
A FORMACAo DO INTERPRETE E EDUCADOR
- DECORRENCIAS NA ACAo PEDAGOGICA

o tema que irei abordar, a formar;:ao do interprete e educador
sua decorrencia sobre a ar;:ao pedag6gica, sera tratado principalment
atraves do exame de tres publicar;:6es destinadas ao professor de piano.
o objetivo do trabalho e detectar as transformar;:6es ocorridas nesta se-
gunda metade do seculo XX nos processos, metodos, conceitos e abor-
dagens no ensino de piano e de musica.

A primeira publicar;:ao que discuto e da decada de 50 e intitula-se
The Pianist's Problem's. (NEWMAN, 1950-1956) Neste livro um unico
autor discorre sobre assuntos diversos relacionados ao ensino e execu-
r;:aodo piano e os capitulos sao denominados "Musicalidade", "Tecnica",
"Pratica", "Execur;:ao", sendo estes os t6picos principais. Este livro ofere-
ce um guia detalhado com eta pas bem definidas para 0 aprendizado de
uma nova per;:a no repert6rio do aluno. No ultimo capitulo sac abordados
dois temas. 0 primeiro e a leitura a primeira vista e 0 segundo intitula-se
"Aprendizagem por intuir;:ao, imaginar;:ao ou fatos?", compreendendo as
duas ultimas paginas de um volume de 168 paginas. Este e um bom
exemplo de um livro escrito por um pianista e professor de renome, um
musico que dedicou sua vida a execur;:ao e a pesquisa de praticas
interpretativas, tendo publicado extensamente. Nesta obra Newman en-
coraja os alunos a desenvolverem atividades tais como leitura a primeira
vista, a tocar de ouvido, a tocar em conjunto, e recomenda que os "pia-
nistas emprendedores" procurem formar uma biblioteca basica para a
qual ele cita dezoito titulos basicos.



o autor delimita a tecnica do instrumento ao desenvolvimento pro-
gressivo da agilidade fjsica mas desdenha formalmente a ado<;:ao de
livros que conduzem a uma "Ietargia mental" (p.34), tais como os exerci-
cios de Hanon, Pischna, entre outros da mesma linha mecanica, ao mes-
mo tempo em que advoga uma tecnica calcada nos grandes mestres tais
como Bach e Chopin, na pratica racional de escalas e arpejos e ainda na
cria<;:ao de exercicios especlficos para cad a situa<;:ao.0 autor discorre
com autoridade e baseia-se em sua experiencia para oferecer sugest6es
e conselhos. Encontramos nesta obra ocasionais cita<;:6es de musicos
famosos, mas 0 autor assume total responsabilidade quanta as suas
opini6es e diretrizes sobre a posi<;:aodo corpo em rela<;:aoao instrumen-
to, a produ<;:aosonora, contagem e ritmo, interpreta<;:ao e mem6ria, medo
de palco, entre outros assuntos cruciais no desenvolvimento e formagao
do pianista. 0 livro destina-se principalmente a profess ores de piano ou a
alunos bem adiantados e que ja come<;:am a ter seus pr6prios alunos. 0
ponto que quero esclarecer quanta a esta obra em rela<;:aoas demais
que citarei a seguir e que um unico autor considerou-se capaz de abran-
ger os assuntos mais substantivos em rela<;:ao ao instrumento, seu
aprendizado e sua execu<;:ao. Mesmo assim, qualquer professor de piano
pode tirar informa<;:6es valiosas deste livro. Livros como este que aborda
sinteticamente os assuntos prediletos dos pianistas (0 uso do pedal, a
realiza<;:ao de ornamentos, a escolha de repert6rio) eram frequentes ate
por volta da decada de 701• No inlcio daquela decada, com a prolifera<;:ao
de metodos de musicaliza<;:ao at raves do teclado e que priorizam a situa7
<;:aode ensino em grupo, James BASTIEN (1973) publica How to Teach
Piano Succesfully. Os assuntos discutidos por Bastien no seu livro de
seiscentas paginas sao, para citar alguns dos mais importantes:

A formagao e 0 treinamento do professor;
A personalidade do professor;
Oportunidades para 0 professor;
Aspectos do ensino particular com capitulos especiais para crian-

<;:as,jovens, adultos iniciantes, alunos intermediarios, alunos adiantados,
aula em grupo;

o estudio do professor, 0 equipamento;

Como atrair alunos, como entrevista-Ios;
o aspecto empresarial, 0 retorno financeiro;
Levantamento de metodos e materiais existentes com comentarios

explicativos dos conteudos;
Tecnicas pedag6gicas, a adequa<;:ao e a prontidao da crian<;:apara

a aula;
Vantagens e desvantagens da aula individual e da aula coletiva;
Alunos muito jovens (nao alfabetizados);
Incentivos e premios;
Tecnicas de memoriza<;:ao;
Ornamentos basicos do seculo XVIII;
Tecnica basica, agilidade fjsica, escalas, arpejos, sextas, ter<;:as,

oitavas.
No livro de Bastien encontram-se tambem uma compilagao de arti-

gos de varios autores: Louise Bianchi, IIda Novick, Maurice Hinson, entre
outros, que sao nomes de peso no mundo musical e pianjstico. 0 livro
encerra-se com uma serie de entrevistas com famosos professores por
exemplo: Rosina Lehvine e Adele Marcus, ambas professoras por deca-
das na Juilliard School em Nova York. Por suas maos foram "modelados"
pianistas famosos que ganharam conc~rsos internacionais e fizeram bri-
Ihantes carreiras como concertistas. E importante ressaltar que neste
livro um autor principal reune colaboradores notaveis para conferir autori-
dade e credibilidade aos conceitos expostos, dada a sua vastidao e
abrangencia. 0 numero de assuntos abordados tem natureza tao diver-
gente que apenas um autor nao mais teria a credibilidade suficiente pa!a
discorrer sobre todos eles; cad a assunto comega a tomar um cunho tao
especializado que torna-se real mente necessaria a contribui<;:ao de varios
especialistas. Nesta publicagao ha varios apendices e 0 que mais nos

. chamou a atengao foi 0 numero e a diversidade dos livros que constam
na lista de referencia basica. Vinte anos depois do livro de Newman, SaD
recomendados ao professor de piano aproximadamente trezentos t1tulos
de referencia basica em musica, alem de listas com sugest6es de reper-
t6rios especlficos e material adequado a cada fase do desenvolvimento
do aluno.

Em 1991 aparece The Well Tempered Keyboard Teacher, (USZLER,
1991) escrito por um time de pedagogos, com prefacio do pianista Andre Watts e
contando com a colaboragao de cinco articulistas.

1. Na publicat;ao HANDBOOK FOR PIANO TEACHER (Evanston, Illinois, Summy-Birchard Company, 1958) varios
autores, entre eles W. S. Newman, oferecem conse/has abalizados sabre eSlilo, pedal, toques e outros assunlos
cruciais sempre de maneira concisa e sintetica, com base na pratica interpretativa do auror.



o que mais chama a atengao nesta publicagao, levando-me a
preparar este trabalho, e a maneira pela qual a profissao de professor e
d scrita e apresentada ~m estilo conciso e solidamente fundamentada.
sta pUblicagao destin<;i-se ao professor de piano profissional e nao ao
mador. Este texto considera que atualmente 0 professor leciona musica
traves do teclado mas este tanto pode ser um 6rgao de tubos ou um

teclado eletronico Rolland, um clavic6rdio, ou ate mesmo 0 tradicional
piano de 88 teclas. 0 importante e a postura profissional de quem assu-
me uma atividade voltada para 0 seculo XXI e cuja sobrevivencia esta
Iigada ao seu conhecimento, ao uso que faz deste conhecimento, a sua
capacidade de adequagao e adaptagao, inclusive a adaptagao
tecnol6gica. Por esta razao um professor cujo projeto de vida e a dedica-
gao ao ensino precisa saber em primeiro lugar sobre a aprendizagem. 0
levantamento de teorias da aprendizagem e sucinto mas resume pontos
das principais teorias, incluindo comentarios e explicagoes sobre:

associassionistas - Thorndike e Skinner;
cognitivistas - Bruner;
gestaltistas e desenvolvimentistas - Piaget;
humanistas - Roger e Maslow,
teorias de processamento de informagao.
Neste livro estas varias teorias aparecem relacionadas com ques-

toes da aprendizagem musical propriamente dita, 0 que torna suas pre-
sengas mais relevantes e coerentes. Os autores acrescentam tambem
uma bibliografia para os interessados em aprofundar seus estudos nesta
area. Esta bibliografia e ao mesmo tempo robusta e enxuta, funciona
como uma referencia para 0 profissional da area.

Nesta publicagao ha um comentario lucido e bem direcionado so-
bre a relagao entre 0 professor de teclado e processos de ensino/apren-
dizagem, onde sac discutidos assuntos tais como:

1) Aquisigao de habilidades motoras como precisao e crono-
metragem (timing), calcada no entendimento das fases e eta pas
da aprendizagem - instrugao, associagao e independencia. 0
aprendiz passa por estas etapas a cada nova habilidade motora
que deseja adquirir. Discutir a grosso modo 0 repert6rio adequa-
do ou 0 numero de horas necessarios para faze-Io torna-se
ineficaz pois cad a aprendiz assessorado pelo professor e que
vai determinar a natureza das suas necessidades individuais em
cada caso especlfico e va( desenvolver estrategias para a me-
Ihor resolugao dos problemas.

2) Desenvolvimento de habilidades intelectuais: leitura, conceitos
de ritmo e de produgao sonora. Estas atividades envolvem dis-
criminagao, analise e sjntese, 0 estabelecimento de um sistema
referencial concreto e um sistema de relacionamentos.

Os auto res enfatizam a necessidade que 0 professor tem de distin-
guir entre 0 aprendizado de nomes e r6tulos e 0 aprendizado de estrutu-
ras musicais para os quais e requerido entendimento e criatividade. A
fungao do professor e facilitar 0 processo de aprendizagem para 0 seu
aluno e por isto precisa estar sempre alerta para evitar possjveis faltas,
dificuldades insuperaveis, entraves e bloqueios. 0 professor deve asse-
gurar-se por todos os meios que 0 aluno s6 toca 0 que entende e s6
entende 0 que vivencia. Na aquisigao de habilidades motoras 0 processo
de ensino visa um aumento da facilidade, precisao e fluidez. 0 professor
quer ter a certeza de que seu aluno tem a capacidade de usar um
mesmo conceito com flexibilidade, podendo adapta-Io a situagoes diver-
sas. 0 processo de ensino/aprendizagem depende diretamente da capa-
cidade que 0 aluno desenvolve para resolver problemas e para usar
estrategias cognitivas. 0 professor bem sucedido e 0 que consegue de-
sencadear este processo altamente motivador, produzindo uma atitude
de constante envolvimento com 0 estudo.

Nesta publicagao encontramos tambem discussoes pertinentes so-
bre 0 aluno iniciante, 0 intermediario, 0 que quer tornar-se profissional,
sobre concursos e competigoes, alem de um levantamento hist6rico da
pedagogia do teclado de Diruta ao seculo XX, incluindo C. P. E. Bach,
Liszt, Newman (0 autor do primeiro livro mencionado), e muitos outros
famosos pedagogos deste seculo. No lugar de entrevistas com pianistas
e professores famosos ha uma apresentagao de depoimentos de pianis-
tas famosos, Arrau, Ashkenazy, Brendel, Gould, Horowitz e Pogorelich,
entre outros. Estes varios pianistas discorrem sobre aprendizagem, me-
m6ria, musica do seculo XX, e a execuyao pian! tic propriamente dita.
Os capitulo finais tratam da n idad d d pt <;;ao as novas
tecnologi I tr nic , mput d r, f rn nd um bibliografia por
t6picos.

A pUblicac;;-0 N
pianista tradicional, qu prim ir
Como artista ou como profe sor d futuros rtistas, 0 eu fazer musical e
especializado, singular e calcado n tr diC;;-0 europeia do final do seculo
XIX. Requer 0 talento, 0 dom, 0 algo mais. nsina seus alunos atraves de
uma rotina de severo treinamento e disciplina e que visa uma preparagao
especlfica para tarefas especlficas. 0 professor, 0 detentor do saber



transmite em. ~oses homeopaticas um conteudo baseado principalmente
em uma tradl~ao oral ao seu aluno. Se este aluno nao exibe 0 talento ou
a_persist€mcia necessaria, sua carreira de aluno e seufutiJrodeartista
sac comprometidos. .

o robusto movimento em prol de uma educa~ao musical acessivel
a todos na escola publica dos Estados Unidos do p6s-guerra fez com que
gradualmente surglsse uma nova realidade. Por volta dos anos setenta
todas a~ crian~as estudavam musica nos Estados Unidos, podendo optar
por um Instrumento por volta dos nove anos, senao antes. Como ser um
~rofessor de sucesso? Fa~a dos seus alunos musicos, atraves do uso do
In..strumento. Ensine a eles de maneira agradavel e integrada" uma sele-
~ao de repert6rio, tecnica, integre os fundamentos te6ricos as demais
atividades de I~i!ura, tr~inamento auditivo, harmoniza~ao e transposigao.
Incorpore a pratlca da Improvisa~ao as atividades ja mencionadas atra-
ves de padr6es pre-estabelecidos, dando-Ihes a oportunidade de exerce-
rem atividades criativas com direcionamento e prop6sito. 0 sucesso sera
maior ainda se seus alunos vivenciarem uma situa~ao de grupo pois
aprendem melhor ainda na companhia uns dos outros. Estes sac os
metodos que chegaram ao Brasil durante os anos setenta: Pace
Junqueira, Verhaalen2, e mesmo Suzuki, s6 para citar alguns. '

Atualmente os metodos que prop6e um ensino integrado de musi-
ca atrav~s do teclado podem ser encontrados em qualquer loja de musi-
ca e sac enslnados num grande numero de escolas de musica
conservat6rios e academias. No entanto, 0 professor de tee/ado be~
preparado nao pode mais contentar-se em saber dar aula de musica nos
moldes anteriores. Na decada de cinquenta 0 professor dava aula em
casa para quem queria tocar piano. Gradualmente incorporou uma abor-
dagem que 0 transformou em professor de musica atraves do instrumen-
to num estUdio ou escola. Na decada de noventa 0 professor de musica e
u.m facilitador, aquele que da a partida, aciona 0 motor para iniciar a
~Iagem por processos cognitivos cada vez mais sofisticados. 0 professor
e 0 que estlmula, motiva, trabalha junto com 0 aluno, aprende junto com
o aluno, cna repert6rios de situa~6es diversas para que haja reconheci-
mento e manipula~ao de conceitos basicos. 0 conhecimento de musica

que este professor tem e tacito e sua adaptagao ao uso da tecnologia e
mais um desafio a ser rapidamente incorporado ao seu arsenal de estra-
tegias e procedimentos.

Em todas as tres publica~6es encontramos uma imagem de pro-
fessor que tem alguma coisa (ou muitas coisas) para oferecer, para
contribuir, para tornar 0 processo mais eficaz. Na decada de noventa nao
se discute tanto a eficiencia dos metodos, mas questiona-se 0 processo
de aprendizagem e sua rela~ao com 0 desenvolvimento do pensamento
do aluno e sua gradual conquista de autonomia. Um exame da literatura
disponivel nos mostra que a area de conhecimento esta se expand indo
com enorme rapidez e profundidade. Assuntos como ornamentos nao
mais sac tratados em poucas paginas mas sim em tratados volumosos e
cuidadosamente pesquisados em fontes primarias. 0 mesmo vale para
quaisquer outros aspectos da pratica interpretativa tradicional. Neste sen-
tido sugiro que cada professor se pergunte: 0 que e saber? Como posso
assegurar ao meu aluno uma forma~ao que Ihe de autonomia? Acho
oportuno mencionar que segundo dados encontrados em um artigo de
revista francesa, (COROLLER, 1993) somente 2 a 5% dos alunos do
curso superior nos Conservat6rios da Fran~a tem possibilidades de en-
trar no mercado de trabalho como musicos profissionais. A autora mostra
atraves de dados estatisticos que os demais encontram outra profissao e
continuam exercendo algum tipo de fun~ao musical como amadores. Nao
temos estatisticas como estas no Brasil, mas como professora em cursos
de gradua~ao e p6s-gradua~ao constato que a cada ana os alunos estao
menos preparados para ingressar nos cursos pretendidos. Isto e parado-
xal, pois aqui tambem 0 mercado de trabalho e cada vez mais exigente,
sofisticado e saturado. 0 aluno de ontem aprendia a tocar um instrumen-
to, sabia como seu ensino era direcionado para 0 desenvolvimento de
uma habilidade especlfica e especializada. 0 aluno de hoje precisa saber
como ter uma habilidade e saber a que - ter acesso e manuseio de
informa~6es e saber isto - fazer uso de informag6es e habilidades, po-
dendo mesmo prever 0 que vai precisar saber3. 0 conhecimento das
varias teorias da aprendizagem por si s6 nao vai operar 0 milagre de
fazer com que todos sejam excelentes professores mas 0 fato de alguem
estar lendo ate aqui mostra que na sua atua~ao 0 leitor sente uma neces-
sidade forte e inadiavel de continuar aprendendo tanto para si pr6prio

2. un: estud~ fundamentado de alguns dos metodos americanos atva/mente em usa no Brasil pode ser encontrado
na dlsserta~ao de mestrado _de Maria Isabel Montandon. "AULA DE PIANO E ENSINO DE MUSICA·ANAuSE DA
PRDPOSTA DE REAVAUACAO DA AULA DE PIANO E SUA RELAcAO COM AS CONCEPCOES PEDAG6GICAS DE
PA CEo VERHAALEN E JUNQUEIRA. Porto Alegre. UFRGS. 1992.



quanta para poder exercer melhor sua profissao. Quanto mais se sabe
sobre 0 processo de aprendizagem, mais gratificante se torna contribuir
para que alguem aprenda melhor. Quanto mais se sabe e se cultiva
musica, mais instigante se torna 0 processo da transmissao e aquisiyao
de conhecimento. Uma aprendizagem significativa combina 16gica e intui-
yao, intelecto e senti mento, conceito e experiencia, ideia e significado, e
uma aprendizagem totalizante. (USZLER, 1991, p. 42)

Para encerrar quero afirmar que aexistencia da dicotomia entre os
que ensinam e os que tocam e abismo deploravel. E quero crer que este
possa ser transposto. Entendo que a meta principal da educayao musical
e dar a todos condiyoes de exercer sua musicalidade apoiada em princi-
pios bem fundamentados do conhecimento. Atraves da discussao de tres
obras dedicadas ao professor de piano procurei mostrar que alguns pia-
nistas, sem abrir mao da atividade de fazer mtJsica, abrayam a responsa-
bilidade de serem tambem educadores. Para exercer esta tarefa buscam
ferramentas mais uteis e eficazes, seja no aprofundamento constante do
conhecimento musical propriamente dito, seja na psicologia, na
tecnologia ou na combinayao de todos os recursos disponiveis. Vale a
penal
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