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O ensino de piano popular no ambiente remoto: a situação atual e a
criação de um curso de vídeo aulas
Antônio Parreiras Horta Guerra
Categoria: Comunicação
Resumo: Este artigo tem como objetivo criar bases sólidas para o processo de criação
de um método de estudos rítmicos, com enfoque na rítmica brasileira, na forma de
vídeo-aulas. Para isso, este trabalho busca estabelecer parâmetros comparativos
entre alguns métodos disponíveis na internet, compreender possíveis lacunas na
construção didática destes, discutir conceitos da música popular brasileira como o
termo: Levada, a fim de estruturar posteriormente o melhor curso possível para o
público interessado.
.
Palavras-chave: Piano popular. Polirritmia. Ritmos brasileiros. Levada. Vídeo aulas.
The teaching of popular piano in a remote ambient: the actual situation and the
creation of a video-class course.
Abstract: This article aims to create solid bases for the process of creating a method
of rhythmic studies, with a focus on Brazilian rhythmic, in the form of video lessons.
For this, this work seeks to establish comparative parameters between some methods
available on the internet, understand possible gaps in their didactic construction,
discuss concepts of Brazilian popular music as the term: Levada, in order to later
structure the best possible course for the interested public.
Keywords: Popular piano. Polyrhythmia. Brazilian rhythms. Levada. Video lessons.

1. Introdução

Partindo de um cenário de pandemia global em 2020, me interessou trazer ao
presente artigo, uma reflexão sobre a evolução do consumo de ensino à distância como
uma tendência, especialmente diante da crise humanitária que atravessamos, obrigando
a sociedade mundial à evitar aglomerações.
Segundo o Censo Digital 2018 (BR, 2018), as matrículas em cursos EAD desde
2009 vem crescendo nos últimos anos, conforme o gráfico 1.
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Graf.1 - Número de matrículas em cursos 2009 – 2018 (ABED)
Especialmente nas áreas artísticas, a quantidade de matrículas em 2018 é
surpreendentemente maior que outras áreas (ver gráfico 2). Apesar de não termos o
Censo EAD de 2019, podemos supor, que diante de um cenário global de pandemia do
Coronavírus em 2020, a adesão ao EAD aumentará ainda mais.
Apesar da privação do contato humano, que ao meu ver são estruturantes na
formação de um estudante, e das relações de trocas presenciais que podem intensificar o
aprendizado, o ensino à distância conta com algumas qualidades:


A flexibilidade dos horários praticados pelos estudantes, facilitando

conciliar trabalho e estudo (EAD, 2016).


O fato dos cursos não contarem com estruturas físicas, tornando os preços

do EAD mais baratos do que escolas ou universidades privadas, com unidades físicas.


O aluno economiza tempo de transporte e o custo deste, para ir até o local

de estudo.


O aluno nunca perde o conteúdo, este fica armazenado no ambiente virtual.



O diploma de EAD emitido por uma instituição ou um curso regulamentado

vale, teoricamente, o mesmo que o diploma emitido por um curso presencial.1

Em termos de pontuação em um concurso acadêmico, ambos valem o mesmo, porém pode haver
preferências por parte das instituições contratantes por professores cujas formações são presenciais.
1
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Gráf.2 - Matrícula em 2018, por área de conhecimento (ABED 2019)

Porém, aparentemente algumas vantagens listadas acima podem se tornar
grandes desvantagens dependendo do perfil do estudante (AGÊNCIA ESTÚDIO SITE
LTDA, 2018). Por exemplo, não ir à uma instituição de ensino, pode fazer com que o aluno
procrastine os estudos, uma vez que não têm parâmetros de organização de outros
colegas como referência.
Para fins de conhecimento e comparação, analisarei algumas visões sobre o
ensino de modo geral, buscando listar parâmetros de análise dos cursos no formato de
vídeo-aulas brasileiros e estrangeiros disponíveis no mercado.
A literatura apresenta uma ampla diversidade de critérios para a avaliação de
materiais didáticos, mais notadamente de livros didáticos. Se em termos teóricos este fato
ressalta a complexidade e a importância dos materiais didáticos, em termos práticos fazse necessário estabelecer prioridades e definir um conjunto de critérios para abordarmos
os métodos selecionados.
A avaliação de materiais é uma questão complexa, uma vez que há muitas
variáveis que afetam o sucesso ou o fracasso de livros didáticos quando eles estão em uso.
O número de variáveis está refletido na variedade e multiplicidade de possíveis critérios
3
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de avaliação. Entretanto, é importante limitar o número de critérios empregados, o
número de questões perguntadas, em proporções administráveis. Caso contrário,
corremos o risco de nos afogarmos no mar de detalhes (CUNNINGSWORTH, 1995, p.5).
O responsável pela avaliação de materiais didáticos deve, portanto, estabelecer
um número gerenciável de critérios. Questionários e checklists são empregados com
frequência neste processo. Há também formulários que possibilitam a atribuição de nota
para os critérios em análise e avaliação.
Massuhara (apud VILAÇA, p. 73) salienta a importância da análise de
necessidades no processo de avaliação de materiais didáticos. A partir da compreensão
das necessidades e das características do contexto de uso, é possível delimitar melhor os
critérios a serem adotados ou, ainda, estabelecer prioridades entre os critérios.
Baseado nas visões de Cunningsworth e Masuhara, e partindo de minha
experiência como professor e pesquisador, listei os parâmetros abaixo, em ordem
decrescente de importância na construção de um método de ensino de música em
ambiente remoto, que corresponda às necessidades dos alunos:
1.

A construção passo a passo em termos de dificuldades dos exercícios

apresentados;
2.

Engajamento e motivação dos alunos, assim como, formas dos estudantes

tirarem suas dúvidas, interagir com outros estudantes, áreas de fóruns de debate, e
compartilhamento de vídeos e processos.
3.

Nível de acessibilidade empregada; ferramentas intuitivas, possibilidades

de ralentar ou acelerar o vídeo, ou seja, o dinamismo do curso,
4.

Alinhamento do objetivo da metodologia com o processo de estudo;

5.

Qualidade do material complementar em pdf: transcrições, resumos,

detalhes, observações.
6.

Abordagem de possíveis lacunas na área de ensino abordado.

7.

Nível de agradabilidade na forma em que o conteúdo é passado.

8.

Aplicabilidade objetiva ou subjetiva dos conteúdos abordados.

9.

Qualidade audiovisual do conteúdo exposto, assim como movimentos de

câmera, correção de cor, enquadramentos e cenários se tratando de videos aulas;
Com estes parâmetros em vista, analisarei três métodos relacionados ao piano
popular em ambiente remoto.
4
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2. Análise e observações de três métodos de piano popular à distância
2.1 Herbie Hancock – Masterclass
Ao meu ver, o método de Herbie Hancock2 (1940-) ministrado apresenta uma
lacuna na construção didática nos assuntos abordados. Conhecido como um mestre do
jazz norte-americano, talvez por ter se dedicado durante toda a sua carreira à
performance, não propõe muitas subdivisões do conhecimento, de modo que o estudo
possa ser gradual. Por outro lado, sua maneira de tocar piano é tão rica em detalhes e
texturas que prende a atenção de qualquer ouvinte. Sua representatividade no cenário da
música mundial é inquestionável. Toda sua trajetória, discos, turnês e parcerias, fazem
valer a escuta do que Hancock possa nos dizer.
À sua maneira carismática e agradável, Hancock nos traz excelentes conselhos
para a carreira de um músico. Porém, a falta de construção de um conhecimento passo a
passo para que o estudo se torne proveitoso torna a aplicabilidade deste método
questionável. A transformação subjetiva pode ser muito grande para alunos mais
avançados que já entendem como decodificar um material rico em nuances e convertê-los
em estudos para seu próprio desenvolvimento.
Quanto a plataforma, o design, a diversidade de câmeras, a qualidade de som, a
sala de estúdio e a iluminação são as melhores possíveis. A impressão é que você está em
uma sala de cinema. As vinhetas que apresentam cada aula, e fazem intervenções nas
aulas, contribuem para manter o interesse ativo.
O material em pdf do curso é muito bem feito e consegue compilar as informações
mais importantes do curso além de trazer para o estudante difíceis transcrições,
sugestões de escuta e estímulo de interação com os outros estudantes, ponto alto da

Herbert Jeffrey Hancock (nascido em 12 de abril de 1940) é um pianista, tecladista, e compositor
consagrado internacionalmente. Participou do quinteto de Miles Davis e foi um dos principais arquitetos do
som post-bop. Na década de 1970, Hancock experimentou estilos musicais híbridos como fusion .Compositor
de grande sucessos como "Cantaloupe Island", "Watermelon Man", "Maiden Voyage" e "Chameleon". Seu
álbum de tributo a Joni Mitchell de 2007 River: The Joni Letters ganhou o Grammy Award de 2008. Além de
lecionar na Universidade da Califórnia, Los Angeles, Hancock é presidente do Instituto de Jazz Herbie
Hancock conhecido como Instituto de Jazz Thelonious Monk até 2019 (WIKIPEDIA, 2018).
2
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plataforma, onde o fórum de discussão é muito movimentado, refletindo um alto
engajamento dos alunos.
2.1.1 Resumo das Aulas
No primeiro capítulo: Introdução, são citados os assuntos que ele irá abordar.
Hancock propõe um conjunto de aulas com objetivo de trazer uma visão mais ampla da
música. Ele fala em criar sua própria identidade, buscar seu próprio som, buscar novas
possibilidades através dos vídeos, criando seu próprio jogo de sonoridades. A duração é
de 2 min.
Em sua primeira aula: “ Uma aproximação humana da música", Hancock fala de
como o jazz é uma conversa entre os músicos e plateia, com seus sentimentos que vão e
voltam ao palco.
Os músicos buscam suas sonoridades como astronautas em busca de um
planeta, e estão se provocando também, exigindo um do outro o seu
melhor. Temos a oportunidade de explorar nossas dificuldades. Todos os
elementos da experiência humana estão ali (HANCOCK, 2018).

Também nos traz uma perspectiva humana no ato de ouvir música, percebendo
ao longo de sua vida que ele não é apenas um músico, mas um filho, um pai, um vizinho,
um marido. E o que conecta tudo isto é que ele é um ser humano.
Como um músico, é claro que é bom saber o que está se passando em uma
música, mas do ponto de vista humano, há uma história sendo contada
que não pode ser sempre traduzida em palavras, que vêm de outro ser
humano…. Música não é sobre música, música é sobre a vida...Se não há
coração na música, esta não se conectará com ninguém (HANCOCK, 2018).

Em sua aula: “Improvisação” o autor fala da importância em estar aberto para os
diferentes estilos musicais e não colocar um contra o outro: “manter-se aberto é muito
saudável para o desenvolvimento próprio”. Ele faz uma bela demonstração de como
tornar uma simples melodia em algo elaborado, rearmonizando o que ele havia criado.
Hancock cita um acorde “errado” que ele toca em um concerto com Miles Davis, e como
Miles reage e cria uma sonoridade linda, ao seu ver, por cima desta surpresa. Desta forma,
nos traz a dimensão de ser parte da música, e não julgar os companheiros, como algo
fundamental para um pleno fazer musical. Depois faz algumas demonstrações de como
todas as notas podem soar bem em um acorde, por exemplo a superposição de D maior
6
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sobre Bb menor, algo considerado extremamente dissonante no âmbito da harmonia
tonal.
Na sexta aula do curso, Hancock toca a música “Oleo” (Sonny Rollins), uma
composição na forma rhythm changes, explorando toda sua riqueza harmônica, mas não
propõe nenhum desenvolvimento para que se chegue a ampla gama de recursos
utilizados.
Na décima aula: “Técnicas Expandidas de Harmonização”, Hancock improvisa
livremente ao piano. Infelizmente não nos traz muito sobre o processo harmônico
envolvido. Ele nos fala de um desenvolvimento motívico, e em seguida afirma que as notas
saíram de seus dedos, uma afirmação pouco didática para um curso. Seguindo, relaciona
um dos seus grupos de “free jazz”3 com Eric Dolphy, com a luta sobre direitos humanos, a
guerra do Vietnã, e consequentemente uma busca em propor outras maneiras
convencionais de se fazer música, de performar e escutar. Hancock alega não entender
nada quando ouviu os jazzistas free da época, e se pergunta por ele poderia entrar nesta
seara.
E se eu quebrasse regras? E se eu harmonizasse de uma maneira
diferente?...não importa qual paisagem se apresenta, você pode criar
avenidas para explorar...ter uma variedade de escolhas é muito saudável,
criar esta variedade de escolhas não é fácil. Às vezes queremos tocar
coisas que não são muito melódicas, e isto é um contraste com assuntos
que são muito melódicos. E isto é muito bom... precisamos andar passo a
passo, leva tempo, tem que ter coragem, acreditar que você pode
melhorar a cada dia o que você toca hoje (HANCOCK, 2018).

Na 11ª aula, Hancock faz uma jam session 4. Ele fala da importância de confiar nas
pessoas que estão tocando com você e afirma que você pode transformar qualquer coisa
em algo sonoramente interessante. Exemplifica ao piano com texturas improvisadas,
harmonicamente livres e depois, ele e o grupo que o acompanha, comentam as atmosferas
criadas e como cada um reagiu. Segundo o artista “você está tocando o som dos planetas
se movendo no espaço? Não tenha medo de chegar lá fora” (Hancock).

Um termo aplicado ao jazz de vanguarda da década de 1960 e, mais geralmente, a abordagens de
desempenho experimental que foram empregadas antes e depois daquela década. Às vezes, o jazz livre é
definido negativamente, em termos dos recursos convencionais de jazz dos quais ele pode se afastar,
incluindo a dependência de harmonia tonal, estrutura rítmica métrica, forma e instrumentação padrão do
estilo, timbres de instrumentos, técnicas e papéis de conjunto (BORGO, 2013).
4 Uma jam session, ou simplesmente jamming, passou a significar qualquer encontro de músicos, em público
ou privado, onde a ênfase está no material não ensaiado e na improvisação (SCHULLER, 2001).
3
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Em sua última aula, Encerramento, segundo Hancock “Se isto não funciona para
você, não funciona para você. Explore os assuntos abordados e veja o que funciona”.
3.2 Open Studio - Piano5
Esta plataforma de ensino conta com vários cursos sobre o piano popular. Neste
caso, podemos ver diversos professores lecionando diferentes aspectos do piano popular
voltado para o jazz ou a improvisação. Desta forma, o curso ganha consistência, pois ao
localizar uma dúvida em algum assunto abordado em um curso, é possível que esta dúvida
possa ser esclarecida em outro curso da plataforma.
3.2.1 Jazz Piano for Beginners6
Este curso lecionado por Peter Martin7 (1970-) é apresentado de forma muito
clara. Ele apresenta na Introdução do curso as áreas do conhecimento que irá abordar,
porém frisa que no jazz é muito importante que o aluno escute com muita atenção para
poder captar as nuances deste estilo tão rico em detalhes de tempo, ornamento e
dinâmica.
As primeiras aulas se dão a partir de um blues muito simples que ele compôs. Com
isto ele fragmenta a forma blues: doze compassos, com quatro compassos na tônica, dois
compassos na subdominante, dois compassos de tônica novamente, e por fim dominante,
subdominante e tônica novamente. Ele parte da premissa de que o aluno que dominar
esta simples forma, e improvisar nela, conseguirá partir para formas mais complexas
gradativamente com consistência.
O artista aproveita para trabalhar os Shell Voicings: acordes formados pela
fundamental, terça e sétima. É através desta estrutura básica de um acorde, que a
harmonia tonal exerce suas forças de tensão e repouso entre os acordes de uma música.

Plataforma de Ensino de Jazz.
Um dos cursos ministrados pelo pianista Peter Martin.
7 Martin nasceu em St. Louis, Missouri, em 17 de agosto de 1970. Ganhou o Segundo Lugar no Concurso
Internacional de Piano de Jazz Thelonious Monk de 1993, atuou ao lado de Diane Reeves, Christian McBride,
Wynton Marsalis, Joshua Redman, Roy Hargrove e outros grandes nomes do jazz norte-americano
(WIKIPEDIA, 2020).
5
6
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Por isso, alguns autores optam por começar o estudo de harmonia com esta condução de
voz elementar, forçando o estudante a desenvolver a escuta voltada para estes
movimentos harmônicos básicos.
As aulas até aqui têm durações bem distintas. O autor consegue estabelecer uma
interatividade com o estudante, mesmo a distância, através de uma boa comunicabilidade
com a câmera, e estimulando o aluno a repetir o que ele toca.
Esta primeira música envolve elementos bem direcionados como articulações
pertinentes ao estilo, forma, escalas, e algum treinamento auditivo quando ele pede para
o aluno repetir o que ele mesmo toca. A ferramenta Living Notation8 é algo que ajuda
muito em sua aula, permitindo que a transcrição do que está sendo tocado apareça ao lado
do vídeo. Outras ferramentas que possibilitam o vídeo passar mais rápido ou lento
também são fundamentais para o aluno ir mais devagar nas partes mais difíceis e ter a
liberdade de passar mais rápido nas partes mais fáceis, assim como desenvolver um
aumento da velocidade progressivamente. Considero esta ferramenta, uma catalisadora
do desenvolvimento do aluno.
Na segunda parte: Elementos Essenciais, Martin inicia com a aula “How to Swing
and What is Swing9” demonstrando como o swing pode ser diferente, imita o jeito de tocar
de diferentes instrumentistas, coloca a importância da escuta no desenvolvimento do
swing e não do ponto de vista de um fã, mas de um estudioso no assunto. Assim, o estudo
passa a ser uma busca técnica do estudante em imitar a divisão que ele próprio já tem no
ouvido. Adiciono a minha percepção de que estas sutilezas de subdivisões que não são tão
facilmente escritas em uma partitura, exigem grande concentração da banda e talvez seja
o elemento mais simbólico do estilo jazzístico.
Fazendo um paralelo com a construção do meu método, fica claro como o
“sotaque” rítmico exprime um estilo, e merece grande atenção para que este seja
interpretado com propriedade.
Seguindo para próxima aula: “Elementos da Improvisação”, Martin começa
falando da importância do improviso soar como uma história. Improvisar seria como um
filme, um enredo e aborda elementos usados no ato de improvisar.

Ferramenta didática utilizada pela plataforma Open Studio.
9 Como tocar Swing e o que é Swing.
8
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Martin nos fala sobre escalas e possibilidades de torná-las interessantes na
medida em que variamos os pontos de partida e chegada da melodia. Em seguida, aborda
os arpejos e começa logo a mistura de escalas com arpejos. Ao meu ver, em um nível
iniciante de ensino, seria interessante mostrar todos os arpejos maiores, como são
formados, suas inversões, e como explorá-los para criar os campos de exploração destas
estruturas. Seguindo, Martin nos fala dos cromatismos, mas especificamente sobre as
aproximações cromáticas.
Na aula seguinte: O 2-5-110, Martin começa a aula improvisando sobre Tune-up11.
Ele retoma a ideia dos Shell Voicings, e faz algumas demonstrações de acordes com as
terças e sétimas preservadas no meio do acorde. Em seguida ele cita o conceito de
substituição do trítono, quando se substitui um acorde de dominante por outro acorde de
dominante uma quarta aumentada acima ou abaixo. Ele toca acordes com nona, mas não
nos dá uma direção clara de como gerar esses acordes. Minha análise infere que alguns
conteúdos apresentados poderiam ser mais explorados como nível básico, de maneira
que a progressão desses estudos poderiam ser inseridos em um contexto intermediário.
Na Parte 3 deste método (Jazz Piano for Beginners), Martin abre as aulas com uma
música bastante conhecida no repertório do jazz americano, chamado Blue Monk
(Thelonious Monk). Ele analisa a peça e mostra como usar os shell voicings, explorados no
capítulo anterior:
Dispenda uma duração igual em cada um dos seguintes elementos. Use
um metrônomo ou vídeo da lição o máximo possível para melhorar o
tempo.
Blue Monk:
Pratique a melodia com notas simples primeiro, adicionando terças
quando estiver pronto.
Comece a incorporar linhas de baixo em espaços vazios
Pratique shell voicings de Blue Monk.
Melhore Blue Monk usando a melodia como guia no começo e adicionando
outros elementos como a escala de Blues, arpejos de jazz e a escala
dominante (MARTIN, 2020).

Após apresentar o roteiro acima, Martin junta os elementos todos e vai
comentando o que está usando. Considero esta uma boa combinação: a estética de um

10 Numeração que designa a cadência tonal clássica Subdominante - Dominante e Tônica, partindo do 2o
grau, indo ao quinto e terminando na tônica.
11 Composição muito tocada no repertório jazzístico. Composta por Miles Davis.
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solo inteiro e o roteiro de estudo. Para completar o caminho didático percorrido, seria
interessante ter o estudo roteirizado filmado também.
Na aula seguinte, nos apresenta a importância do treinamento auditivo, porém
apenas cita os intervalos e não apresenta um trabalho sistemático ao qual possamos ser
submetidos ao longo do curso.
Nas duas aulas seguintes sobre o bebop12, o autor do curso trabalha em cima da
composição Groovin’ High (Charlie Parker). Nesta seção Martin nos dá uma direção eficaz
de como abordar uma música para trabalhar um acompanhamento e a improvisação em
cima desta:
O QUE PRATICAR:
• Pratique a melodia de "Groovin High" com apenas uma mão,
concentrando-se no groove e no swing.
• Pratique as vozes básicas do R-3-513 apenas sobre a mão esquerda
• Combine a melodia da mão direita e os acordes da mão esquerda quando
estiver pronto.
• Pratique o movimento das fundamentais a parte,
• Pratique a melodia da mão direita e o movimento da fundamental,
ouvindo a relação entre os dois.
• Pratique a forma de "Groovin 'High" usando Shell Voicings.
• Pratique acordes sem fundamental na mão esquerda. Adicione a melodia
quando confortável (Martin, 2020).

Em seguida, Martin aborda a balada14, nos traz um conceito denominado
Three Zones (Três Zonas), onde ele procura ocupar o baixo, o centro do acorde e a melodia.
O artista traz a importância da expressão, na interpretação e do tempo interno calmo e
estável, com algumas liberdades para criar rubatos15. Fala também da importância de
criar planos com volumes diferentes entre as três zonas. Ainda nesta seção também
explora alguns acordes de estrutura superior: acordes com as funções básicas realizada
na mão esquerda (acordes cujas sétimas e terças estejam presentes) e tríades, tétrades ou
quartas somados por cima deste acorde. Esta parte superior geralmente se dá em cima
tensões do acorde, ou alguma voz específica que se queira amplificar com dobramentos.
Ex: A tríade de Fá maior sobre o acorde de A7: a sonoridade acima de A7 é de uma tríade,
12 Um dos principais estilos

de jazz, geralmente considerado a base do jazz moderno. Foi desenvolvido entre
o início e meados da década de 1940 por músicos como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk e
Bud Powell. Em meados da década de 1950, era usado de forma mais geral para descrever a linguagem
musical subjacente a vários sub-estilos, como Cool jazz, Hard bop, Soul jazz e Postbop (DEVEAUX, 2013)
13 Fundamental, terça e quinta.
14 Sub gênero do jazz que designa músicas lentas.
15 Maneiras de ralentar a melodia, compensando em seguida para que não se perca o tempo.

11

Nas Nuvens... Congresso de Música: http://musica.ufmg.br/nasnuvens ISSN: 2675-8105

6º Nas Nuvens... Congresso de Música – de 01 a 08 de dezembro de 2020 – ANAIS

Artigo

que funciona para fornecer (ou criar) os graus alterados de #9, b13, além da tônica do
acorde.
Ele segue apresentando os intervalos, modos e acordes, mas não nos dá um
mapa passo a passo durante o vídeo.
Improvisação:
A criação de uma obra musical, ou a forma final de uma obra musical,
conforme está sendo executada. Pode envolver a composição imediata do
trabalho por seus artistas, ou a elaboração ou ajuste de uma estrutura
existente, ou qualquer outra coisa. Até certo ponto, toda apresentação
envolve elementos de improvisação, embora seu grau varie de acordo
com o período e o local, e até certo ponto toda improvisação repousa em
uma série de convenções ou regras implícitas...Por sua própria natureza na medida em que a improvisação é essencialmente evanescente - é um
dos assuntos menos favoráveis à pesquisa histórica (NETTI, 2014)

Para que haja improvisação no âmbito da música popular, onde na maioria das
vezes existe uma estrutura rítmica, harmônica e formal, o aluno precisa compreender
uma gama de possibilidades que possam ser aplicadas em cada situação, para conseguir
se comunicar musicalmente com fluência.
Na aula seguinte, sobre linhas de baixo, Martin nos traz um jeito de desenvolver
as linhas de baixo gradativamente. Primeiro, tocar a melodia na mão direita com a
fundamental do baixo na mão esquerda, em seguida, tocar duas notas de baixo por
compasso, uma a cada dois tempos e por último tocar as quatro semínimas.
No último capítulo, Martin sugere como aprender uma canção. Começa com a
importância de ouví-la inúmeras vezes. Depois, administrar os baixos, os acordes de terça
e sétima e a melodia, ocupando os espaços rítmicos que a melodia deixar. E segue
analisando a fraseologia de All the Things you Are16.
Devo ressaltar que a plataforma Open Studio oferece muitos cursos voltados para
o jazz e a improvisação. É possível que todas as lacunas citadas acima, podem estar
dispostas em outros cursos oferecidos.
3.3 Método de Rítmica Brasileira aplicada ao Piano

16 Clássico do repertório Jazzístico.
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Neste método, Fabio Torres17 (1971-), o autor, sugere exercícios de
independência entre as mãos, utilizando ritmos brasileiros, a partir de, segundo o autor,
as lacunas de estudos de percussão na formação do pianista.
Torres se dirige a um público mais específico, intermediário e avançado, e
principalmente profissional que queira se aprofundar neste assunto. Fabio Torres,
pianista do Trio Corrente, percorre sua carreira tocando repertório de música brasileira
com atuações muito relevantes na história da música instrumental brasileira.
Em seu curso, são apresentadas quatro possibilidades de contextos em que o
piano se aparece na música popular:


Tocando ritmos com a mão direita e os baixos com a mão esquerda.



Tocando com um baixista, logo o pianista usará a sua mão tocando ritmos e a mão
direita tocando a melodia.



Tocando com um baixista, porém acompanhando um solista, necessitando das
duas mãos exercendo papéis rítmicos ao piano.



Piano solo, onde a mão esquerda toca o baixo e mais o centro do ritmo em questão.
(TORRES, 2017).
Na segunda parte do método: “Orientações Gerais”, Torres sugere o estudo de

escalas, arpejos e peças de Bach, paralelamente ao método.
Nas aulas sobre os exercícios percussivos, Torres faz os exercícios com o
metrônomo, um ponto positivo deste curso, e que não encontrei muito nos outros
métodos citados acima. Ele mostra a importância de ir aumentando o andamento
mantendo o corpo relaxado. O autor aumenta de 20 em 20 bpm. Talvez um aumento mais
gradativo contribuísse mais para o desenvolvimento do estudante.
17 Pianista e compositor brasileiro, vencedor do Grammy Latino em 2014 com o Trio Corrente e Paquito D´
Rivera. Atuou ao lado de grandes nomes como Rosa Passos, Leny Andrade, Joyce, Leila Pinheiro, Zizi Possi,
Vanessa da Matta, Ivan Lins, Zé Luiz Mazziotti, Chico Buarque, Dominguinhos, Edu Lobo, Cesar Camargo
Mariano, João Donato, Roberto Menescal, Cauby Peixoto, Johnny Alf,Heraldo do Monte, Arismar do Espírito
Santo, Raul de Souza, Hamilton de Holanda, Chico Pinheiro, Pedro Mariano, Jane Duboc, Alaíde Costa, Ed
Motta, Eduardo Gudin, Vânia Bastos, Mônica Salmaso, Toninho Horta, Milton Nascimento (TORRES, 2020).
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4. Levada
Com base nas construções dos cursos analisados, começo a construir as bases
para confecção do meu curso online. Para isso gostaria de discutir um termo muito usado
na música popular brasileira chamado: Levada, algo que foi crucial na construção da
minha carreira como solista, músico acompanhador, compositor e arranjador.
Quando falamos em Levada, falamos em estabelecer um acompanhamento de
uma melodia ou solo de algum instrumento. Ao mesmo tempo, ao falarmos em levada, há
sempre uma conexão direta com alguma manifestação regional da música popular, onde
modelos rítmicos são encontrados de maneiras variadas ao longo de canções, ou
manifestações instrumentais como: o choro, o maxixe, o samba, o maracatu, o samba-funk,
o forró, xaxado e por aí vai o vasto repertório de manifestações populares brasileiras.
Para tentar expressar a maneira que uma levada é praticada em sua forma
dinâmica busquei algumas definições que envolvem o aspecto rítmico, no Grove
Dictionary18, buscando uma reflexão mais ampla sobre termo em questão.
Seria pouco consistente ao meu ver, tratar uma levada como um simples padrão
rítmico, e listar cada estilo musical brasileiro com dois compassos. O que faz um estilo
existir não são apenas seus padrões rítmicos mais recorrentes, mas também suas
variações, articulações, acentos e outras nuances que músicos regionais podem
manifestar.
Além de uma levada estar submetida à uma harmonia, quando tal manifestação
se dá na forma de uma canção, uma levada que segue um padrão rítmico igual até o fim,
seria apenas um subconjunto do termo levada, uma escolha estética minimalista. Pois
aquela está submetida a forma de uma música, podendo variar com a melodia, criar
surpresas, responder aos outros elementos do conjunto, ou simplesmente gerar variações
em um acompanhamento.
Para isto busquei a definição de alguns termos com o intuito de diferenciar ou
adicionar elementos que nos ajudam a compreender uma Levada.

18

Dicionário Grove de Música.
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4.1 Riff
No jazz, blues e música popular, um ostinato melódico curto que pode ser
repetido intacto ou variado para acomodar um padrão harmônico
subjacente. Pensa-se que o riff deriva dos padrões repetitivos de chamada
e resposta da música da África Ocidental e apareceu com destaque na
música negra americana desde os primeiros tempos...O conflito entre um
padrão de riff invariável e as harmonias mutáveis da progressão do blues
tornou-se uma das características mais distintivas do blues e de seus
derivado.” (ROBINSON, 2001)

Ou seja, um modelo rítmico que se modifica ao longo da música, reagindo as suas
nuances, não poderia ser apenas um riff, estático, com relação a harmonia. Porém, é
possível encontrar uma levada com um modelo rítmico, mas é apenas uma possibilidade,
e esta deverá se modificar com a harmonia.
4.2 Clave
O conceito clave, utilizado na música afro-cubana, é muito importante para se
compreender uma levada, pois a clave manifesta um modelo rítmico que estrutura a
música em questão.
Conceito rítmico Clave é o principal princípio organizador rítmico de
muitas músicas sacras, folclóricas e populares nas Américas e no
Caribe...Os padrões de clave determinam como os dançarinos vão reagir a
música e como os músicos participam do conjunto (HAGENDORN, 2013).

Minha proposta aqui, seria estender este o conceito clave para os ritmos
brasileiros, onde toda a construção de acompanhamento seria balizado por algum
“princípio organizador”, e não necessariamente as barras de compasso.
4.3 Groove
O groove é um dos aspectos mais importantes na qualidade de uma levada:
Groove é o resultado de um processo musical que é frequentemente
identificado como um impulso vital ou propulsão rítmica. Envolve a
criação de intensidade rítmica apropriada ao estilo ou gênero musical
sendo executado. O groove é criado dentro de uma peça musical,
deslocando o tempo e os elementos dinâmicos para longe do pulso ou
nível dinâmico esperado. O senso de pulso de um músico é subjetivo, não
objetivo; os músicos interpretam e executam a passagem do tempo e a
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presença do pulso de maneiras ligeiramente diferentes. Enquanto os
músicos tocam, o empurrão e puxão dessas interpretações subjetivas
adicionam tensão a uma apresentação e produzem uma sensação de
groove (Kernfeld, 2003).

Em vista destes conceitos, um caminho para definição de levada que mais envolve
as nuances desta, seria: um acompanhamento conduzido por uma ideia rítmica geral
(clave), alimentada pela pulsão vital da interação dos músicos (groove), manifestando
variações em função das nuances de forma, intensidade, melodia e espaços sonoros
gerados pela composição.
5. Criação de um Roteiro de Estudos
Pretendo, a partir deste artigo, estruturar um programa de exercícios cujo
objetivo é a incorporação destes princípios rítmicos, por meio da pesquisa e repetição de
levadas presentes na música popular brasileira e posteriormente, em um nível mais
avançado, sobrepor ritmos sobre os modelos em questão:

Fig.1 - Padrões rítmicos (Guerra, 2020)

Tais ritmos superpostos à qualquer modelo de mão esquerda, podem ajudar o
aluno a incorporar o princípio organizador de cada estilo musical a ser estudado, uma vez
que a superposição demanda deste um alto domínio. Estes exercícios podem ser aplicados
16
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em cima de ritmos como baião, maracatu, samba, bossa nova e qualquer outro estilo que
carrega em si um modelo rítmico ordenador.
Proponho em um primeiro momento que estes ritmos podem ser praticados com
metrônomo, ou com uma base gravada, buscando a improvisação em uma harmonia, uma
estrutura harmônica, um acorde, ou até mesmo um pequeno grupo de notas.
O treinamento fora do instrumento, com palmas, também é importante.
Ao frequentar aulas do percussionista Jose Isquierzo, acessei uma simples
metodologia de ritmo falado bem útil. Ele chamava um golpe com uma das mãos de “Kim”
e a outra mão “La”, quando as duas tocavam juntas ele chamava de “Klim”. Desta forma
podemos trazer para fala qualquer exercício de independência entre as mãos, que seja
pronunciável.
Citando a metodologia ensinada por Isquierzo, uma levada de Bossa Nova
contra um padrão de colcheia pontuada na mão direita resultaria:

Kim-lá-Kim

Klim

Kim-lá-kim

Klim

Fig.2 - Ritmos Falados (Guerra, 2020)

Desta forma, após o estudo sobre modelos de bossa-nova, samba, baião,
maracatu dentre outros, o estudo de superposição traria uma expansão da independência
entre as mãos.

Conclusão
Ao criar um método sobre o desenvolvimento rítmico ao piano, baseado nos
ritmos populares brasileiros, minha proposta é encontrar um repertório de levadas e
17
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estabelecer estudos com uma metodologia fundamentada prática e superposição dos
ritmos abordados. É notável a existência de metodologias e estudos sobre harmonia e
acordes, todavia sobre as manipulações rítmicas na música popular brasileira, a literatura
disponível ainda está mais voltada para percussionistas e bateristas. Apesar de hoje
estarmos assistindo um surgimento na internet de alguns cursos nesta direção, ainda há
pouco estudo desta matéria comparado com outros aspectos do estudo musical.
Proponho, a partir do meu método em elaboração, contribuir para o estudante de piano,
arranjo e composição, levando em consideração que estes ritmos constam em um amplo
espectro de autores da música popular à música instrumental contemporânea.
Partindo das análises dos três métodos explorados neste artigo, pretendo
potencializar características no meu produto que direcionam o aluno para um estudo
consistente. O desafio de guiar um estudante sem estar presencialmente acompanhando
seu trabalho, faz com que a busca por uma metodologia clara e que abarque níveis
diferentes um ponto de extremo cuidado. Para isto, sendo o meu produto um método em
que prevaleça estudos técnicos e nem tanto conceituais, recursos simples como o controle
de velocidade do vídeo, partituras sincronizadas com a imagem e bases gravadas, com
instrumentações distintas, para que ele aplique o conteúdo abordado, passam a ser
fundamentais para que o estudante evolua seus andamentos junto com o vídeo. É claro
que tudo isto depende de um investimento financeiro, porém buscarei esta diretriz.
Espero que estas reflexões possam acrescentar na busca de outros pesquisadores
da área e que estes possam trazer reflexões ainda mais construtivas na disseminação do
estudo de música popular em um ambiente remoto.
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