musicais o pianista não conseguiu realizar uma performance 

semelhante a Egberto Gismonti? 

3) Como os aspectos/ trechos musicais que não atingiram uma performance semelhante a de 

Gismonti poderiam ser melhorados? Por meio de quais estratégias? 

4) Se alguns trechos da performance não ficaram semelhantes a Gismonti: Isso impossibilitou a 

categorização desta performance como uma performance expert? 

5) O que é necessário a uma performance para esta ser considerada uma performance expert? 

6) O que mais chamou atenção nesta performance? 
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3. RESULTADOS 

 

 

Etapa I: Preparação da performance e gravação de excertos 

 

 Os dados apresentados abaixo se referem às estratégias cognitivas adotadas pelo pianista 

em seu diário de estudos durante a prática deliberada da peça investigada.  Os compassos 

estudados foram de 1 a 194, e as principais reflexões sobre essas estratégias foram:  

 

- Estratégia 01 (ensaio mental): esta estratégia foi utilizada apenas no dia 04/11, visando a 

realização de uma execução mental da peça inteira. A tarefa foi considerada como de 

difícil realização (o pianista não prosseguiu essa tentativa); 

 

- Estratégia 02 (segmentações do estudo): Jorgensen (2004) sugere três maneiras de 

segmentar os estudos deliberados, em música: (a) pode-se tocá-la do início ao fim, sem 

parar para dar atenção a partes específicas da peça, (b) pode-se dividir a peça em várias 

seções, concentrando-se em cada uma delas para depois juntá-las, e (c) pode-se misturar 

as duas últimas. Todas as partes desta peça foram estudadas da segunda maneira: pequenos 

trechos eram aprendidos e paulatinamente conectados, formando partes maior. A primeira 

e a terceira das estratégias de segmentação dos estudos sugerida foram utilizadas menos 

vezes pelo pianista. Porém, elas foram utilizadas sempre que a peça ou trechos dela já 

estavam sendo executados de maneira mais expressiva, com o intuito de se acostumar com 

a peça inteira e melhorar a memorização; 

 

- Estratégia 03 (transferência positiva / criação de exercícios): dentre os exercícios externos 

à obra Frevo que culminaram em uma transferência positiva, podem-se citar exercícios de 

escalas maiores em todas as tonalidades, executados nos movimentos reto e contrário, bem 

como no movimento russo5, com o uso de diferentes articulações e dinâmicas. Estes 

exercícios foram utilizados para aprimorar o contraste no excerto A (da etapa 01) e 

variações dentro da peça, assim como para dominar as diferentes articulações utilizadas 

nestas páginas. Com sua prática, foi possível a obtenção de um resultado de mais fácil 

percepção geral da obra a partir do dia 20/07. Algumas tentativas de criação de exercícios 

                                                             

5 No movimento russo, realizam-se duas oitavas com ambas as mãos em movimento reto, seguidas por duas oitavas 

em movimento contrário. Após isso, retorna-se ao ponto inicial no caminho contrário: duas oitavas em movimento 

contrário e duas em movimento reto. 
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para a transferência positiva foram empregadas em relação aos compassos 116 a 161. 

Porém, os resultados dessa prática não permitiram com que o pianista chegasse à 

velocidade proposta pelo modelo aural (Jorgensen, 2004). 

 

 

Fig. 4: Exemplo de compassos da obra Frevo, de Egberto Gismonti, que não apresentaram melhora com a 

utilização da técnica transferência positiva/criação de exercícios. 
 

- Estratégia 04 (mudanças de velocidade): as três estratégias citadas por Jorgensen (2004) - 

(1) lentamente progredir do devagar ao rápido; (2) alternar velocidades rápidas e lentas; e 

(3) procurar sempre tocar na pulsação correta – foram utilizadas. Na maior parte do diário 

está descrita a paulatina progressão em direção à pulsação alvo de 220 bpm. Apenas no 

final dos estudos, a pulsação binária empregada pelo pianista foi correspondente a 110 

bpm (e não a quaternária, de 220 bpm). Portanto, a estratégia de lentamente se progredir 

do devagar ao rápido foi a mais utilizada. A alteração entre velocidades rápidas e lentas 

foi utilizada em alguns momentos, como por exemplo nos dias 08/11 e 12/11, com o 

resultado de possibilitar o aumento da velocidade após um tempo sem conseguir aumentá-

la utilizando apenas a técnica de lentamente progredir do devagar ao rápido. Devido à alta 

velocidade em que a peça deveria ser executada, a estratégia de procurar tocar sempre na 

pulsação certa foi julgada pelo pianista como “sendo impossível” de ser aplicada no início 

de seu estudo. O aplicativo Metronome Beats, para Android, possui uma função chamada 

Speed Trainer, que possibilita programar o metrônomo para que ele gradativamente 

aumente a pulsação de um determinado número de batidas por minutos a cada determinado 

número de compassos. Esta função foi realizada por curiosidade do pianista, no dia 18/06, 

sendo ela utilizada até o dia 03/07. Aparentemente, esta técnica parece contribuir para um 

amadurecimento mais rápido da peça, principalmente nos estágios iniciais, por dois 

motivos: pelo aumento da pulsação a cada execução (mesmo que em apenas 2 bpm), tende-

se a prestar mais atenção e concentrar-se mais a cada tentativa, uma vez que sempre haverá 

algum aspecto “novo” na prática em questão e por forçar o estudante a realizar o excerto 

a ser trabalhado cada vez mais rápido, o que contribui para que ele tenha progredido mais 
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rapidamente, aumentando, assim, a sua motivação para o estudo da peça. 

 

- Estratégia 05 (ações para evitar-se o erro): durante o estudo deliberado da peça, observou-

se que algumas poucas notas da partitura utilizada (transcrição da obra) não correspondiam 

a algumas notas executadas na performance de Egberto Gismonti. Por exemplo, no dia 

24/09, descobriu-se que no compasso 44 havia um mi bemol ao invés de um mi natural, o 

que ocasionou uma gravação de pior qualidade deste trecho no dia 27/09 (a tentativa de 

modificar apenas uma nota acabou prejudicando o compasso inteiro da peça, por conta de 

seu dedilhado e, nesse sentido, várias sessões de estudo foram necessárias para a correção 

deste erro). 

 

- Estratégia 06: (modelo aural): a peça foi estudada com um modelo aural. Em vários 

momentos, como por exemplo o dia 15/05, utilizou-se um pedaço da sessão de estudo 

deliberado para o desenvolvimento da tarefa de escuta musical da execução da peça 

original, gravada por Egberto Gismonti, na busca pela consolidação desse modelo na 

mente do pianista. Utilizou-se, portanto, um modelo aural externo (Barry & Hallam 2002); 

 

- Estratégia 07 (uso de verbalizações/ anotações): todas as sessões de estudos foram 

anotadas no diário de estudos do pianista. No entanto, houve diferenças na quantidade e/ou 

detalhamento das informações a cada dia. Por exemplo: na primeira sessão do dia 15/05, 

trabalharam-se dois compassos do terceiro sistema da partitura, vozes independentes 

(consciência polifônica), o compasso 10 de maneira isolada, alguns agrupamentos de 

compassos, escuta do áudio de Egberto Gismonti (que gerou dúvidas em relação a alguns 

aspectos expressivos empregados pelo compositor e a suspeita de que a linha de baixo 

seria de muito difícil execução). Na sessão do dia 25/08, por sua vez, apenas impressões 

e compassos trabalhados foram anotados, e se houve progressos em relação ao andamento. 

Em suma: no início dos estudos, o diário foi mais utilizado para definir os objetivos a 

serem atingidos em cada sessão, ao passo que, a partir do dia 24/06, foi utilizado mais para 

anotar o que foi realizado, sem ter necessariamente anotado no início os objetivos; 

 

- Estratégia 08 (consciência polifônica): a técnica de consciência polifônica foi utilizada 

principalmente nos compassos 1 a 32 da obra (excerto A da etapa 02, e variações), tanto 

nas fases iniciais quanto em fases de amadurecimento do estudo deliberado (dias 20 e 21 

e 31/07), com o objetivo de contribuir para a sua memorização. Devido à dificuldade 

polirrítmica nas outras seções (evidenciada pelas tentativas de estudo com consciência 
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polifônica sem êxito nos dias 24, 26/05 e 02 e 03/06), o estudo das outras seções da música 

ocorreu com o pouco uso desta técnica. 

 

Todas as sessões de estudos foram contabilizadas no aplicativo Jiffy, totalizando 110 horas e 

29 minutos de estudo ao piano diretamente dedicados ao Frevo. O tempo dedicado por semana ao 

estudo do piano em geral, e apenas à obra Frevo, entre as semanas em que as gravações foram 

realizadas, foi: 

 

 

Tabela. 1: Número total e média de horas semanais dedicadas pelo pianista ao estudo do piano em geral e da 

obra Frevo, de acordo com o registro no aplicativo Jiffy. Datas com asteriscos indicam as semanas em que 

houve gravações dos excertos utilizados na etapa 02. 

 

Datas Tempo dedicado ao estudo do Frevo Tempo dedicado à prática do piano 

(geral) 

26/07 a 01/08 * 5 horas e 35 minutos 14 horas e 24 minutos 

02/08 a 08/08* 4 horas e 14 minutos 11 horas e 03 minutos 

09/08 a 15/08 * 3 horas e 47 minutos 11 horas e 51 minutos 

16/08 a 22/08 3 horas e 25 minutos 5 horas e 33 minutos 

23/08 a 29/08 3 horas  6 horas e 8 minutos 

30/08 a 05/09* 4 horas e19 minutos 9 horas e 28 minutos 

06/09 a 12/09* 2 horas e 32 minutos 4 horas e 13 minutos 

13/09 a 19/09* 4 horas e 26 minutos 7 horas e 22 minutos 

20/09 a 26/09* 2 horas e 42 minutos 7 horas 

27/09 a 03/10 1 hora e 26 minutos 3 horas e 17 minutos 

04/10 a 10/10 3 horas e 32 minutos 8 horas e 07 minutos  

11/10 a 17/10 3 horas e 53 minutos 8 horas e 29 minutos 

18/10 a 24/10 2 horas e 48 minutos 8 horas e 41 minutos 

25/10 a 31/10 6 horas e 3 minutos 13 horas e 22 minutos 

01/11 a 07/11 4 horas e 9 minutos 12 horas e 19 minutos 

08/11 a 14/11 4 horas e 9 minutos 6 horas e 24 minutos 

15/11 a 21/11 2 horas e 11 minutos 9 horas e 37 minutos 

Total de horas 

estudo no período 

62 horas e 11 minutos 150 horas e 18 minutos 

Média aproximada 

de horas de estudo 

semanal 

3 horas e 35 minutos 8 horas 40 minutos 

 

 

 

 

 

Etapa II: Análise quantitativa (Experimento) 

  

 A Figura 1 abaixo ilustra as médias das avaliações dos juízes experts sobre os trechos 

musicais gravados pelo pianista nos sete momentos diferentes de preparação para a performance 

da obra “Frevo”, de Egberto Gismonti. A pergunta feita aos juízes foi: “Em termos de expertise, 
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o quanto a segunda gravação está sendo executada no mesmo nível que a primeira?” 

 

Figura 5: médias das avaliações dos juízes experts sobre os trechos musicais gravados pelo pianista nos sete 

momentos diferentes de preparação para a performance da obra “Frevo”, de Egberto Gismonti. Os diferentes 

momentos de gravação foram assim nomeados: M1: gravado em 31/07/215; M2: gravado em 07/08/2015; M3: 

gravado em 16/08/2015; M4: gravado em 05/09/2015; M5: gravado em 13/09/2015; M6: gravado em 21/09/2015 e 

M7: gravado em 27/09/2015. 

 

 

 Conforme os dados apresentados na figura acima, o teste ANOVA apresentou diferenças 

estatísticas significativas em relação às médias das avaliações dos juízes experts sobre os trechos 

musicais gravados pelo pianista nos sete momentos diferentes de preparação para a performance 

da obra em questão (F 3,8937; p=0,001767). O posto-hoc Duncan test indicou que as diferenças 

acima mencionadas apareceram principalmente entre as performances gravadas nos dias 20 e 

27/07/2015, ou seja, entre os momentos 3 e 4. Assim, o teste não apresentou diferenças entre M1 

e M2, entre M2 e M3 e entre M1 e M3. Em relação a M1, as diferenças apareceram entre M1 e 

M4 (p=0,003622), M1 e M5 (p=0,025896), M1 e M6 (p=0,008741) e M1 e M7 (p=0,01237). Em 

relação a M2, as diferenças apareceram entre M2 e M4 (p=0,008741), M2 e M5 (p=0,049225) – 

muito embora essa diferença seja pequena – M2 e M6 (p=0,019297) e M2 e M7 (p=0,02589). 

Em relação a M3, as diferenças apareceram entre M3 e M4 (p=0,019297), M3 e M6 (p=0,038910) 

e M3 e M7 (p=0,049225). Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre M3 

e M5. Após M4, o teste de Duncan não mostrou diferenças significativas entre M4 e M5, M4 e 

M6, M4 e M7, M5 e M6, M5 e M7 e M6 e M7.Estes resultados indicam a ocorrência de algum 

processo cognitivo na mente do pianista que tenha sido fundamental para o aprimoramento de sua 

performance a partir de M3, gravado em 20/07/2015. A triangulação dos dados deste experimento 

com as anotações feitas no diário de bordo do pianista e com a entrevista relacionada à 

performance final (no palco) poderão descrever esses processos. Tal triangulação será levada em 
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conta na sessão “Discussão” do presente trabalho, no intuito de promover um debate desses 

resultados com a literatura científica pertinente. 

 

 

Etapa III: Análise qualitativa (Entrevista) 

 

 No dia 18/11/2015 foi realizada a terceira etapa desta pesquisa. Dois juízes experts 6 

escutaram uma performance do Frevo pelo aluno pianista. Como o Frevo está inserido no contexto 

da MPIB, em que as improvisações, formas, arranjos, e por vezes até mesmo a melodia são 

modificadas - até mesmo quando o próprio compositor a executa – optou-se por utilizar os 

compassos 1-115 e 162-192 nesta performance, sem copiar o improviso presente nos outros 

compassos da transcrição. Os compassos 115 a 161 não foram incluídos na performance devido 

ao pouco progresso deles durante os estudos e o fim do prazo para a preparação da performance. 

Para este segundo experimento de escuta, os juízes escutaram uma vez a obra na íntegra, realizada 

por Egberto Gismonti no disco Alma, para então ouvirem a interpretação do pianista. Após essa 

atividade, eles avaliaram a similaridade entre ambas as performances, tendo em vista o nível de 

expertise atingido pelo estudante. Em seguida, foi realizada uma entrevista com os dois juízes, 

que fizeram algumas considerações, concomitantemente. As principais foram:  

  

 1) Em que aspectos / trechos musicais o pianista conseguiu realizar uma performance 

semelhante à de Egberto Gismonti? 

 Para ambos juízes, as seções que possuíam o tema principal (excerto A da etapa 02 e 

variações) apresentaram muita semelhança entre si. Um dos juízes alegou que aspectos 

relacionados à sonoridade, à articulação, à dinâmica e ao timbre foram bem trabalhados. Para o 

outro juiz, o corpo do pianista conseguiu se apropriar bem do material sonoro, com naturalidade 

nos movimentos e do gesto musical. Para ele, “o que está sendo tocado está em consonância com 

a proposta a ser seguida”. 

  

 2) Em que aspectos / trechos musicais o pianista não conseguiu realizar uma performance 

semelhante a Egberto Gismonti? 

 Para o primeiro juiz, entre os compassos 65 a 80 e 81 a 94, o ostinato executado na região 

grave do instrumento não foi preciso. Para ele, nestes momentos “faltou uma firmeza rítmica”. 

 

                                                             

6 Nesta etapa, foram convidados os juízes com mais de 8 anos de experiência no repertório para piano MPIB, que 

também participaram da etapa 02. 
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Figura 06: Exemplo de compassos do Frevo, onde houve uma “falta de firmeza” rítmica na mão esquerda do 

pianista participante do presente estudo, de acordo com a avaliação do primeiro juiz. 
 

  Para o segundo juiz, entre os compassos 33 a 48 e a variação no 162 a 177 não foi 

apresentada clareza do desenvolvimento das frases propostas.  
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Figura 07: Exemplo de compassos do Frevo, onde não houve clareza das vozes (especialmente entre os 

compassos 162 a 177), de acordo com a avaliação do primeiro juiz. 

 

 Para ele, “elas foram lidas mais verticalmente do que horizontalmente, e com algumas 

dificuldades técnicas ainda a serem resolvidas. Além disso, os trinados (compassos 81 a 83, na 

fig. 06) deveriam ser executados com uma técnica diferente, de modo a transmitir uma 

irregularidade em relação às dinâmicas e aos acentos métricos em sua execução”. Além disso, o 
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primeiro questionou acerca de dificuldades mecânicas encontradas na peça e em relação à 

organicidade do corpo ao executá-la, uma vez que, segundo ele “quando a obra não faz sentido 

no corpo, a técnica não é produzida. A grande dificuldade desta peça seria, portanto, torná-la 

natural para o corpo do executante/compositor também em uma peça natural para o executante 

não compositor”. 

 

 3) Como os aspectos/ trechos musicais que não atingiram uma performance semelhante a 

de Gismonti poderiam ser melhorados? Por meio de quais estratégias? 

 Para o primeiro juiz, a percepção da música em si é o que mais poderia ajudar a tornar o 

material musical mais congruente com o corpo, tornando os movimentos mais verdadeiros para 

ele. Ele afirmou: “não somente um corpo tentando falsamente imitar o que é verdadeiro para outro 

corpo (sendo que o outro executante era, inclusive, o próprio compositor, Egberto Gismonti). Ao 

pilotarmos a máquina (piano), precisamos encontrar soluções ergonômicas para que o corpo a 

utilize de maneira adequada”. 

 Para o segundo juiz, seria necessária uma habilidade complexa, de aprender a se ouvir 

enquanto se está tocando. Segundo ele, “ao executarmos uma peça, podemos ouvi-la no papel de 

intérpretes, enquanto tocamos, mas também poderíamos ouvi-la no papel de plateia, quase como 

se nos distanciássemos de nosso próprio corpo. Dessa segunda maneira, podemos perceber erros 

técnicos e expressivos relacionados ao som que imaginamos de maneira mais efetiva”.  

 

4) Se alguns trechos da performance não ficaram semelhantes a Gismonti, isso impossibilitou a 

categorização desta performance como uma performance expert? 

 Para o primeiro juiz, a diferença entre as duas performances não impossibilita a 

classificação da performance como expert. O que impossibilitou a classificação de expert desta 

performance foi uma falta de acabamento, neste caso, uma falta de limpeza, segurança e 

expressividade. Ele afirmou que “Egberto Gismonti, por exemplo, pode esbarrar algumas notas, 

mas não perde a ginga”. 

 Para o segundo juiz, a performance teria sido “meio-expert”, pois ela poderia ser 

considerada expert em alguns trechos, sendo que em outros não. Ele ainda afirmou que os erros 

não podem afetar a qualidade da performance. Segundo ele, “Egberto Gismonti, por exemplo, é 

muito hábil em realizar performance com erros”, mas mesmo assim contorná-los durante a 

execução, sem dar importância a eles, e, por vezes, utilizando-os como material para a execução. 

Fernanda Montenegro (renomada atriz brasileira), por exemplo, pode esquecer cinco palavras 

durante uma determinada atuação, mas pode substitui-las com outras 15000”.  Esse juiz também 

citou Miles Davis e o próprio Gismonti, que afirmam que os erros não existem: o que existiriam 
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seriam “aberturas”7. 

 

 5) O que é necessário a uma performance para que ela seja considerada como uma 

performance em nível de expert? 

 Ambos os juízes concordaram que para que uma performance seja executada em nível de 

expert, é necessário que o executante demonstre confiança naquilo que toca, independentemente 

do que acontece durante a performance. O primeiro juiz deu o seguinte conselho: “o importante é 

não deixar o cachimbo cair da boca: você é o dono daquilo que faz”. Normalmente subjuga-se a 

percepção da plateia; no entanto, o que o interprete transmite, a plateia percebe. Se você transmite 

que está com medo de errar, ou que está se divertindo, a plateia percebe e isto é muito importante”. 

   

6) O que mais chamou atenção nesta performance? 

 Em seu depoimento, o primeiro juiz alegou que gostou do toque, da abordagem e afirmou 

veementemente que o pianista “iniciou a execução da peça com coragem e com um som bonito, 

vibrante e convincente”. O segundo juiz disse estar impressionado com o quão parecido com o 

original o pianista foi capaz de chegar”.   

  

                                                             

7 Aberturas no sentido indicar novas possibilidades de se executar a música. 
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4. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o uso das estratégias cognitivas empregadas por 

um pianista na prática deliberada da peça Frevo, de Egberto Gismonti, para piano solo. A prática 

deliberada utilizada foi baseada no método de autoensino, desenvolvido por Jorgensen (2004). 

Após a realização de uma revisão da literatura que contemplou temas relacionados à expertise 

musical e à prática deliberada, a pesquisa foi dividida em três etapas: (1) estudo deliberado da 

peça, visando à preparação da performance dessa obra por um pianista estudante de graduação em 

música. Esse estudo foi conduzido por meio de anotações em diário de estudos e por gravações 

de trechos da peça em sete diferentes momentos; (2) avaliação das gravações realizadas durante a 

preparação da performance por juízes, em relação à similaridade expressiva entre as gravações do 

estudante e de Egberto Gismonti, no disco Alma (1986); (3) avaliação da performance final do 

estudante, aferida por dois juízes externos, referentes ao nível de expertise atingido por ele. Os 

seguintes resultados principais foram encontrados: durante a preparação da performance com 

registros no diário de estudos enumeraram-se as diferentes utilizações das estratégias de estudos 

pelo estudante; nos resultados da etapa de avaliação dos excertos pelos juízes percebeu-se uma 

evidente melhora na qualidade da performance a partir da terceira semana de estudo deliberado; 

finalmente, nos resultados da etapa de avaliação da performance final, os juízes avaliaram que os 

trechos iniciais da obra (e suas variações) foram executados com maior expertise do que alguns 

outros trechos a partir da segunda metade da peça (e suas variações). Com a triangulação dos 

dados, percebeu-se que sete das oito estratégias encontradas na literatura científica foram 

eficientes em alguns momentos de preparação da performance. 

 A primeira estratégia de estudos (o ensaio mental) foi utilizada apenas em uma sessão de 

estudos, durante a etapa final da preparação da obra em questão. Devido à dificuldade de ensaiar 

a peça toda desta maneira, imaginando em detalhes as duas vozes (presentes na maior parte da 

peça), o aluno desistiu de aprofundar-se nesta técnica. 

 A segunda estratégia (relacionada a segmentações do estudo) foi utilizada durante todo 

o preparo da peça, uma vez que, a cada sessão, era necessário decidir quais trechos (ou a obra 

inteira) seriam praticadas. Dentre as três estratégias apresentadas por Jorgensen (2004) – praticar 

a peça inteira, praticar por seções para paulatinamente juntá-las, ou misturar ambas – a mais 

utilizada foi a segunda. No entanto, ao cruzar os dados encontrados na segunda etapa (a melhoria 

da qualidade da performance dos excertos entre 16/08 e 06/09) com os dados do diário de estudos, 

notou-se que uma das diferenças entre as sessões de estudos anteriores a este período foi a 

utilização da terceira estratégia: a mistura entre praticar a peça inteira e seções separadas. Esta 
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estratégia continuou sendo utilizada posteriormente, em um período sem muitas melhorias 

percebidas na etapa 2. Isso indica que a terceira estratégia, praticar a peça inteira e praticar por 

seções para paulatinamente juntá-las, mostrou-se como sendo uma prática eficaz para a 

preparação da obra em questão, ao menos no período inicial de estudos. 

 A terceira estratégia (de transferência positiva por meio da criação de exercícios proposta 

por Nielsen, 1999) ocorreu com sucesso na transferência das articulações e dinâmicas praticadas 

na escala russa para as articulações e dinâmicas presentes nos compassos 1 a 32, de acordo com 

a avaliação dos juízes na etapa 3. Como Jorgensen (2004) afirma, é necessário sempre avaliar se 

os exercícios externos à peça estão sendo apropriados ao desenvolvimento dela. No presente 

estudo, houve a tentativa de criação de exercícios para transferência positiva para o 

desenvolvimento dos compassos 116 a 165, como a execução por meio da transformação de 

colcheias em semínimas. Entretanto, esses exercícios parecem não ter sido efetivos para a 

resolução dos problemas técnicos encontrados na prática desses compassos. 

 A quarta estratégia (relacionada a mudanças na velocidade de execução), também foi 

utilizada em praticamente todas as sessões de estudo. Jorgensen (2004) indica três possíveis 

maneiras de utilizar-se esta estratégia: progredir paulatinamente do rápido ao lento; alternar 

velocidades rápidas e lentas; e sempre executar a peça na velocidade correta. A estratégia mais 

utilizada foi a progressão do lento ao rápido, que parece ter sido eficaz para a preparação do Frevo. 

Porém, a partir de determinadas pulsações (acima de 100 bpm), a estratégia de alternar velocidades 

rápidas – até mesmo acima da velocidade alvo – e lentas mostrou-se mais eficiente. A terceira 

estratégia não foi utilizada, pois não era possível executar a peça no andamento alvo desde o início 

de sua preparação. Portanto, reitera-se a importância do uso dessas estratégias na prática 

deliberada, como afirmado por Duke (et al, 2009), Barry e Hallam (2002) e Miklaszevski (1989). 

Essas estratégias parecem ter sido eficazes para a preparação de uma peça no âmbito da música 

popular brasileira improvisada, assim como a literatura científica afirma em relação ao repertório 

de música de concerto europeia. Além disso, os resultados do presente estudo parecem confirmar 

a regra geral proposta por Jorgensen (2004): as estratégias de andamento devem ser 

cautelosamente escolhidas de acordo com o que são capazes de resolver. 

  A quinta estratégia (ações para evitar-se o erro) provou-se eficaz pela constatação da 

necessidade de um trabalho maior nas sessões onde praticou-se com notas, dinâmicas ou ritmos 

equivocados em relação a partitura e/ou o modelo aural. A correção dos erros tardiamente 

identificados pelo pianista por vezes tomou mais tempo que a aprendizagem de um novo trecho, 

sendo que estes mesmos retornaram em sessões posteriores, mesmo após estarem aparentemente 

corrigidos e estáveis. No caso do trinado indicado pelo juiz na etapa 3 (em relação a regularidade 
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apresentada pelo pianista, em contraposição a irregularidade proposta por Egberto Gismonti), o 

aluno decidiu continuar com a técnica já estudada, devido à dificuldade da troca no momento final 

dos estudos. 

 A sexta estratégia (modelo aural) foi utilizada recorrentemente durante o processo de 

aprendizado da peça, e provou-se como uma estratégia fundamental para a sua preparação. 

Acredita-se, inclusive que sem essa estratégia, nenhuma outra poderia ter sido executada de 

maneira eficiente pelo pianista. Nesse sentido, o objetivo do performer em imitar um modelo aural 

externo pré-existente, conforme apontam Barry e Hallam (2002) foi eficaz para a preparação do 

Frevo no presente estudo, principalmente por aumentar os conhecimentos musicais do pianista 

relacionados a aspectos técnicos acerca do piano e possibilitar uma execução em nível expert, ao 

menos em alguns dos trechos. Entretanto, um erro relacionado ao modelo aural cometido até 

praticamente o final dos estudos da peça pelo pianista foi a concepção dela como sendo 

quaternária (e não binária, conforme a proposta original da peça por Gismonti). A mudança para 

compasso binário a partir do dia 12/11, de acordo com os dados registrados no diário de estudos 

do pianista, tornou possível a execução da peça em andamentos mais rápidos (a 110 bpm ou mais), 

de modo a resolver alguns de seus problemas técnicos. Esse dado reforça a importância da 

construção de um bom modelo aural antes do preparo do Frevo. 

 A sétima estratégia (verbalizações/anotações) também parece ter sido eficiente para a 

preparação da performance selecionada para o presente estudo. Os melhores resultados da etapa 

3 - avaliação e entrevista dos juízes após a performance final - foram encontrados nos trechos 

trabalhados com as verbalizações/anotações referentes ao estabelecimento de metas e objetivos 

claros para as sessões, e não nos trechos trabalhados com verbalizações/anotações referentes 

somente a constatações sobre o que foi realizado na sessão (sem os objetivos estabelecidos no 

início da sessão). Essas anotações contribuíram de maneira significativa para o estabelecimento 

de objetivos claros para cada sessão do estudo deliberado feito pelo pianista. Esse dado corrobora 

os apontamentos de Barry e Hallam (2002), que afirmam ser mais produtivo o estudo deliberado 

que iniciado por meio do estabelecimento de objetivos claros, visando uma sistematização das 

sessões de prática na busca por melhores resultados, e Gagné e Smith Jr. (1962), que afirmam que 

as verbalizações induziriam o estudante a um maior nível de concentração. 

 Finalmente, a oitava estratégia (consciência polifônica) também indicou resultados 

positivos para a preparação do Frevo. De acordo com o diário de estudos, ela foi mais utilizada 

nos compassos que foram mais bem avaliados pelos juízes na etapa 3 e menos utilizada nos 

compassos com uma pior avaliação, nesta mesma etapa. O motivo para uma utilização mais 

superficial dessa estratégia nos compassos com a pior avaliação dos juízes externos foi a maior 
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dificuldade de execução com voz e piano ao mesmo tempo por parte do pianista, gerando 

desmotivação e a busca por outras estratégias de estudo deliberado. 

 Além dos resultados expostos acima, perceberam-se dois aspectos que o pianista precisa 

aprimorar para a preparação de performances futuras: memorização das peças e aquisição de uma 

maior confiança em sua execução. De acordo com o diário de estudos, a memorização foi uma 

das dificuldades encontradas pelo pianista, principalmente na fase de finalização da peça. Alguns 

trechos, por serem muito semelhantes entre si (17 a 32 e 49 a 64; 44 a 48 e 173 a 178, por 

exemplo), levaram um maior tempo para a memorização e não eram executados de forma segura, 

uma vez que suas execuções eram “misturadas”. De acordo com a entrevista com os juízes na 

etapa 3, alguns erros cometidos durante a performance abalaram a confiança do pianista, e 

consequentemente, a qualidade de sua interpretação. Embora ele tenha se importado menos com 

os erros durante a execução final da performance, ao seguir o conselho do próprio Gismonti em 

vários de seus depoimentos por conta da natureza improvisatória de sua obra (Gomes, 2015), este 

é um aspecto ainda a ser trabalhado pelo pianista participante do presente estudo. 

 Notou-se ainda, que os compassos 116 a 161 foram os de maior dificuldade no estudo 

deliberado do Frevo. Por esse motivo e pela falta de tempo na preparação da performance dessa 

peça, eles não foram incluídos na apresentação final. A rápida alternância entre os dedos 2 e 5, e 

1 e 4 foi uma dificuldade técnica que não foi resolvida pelo pianista, embora ele possuísse um 

claro modelo aural da obra, tendo aplicado a este trecho várias estratégias (alternância de 

velocidade, consciência polifônica, transferência positiva/criação de exercícios). Acredita-se que 

possa haver alguma outra estratégia mais eficaz para a resolução dos problemas técnicos 

relacionados a esse trecho que não faça parte do repertório técnico do pianista participante do 

estudo nesse estágio de seu desenvolvimento musical. 

 Espera-se que este trabalho de final de curso de graduação possa contribuir para a 

formação de futuros pianistas dentro do contexto da música popular brasileira improvisada. Nesse 

sentido, ressalta-se a importância das metaestratégias para o estudo deliberado do piano, visando 

o aumento gradativo do repertório de estratégias cognitivas por parte dos pianistas.  

 Pelo fato de o presente estudo ter sido desenvolvimento por meio de uma transcrição literal 

do Frevo (via partitura), sugere-se, para estudos futuros, uma investigação sobre as estratégias 

cognitivas empregada para a improvisação, aspecto muito marcante neste estilo musical. Na 

maioria das vezes em que a improvisação é desenvolvida pelos performers no contexto da MPBI, 

o material à sua disposição é o lead sheet 8 , cabendo a ele tomar decisões em relação a 

                                                             

8 No lead sheet, ao invés de o performer construir os acordes de determinada peça por meio da leitura da partitura 

tradicional (empilhamento feito nota por nota), eles o fazem de forma que um único símbolo represente a execução 
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harmonizações, abertura de acordes, escolha de dedilhados, textura, entre outros. Trata-se, 

portanto, do domínio de uma linguagem que tem caráter improvisatório, seja na construção da 

própria exposição do tema a ser trabalhado, seja na construção da própria improvisação sobre este 

tema. Nesse sentido, é possível que as estratégias cognitivas para a preparação de performances 

relacionada a esse tipo de material sejam distintas em relação à preparação de performances 

oriunda da leitura de partitura tradicional (ainda que transcritas na íntegra).    

 A partir da revisão de literatura desenvolvida para a realização do presente trabalho, 

percebeu-se uma carência de material publicado acerca da prática deliberada e expertise no 

contexto da MPIB. Com o intuito de suprir essa carência, é de fundamental importância que 

futuras pesquisas sejam realizadas de modo a investigar as estratégias cognitivas relacionadas à 

preparação de performances no contexto da MPIB, visando tornar a prática deliberada de 

estudantes de piano mais efetiva, ruma a jornada para o desenvolvimento da expertise nesse 

contexto musical. 

  

                                                             

de um conjunto de notas sobrepostas. Exemplo: o símbolo G7M se refere a execução das notas sol, si, ré e fá sustenido 

e não está localizado na partitura, mas acima dela (Guest, 2006).   
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ANEXO 01 

 

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR 

EXPERIMENTO II (ouvintes) 

 

 

Código do participante:_____________ N° do computador_________________  

Data de nascimento: ____ / _____/ ___________  
 

Você já lecionou ou tocou profissionalmente o repertório de MPIB? Se sim, há quanto tempo?   

( ) Sim ( ) Não . ________________________ 

 

Que instrumento (s) você toca? Qual a última peça tocada? 

 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Quais as principais estratégias e /ou parâmetros você utilizou para dar os seus julgamentos neste 

estudo?  
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Você encontrou algum problema ou dificuldade para realizar o experimento? Se sim, explique:  
 

( ) Sim (  ) Não 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Você notou algo de particular durante o experimento? Se sim, explique:  
 

( ) Sim ( ) Não  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

  

  

Você tem alguma sugestão para o aprimoramento deste experimento?  

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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Você tem algo a dizer que não foi perguntado?  

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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ANEXO 02 

 

QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR 

(Experimento III – Julgamento de performance) 

 

 Esta etapa será consituída por uma performance seguida de uma entrevista semi-

estruturada, baseada nas seguintes perguntas: 

 

1) Em que aspectos/ trechos musicais o pianista conseguiu realizar uma performance semelhante 

a Egberto Gismonti? 

 

2) Em que aspectos/ trechos musicais o pianista não conseguiu realizar uma performance 

semelhante a Egberto Gismonti? 

 

3) Como os aspectos/ trechos musicais que não atingiram uma performance semelhante a de 

Gismonti poderiam ser melhorados? Por meio de quais estratégias? 

 

4) Se alguns trechos da performance não ficaram semelhantes a Gismonti: Isso impossibilitou a 

categorização desta performance como uma performance expert? 

 

5) O que é necessário  a uma performance para esta ser considerada uma performance  expert? 

 

6) O que mais chamou atenção nesta performance? 
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ANEXO 03 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nós, Gabriel Machado e Prof. Dr. Danilo Ramos, pesquisadores em Cognição Musical estamos 

convidando você, a participar de um estudo que faz parte do Programa de Pós-Graduação em 

Música da Universidade Federal do Paraná.  

O presente estudo visa contribuir para um maior entendimento dos processos cognitivos 

relacionados à aprendizagem e execução de música popular instrumental brasileira, no intuito de 

realizar uma relevante contribuição para a área de cognição musical.  

O objetivo desta pesquisa é investigar processos cognitivos relacionados à prática deliberada ao 

piano voltada para o repertório de música popular instrumental brasileira, no intuito de facilitar o 

trabalho de futuros pianistas 

Caso você participe da pesquisa, sua tarefa consistirá avaliar a similaridade na execução entre 

duas gravações de excertos para piano solo. Concluindo sua participação, você irá preencher um 

questionário complementar referente a dados pessoais e a dados do próprio experimento. A sua 

participação durará de aproximadamente 30 min. Em qualquer momento, você poderá solicitar ao 

pesquisador o esclarecimento de qualquer dúvida. 

Este estudo não apresenta desconfortos ou riscos previsíveis à sua integridade física e moral ou 

mesmo à sua saúde. A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer 

parte da pesquisa, poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam o termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado. 

As informações relacionadas ao estudo serão conhecidas apenas pelos pesquisadores responsáveis 

que lhe apresentam esse termo. Se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, 

isto será feito sob forma codificada, para que a sua identidade seja preservada e seja mantida a 

confidencialidade. Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim o 

código utilizado para controle do arquivamento de dados, estabelecido pelos próprios 

pesquisadores.  

Os pesquisadores Gabriel Machado (Graduando em Licenciatura em Música da UFPR) e o Prof. 

Dr. Danilo Ramos (Professor Adjunto da UFPR), responsáveis por este estudo, poderão ser 

contatados para esclarecer eventuais dúvidas através de e-mail: gaburi@gmail.com 

Eu,_________________________________ li esse termo de consentimento e concordei em 

participar do estudo voluntariamente. 

_________________________________                             _____________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa)                                       (Assinatura do pesquisador) 

Local e data 

  

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

Telefone: (41) 3360-7529 email: cometica.saude@ufpr.br 
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ANEXO 4 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Experimento 1 

 

1. Preparação 

 

 O estudo será realizado com a participação de um pesquisador e de cinco participantes 

voluntários, distribuídos em sessões individuais de escuta. Todos são professores de música, com 

idade variável, possuindo extensa experiência musical, ou pianistas que possuem ao menos oito 

anos de experiência com a música popular instrumental brasileira. 

 

1.1 Contato com os voluntários 

 

 As sessões serão agendadas para dias e horários que não interfiram nas demais atividades 

do voluntário e do pesquisador, em um local que seja de fácil acesso aos dois e que possua um 

ambiente adequado ao experimento. O convite será feito por meio de redes sociais online e via 

oral, em que serão informados o dia, horário e local. O participante que possuir interesse deverá 

confirmar sua presença com o pesquisador. No dia da sessão do estudo, cada participante será 

recebido na sala e acomodado em frente a um computador. 

 

1.2. Preparação da sala experimental 

 

 O estudo ocorrerá em uma sala que deverá conter no mínimo uma mesa (ou bancada), uma 

cadeira e o computador do pesquisador. Esta sala deve estar bem iluminada e sem estímulos 

auditivos (barulho) ou visuais que possam atrapalhar o andamento da pesquisa. O pesquisador 

deverá instalar previamente o software a ser utilizado pelos ouvintes em sua máquina. 

 

a) Analisar previamente a sala, no intuito de verificar a possibilidade de realização da 

pesquisa naquele ambiente; 

b) Verificar a organização da sala experimental. Caso esteja desorganizada, retirar da sala 

qualquer elemento (mobília, objeto, ruído ou estímulos visuais) que interfira na escuta e/ou 

nas tarefas dos participantes; 

c) Na porta do lado de fora colocar um aviso com os dizeres: “Experimento em 

andamento. Não interrompa!” 
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1.3. Tarefas de ordem prática 

 

a) Certificar a conexão do computador e sua fonte a uma tomada na sala; 

b) Colocar e posicionar uma cadeira confortável para o participante em posição central à 

mesa; 

c) Ligar o computador; 

d) Conectar os fones de ouvidos no computador; 

e) Colocar duas vias do termo de consentimento (que deverá ser assinado pelos participantes) 

e uma caneta em cima da mesa, próximos ao computador; 

f) Os questionários complementares ficarão com o pesquisador e deverão ser entregues 

quando o participante terminar a tarefa de avaliação dos trechos. 

 

1.4. Configuração do equipamento 

 

 As tarefas relacionadas abaixo devem ser realizadas no computador no início de cada 

sessão realizada: 

 

a) Clicar duas vezes na pasta “Documentos”; 

b) Clicar duas vezes na Pasta “Experimento II – Avaliação” 

c) Clicar duas vezes em “EprimegabrielOk.ebs2”; 

d) Caso abrir uma caixa que pede para registrar o programa, digitar o número do 

serial: A2DF5E-EC88C5-BF877E 

e) Abrirá uma janela com os dizeres: “Please enter the subject number:”; 

f) Escrever o número do participante; 

g) Clicar uma vez no ícone “Ok”; 

h) Abrirá uma janela com os dizeres: “Please enter the session number:”; 

i) Escrever o número da seção (N°1); 

j) Clicar uma vez no ícone “Ok”; 

k) Abrirá uma janela com os dados escritos anteriormente e com os seguintes 

dizeres: “Continue with the above startup info?”; 

l) Clicar uma vez no ícone “Yes”; 

m) O teste se iniciará; 

n) Aparecerá na tela a seguinte mensagem:  
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“Você vai dar a sua contribuição para um estudo sobre Cognição Musical. Assine o termo de 

consentimento que está sobre a mesa e aguarde novas orientações do pesquisador. Aperte a barra 

de espaço para continuar!”; 

 

o) Colocar o fone de ouvido; 

p) Apertar uma vez a barra de espaço; 

q) Aparecerá na tela a seguinte mensagem: 

 

Você vai dar a sua contribuição para um estudo sobre Cognição Musical. Assine o termo de 

consentimento que está sobre a mesa e aguarde novas orientações do pesquisador. Aperte a barra 

de espaço para continuar. 

 

r) Apertar uma vez a barra de espaço; 

s) Aparecerá na tela a seguinte mensagem: 

 

Sua tarefa consiste em avaliar a similaridade na execução de três excertos da peça Frevo, de 

Egberto Gismonti, durante várias etapas do aprendizado de um pianista. Inicialmente, você 

ouvirá um excerto de um minuto desta peça, com o intuito de familiarizar-se com ela. Após isto, 

você ouvirá uma gravação que consiste em: um excerto de aproximadamente 15 segundos, 

executado por Egberto Gismonti, aproximadamente 1 segundo de silêncio, para em seguida você 

ouvir o mesmo excerto sendo executado pelo aluno pianista. Esse procedimento será repetido 21 

vezes (3 excertos da peça x 7 momentos do aprendizado). A cada audição do excerto, você deverá 

avaliar o quanto a segunda execução (do aluno pianista) se parece com a primeira (de Egberto 

Gismonti), dando notas de 0 a 10. O que queremos saber, na verdade é o quanto o estudo do 

pianista está sendo executado com o mesmo nível de expertise de Egberto Gismonti. Pressione a 

barra de espaço para continuar o experimento. 

 

t) Apertar a barra de espaços para continuar; 

u) Aparecerá na tela a seguinte mensagem: 

Atenção: …... 

v) Apertar uma vez a barra de espaço; 

w) Aparecerá na tela a seguinte mensagem: 

Pronto? 

x) Apertar uma vez a barra de espaço 

y) Um excerto da execução de Gismonti será tocado, seguido pelo excerto executado pelo 
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aluno em algum dos momentos da aprendizagem. Logo em seguida, o participante deverá 

digitar um número entre 0 e 10 para avaliar a similaridade entre os dois trechos. 

z) Apertar uma vez a barra de espaço 

aa) Escutar os 21 excertos e avaliá-los. 

bb) Fechar o programa (pressionando Ctrl + Alt + Del); 

cc) Repetir esse procedimento até a letra “m”; 

dd) Deixar o microcomputador no modo “stand by”. 

 

CONSELHOS IMPORTANTES PARA O TÉCNICO EXPERIMENTAL: 

1) Randomizar a ordem dos excertos a serem executados para cada ouvinte participante. 

 

 2. Realização do experimento 

 

2.1. Encaminhamento dos participantes 

 

a) Permitir a entrada do participante após a sala estar organizada e montada; 

b) Fechar portas e janelas (se houverem), mantendo a sala isolada; 

c) Conversar de forma descontraída com o participante. 

 

2.2. Monitoramento da sessão 

a) Pedir para que o participante se acomode na cadeira localizada em frente ao notebook e 

pedir para que ele leia e assine o termo de consentimento; 

b) Pedir para que o participante retire relógio, telefone celular, mp3, mp4 ou qualquer outro 

aparelho que possa interferir durante a realização do experimento; 

c) Recolher o termo de consentimento preenchido; 

d) Ler juntamente com o participante as mesmas instruções correspondentes às telas do 

software experimental, descritas acima, do item “q” ao item “s”. 

e) Ler a tela correspondente ao item “s” juntamente com o participante; 

f) A partir do item “s”, deixar o participante responder o experimento sozinho. 

g) Anotar, no questionário complementar de cada participante, a hora correspondente ao 

início do experimento; 

h) Preencher o campo “N° do participante” de cada questionário complementar com o 

número atribuído a cada participante. Este número deverá ser o mesmo número a ser salvo 

no hardware do notebook (ver item 3, “salvando os dados”); 

i) Quando cada participante finalizar o experimento, preencher no questionário 
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complementar correspondente ao horário referente ao término do experimento; 

j) Quando o participante terminar o experimento, entregar a ele uma caneta esferográfica 

preta e o questionário complementar a ser preenchido (de acordo o “N° do participante). 

k) Monitorar o participante no preenchimento do referido questionário. Atenção! Os 

questionários deverão ser preenchidos pelos próprios participantes! O pesquisador deverá 

somente ser responsável pela retirada de dúvidas que possam surgir durante a aplicação dos 

questionários! ; 

l) Após o preenchimento dos questionários, recolhê-los preenchidos e arquivá-los em uma 

pasta; 

m) Em silêncio, encaminhar cada participante para a porta da sala experimental, retirá-los 

da sala e fechar novamente a porta; 

 

3. Salvando dados 

 

a) Após a saída do último participante da sala experimental, selecionar os dados de cada 

participante (que já foram salvos automaticamente após realização do teste no hardware do 

notebook – Pasta “PesquisaGabrielMachado”) e copiá-los no pendrive do pesquisador para 

back up. Importante: o número atribuído a cada participante deverá ser o mesmo, tanto nos 

questionários complementares quanto no hardware do notebook! 

 

4. Finalizando a sessão experimental 

 

Quando os dados do participante tiverem sido salvos no pendrive, o experimentador deverá 

finalizar a coleta de dados. Deverão ser seguidos os seguintes passos: 

 

a) Desligar o notebook; 

b) Desconectar o fone de ouvido; 

c) Guardar os fones de ouvidos em sua capa; 

d) Guardar a pasta com os termos de consentimento e os questionários, bem 

como as canetas; 

e) Verificar a ordem e organização da sala experimental, deixando-a do mesmo 

jeito em que foi encontrada; 
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ANEXO 05 – TRANSCRIÇÃO DA PEÇA FREVO, DE EGBERTO GISMONTI, POR 

GOMES (2015)
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