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RESUMO"
"
"

A presente tese teve como motivação inicial a confecção de um método de ensino
de piano em grupo para utilização nos cursos de piano complementar das
universidades brasileiras. Neste trabalho, relatam-se as etapas e processos
reflexivos percorridos por este autor durante esta empreitada. Primeiramente, foi
feita uma pesquisa histórica a respeito do surgimento do piano em grupo na Europa
e nos Estados Unidos, chegando-se até às tecnologias utilizadas atualmente, assim
como uma análise do cenário relativo ao ensino do piano em grupo e da disciplina
de piano complementar nas universidades brasileiras. No segundo capítulo,
apresenta-se uma análise crítica e comparativa dos mais importantes métodos de
ensino em grupo existentes atualmente. O capítulo final descreve a organização do
método considerada ideal para uma proposta de método de ensino de piano em
grupo nas universidades brasileiras e apresenta parte dos exercícios confeccionados
para o desenvolver cada uma das habilidades funcionais que são trabalhadas nos
diversos capítulos do método elaborado ao longo desta pesquisa, assim como o
porquê das escolhas envolvidas em sua confecção. "
""
"

Palavras-chave:" Piano em grupo, Estudo e ensino do piano, Pedagogia do piano,
Método de piano, Piano complementar."
"
"
"
"
"
"
"
"
"

ABSTRACT

This thesis had as its impetus the development of a group piano method designed for
college level piano classes in the universities of Brazil. The purpose of this work is to
reflect upon the process used in this endeavor. The first chapter presents a historical
background from the beginnings of group piano instruction in Europe and the United
States until its culmination in the technological era. It also examines group piano
teaching in the secondary piano courses among Brazilian universities. The second
chapter is a comparative analysis of the most important group piano methods
currently in use. The final chapter describes the format and function considered ideal
as a basis for the method of group piano teaching in Brazilian universities.
Furthermore, it presents a sample of the exercises composed to develop each of the
piano skills that are presented throughout the chapters of the method produced
alongside with this research, as well as the rationale involved in its creation.

Key Words: Group Piano, Piano study and instruction, Piano pedagogy, Piano
Method, Piano skills. "
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INTRODUÇÃO

No universo dos cursos de Graduação em Música do Brasil, existem várias
oportunidades para o estudo aprofundado do piano. Entre as especializações tem-se
a do pianista solista, colaborador, professor, arranjador e educador musical.
O curso de Bacharelado em Piano tem como objetivo a formação de músicos
solistas, sendo que o ensino se dá geralmente através de aulas individuais,
buscando-se um amplo refinamento técnico para a execução de um repertório por
vezes extremamente elaborado e complexo. Já nos cursos de Bacharelado de
outros instrumentos, canto, ou de Licenciatura em música, o ensino de piano é
inserido na grade curricular como instrumento complementar e, como tal, o foco está
em propiciar uma base técnica elementar a fim de que o aluno possa ter uma
experiência

com

um

instrumento

harmônico,

possibilitando-o

executar

acompanhamentos ao piano, bem como, utilizá-lo para atividades de educação
musical em geral.
Neste ambiente do piano complementar, o uso do piano em grupo ou piano
coletivo é uma excelente alternativa, já que é possível que um só professor oriente
sete, dez, ou mais alunos em uma mesma sala. Trata-se de recurso vantajoso uma
vez que o estudo do piano se dá de maneira funcional, ou seja, diferente do estudo
voltado à performance, procurando-se principalmente o desenvolvimento de
algumas habilidades funcionais ao piano. Dessa forma, em uma aula de grupo,
diversos assuntos são trabalhados, tais como elementos teóricos e de percepção,
técnica pura, harmonização, improvisação, leitura e repertório. Todos estes
elementos são trabalhados de forma balanceada e mesmo cronometrada, motivando
o aprendizado em grupo através da interação e da troca de informação entre os
alunos. Em decorrência desses aspectos, o ensino de piano em grupo tem sido cada
vez mais recomendado pelos especialistas e aceito nas universidades brasileiras
nos últimos anos.
Longe de ser considerado algo novo, o piano em grupo existe e vem sendo
trabalhado desde a primeira metade do século XX. O professor Raymond Burrows
foi um dos pioneiros ao lecionar piano em grupo e pedagogia do piano na
Universidade da Columbia em Nova York já em meados dos anos 40. Enquanto
isso, no Brasil, destaca-se como pioneira no ensino do piano em grupo a professora
"
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Maria de Lourdes Junqueira Gonçalves do Rio de Janeiro, autora do primeiro
método brasileiro de Educação Musical Através do Teclado para a iniciação ao piano
de forma coletiva, já na década de oitenta.
No atual cenário brasileiro, de grande carência de investimentos e incentivos
na área de educação musical, surge a necessidade de maior atenção à pesquisa e à
produção de métodos que se adéquem à realidade sociocultural do estudante
brasileiro. Assim, o objetivo da presente pesquisa leva em conta este cenário,
procurando suprir esta lacuna através de uma proposta para criação de material de
ensino de piano em grupo adequado à nossa realidade.
No primeiro capítulo desta tese, faz-se um estudo geral da história do piano
em grupo, analisando como se deu seu surgimento, os assuntos abordados nos
cursos, as inovações desenvolvidas, as diversas metodologias aplicadas, entre
outros aspectos.
Considerando-se que os Estados Unidos são um país referência nesse
assunto, foi feita uma análise de como se deu a introdução do ensino do piano em
grupo na educação musical e sua inserção nas universidades, bem como do
surgimento e aplicação de novas tecnologias nos cursos de piano em grupo – entre
as quais pode-se destacar o surgimento do piano digital e softwares utilizados nas
salas de aula.
Foi analisado também o desenvolvimento histórico do piano complementar
nas universidades brasileiras e o cenário atual a fim de se compreender a realidade
de nosso país. Tal estudo teve como objetivo o estabelecimento de premissas, para
que fosse possível a definição das habilidades a serem desenvolvidas nestes
cursos, bem como outros aspectos práticos de formatação, identificação de
necessidades peculiares, etc.
No segundo capítulo, foi feita uma análise crítica e comparativa dos principais
métodos de ensino coletivo do piano utilizados nos EUA, para se aprofundar na
compreensão dos conceitos e observar como as habilidades funcionais são
dispostas e desenvolvidas. Tal estudo se configurou como o principal embasamento
teórica da pesquisa.
O capítulo final descreve aquilo que se considera uma organização ideal de
um método de ensino de piano em grupo e, a partir do estudo de textos de grandes
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pedagogos sobre cada uma das habilidades funcionais, apresenta uma amostra de
exercícios confeccionados para desenvolver cada uma dessas funções."
Deve-se mencionar que, paralelamente à realização desta pesquisa, este
autor produziu, na íntegra, um método para o ensino de piano em grupo nas
universidades brasileiras. Não obstante, devido sua intenção de publicá-lo em
momento oportuno, este exemplar não foi anexado a este trabalho. Contudo, no
apêndice, estão dispostos dois capítulos completos para que o leitor possa ter uma
visão da estrutura desta proposta. Os trechos dos exercícios apresentados neste
último capítulo são oriundos deste método.
Cabe citar ainda que foi de grande importância a experiência pessoal do
autor, obtida com a prática do ensino do piano em grupo nos EUA, durante o seu
mestrado realizado na Universidade de Dakota do Norte e também no Graduate
Diploma concluído no New England Conservatory de Boston. Nestas duas
instituições, este autor foi bolsista do programa de professor assistente, através do
qual lecionou a disciplina de piano complementar, podendo vivenciar e constatar na
prática os resultados que podem ser obtidos com o ensino em grupo. Neste período,
foram utilizados métodos de autores consagrados como James Like, Martha Hilley
and Lynn Freeman Olson dentre outros, os quais são alguns dos principais métodos
utilizados nas universidades daquele país.
Em seu retorno ao Brasil, ao se tomar professor de piano na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, o autor teve a oportunidade de constatar de perto a
falta de um material similar para a classe de piano complementar, voltado
especificamente às universidades brasileiras. Tal identificação motivou o autor a
iniciar o desenvolvimento da presente pesquisa.
"
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CAPÍTULO 1. ENSINO DO PIANO EM GRUPO
1.1. SURGIMENTO: JOHANNES BERNARD LOGIER
O ensino de piano em grupo surgiu na primeira metade do século XIX em
Dublin, na Irlanda, com o professor alemão Johnn Bernard Logier (1777-1846).
Logier, ao começar a ensinar piano para sua filha de sete anos, imaginou que
poderia desenvolver alguns aparatos com a finalidade de melhorar sua postura. O
professor foi muito bem sucedido no seu intento, acabando por conseguir fama e
reconhecimento a partir do desenvolvimento de tais aparatos.
Um de seus mais notórios inventos foi o Chiroplast1 (1814), aparelho que
tinha por objetivo colocar as mãos de seus alunos em uma posição correta,
deixando o punho relaxado e os dedos ativos. Associado ao Chiroplast havia
também outro aparelho desenvolvido por Logier, denominado Gamut-board, cuja
função primordial era auxiliar na leitura das notas. Ao ser colocado sobre o teclado,
o aparato servia como uma espécie de guia das contidas notas no pentagrama.
Embora o objetivo inicial de Logier não tenha sido desenvolver um método de
piano em grupo, em pouco tempo isso aconteceu como uma decorrência natural do
uso de tais inventos.
Logier percebeu que, graças à utilização destes aparelhos em suas aulas,
detinha-se menos tempo a corrigir a postura de seus alunos – o que era feito pelo
Chiroplast –, bem como a leitura das notas era também auxiliada pelo Gamut-board.
Gradualmente, notou que poderia dar atenção a mais de um aluno no mesmo
horário de aula. Em pouco tempo, estava dando aula a um grupo de alunos.
De forma inusitada, Logier acabou por se especializar em aulas de piano em
grupo, nas quais vários alunos executavam a mesma peça de uma vez. É curioso
notar que seu método de ensino de piano em grupo acabou levando o nome de seu
invento: Método Chiroplast.
Vários professores da época testaram o Chiroplast. Entre eles encontram-se
Muzio Clementi, J. B. Cramer e William Shield. Os comentários deixados por esses
mestres sobre o método desenvolvido por Logier eram mais voltados ao aparelho
em Si, e não ao método de ensino em grupo. O entendimento era no sentido de que
o Chiroplast seria de “utilidade para a formação dos alunos, principalmente de suas
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Em grego significa moldador de mãos.
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mãos” RAINBOW (1990, p. 194). Não se pode dizer com certeza em que
circunstâncias esses comentários foram feitos, ou mesmo se teriam sido utilizados
apenas como estratégia de venda.

2

Figura 1. O Chiroplast acoplado em um piano.

Pelas referências hoje disponíveis a respeito do aparelho em voga, não é
possível elucidar a maneira pela qual este era realmente utilizado nas aulas de
Logier. De qualquer forma, é possível aferir-se que o Chiroplast era destinado
apenas aos alunos iniciantes que, depois de condicionados à postura correta,
passavam a tocar ao piano sem nenhum tipo de dispositivo.
Mesmo que seus aparelhos possam serem vistos hoje em dia com
desconfiança, o que de mais notável Logier criou foi a metodologia do ensino do
piano em grupo.
Logier instituiu uma estrutura que, nos dias de hoje, seria algo similar a uma
"franquia de ensino de piano". Isso pode ser afirmado porque os instrutores eram
todos certificados por ele para o ensino do método. Os exames dos instrutores
aconteciam no Chiroplast Hall e também foi criado o Chiroplast Club, onde eram
dadas orientações e promovidas discussões a respeito do método. Ele também
publicou seus próprios métodos, tais como Theoretical and Practical Studies for the
Pianoforte (1816), Thorough Bass (1818) e A System of the Science of Music and
Practical Composition (1827).
William Gardiner (1838, p. 647-9), um músico amador, descreveu sua
experiência ao assistir uma aula em Londres, ministrada por George Taylor, um
instrutor de Logier:
...Em não menos que vinte pianofortes estavam sentadas aproximadamente
trinta jovens senhoras, sendo que algumas delas não tinham mais do que
cinco anos de idade. As lições, das quais todos participavam, eram tão bem

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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RAINBOWN, 1990, p. 194.
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arranjadas que as passagens difíceis e brilhantes eram dadas aos melhores
executantes, e os menos talentosos ficavam com as partes de mais fácil
execução. Quando a aula começou, o som, que vinha de tantos
instrumentos, de diferentes marcas e modelos, produzia um efeito rico e
curioso. A vantagem deste plano, em dar a noção correta de tempo, era
bem óbvia, além do que, todos, mesmo os mais jovens, sentiam a
importância de contribuir para o efeito geral. A segunda parte da palestra
destinou-se a mostrar o conhecimento que os pupilos tinham de harmonia e
baixo cifrado. Depois de resolverem muitos problemas e todos serem
claramente executados, pelo que pude perceber, por um tipo de Técnica de
Memória que o próprio sistema oferece, foi proposto para se harmonizar
uma ária na qual qualquer um presente poderia se achar no direito de
produzir. O professor virou os olhos para mim, que estava sentado na janela
e em seu campo de visão, e disse: “O senhor está presente e, eu espero,
nos dará a honra em escrever uma ária no nosso quadro”. Eu fiquei muito
surpreso, e pedi desculpas por não me achar competente para a tarefa. A
sala, no entanto, insistiu para que eu escrevesse, e eu assim o fiz e, com
um longo pedaço de giz, escrevi uma melodia de oito compassos como uma
canção. Meia dúzia de pequenas criaturas, cada um com um pedaço de giz,
completaram o quadro, e baixo e harmonia foram adicionados em cinco
minutos. Cada um colocou uma nota aqui e ali, todos escrevendo ao mesmo
tempo, sendo que os mais altos alcançavam as notas mais altas. Eles
voltaram para os pianofortes, e tocaram-na. Um trovão de aplausos seguiu
a apresentação e eu fui chamado para escrever uma outra melodia de oito
compassos ao final, que foi tratada da mesma maneira e exposta. Se as
pessoas requisitassem cópias, dois ou três músicos eram contratados para
3
transcreverem as notas do quadro. Assim terminou a exibição. (tradução
nossa)

Segundo a metodologia de Logier, os grupos eram idealizados para o
aprendizado de conceitos teóricos assim como a subsequente prática ao piano.
Muitas variantes formavam-se com pequenos e grandes grupos, assim como solos.
Logier rapidamente ganhou atenção internacional e professores de várias
partes da Europa e da América vieram assistir seus laboratórios e passaram a ser
adeptos de seu método.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Texto original: …At not less than twenty piano-fortes were seated near thirty young ladies, some not more than
five years of age. The lessons, in which they all joined, were so composed that the difficult and showy passages
were given to the best players, and those of lesser talent had parts of easier execution. When the whole was put
in motion, the sounds, rising from so many instruments of different make and shape, produced an effect rich and
curious. The advantage of this plan, in giving them a correct notion of time, was very obvious; besides which
everyone, even the youngest, felt the importance of their own powers in contributing to the general effect. The
second part of the lecture was to show the knowledge the pupils had in harmony and thorough bass. After several
problems had been cleverly performed, as it appeared to me, by a kind of technical memory, which the system
supplied, it was proposed to harmonize an air which any of the company might choose to produce. The lecturer,
turning his eye upon me, for I was sitting in a window-seat and could readily be seen, said, 'A gentleman was
present who, he hoped, would favour the company and himself, by writing an air upon the board.' I was surprised,
and begged to be excused, as not competent to the task. The company, however, insisted upon it, I stepped from
the place, and, on being presented with a large piece of chalk, I blundered out eight bars of something like a tune.
Half-a-dozen of the little creatures, each with a piece of chalk, flew to the board, and a bass and full harmony
were added in five minutes. Each one put in a note here and there, all writing at the same time; the taller ones
reaching over the heads of others. They returned to the piano- fortes, and performed it; a thunder of applause
followed, and I was requested to write another eight bars as a finish, which was treated with some skill and
expedition. As some persons requested copies, two or three music-writers were employed in transcribing the
notes from the board. This terminated the exhibition."
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O termo Chiroplast acabou sendo utilizado para designar todo o sistema de
Logier, apesar de ter sido no início apenas o nome do aparelho utilizado para moldar
as mãos do iniciante. O aparelho teve muitas variantes e cópias realizadas por
outros professores, mas não se sabe se as cópias se detiveram apenas ao aparelho
ou a toda metodologia do ensino de piano em grupo de Logier. Kalkbernner, Peter
Hawker e muitos outros adaptaram e modificaram o Chiroplast, além de criarem
seus próprios métodos. Mesmo em 1886, anos depois da morte de Logier, ainda
eram encontrados aparelhos Chiroplast à venda (SCHOLES, 1947, p. 331).
Apesar do sistema de aulas em grupo ter sido altamente criticado por
professores da época, principalmente em decorrência da diminuição da atenção
dada a cada aluno, este também, inegavelmente, propiciava algumas vantagens.
Logier percebeu que, ao reduzir o tempo de supervisão, bem como ao compartilhar
de atenção vários alunos, conseguiu não só atender mais alunos em menos tempo –
o que certamente tornava o método mais lucrativo –, mas também gerava uma
competição saudável entre eles, com mais motivação ao estudo, troca de
conhecimento e experiência de performance.
Apesar das vantagens enumeradas por Logier, o sistema caiu em desuso,
não sobrevivendo às contínuas críticas e ao aparecimento de grandes professores
virtuoses como Liszt e Lechetitsky, que se tornaram referências do ensino do
instrumento.
O reaparecimento do piano em grupo ocorreu nos Estados Unidos no começo
do século XX, mas sem a utilização de aparelho para moldar as mãos, apenas como
aulas de musicalização nas escolas públicas.

1.2. ESTADOS UNIDOS: DAS ESCOLAS PÚBLICAS ÀS UNIVERSIDADES
No final do século XIX, o educador Calvin Brainerd Cady (1851-1928) propôs
a inclusão do piano em grupo no sistema educacional dos Estados Unidos como um
meio viável de instrução. Não se sabe claramente qual a relação entre Logier e
Cady, mas Cady era igualmente um entusiasta do ensino de piano em grupo e
argumentava que o estudo da música poderia ser dividido em quatro grandes
categorias: “arte, ciência, teoria prática e estudo de piano” (SHIRAISHI, 1999, p.
153).
"
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Para o estudo do piano, Cady defendia que o aluno deveria passar,
primeiramente, pelo estudo técnico necessário, assim como pela prática de trilos,
staccato, escalas, trêmulo, arpejos e acordes quebrados – atividades que seriam
desenvolvidas em grupo.
Em 1889, a secretaria de educação americana oficializou o ensino do piano
em grupo como um método desejável do sistema educacional (RICHARDS, 1962).
Depois da inserção do piano em grupo nas escolas públicas, o ensino de base
passou a ser dividido entre especialistas em piano e professores de educação
musical.
No começo do século XX, os Estados Unidos já eram o maior produtor de
pianos do mundo. Assim, muitas escolas regulares já adotavam o sistema de piano
em grupo para as aulas de música, principalmente devido ao alto custo das aulas
privadas.
Além disso, houve um grande esforço por parte da secretaria de educação no
sentido de implantar o ensino de piano dentro do currículo tradicional, com a
finalidade de aumentar o nível cultural e artístico dos alunos.
J. Lewis Browne (1932, p. 22), diretor de música das Escolas Públicas de
Chicago, descreveu que, quando foi autorizada a inserção do ensino do piano nas
escolas, não se tinha a intenção de formar virtuosos, mas desenvolver a
musicalidade nos alunos. Tanto que, no período de três anos, trinta e sete mil
crianças estudaram piano nas escolas americanas. Browne também afirmou que tal
resultado não seria atingido se não fosse pelo apoio da Associação de Piano e
Órgão de Chicago (Chicago Piano and Organ Association), que financiou cento e
oitenta pianos para o movimento de inserção do ensino do instrumento nas escolas.
Muitos

renomados

professores

desta

modalidade

surgiram

e

se

desenvolveram nos Estados Unidos neste período, tais como Thaddeus Gidings,
Hazel Kinscela, Otto Miesner, Helen Curtis, Charles and Gail Haake, Polly Gibbs,
Ada Richter, entre outros. Consequentemente, muitos métodos dedicados
especialmente ao ensino do piano em grupo foram desenvolvidos, podendo ser
citados especialmente: Young Student’s Piano Course, em 1918, escrito por Earhart
and Boyd; Public School Class Metod for Piano, em 1919, de Giddings and Gilman;
e Steps for the Young Pianist, em 1919, de Hazel Kinscela.
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Em 1920, a Universidade de Nebrasca já oferecia dois programas para
formação de professores de piano em grupo; e, em 1925, a Columbia University
Teachers College também iniciou seu programa de formação de professores
habilitados na formação de crianças.
Para se ter uma idéia de como esses cursos funcionavam, Dorah O’NEILL
(1948, p. 56) descreve o funcionamento da aula de piano em grupo em uma high
school em um artigo de 1948:
Na minha sala tem quatro pianos e vinte e quatro pianos mudos. Dessa
maneira, a aula para iniciantes é limitada a vinte e quatro alunos que
tenham ou não conhecimento de piano. O curso é aberto para todas as
séries, disponível a uma grande extensão de alunos, permitindo assim um
grupo bastante miscigenado, mas geralmente tendo a predominância de
graduandos, e impressionantemente de garotos. Os alunos devem comprar
os seus livros de piano, já que é de minha preferência que eles os
mantenham e o possam escrever nestes. Na primeira semana, nós
passamos pelo menos um exercício simples, uma mão de cada vez, e os
principais acordes e a escala daquela tonalidade... Depois das primeiras
semanas, introduzo o dia do solo, onde cada aluno é convocado a tocar
4
sozinho. (Tradução nossa)

No início da década de 30, já existiam 873 municípios nos Estados Unidos
nos quais o piano em grupo era oferecido como disciplina curricular nas escolas
públicas (SKROCH, 1991). Devido à imensa demanda, mais de 150 universidades
ofereciam cursos para formação de professores de piano em grupo.
Foi também na Columbia University Teachers College que o professor
Raymond Burrows iniciou o curso de piano em grupo também para iniciantes
adultos. Devido ao seu sucesso, este programa passou a ser incorporado nos
cursos de graduação como uma disciplina regular. A partir disso, Burrows se
transformou em uma referência no piano em grupo, estabelecendo novos padrões
de treinos e formação do instrutor. Este professor foi também um grande defensor
da inclusão do piano em grupo em todas as escolas públicas dos Estados Unidos.
Depois dos anos 30, o movimento entrou em declínio por duas décadas. Após
os anos 50, apenas 221 escolas declararam ainda ter aulas de piano em grupo.
Certamente este declínio se deu devido à Grande Depressão econômica de 1930 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Texto original: "In my room there are four pianos and twenty-four manual but silent keyboards. Therefore, the
beginning class is limited to twenty-four students who have had little or no previous piano instruction. The class,
open to all grades, appeals to a wide range of students, and there- fore it is apt to be a very mixed group, though
often there is a predominance of seniors, and more surprising-of boys. The students are required to purchase
their own piano books, as I want them to be kept and also written in. The very first week we achieve at least one
simple exercise, one hand at a time, and the main chords and scale of that key…. …After the first few weeks I
introduce solo day, when each student is required to play alone."
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à Segunda Guerra Mundial. Além disso, outro fator que pode ter contribuído para o
declínio foi a natural ocorrência do aumento de métodos tradicionais de piano e de
professores, o que fez com que o ensino saísse gradativamente das escolas púbicas
e fosse direcionado para as aulas individuais e tradicionais de piano com
professores privados.
Paralelamente a isso, a proliferação do piano em grupo como disciplina dos
cursos superiores de música nas universidades se deu nos anos 50 e 60. Um das
razões foi o surgimento do primeiro laboratório de piano em grupo equipado com
pianos eletrônicos, que ocorreu em 1956 na Ball State University. Este advento foi
um marco no ensino do dessa modalidade e rapidamente foi adotado como o
cenário ideal para os programas de piano em grupo nas universidades. Desta forma,
a Associação Nacional das Escolas de Música (National Associations of Schools of
Music) estimulou todos os alunos de graduação em música a ter proficiência em
piano, o que aumentou significativamente o ensino do piano em grupo em
universidades. Nesta época, esses programas eram destinados a alunos
matriculados nos cursos de educação musical, e essa formação era vista como uma
ferramenta de iniciação musical. Além disso, o piano em grupo era também
destinado a alunos de outros cursos, tais como programas secundários em música
ou cursos de extensão para adultos que tinham a música como hobby.
Robert Pace, que foi aluno de Burrows e mais tarde também professor do
Teachers College, passou a adicionar uma aula coletiva além de um encontro
individual semanal com seus alunos de piano. Nesta aula, trabalhava fundamentos
como harmonia, percepção, leitura e transposição. Como resultante, escreveu um
método para piano em grupo, chamado Piano for Classroom Music (1956). Pace
também desenvolveu esta idéia de trabalho coletivo com a organização de outros
métodos, tais como Music for Piano (1961) e Skills and Drills (1961).
Outro pedagogo influente que fez grandes avanços no desenvolvimento do
ensino do piano em grupo foi James Bastien. No seu livro How to Teach Piano
Succesfully (1977), Bastien argumenta que crianças funcionam melhor no ambiente
em grupo, especialmente no que se diz respeito ao treinamento de base.
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James Lyke, aluno de Robert Pace, também do Teachers College, preferiu
trabalhar com grupos pequenos de quatro alunos duas vezes por semana, sendo
uma aula destinada ao repertório e técnica e outra à interpretação e à musicalidade5.
Richard Chronister (1999, p. 15), co-fundador da National Conference on
Piano Pedagogy, defendeu que apenas o ensino do piano em grupo deveria ser
utilizado como metodologia de iniciação ao piano, excluindo-se completamente as
aulas de piano individuais.
Já Frances Clark, co-autora do Frances Clark Library for Piano Students,
defendeu a combinação das duas abordagens – em grupo e individual. Argumentou
que nas aulas em grupo deveriam ser trabalhados novos conceitos e literatura,
enquanto nas individuais deveriam ser revisadas as aulas do grupo, bem como
trabalhado o refinamento técnico (FISHER, 2010, p. 6)
Louise Bianchi, criadora de um dos mais antigos programas de piano em
grupo dos EUA, na Southern Methodist University, em 1965, e também co-autora do
método Music Pathways, desenvolveu seu programa com aulas em dois encontros
semanais por semana, por três meses para iniciantes, sendo que após este período
os alunos passariam a ter uma aula em grupo e outra individual. Segundo seu
método, no segundo ano, os alunos passariam a ter uma hora de aula em grupo e
meia hora individual por semana (FISHER, 2010, p. 6).
A partir dos anos 60, novamente ocorreu uma grande expansão no segmento
do ensino em grupo. Em 1972, a Music Teachers National Association (MTNA)
passou a incluir uma linha específica para piano em grupo nas convenções, sendo
encabeçada por James Lyke. Após a MTNA, quatro grandes periódicos (American
Music Teacher, Piano Quartely, Keyboard Companion e a Clavier) começaram a
publicar muitos dos artigos de Lyke dedicados ao ensino do piano em grupo,
levando em conta os vários níveis de ensino.
Neste período, a National Piano Foundation criou grupos de seminários
dedicados ao ensino do piano em grupo por várias partes dos EUA. Robert Pace
divulgou esses seminários enquanto foi diretor desta fundação e até 1977. Martha
Hilley e Marguerite Miller continuaram com tais seminários, mas com abrangência
mundial.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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STEIGERWALD, Sarah. Artist/Educator Archive Interview - Dr. James Lyke. Em:
<http://pianoeducator.org/pnojlyke.html>. Acesso em: 15 de janeiro de 2011)
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A partir dos anos 80, o piano em grupo já estava inteiramente reconhecido
como um campo da pedagogia do piano. Nesta época, ocorreu o surgimento do
Group Piano Symposium. A Universidade de Oklahoma, dirigida por E. L. Lancaster,
e a Universidade de Texas – Austin, dirigida por Martha Hilley, estabeleceram
importantes programas de formação de professores de ensino de piano em grupo.
Mais recentemente, no ano 2000, foram criadas mais fontes de pesquisa do
ensino em grupo, tais como o National Group Piano e o Piano Pedagogy Forum.
Este último ocorre a cada dois anos e tem a finalidade de colocar em pauta a
discussão de plataformas e estratégias para professores universitários de piano em
grupo (FISHER, 2010, p. 7).

1.3. PIANO EM GRUPO: DISCIPLINA DE INSTRUMENTO COMPLEMENTAR
"

Quando

se

tornou

uma

disciplina

universitária,

o

curso

de

piano

complementar passou a ser destinado geralmente a alunos de instrumentos (exceto
pianistas), canto, educação musical, composição e regência.
Tipicamente, o curso de piano complementar nos EUA é disposto em quatro
semestres, com aulas dadas em um laboratório contendo aproximadamente dez
pianos digitais. Os cursos prevêem dois ou três encontros por semana e são
lecionados geralmente por um pós-graduando, com a supervisão e treinamento de
um professor responsável.
Durante esses quatro semestres, as funções básicas da prática pianística são
trabalhadas, tais como leitura, técnica, transposição, harmonização e improvisação.
Ao final destes cursos, é esperado que o aluno possa executar seus
acompanhamentos e estar apto a ler as grades de uma orquestra ou coral, e que
também seja capaz de harmonizar e arranjar uma melodia.
Muitas vantagens podem ser enumeradas com a metodologia das aulas de
piano em grupo, tais como: 1 – menos professores são necessários para o
atendimento de um maior número de alunos; 2 – a competição saudável entre os
alunos estimula o aprendizado; 3 – o grupo ajuda a superar o medo da performance;
4 – há uma constante troca de idéias; 5 – o uso de instrumento eletrônico possibilita
uma variedade de sons.
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Os alunos do curso de piano complementar se encontram em uma situação
bastante vantajosa no que diz respeito à eficiência do estudo, já que há a
necessidade imediata de aplicação, o que torna a dinâmica do curso, na maioria das
vezes, bastante ágil. Este fator também se dá devido ao curso de piano
complementar não ter a preocupação de formar um virtuose, mas sim alguém capaz
de executar acompanhamentos ao piano. Desta forma, há uma aceitação maior por
parte dos alunos a executar apenas exercícios para desenvolver suas habilidades ao
piano, o que torna o curso de piano complementar bastante prático.
James LYKE (1996, p. 417) argumenta que o aluno adulto de piano
complementar em um curso de um semestre com dezesseis semanas tem que
absorver o conteúdo que uma criança demoraria dois anos para apreender em um
curso de piano individual. Geralmente, esses alunos cursam várias outras
disciplinas, o que os obriga a dar atenção à aula, a fim de aproveitar ao máximo o
tempo de estudo, com a vantagem de já se ter uma excelente noção de ritmo, na
maioria dos casos, e também uma boa noção de leitura, tendo em vista de serem
todos já alunos de música.
Acredita-se que o maior desafio destes alunos é a coordenação motora para a
execução da obra, pois musicalmente já se tem uma certa compreensão. LYKE
(1996, p. 417) menciona que as duas maiores necessidades a serem atendidas com
o curso de piano complementar são a leitura à primeira vista e o desenvolvimento
técnico. O autor também comenta que é bem comum encontrar alunos sem
nenhuma organização para o estudo, nem mesmo para o seu instrumento principal,
necessitando estes, então, de instruções de como administrar o estudo, assim como
se instrui uma criança no início das aulas de instrumento.
Hoje em dia, existe nos EUA uma clara distinção entre o professor de piano,
que é destinado a formar virtuoses, e o professor de piano funcional. Este último
desenvolveu-se e amadureceu devido a esta clara separação, onde a disciplina de
piano funcional, chamada nos EUA de Piano Skills ou Group Piano, é lecionada em
grupo.
Atualmente, existem vários grandes departamentos de pedagogia do piano em
que o ensino em grupo é bastante difundido. Na Universidade de Oklahoma é um
dos maiores exemplos. Tal departamento foi criado pelo doutor E. L. Lancaster, uma
das maiores autoridades do piano em grupo naquele país. Outro departamento de
"
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pedagogia bastante relevante é o da Universidade do Texas – Austin, coordenado
por Martha Hilley. Também podem ser encontrados outros grandes departamentos
na Southern Methodist University, Columbia University Teachers College, Michigan
State, University of Nebraska e Georgia State University.

1.4. TECNOLOGIA PARA O ENSINO DO PIANO EM GRUPO6

Foi-se o tempo em que os alunos teriam que se juntar em vários pianos
acústicos em um mesmo ambiente, tocando ao mesmo tempo, muitos tendo que
dividir um piano com outro. Antigamente, este era um cenário muito comum num
curso de piano em grupo, como aquele descrito por Gardiner mais acima. Tal
situação difere completamente da tecnologia existente atualmente, com a qual são
equipados os laboratórios de ensino de piano em grupo. Pode-se afirmar que a
principal inovação tecnológica ocorreu com o próprio instrumento.
Nos anos 20 eram utilizados nas aulas os chamados pianos mudos, que eram
aparelhos contendo um teclado com três ou quatro oitavas e um mecanismo que
simulava o peso e a sensação do toque de um piano, mas não emitiam nenhum
som. A disposição mais comum em uma sala era de aproximadamente vinte pianos
mudos em composição com um ou dois pianos acústicos. Os pianos mudos serviam
para os alunos praticarem as lições durante a aula enquanto um ou dois alunos
tocavam em pianos reais, conforme se vê abaixo na figura 2 e 3.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6

As informações contidas neste sub-capítulo foram extraídas das seguintes fontes: AJERO, 2009; ANDERSON,
2006 e FISHER, 2010.
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Figura 2. Raymond Burrowns no começo de um de seus cursos em Nova York.

7

Figura 3. Crianças em pianos mudos utilizando a nova tecnologia (1947) que acendem as notas no quadro
8
quando o professor toca ao piano.
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BURROWNS 1939, p. 21.
LIFE MAGAZINE, 1947, p. 89
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O piano elétrico foi o primeiro passo para o início da evolução dos
instrumentos. Nele, o som era produzido mecanicamente e logo em seguida
transformado

em

sinais

eletrônicos.

Os

pianos

elétricos

atingiram

maior

popularidade nos anos 50 e chegaram a seu auge nos anos 70. Começaram a ser
substituídos

por

sintetizadores,

capazes

de

reproduzir

o

som

do

piano

eletronicamente sem a necessidade do impulso mecânico.
O primeiro piano eletrônico9, como foi patenteado pelo próprio Wurlitzer,
surgiu em 1954. O primeiro modelo foi o EP – 110, seguido do EP – 111 e 112, que
pesavam aproximadamente cinquenta quilos e tinham seu corpo feito de madeira e o
teclado com 64 notas, iniciando do Lá oitava acima do primeiro Lá de um piano
convencional até o Dó uma oitava abaixo do último Dó. Nesta época, Baldwin,
Rhodes, Yamaha e outras empresas também começaram a trabalhar com pianos
eletrônicos.
Em 1956, a Wurlitzer anunciou o novo conceito de pianos eletrônicos,
construindo instrumentos voltados especificamente ao ensino do piano em grupo,
nos quais seria possível o uso de fones de ouvido, incluindo-se a possibilidade de
uma mesa onde o instrutor poderia ouvir cada aluno individualmente. Este advento
incentivou novamente o crescimento das aulas de piano em grupo e muitas
universidades passaram a adquirir laboratórios com pianos eletrônicos.
A partir dos anos 60, novas tecnologias começaram a ser utilizadas no
desenvolvimento dos timbres, com o uso de computadores para sintetizar os sons.
No entanto, este recurso ainda requeria grandes conhecimentos em programação, o
que o tornava uma tecnologia bastante complicada e pouco acessível.
O posterior desenvolvimento dos sintetizadores digitais causou uma tremenda
revolução no desenvolvimento dos instrumentos eletrônicos. No final dos anos 70,
começaram a ser incorporados microprocessadores que tornaram possível o
armazenamento dos sons de gravação, dotando-os com a possibilidade de variação
de timbrística, além de outros recursos como vibrato, reverberação e etc. Tal
tecnologia foi chamada de sampling e possibilitou o aparecimento de uma infinidade
de timbres, certamente de uma qualidade muito maior.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Mesmo sendo chamado “piano eletrônico” os pianos Wurlitzer desta época seguiam os mesmos princípios dos
pianos elétricos, onde o som era produzido mecanicamente e transformados depois em impulsos eletrônicos.
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A companhia Oberheim’s Sintetizadores expandiu os módulos sintetizadores
em formato de um piano, contendo 88 teclas com peso, ataque e sensibilidade de
um instrumento real, diferentemente dos outros sintetizadores que tinham teclas
similares às do órgão. Paralelamente, a tecnologia de sampling aproximou-se cada
vez mais da sonoridade de um piano acústico. Surgem, então, por volta dos anos
80, os chamados pianos digitais.
Neste período, a Yamaha iniciou a produção em larga escala de microships –
tecnologia equivalente a milhões de transistores – e outros componentes que,
somados ao aumento da demanda, tornaram os produtos eletrônicos infinitamente
mais baratos. Consequentemente, os pianos digitais passaram a ficar cada vez mais
acessíveis.
Esses instrumentos, já nesta época, não continham apenas timbres de piano,
mas também de cravo, órgão, vibrafone e outros.
Com o aparecimento das novas marcas e modelos, houve também uma
grande confusão entre padrões sonoros e de conexões entre os aparelhos. Para
solucionar tal problema, foi feito um acordo, entre os produtores – que eram em sua
maioria japoneses e americanos –, o que levou à criação de um padrão chamado de
MIDI – Musical Instrument Digital Interface (Interface digital para instrumentos
musicais). Tal padrão foi expandido um pouco mais tarde e passou a se chamar
General MIDI (GM), possibilitando uma interconexão entre quaisquer aparelhos (dois
ou mais), abrindo-se, assim, uma série de possibilidades sonoras e de gravação.
Os pianos digitais passaram a ter drives de disquetes, onde era possível
armazenar as gravações dos solos e acompanhamentos. Consequentemente, vários
métodos de piano em grupo passaram a dispor de disquetes, com os
acompanhamentos gravados para os alunos, que poderiam treinar suas partes. Para
o treino de leitura à primeira vista, por exemplo, o aluno poderia tocar a mão direita
enquanto a gravação tocava a mão esquerda.
Atualmente, os pianos podem ser acoplados a computadores, com a ajuda de
softwares inteligentes. O Home Concert Xtreme é um software interativo que pode
seguir uma partitura, auxiliando o aluno em seu estudo. Dependendo da
configuração, o software também auxilia o aluno em aspectos de tempo e dinâmica,
assim como na junção do acompanhamento com o solo, projetando na tela do
monitor o local na partitura onde o aluno se encontra.
"
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Existem, hoje, pianos digitais de inúmeras marcas e modelos. Seu timbre está
cada vez mais próximo do instrumento acústico, assim como o mecanismo do
teclado. Até mesmo a textura das teclas, feitas com materiais plásticos que se
aproximam do marfim remetem à sensação do teclado de um piano de concerto.
Com esta tecnologia disponível e acessível, existe uma grande proliferação de
laboratórios de piano em grupo, presentes em quase todas as universidades
americanas, o que propicia o desenvolvimento cada vez maior da metodologia e da
eficácia do ensino coletivo de piano.

1.5. O PIANO COMPLEMENTAR NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 10
"

Até onde se tem notícia, o primeiro contato com o ensino de piano em grupo
no Brasil ocorreu com a professora Maria de Lourdes Junqueira Gonçalves que,
após iniciar sua pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre ensino
coletivo do piano, foi para os Estados Unidos, onde estudou e fez estágio com
grandes professores do assunto, tais como Lynn Freeman Olson, co-autor do
método Piano for the Developing Musician, Louise Bianchi, Robert Pace e outros.
Após retornar ao país, a professora iniciou um projeto destinado ao
desenvolvimento do primeiro curso no Brasil de Pós-Graduação lato sensu com
Especialização em Ensino de Piano em Grupo na UFRJ, o que se concretizou em
meados de 1979. Segue abaixo a grade curricular deste curso:
Disciplina

Carga Horária

Créditos

Educação Musical através do teclado
Métodos e Materiais de EPG I
Métodos e Materiais de EPG II
Prática de ensino de Piano em Grupo I
Prática de ensino de Piano em Grupo II

90 h/aula
90 h/aula
45 h/aula
45 h/aula
90 h/aula

02
02
01
01
02

11

Figura 4. Quadro de disciplinas da Especialização em Piano em Grupo

.
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As informações contidas neste sub-capítulo foram extraídas das seguintes fontes: COSTA, 2003;
GONÇALVES, 1986 - 1989; MEHRY 1985; MELO 2002; MONTANDON; OLIVEIRA 1990; REINOSO, 2012;
SANTIAGO, 1995.
11
GONÇALVES. Linha do tempo. <http:www.pianoemgrupo.mus.br\linhadotempo_1981.html>. Acesso em: 17
maio de 2012.
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Em 1981, foram apresentadas as primeiras monografias: Piano Funcional –
do curso Técnico ao de Graduação, de Denise Voigt Kallás; Um Tema e Três
Enfoques: Iniciação ao Piano e Iniciação Musical – somar ou dividir?, de Regina
Coeli Azevedo de Vasconcelos, Daisy Lucia Gomes de Oliveira e Iza Maria Lima de
Castilho; O Ensino de Piano em Grupo e o Curso de Licenciatura em Educação
Artística, de Maria Teresa Andrade Trinckquel; É Possível aliar o ensino de piano em
grupo à disciplina educação musical?, de Maria Bernadete Berno Bastos. Estas
Monografias encontram-se na Biblioteca do Instituto Villa Lobos da UNIRIO, em um
único volume, sob o número de registro 15483.
Logo em seguida, em 1981, ocorreu também o primeiro seminário de piano
em grupo no Brasil: "Seminário Sobre a Moderna Pedagogia do Piano nos EUA",
que teve como palestrante a professora Louise Bianchi.
Mesmo desenvolvendo um trabalho pioneiro e de grande importância, Maria
de Lourdes foi altamente criticada pelos colegas da UFRJ, o que a fez encerrar o
programa de piano em grupo nesta universidade e transferir-se para a UNIRIO,
onde, juntamente com o professor Sílvio Merhy, continuou desenvolvendo a
metodologia, resultando no projeto de pesquisa Música através do Piano – Prática
das habilidades funcionais no uso do teclado como alternativa didática.
Foi na UNIRIO que o primeiro laboratório de piano em grupo do Brasil foi
estabelecido, contendo quatro teclados e um piano acústico. Este marco significou
também um engajamento permanente do ensino de piano em grupo na estrutura
desta universidade. A sala possuía capacidade para trabalhar com quatro alunos. No
entanto, o número de alunos poderia até dobrar. O laboratório "funcionava como
sede da pesquisa e como ponto de partida para a divulgação, tanto dos
procedimentos da metodologia de ensino como enfoque nas habilidades funcionais
no uso do teclado, como experimentos levados a efeito pelos professores
pesquisadores” (MERHY, 1985, p. 216).
O curso funcionava de três maneiras: como extensão universitária, onde eram
atendidas crianças de 8 a 12 anos de idade em iniciação ao piano; como disciplina
de graduação de teclado básico, e também como aulas de harmonia de teclado.
Em 1985, Maria de Lourdes lançou sua primeira publicação da série didática
chamada Educação Musical Através do Teclado (EMaT), concluída em 1987. O
método completo é composto de onze livros, sendo que quatro deles são de
"

"
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instruções aos professores e o restante é voltado aos alunos. Como a autora
descreve no volume 1 do livro de instruções ao professor (GONÇALVES, 1985), o
EMaT corresponde ao curso básico, oferecendo as funções básicas do pianista,
tanto para execução quanto para a criação, favorecendo a ocorrência de vivências
musicais, propiciando-se o desenvolvimento de uma análise crítica.
Após sua aposentadoria, em 1987, Maria de Lourdes muda-se para Maringá,
no interior do Paraná, onde passa a lecionar no Centro de Educação Musical Solar
do Som, instituição que adotou seu sistema de ensino em sua totalidade. Em 1994,
Maria de Lourdes aposenta-se integralmente.
Atualmente, o curso de Harmonia do teclado na graduação da UNIRIO
funciona inteiramente com aulas de piano em grupo, sendo lecionado pelo próprio
Silvio Merhy. Há, também, o curso de piano complementar que ocorre no laboratório,
com 12 pianos digitais.
O curso de piano em grupo na UFBA foi implantado somente em 1991 pela
professora Diana Santiago, através das “Oficinas de Piano em Grupo”, que faziam
parte dos seminários de musicalização da Escola de Música. Tratou-se de um
projeto de extensão universitária, no qual alunos de graduação lecionavam piano
para grupos de crianças a partir de oito anos de idade. Estes instrutores passavam
por um treinamento de um mês sobre os conceitos e a prática do ensino do piano
em grupo antes de iniciarem a lecionar nos cursos.
Em 1995, já existiam dezenove turmas, sendo todas elas ministradas por
alunos bolsistas do curso de graduação. Os cursos funcionavam em media com seis
crianças por turma e os módulos eram agrupados semestralmente. O laboratório
usado era equipado com um piano e seis teclados com fones de ouvido.
Apesar da existência de tais projetos pioneiros no ensino coletivo de piano no
Brasil, estes se voltavam essencialmente para a iniciação de crianças ou mesmo
para a musicalização infantil. Pouco foi o desenvolvimento desta metodologia
voltada à área de piano complementar dos cursos de graduação, que ocorreu
somente a partir da última década.
Atualmente no Brasil, o ensino do piano em grupo vem tendo grande
aceitação e encontra-se em expansão nas universidades brasileiras com uma
variedade de nomes, currículos e objetivos. O curso é oferecido geralmente em dois
ou quatro semestres e em vários casos como disciplina optativa. Esta aceitação nos
"
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dá uma falsa impressão que este curso encontra-se bem estabelecido e
desenvolvido, o que não é inteiramente verdadeiro.
O pesquisador Carlos Wiik da Costa (2003, p. 15) descreve algumas
carências do ensino do piano em grupo nas universidades brasileiras em sua
pesquisa realizada pela Universidade da Flórida sobre o ensino do piano em grupo
no Brasil, The Teaching of Secondary Piano Skills in Brazilian Universities (O Ensino
do Piano Complementar nas Universidades Brasileiras).
Costa (Ibid, p. 15) diz que pianos digitais no Brasil não são disponíveis assim
como são nos EUA e que mesmo as instituições mais tradicionais não se esforçam
em comprar ou manter bons instrumentos para a prática dos alunos. Outro fator é
que, não existe legalmente a possibilidade de um aluno de pós-graduação lecionar
no curso de graduação na classe de piano complementar. Tal fato gera uma
superlotação na carga horária dos professores de piano, pois estes tem não só que
assumir as classes de piano complementar como também a instrução dos alunos de
bacharelado em piano.
A falta de material publicado também acaba sendo um grande empecilho para
alunos, professores, educadores e administradores das instituições que procuram
pelo assunto, o que acaba gerando uma falta de conhecimento sobre a metodologia
e eficácia do piano em grupo, acarretando grande preconceito, o que dificulta sua
implementação.
A professora Maria Isabel Montandon descreve o que, sob seu ponto de vista,
pode ser classificada como a causa principal do mau funcionamento do piano em
grupo como instrumento complementar nas instituições brasileiras. Refere-se ao fato
de que várias universidades oferecem curso de piano complementar ou
suplementar, mas muitas vezes esse curso é visto como uma aula tradicional de
piano em nível inferior. Ou seja, mesmo tendo caráter secundário, não existe uma
distinção entre o ensino do piano enquanto instrumento principal ou como auxiliar na
formação do músico.
“Na falta de referências mais claras sobre a função e objetivos de cursos de
piano como instrumento ‘secundário’, o que se observa é a tendência em
considerar o piano suplementar ou complementar como uma ‘aula de piano
resumida’ onde o aluno, geralmente com muita dificuldade, aprende a tocar
duas ou três peças do repertório tradicional. Pelo fato da grande maioria dos
alunos ter que cursar essa disciplina, e pela falta de prática de aulas em grupo,
a solução encontrada em muitos casos é oferecer meia hora de aula por
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semana ou aulas em conjunto, mas do tipo “master-class” onde cada um
mostra o repertório tradicional.” (MONTANDON, 2001, p. 105-106)

Montandon (2001, p. 108-109) completa adiante que, no Brasil, embora
muitos métodos e materiais possam ser utilizados de forma complementar durante o
curso, não foi encontrado material que reunisse os conteúdos necessários para o
desenvolvimento de todas as habilidades funcionais.
Mesmo um professor de piano bastante experiente pode se frustrar ao
ensinar piano em grupo já que a experiência adquirida no ensino individual pode ser
insuficiente. Graff (1984, p. 79) também argumenta que “a negligência do piano
funcional pode ser parcialmente devida à falta de organização e utilização de
materiais acessíveis, ou pelo fato de muitos professores de piano funcional não
estarem nem interessados nem qualificados para atuar nesta área”.
Lancaster também ressalta que “o professor que tem uma forte bagagem
técnica de ensino do piano em grupo pode facilmente aplicar este conhecimento
para as aulas individuais, todavia um professor cuja experiência estende-se apenas
ao ensino individual não necessariamente atuará com sucesso no ensino em grupo”
(LANCASTER,1981, p. 36-37).
Com a ciência da problemática e lacunas na metodologia do ensino do piano
em grupo, muitas discussões têm sido criadas em prol de aprimorar e desenvolver o
tema na aplicação prática dentro das universidades brasileiras. Em dezembro de
2004, ocorreu o I Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical
(ENECIM)12, evento que marcou a primeira grande oportunidade de reunião dos
educadores musicais e pesquisadores para discussão de diversos aspectos do
Ensino Coletivo, tais como: metodologias e experiências no Brasil; o Ensino Coletivo
de Instrumentos Musicais nas escolas regulares e instituições públicas de ensino; o
Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais como forma de inserção e transformação
social; projetos sócio-culturais e o ensino coletivo.
No ano de 2010, através da iniciativa dos professores Dr. Carlos Henrique
Costa, da UFG, e Dra. Simone Gorete Machado, da FFCLRP-USP, foi realizado o I
Encontro Internacional de Piano em Grupo no Departamento de Música da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP. Durante os dias
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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I ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTO MUSICAL. Goiânia, Goiais: Escola de
Música e Artes Cênicas/UFG/Campus II, Dezembro de 2004.
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27 e 28 de outubro de 2010, foram realizados mini-cursos sobre metodologia de
piano em grupo contextualizada ao repertório brasileiro, além de palestras e mesasredondas. Em outubro de 2012, ocorreu a segunda edição deste evento, o II
Encontro Internacional de Piano em Grupo13, com a coordenação geral dos mesmos
professores mencionados acima, mas com realização em Goiânia, na Universidade
Federal de Goiás, contando com a presença da professora Martha Hilley.
No sentido de formar profissionais capazes de atuar no ensino do Piano em
Grupo, destaca-se o esforço do Conservatório Brasileiro de Música do Rio de
Janeiro, que, desde o ano de 2011, passou a oferecer o curso de pós-graduação
Lato Sensu em Pedagogia do Piano, figurando o ensino do piano em Grupo entre os
objetos desse curso.
Também em 2012 ocorreu o lançamento da primeira publicação de um livro
para piano em grupo voltado especificamente ao ensino em universidades de
música brasileiras, intitulado Piano em Grupo: Livro Didático para o Ensino Superior,
de autoria de Carlos Henrique Costa e Simone Gorete Machado. Este método será
comentado em detalhes no próximo capítulo.
Atualmente, o piano em grupo encontra-se inserido como disciplina
obrigatória nos cursos de graduação. Ana Paula REINOSO (2012), em sua recente
dissertação – O Ensino de Piano em Grupo em Universidades Brasileiras –,
apresentada em novembro de 2012 na UNIRIO, realiza uma entrevista com dez
professores do curso de piano complementar de universidades públicas do Brasil. O
quadro abaixo indica como se encontra o cenário do ensino de piano em grupo nas
universidades brasileiras.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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II Encontro INTERNACIONAL de Piano em Grupo. Goiânia, Goias: UFG e FFCLRP-USP. Escola de Música e
Artes Cênicas/UFG/Campus II, Outubro de 2012.
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Figura 5. Cenário nas universidades brasileiras.
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Uma das constatações da supramencionada autora é que, para a disciplina
de piano complementar, as universidades dispõem de sete ou mais pianos digitais.
Além disso, menciona que a disciplina é lecionada, em sua maioria, com um
encontro semanal. As exceções são a Universidade Federal do Ceará e a
Universidade Federal de Goiás, que apresentam a disciplina em dois encontros por
semana.
Quanto à carga horária, nota que existe uma grande variação – desde o
mínimo de cinquenta minutos até o máximo de duas horas.
No que se diz respeito à periodicidade, destaca-se a Universidade Federal de
Goiás, que mantém o curso mais longo, com duração de oito semestres. Tal fato se
deve provavelmente ao grande entusiasmo dos professores desta instituição com o
ensino do piano em grupo, que inclusive já sediaram dois encontros internacionais
com este tema. As demais instituições apresentam o curso com extensão de dois a
quatro semestres. "
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Através das entrevistas contidas na dissertação de Reinoso (2012), pode-se
constatar que os professores da disciplina de piano complementar nas universidades
brasileiras utilizam uma variedade de materiais, dentre eles obras de Bach, Bartók,
Kabalevsky. Os professores que utilizam métodos específicos de piano em grupo
optam, todos, por materiais americanos.
No próximo capítulo, serão analisados os principais métodos norteamericanos de ensino de piano em grupo, a fim de se percorrer o panorama atual
utilizado nos principais centros de ensino de música daquele país, chegando-se a
uma idéia, a mais ampla possível, das atividades mais eficazes a serem aplicadas
em um método destinado às universidades brasileiras.
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CAPITULO 2. ANÁLISE COMPARATIVA DE MÉTODOS SELECIONADOS DE
ENSINO DE PIANO EM GRUPO

2.1. SELEÇÃO DOS MÉTODOS
Conforme já dito acima, a partir dos anos 70, o ensino do piano em grupo
chega às universidades americanas a fim de ser implantado na disciplina de piano
complementar. Por isso, a partir desta época, também muitos autores se
especializaram nesta modalidade. Conforme já citado, Burrowns, Pace, Bastiem,
Bianchi, Hilley e Lancaster foram alguns a publicar métodos de piano em grupo
destinados especificamente à disciplina de piano complementar.
Para se chegar aos principais métodos de piano em grupo, em uso
atualmente nos EUA, foi feita uma pesquisa bibliográfica de vasta extensão que
resultou no encontro de uma infinidade de métodos do ensino de piano coletivo.
Estes, em sua maioria, não mencionavam quais seriam suas especialidades, ou
seja, não diziam se eram destinados ao ensino do piano complementar nas
universidades, que tem como seu público alvo alunos musicalizados, ou se eram
voltados a alunos leigos em música, não musicalizados, ou seja, destinados à
iniciação ao piano em estúdios com professores particulares, ou mesmo para o
ensino de piano em escolas públicas.
O autor Christopher FISHER, no seu livro recentemente lançado (2010),
denominado Teaching Piano in Groups, apresenta uma lista bibliográfica bastante
completa, na qual procura separar qual a especialidade dos métodos. Para os
cursos de piano complementar, o autor apresenta uma lista de trinta e um métodos
de piano em grupo, publicados desde 1940 até a atualidade.
Após uma busca dos métodos existentes atualmente para ensino de piano em
grupo, chegou-se a uma lista similar. Por esse motivo, neste trabalho será utilizada a
lista de FISHER (2010), que se apresenta bem completa. Disponibiliza-se abaixo a
presente lista de métodos de piano em grupo destinados a Universidades: 15"
ANDERSON, Richard. Ensemble: Keyboard Proficiency for the Music Major. Long
Grove, Illinois: Waveland Press, 2001.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
15

A lista está disponível no site:
<http://www.oup.com/us/companion.websites/9780195337044/appendices/?view=usa>
acesso em: 17 de maio de 2012)."
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Para se selecionar dentre os métodos empregados em universidades nos
EUA quais seriam aqueles estudados nesse capítulo com finalidade de comparação,
foram utilizados alguns critérios a fim de que fossem escolhidos os mais relevantes.
O primeiro critério utilizado foi o cronológico, ou seja, foram selecionados métodos
com datas de publicação mais atualizadas, já que presumivelmente acompanham o
desenvolvimento tecnológico de nossa época. O uso deste critério se deu devido à
grande mudança tecnológica ocorrida nos últimos anos. Muitos métodos dos anos
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90 vinham acompanhados de disquetes em formatos que são hoje obsoletos. Mais
recentemente, a partir do ano 2000 mais especificamente, todos os métodos já estão
atualizados com suporte online. Sendo assim, dos 31 títulos existentes nesta lista
foram retiradas as publicações por nós consideradas desatualizadas no que
concerne aos recursos tecnológicos, ou seja, publicadas anteriormente ao ano 2000.
O segundo critério aqui utilizado foi o número de edições, sendo selecionados
os métodos que possuíam pelo menos mais de uma edição. A necessidade de
reimpressão mostra que o método obteve um reconhecimento por parte da
academia, já que é utilizado especialmente em cursos de graduação, bem como que
manteve seu conteúdo atualizado de acordo com o desenvolvimento da época.
Decidiu-se também por incluir nesta seleção um caso excepcional a estes
dois critérios por se tratar de uma publicação brasileira que ocorreu durante a
produção deste trabalho de pesquisa. Sendo assim, nossa busca resultou nos seis
títulos abaixo:
HILLEY, Martha, and Lynn Freeman OLSON. Piano for the Developing Musician. 6th
ed. Belmont, CA: Schirmer/Thomson Learning, 2006.
LANCASTER, E. L., and Kenon RENFROW. Alfred's Group Piano for Adults. Book.
1. ed. Van Nuys, CA: Alfred Publishing, 2008.
LINDEMAN, Carolyn A. PianoLab: An Introduction to Class Piano. 6th ed. Belmont,
CA: Wadsworth/Thomson Learning, 2008.
LYKE, James, Tony CARAMIA, Geoffrey HAYDON, Reid ALEXANDER, and Ron
ELLISTON. Keyboard Musicianship. 8th ed. Champaign, IL: Stipes Publishing, 2003.
MACH, Elyse. Contemporary Class Piano. 6th ed. New York: Oxford University
Press, 2008.
COSTA, Carlos H. MACHADO, Simone. Piano em Grupo: Livro Didático para o
Ensino Superior. Goiânia: Ed. da PUC Goiás, 2012.
Para o estudo, descrição e comparação dos métodos acima selecionados,
optou-se pela seguinte metodologia: analisar e descrever detalhadamente o método
que se mostrou o mais completo e que, por isso, está mais próximo da metodologia
utilizada como parâmetro para o método elaborado durante o presente trabalho de
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pesquisa. Após, serão analisados aspectos que foram considerados pontos fortes e
fracos dos métodos restantes em relação a este primeiro.
Para a descrição do método considerado o mais completo, tomou-se como
referência as funções básicas do ensino do piano complementar, tais como descritas
no capítulo anterior: leitura à primeira vista, harmonização, desenvolvimento da
técnica, acompanhamento, transposição e improvisação. Serão ainda comentados
aspectos considerados relevantes nas peças apresentadas como repertório desses
métodos, bem como sua organização como um todo.
Após analisar os seis títulos descritos anteriormente, o método Alfred's Group
Piano for Adults, mostra-se o mais completo e organizado para os cursos de piano
complementar em grupo. O fato que chama mais à atenção neste método é a
ordenação, ou seja, a maneira pela qual os temas são apresentados, abordando um
assunto de ordem teórica por semana, de maneira que todas as habilidades
funcionais

estejam

relacionadas

a

este

tema,

propiciando

ao

aluno

um

desenvolvimento gradual e organizado, e, ainda assim, adequado à disposição do
semestre letivo de uma universidade. Desse modo, ele será utilizado como
referência na análise comparativa dos outros métodos.

2.2. ALFRED'S GROUP PIANO FOR ADULTS
"

O método Alfred's Group Piano for Adults (LANCASTER & RENFROW,
2008)16 está na sua segunda edição e é composto de dois volumes contendo 360
páginas cada, os quais servem para dois anos de curso de piano complementar,
dispostos em quatro semestres, o que normalmente ocorre nas universidades dos
EUA. Neste trabalho, analisa-se apenas o seu primeiro volume do AGP, tendo em
vista que somente seu conteúdo é que será utilizado para auxiliar a elaboração do
método fruto desta pesquisa.
Infelizmente, este autor não teve a oportunidade de utilizar o AGP em sala de
aula, até o presente momento. Entretanto, mesmo sem a experiência prática,
percebe-se que o método é bastante organizado, possibilitando ao o instrutor
empregá-lo seguindo a maneira como as atividades nele já estão dispostas. Tal
organização difere de outros métodos em que os autores disponibilizam uma
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
16

Utilizou-se as iniciais AGP para se referir ao método Alfred's Group Piano.
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infinidade de atividades por capítulo, cabendo ao instrutor definir quais as lições que
serão abordadas em cada aula. Deste modo, o AGP pode ser aproveitado e seguido
página por página.
De acordo com os autores do AGP, o método é disposto de maneira a ser
trabalhado um capítulo por semana, totalizando 26 capítulos para cada volume.
Cada capítulo contém um equilíbrio entre informação nova e atividades de revisão
das unidades anteriores.
É importante ressaltar, ademais, que a prática de piano complementar nos
EUA funciona em sua maioria com duas aulas semanais, diferentemente do que
ocorre no Brasil, onde as aulas ocorrem, em sua maioria, uma vez por semana.
Os capítulos têm uma estrutura com um mínimo de seis tópicos, organizados
de maneira a cobrir em cada tópico uma das habilidades funcionais básicas do
piano. Assim, os capítulos são divididos entre leitura, técnica, harmonização,
acompanhamento, improvisação e repertório, que pode ser solo, dueto e de
conjunto. As únicas funções que estão presentes em todos os capítulos são leitura e
repertório solo; as demais alternam-se entre os capítulos. Esta alternância de
atividades produz a sensação de uma unidade nova a cada semana, o que faz com
que este método fique mais atraente e dinâmico. A transposição, por sua vez, é
trabalhada de forma itinerante dentro das partes da harmonização, leitura, técnica e
improvisação, não havendo assim uma seção isolada para este tema.
No início de cada capítulo, os autores fornecem os objetivos a serem
alcançados com o estudo daquela unidade, bem como um espaço onde o aluno
pode tomar nota do dever de casa para aquela semana. No final há uma área
chamada trabalho de revisão, onde o aluno se depara com um mini exame,
contendo questões teóricas sobre o que foi trabalhado no capítulo.
O assunto inicial de cada unidade é sempre um tema novo, sendo este
relacionado a conceitos de teoria musical aplicados ao piano. Seguem abaixo os
temas dos capítulos:
1 - Fundamentos do teclado
2 - Intervalos e outros fundamentos
3 - Pentacordes maiores
4 - Revisão de pentacordes maiores
5 - Pentacordes menores
6 - Revisão de pentacordes menores
7 - Tipos de acordes
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8 - Escalas maiores em tetracordes
9 - Escalas maiores (grupo I) e tríades da tonalidade
10 - Escalas maiores (grupo II) e tríades e inversões
11 - Dominante e dominante com sétima
12 - Acorde de subdominante
13 - Acordes primários em tonalidade maior
14 - Escalas menores em tetracordes
15 - Escalas menores (grupo I) e tríades das tonalidades
16 - Acordes primários em tonalidades menores
17 - Escalas menores (grupo II) e tríades das tonalidades
18 - Escalas maiores (grupo III) e tríades das tonalidades
19 - Acordes de ii
20 - Acordes de iv
21 - Acordes de iii
22 - Escalas menores (grupo III) e tríades das tonalidades
23 - Acordes de sétima
24 - Outras estruturas de escalas
25 - Modos
26 - Revisão
A sequência de assuntos apresentados nos capítulos do AGP parece a este
autor bastante coerente. Percebe-se que, durante as temáticas dos capítulos, o
método está fornecendo ferramentas de recursos técnicos ao aluno, de forma que
ele possa depois utilizá-los em sua prática.
Contudo, como ponto negativo, considera-se desnecessária a abordagem dos
capítulos 8 e 14, que tratam do tema Escala (maior e menor) em Tetracorde. Isso
porque o AGP desenvolve um trabalho bastante rico com ambos os pentacordes,
maiores e menores, de tal forma o aluno já se encontra familiarizado com as
tonalidades, restando apenas a introdução da passagem de polegar para que o
estudo de escala se dê por completo. Portanto, pode ser concluído que seria mais
produtivo que o método trabalhasse com escalas completas diretamente por mais
capítulos do que introduzi-las com tetracordes, assim como o fez o AGP.
Um outro ponto que pode ser considerado negativo é o fato de que todas as
peças apresentadas no método estarem gravadas no CD que o acompanha. Isso
porque tal fato pode influenciar negativamente o desenvolvimento da leitura dos
alunos, uma vez que estes podem não vir a ter esta função tão aprimorada devido à
possibilidade de escutar as peças ou os exercícios antes de sua execução,
facilitando a decodificação da notação musical ao piano. Esta opinião não implica na
exclusão por completo deste elemento, tendo em vista que este autor acredita que o
CD pode ser utilizado funcionalmente muito bem quando traz somente as gravações
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do segundo piano, ou dos acompanhamentos do repertório de conjunto. Isso
permitirá ao aluno treinar estas funções em conjunto, tornando desnecessária a
participação de um outro aluno ou do professor.
Importante ressaltar que o primeiro capítulo do AGP é um pouco diferente dos
demais. Nele, os autores fazem uma introdução aos fundamentos do piano, ou seja,
apresentam noções básicas de teoria musical, postura, posição de mão e notação
musical. A primeira atividade prática ao piano se dá, de fato, com exercícios com as
teclas pretas, introduzindo ao aluno práticas que o permitem localizar e reconhecer
as notas no teclado. Tais exercícios são executados com um acompanhamento
destinado ao instrutor. Em seguida, o mesmo exercício é proposto com a mesma
lógica referindo-se às teclas brancas.
O primeiro exercício (Ex.1) é escrito sem notação completa, apenas com as
figuras de ritmo. A altura das notas é apresentada através de desenhos do teclado
que mostram as teclas pretas que devem ser utilizadas, sendo a nota mais grave o
Sol bemol e a mais aguda o Si bemol. O motivo deve ser repetido por quatro vezes,
sendo transposto uma oitava acima.

Exemplo 1. AGP, p. 12. Exercício para a localização no teclado. Nas instruções, o aluno é solicitado a executar o
exercício nas três teclas pretas contíguas do piano.

Este primeiro capítulo introdutório é bastante curto, uma vez que o método se
destina a alunos musicalizados. Apesar de não utilizar a notação completa, o
objetivo do exercício apresentado aqui é claramente familiarizar o aluno com o
teclado, o que é atingido.
Para a continuação da presente análise, optou-se pela descrição do método
em sua totalidade, de tal forma que são relatados aspectos considerados
importantes e relevantes de uma maneira geral, ou seja, não são analisados os
capítulos separadamente, mas sim o modo como cada habilidade foi trabalhada
pelos autores no método como um todo. Isso foi feito com a finalidade de se
demonstrar a forma pela qual os autores trabalham com cada função do piano.
"

"

E@"

2.2.1. Leitura
"

Conforme já mencionado acima, o AGP trabalha o desenvolvimento da leitura
desde o primeiro capítulo. Por leitura, entende-se leitura à primeira vista. LYKE
(1996, p. 417) enfatiza a grande necessidade do desenvolvimento da leitura à
primeira vista combinada com o incremento do domínio técnico, sendo estas,
conforme afirma, as funções mais importantes para o curso de piano complementar.
O AGP inicia-se com leituras de figuras de ritmo combinadas com exercícios
voltados à familiarização do aluno com o teclado. Ao final do primeiro capítulo, já são
introduzidos alguns exercícios com pauta musical completa, que trabalham com a
abordagem de nota de referência, dispondo intervalos melódicos a partir das notas
Sol para a clave de Sol e Fá para a clave de Fá.

Exemplo 2. AGP, p. 26. Primeiros exercícios de leitura com pauta musical completa.

No decorrer do método, cada capítulo apresenta um padrão de quatro ou
cinco pequenos exercícios de leitura. Percebe-se a intenção dos autores em criar
padrões para a posição de mão, a fim de que o aluno possa adquirir confiança em
ler os exercícios ao mesmo tempo em que se familiariza com o teclado. Esse padrão
é utilizado através de pentacordes maiores e menores, compostos das cinco
primeiras notas da escala, com as quais o aluno pode desenvolver sua leitura sem a
preocupação com dedilhado, uma vez que este segue o mesmo padrão alterando
apenas a tonalidade.
Juntamente com o pequeno exercício de leitura, são apresentadas também
algumas instruções de como o aluno deve estudar, tais como: 1) executar o ritmo
com batidas fora do teclado, contando em voz alta; 2) tocar a melodia no teclado,
contando em voz alta; e 3) tocar e dizer o nome das notas. Estas são algumas das
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sugestões que estão presentes no método, objetivando direcionar o aluno a praticar
a leitura de uma forma organizada.
Complementando tais exercícios, os autores também disponibilizam leituras
rítmicas que ocorrem até o capítulo 7 e vão evoluindo de maneira a fornecer
desenhos mais complexos a cada capítulo. A mesma evolução está também
presente nos exercícios de leitura, como se pode notar em um exercício do capítulo
3, por exemplo, no qual as notas do pentacorde de Sol maior na mão direita já
apresentam padrões mais complexos misturando colcheias e tercinas (Ex.3).

Exemplo 3. AGP, p. 90. Exercício de leitura - desenhos rítmicos misturando colcheias e tercinas.

Os exercícios de leitura começam a sair fora do padrão de pentacorde a partir
do capítulo 8. Neste ponto, o aluno se vê obrigado a tocar com dedilhado e em
posições de mão diferentes. Para dar suporte a esta atividade, os autores
apresentam alguns exercícios na seção de técnica que utilizam intervalos de sexta,
sétima e oitavas.
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Exemplo 4. AGP, p. 119. Exercício de leitura - intervalos de sexta usados pela primeira vez.

Outro aspecto importante de ser mencionado é que, na medida em que o
método progride, o aluno adquire maior domínio do teclado. Dessa forma, os autores
passam a utilizar também peças do repertório convencional como exercício de
leitura, não se limitando apenas à utilização de pequenos temas por eles compostos.
Desta forma, o aluno passa a desenvolver esta habilidade de forma mais
desafiadora.
Os temas abordados no capítulo 10 são Escalas Maiores (continuação) e
Inversão de Tríades. Os exercícios de leitura neste capítulo ilustram muito bem a
sua temática no quesito inversão das tríades, como se pode ver no Ex. 5:

Exemplo 5. AGP, p. 147. Exercício de leitura em acordes quebrados com inversão de acordes.
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Conforme a proposta dos autores, no capítulo 13 encerra-se o semestre, se
forem levadas em conta as semanas de prova e apresentação final. Tal capítulo tem
como tema "Acordes Primários em Tonalidade Maior", apresentando a seguinte
progressão harmônica I - IV 6/4 - I - V6/5, e deixando ao aluno a tarefa de
transposição desta progressão para todas as tonalidades maiores. Trata-se de
exercícios de ordem técnica que estão presentes nas atividades do tema do
capítulo. Os exercícios de leitura também seguem a mesma proposição do tema da
unidade:

Exemplo 6. AGP, p. 175 . Exercício de leitura - progressão: I - IV6/4 - I - V6/5.

Nota-se que a cada capítulo foram sendo acrescentados mais desafios
técnicos e interpretativos nos exercícios de leitura, estimulando, assim, um
desenvolvimento gradual. Fica evidenciado também, nessa atividade, o cuidado dos
autores com o equilíbrio entre as duas mãos, bem como com o uso de exercícios de
diferente caráter e articulações variadas.
No capítulo 14, os exercícios são mais fáceis do que os já trabalhados
anteriormente. Assim, fica claro que o objetivo aqui é familiarizar o aluno com as
tonalidades menores. Ex. 7 .
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Exemplo 7. AGP, p. 192. Exercício de leitura em modo menor.

No capítulo 16, são trabalhados os "Acordes Primários em Tonalidade
Menor". Assim como no capítulo 13, os autores empregam a mesma sequência i - iv
6/4 - i - V 6/5 - i, mas em modo menor, e fornecem os exercícios de leitura com esta
progressão. Neste momento, percebe-se que já é esperada do aluno uma maior
intimidade com o teclado, já que é necessário que as duas mãos mudem de posição
durante o mesmo exercício. Enquanto a mão direita faz a escala de Ré menor
harmônica, a mão esquerda executa a progressão supracitada.

Exemplo 8. AGP, p. 214. Exercício de leitura - Progressão de i - iv 6/4 - i - V 6/5 - i.

No capítulo 18, o tema é "Escalas e Tríades Maiores", abordado agora como
uma revisão, já que consta dos dois capítulos anteriores. Apesar de o capítulo
apresentar exercício bastante similar ao exemplo anterior (referente ao capítulo 16),
que trabalha simultaneamente com escalas na mão direita e a progressão I - IV6/4 "
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V6/5 na mão esquerda, o Ex. 9 está na tonalidade de Lá bemol, o que obriga o aluno
a trabalhar com outra posição de mão.

Exemplo 9. AGP, p. 235. Exercício de leitura - Progressão I - IV6/4 - V6/5 na tonalidade de Lá bemol.

O capítulo 22 trabalha com as temáticas de escalas menores e suas tríades.
Os exercícios de leitura aqui apresentados são relativamente simples, não trazendo
muitas novidades, uma vez que seguem o assunto abordado no capítulo. O mesmo
ocorre no capítulo 23, que apresenta o tema de acorde de sétima dominante.
A partir do capítulo 24, os autores passam a trabalhar fora do sistema tonal.
Isso pode ser notado, por exemplo, no capítulo 25, cujo tema é "Modos
Eclisiásticos", conforme demonstra o exemplo 10 em modo mixolídio.

Exemplo 10. AGP, p. 308. Exercício de leitura em modo mixolídio.
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No tópico de leitura, nota-se que há um cuidado por parte dos autores com a
evolução gradual do nível das atividades, de tal forma que o aluno trabalha sempre
de forma específica e organizada em cada unidade.
2.2.2. Técnica
Quanto à questão terminológica, o vocábulo técnica pode ser empregado de
maneira ampla, abrangendo-se os diversos aspectos que englobam a técnica
pianística, tais como fraseado, intensidade, toques, controle de sonoridade, além de
outros temas que envolvem diretamente a mecânica, como escalas, arpejos, etc.
Sendo assim, primeiramente, é importante esclarecer que o termo técnica, aqui, é
abordado segundo a maneira pela qual os autores desenvolvem a parte mecânica
do aluno, uma vez que é esta a finalidade dos exercícios apresentados nesta seção
no decorrer dos capítulos do método aqui analisado.
Inicialmente, ressalta-se que o método menciona o tema técnica pela primeira
vez

no

capítulo

2,

apresentando

três

exercícios,

que

se

destinam

ao

desenvolvimento do senso de localização no teclado, seguindo o mesmo tipo de
trabalho daqueles sem pauta já apresentados no início. Enquanto o primeiro
exercício trabalha com intervalos de quinta ascendendo em teclas brancas, o
segundo e o terceiro destinam-se à localização do aluno pelas regiões do teclado.

Exemplo 11. AGP, p. 38. Primeira seção de técnica.
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Após apresentar o tema "Pentacordes Maiores" no capítulo 3, os autores
abordam o tema técnica com arpejos ascendentes, repetindo nas oitavas acima e
iniciando o conhecimento das tríades maiores (Ex. 12) e reforçando a noção de
distância e localização no teclado. Os exercícios em clave de Fá (Ex. 13), para mão
esquerda, alternam as notas das tríades de maneira a introduzir o baixo de Alberti,
que é trabalhado com maior ênfase em capítulos posteriores.

Exemplo 12. AGP, p. 49. Arpejos.

Exemplo 13. AGP, p. 49. Baixo de Alberti.

No capítulo 8, cujo tema é "Escalas maiores em posição de Tetracordes", são
trabalhadas todas as tonalidades maiores. Os exercícios presentes na unidade
funcionam como uma introdução das escalas, que é um tema bastante pertinente
para o desenvolvimento da técnica. No entanto, na seção de técnica são trabalhados
arpejos de quatro notas ascendentes e intervalos de sexta e sétima.

Exemplo 14. AGP, p. 114. Exercício de técnica: Arpejos de quatro notas ascendentes.

No capítulo 9, a escala é introduzida integralmente. Os autores sugerem um
exercício introdutório muito interessante: a escala é tocada em blocos de acorde
conforme a passagem de dedo. A partir daí, o aluno deve executar a escala de Dó
maior, primeiramente em movimentos contrários, coincidindo as passagens de
polegar. Após, são apresentadas as escalas nas tonalidades de Dó, Sol, Ré, Lá e
Mi, servindo tais exercícios como uma introdução a elas.
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Exemplo 15. AGP, p. 122. Introdução a escala.

No capítulo 10, é apresentada a inversão de tríade e os exercícios de técnica
são dispostos de maneira a desenvolver esta habilidade em várias tonalidades.

Exemplo 16. AGP, p. 140. Inversão de tríades.

Nos capítulos 11, 12 e 13, não há uma seção de técnica em separado.
No início do segundo semestre, mais especificamente no capítulo 14, os
autores iniciam o trabalho com as escalas menores com tetracordes, aos moldes do
capítulo 8 com tonalidades maiores. Na seção técnica, fornecem o mesmo exercício
do capítulo 10 (Ex. 16), mas em modo menor.
No capítulo 15, são introduzidas as escalas menores harmônicas e os
arpejos. Aqui, são trabalhadas escalas menores de Lá, Ré, Mi, Sol e Dó, que levam
ao mesmo dedilhado das escalas maiores, já vistas no primeiro semestre. O assunto
é novamente abordado no capítulo 17, sendo trabalhadas, desta vez, as tonalidades
de Si e Fá.
De uma forma geral, a seção denominada Técnica no método AGP se mostra
pouco abrangente, pois se restringe a pequenos exercícios mecânicos, por vezes
demasiadamente modestos. Por outro lado, muitos dos temas abordados nos
capítulos que seriam propícios à seção de técnica são desenvolvidos como tema
central de algumas unidades tais como pentacordes maiores e menores, escalas
maiores e menores, entre outros. É possível especular que o objetivo dos autores foi
desmistificar a seção de técnica, distribuindo-a em outras atividades. De qualquer
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maneira, percebe-se que esses pequenos exercícios servem para dar suporte às
atividades das outras seções.
2.2.3. Harmonização e Acompanhamento
Os itens harmonização e acompanhamento são introduzidos de forma
conjunta, e ganham em complexidade na medida em que mais elementos
harmônicos,

tipos

de

acorde

e

técnicas

de

execução

são

adicionados.

Frequentemente os exercícios de harmonização são utilizados como ferramenta
para a criação de acompanhamentos.
O primeiro exercício de harmonização encontra-se no capítulo 2, onde é
fornecida uma melodia simples em pentacorde de Sol maior e a harmonização se dá
através de quintas justas (Sol e Ré), que devem ser tocadas no primeiro tempo de
cada compasso, dando, assim, a sensação de preenchimento na melodia de forma
simples e acessível.

Exemplo 17. AGP, p. 38. Primeiro exercício de harmonização - quintas paralelas.

No capítulo três, é introduzida a noção de tônica e dominante, sendo que os
exercícios têm pequenas melodias em pentacordes que devem ser harmonizadas
com as fundamentais I - V. Mesmo trabalhando apenas com fundamentais, o AGP
também já inicia os exercícios de transposição, sugerindo para que se transponha
para a tonalidade de Mi maior.
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Exemplo 18. AGP, p. 52. Exercício de tônica e dominante com notas fundamentais, com sugestão de
transposição para Mi maior.

No capítulo 4, algumas tríades são introduzidas com as respectivas cifras.
Aqui, os exercícios de harmonização consistem na execução de melodias simples
em pentacorde, cabendo ao aluno preencher o acompanhamento com acordes cujas
cifras já estão dadas, sempre com acordes maiores (Ex. 19). Nos capítulos 5 e 6, os
exercícios são similares aos do terceiro capítulo (Ex. 18), com tônica e dominante,
mas em modo menor.

Exemplo 19. AGP, p. 65. Exercício com cifras.

"

A partir do capítulo 7, a atividade de acompanhamento17 vem disposta
conjuntamente ao exercício de harmonização. Nela, é fornecida uma melodia em
que caberá ao aluno desenvolver o acompanhamento a partir das cifras, sugerindo"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
17

Entende-se por acompanhamento a atividade na qual o aluno deve harmonizar uma melodia com o uso das
duas mãos, de forma que execute apenas a parte destinada ao acompanhamento, devendo a melodia ser tocada
pelo professor ou outro aluno. No item harmonização, o aluno acompanha uma melodia que ele próprio toca com
a mão direita, cabendo à mão esquerda fazer a função de harmonizar o tema.
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se que acordes maiores e menores sejam executados como acordes quebrados com
as duas mãos conforme mostra o Ex. 20. No capítulo 8, também o mesmo formato é
seguido, mas com sugestão de acompanhamento com a fundamental na mão
esquerda e os acordes em bloco na mão direita.

Exemplo 20. AGP, p. 105. Acompanhamento com acordes quebrados.

No capítulo 12, os exercícios de harmonização são diferentes dos já
trabalhados em outras unidades. Aqui, as melodias são fornecidas e os alunos
devem cifrá-las de acordo com as indicações. As lacunas de cima são para as cifras
populares e as de baixo são para as tradicionais. O aluno tem a opção de executar
os acordes em bloco ou quebrados, variando assim a sua maneira de harmonizar o
pequeno tema.

Exemplo 21. AGP, p. 164. Exercício para ser cifrado.
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No capítulo 13, há todos os tipos de exercícios já trabalhados durante o
semestre: acompanhamento com as duas mãos, acompanhamento de cifra popular
e tradicional, harmonização de uma melodia, execução dos acompanhamentos em
acordes em bloco, quebrados e acompanhamento de valsa.
Um exercício diferenciado ocorre no capítulo 14, no qual a harmonização
acontece associada ao item repertório de conjunto, sendo fornecida uma melodia e
outras três vozes deverão ser adicionadas a partir das cifras fornecidas. O
acompanhamento é sugerido com acordes quebrados na segunda voz, acordes em
blocos na terceira e um baixo rítmico na nota fundamental do acorde na quarta voz
(Ex. 22). Este mesmo tipo de exercício também ocorre no capítulo 19, porém com
um pouco mais de variedade de recursos de acompanhamento.

Exemplo 22. AGP, p. 194. Acompanhamento associado ao repertório de conjunto.

Percebe-se que os itens harmonização e acompanhamento vão se tornando
cada vez mais relevantes dentro dos assuntos tratados em cada capítulo, já que
nitidamente o tamanho e a quantidade de exercícios destinados a eles vão
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aumentando progressivamente. Dessa forma, a partir do capítulo 15, são fornecidos
cinco ou seis exercícios diferentes por capítulo, cobrindo todos os tipos já
apresentados no método. É evidente o equilíbrio entre o uso de cifras populares e
tradicionais, que são trabalhadas em todas as tonalidades. Interessante também a
maneira como é desenvolvida a seção de acompanhamento: em cada capítulo são
fornecidas diferentes ferramentas e, ao final do método, o aluno é capaz de
acompanhar com propriedade peças de vários estilos e em todas as tonalidades.
No capítulo 25, onde o tema é "Modos Eclisiásticos", a harmonização é
trabalhada separadamente em cada modo com cifras dispostas conforme o exemplo
23. Cabe ao aluno desenvolver a harmonização em modo Lídio, utilizando acordes
quebrados.

Exemplo 23. AGP, p. 307. Harmonização em modo Lídio.

2.2.4. Repertório solo
"

As peças dispostas em cada capítulo são configuradas e associadas
diretamente ao respectivo tema. Os autores apresentam uma ou duas peças por
capítulo de maneira a balancear as atividades da semana, podendo estas ser de
autoria própria ou não. Para analisar este item, o presente trabalho buscará tratar de
aspectos

pedagógicos

interessantes

das

peças

contidas

no

AGP,

sem

necessariamente se ater a demonstrar e comentar todas as peças capítulo por
capítulo.
A primeira peça fornecida é de autoria própria, denominada Miniature Waltz, e
está em compasso ternário e na tonalidade de Sol maior, trabalhando apenas com
as figuras semínima e mínima. Desde o início, os autores colocam bastante atenção
nas indicações de dinâmica, sendo esta uma das orientações para o estudo da
"
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peça, enfatizada logo em suas instruções iniciais. Pode-se perceber também a
cuidadosa atenção dos autores em alinhar as atividades ao tema do capítulo. Neste
caso, o acompanhamento da Valsa trabalha com intervalos harmônicos, sendo que
o tema da unidade é "Intervalos e Outros Fundamentos" (Ex. 24).

Exemplo 24. AGP, p. 34. Primeira peça de repertório solo.

A obra Little Scherzo da unidade 4 é de autoria de E. Lancaster e trabalha
com pentacordes de uma forma móvel, deslocando-o descendentemente. Trata-se
de peça bastante interessante no que se refere à articulação, com toques em
staccato, legato e tenuto. Tal variedade leva o aluno a ter a impressão de estar
tocando uma peça de caráter virtuosístico, mas que, na realidade, é bastante
acessível ao iniciante.

Exemplo 25. AGP, p. 64. Peça Little Scherzo de E. Lancaster.

"
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O Etude de Ferdinand Beyer (Ex. 26) é apresentado na unidade 5, tendo sido
composto em pentacorde da tonalidade de Lá menor. O estudo modula para Dó
deslocando o pentacorde para a tonalidade maior. Além do uso de mais de um
pentacorde, este estudo também é composto em imitação.

Exemplo 26. AGP, p. 80. Peça de repertório solo - Etude de F. Beyer.

"

A Tosccatina de Lancaster trabalha com acordes na mão direita. Assim como
na peça Little Scherzo, o resultado sonoro da Toccatina mostra-se com efeito de
uma

peça

mais

avançada

do

que

realmente

é,

incentivando

assim

o

desenvolvimento do aluno. A mão esquerda é trabalhada de forma bastante estável,
desenvolvendo um acompanhamento em quintas melódicas.
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Exemplo 27. AGP, p. 88. Toccatina de E. Lancaster.

A peça Dream Echoes, de Lancaster, na unidade 8, introduz o uso do pedal,
sendo que o autor disponibiliza todas as marcações de mudanças. Outro recurso
que também é utilizado é o cruzamento de mãos, já introduzido na peça Topsy-Turv
da unidade anterior, e que também é de mesma autoria.

Exemplo 28. AGP, p. 116. Introdução do uso do pedal de sustentação.

Nas unidades 9, 10, 11 e 12, o AGP passa a disponibilizar também peças de
repertório convencional de autores clássicos, como o Estudo em Ré maior de Gurlitt,
uma Marcha em Dó maior de Köhler e o Minueto em Fá maior de Leopold Mozart.
Na unidade 9, o AGP trabalha com duas peças de repertório solo, sendo
ambas relacionadas aos tópicos da unidade – escalas maiores e tríades. A primeira
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peça, Morning Salute, de Gurlitt, trabalha com as tríades de Sol e Ré, enquanto a
segunda, German Dance, de Beethoven, com dedilhados de escala (Ex. 29).

Exemplo 29. AGP, p. 129. Usando dedilhado de escalas.

Na unidade 13, cujo tema é "Acordes Primários", a peça de repertório solo é a
Moonlight Shores, de Randall Hartsell. O trabalho com esta obra é uma excelente
estratégia para o desenvolvimento técnico do aluno, já que ela apresenta desenhos
repetitivos de acordes quebrados que se parecem com um estudo. Nesta unidade,
de acordo com o planejamento do método, termina o primeiro semestre.

Exemplo 30. AGP, p. 172. Desenhos repetidos com acordes quebrados.

Na unidade 14, a peça de repertório solo é a Litte Fantasy Etude de Alec
Rowley (1892-1958). Trata-se de um estudo na tonalidade de Lá menor que utiliza
pentacordes alternados nas duas mãos, tanto ascendentes quanto descendentes.
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Exemplo 31. AGP, p. 191. Pentacordes em posições variadas.

Na unidade 18, o tema é "Escalas Maiores e Tríades", que é abordado agora
de maneira a cobrir escalas maiores em tonalidades cuja tônica se encontre em
tecla preta. Sendo assim, a peça de repertório solo está em Mi bemol maior e
trabalha com arpejos de acordes desta tonalidade e de tons vizinhos.

Exemplo 32. AGP, p. 238. Arpejos em tonalidade de Mi bemol.

Na unidade 21, a peça de repertório solo é o Estudo em Dó maior, de Ludwig
Schytte (1846-1909), que não apresenta grandes desafios, sendo que a relação com
o tema da unidade também não parece ter sido o critério pelo qual foi escolhida, mas
sim cumprir a necessidade de pelo menos uma peça nova por unidade. Percebe-se
que a obra de repertório solo nem seria a parte mais relevante do capítulo, mas sim
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o desenvolvimento do aluno para o acompanhamento, pois há maior quantidade e
variedade de exercícios desse tipo.
Na unidade 22, a peça de repertório solo é o primeiro movimento da Sonata
ao Luar, op. 27 no. 2 de Beethoven, que poderia ser de grande valia para o tema da
unidade, isto é, "Escalas Menores e as Tríades das Tonalidades", já que este
movimento é inteiramente constituído de acordes quebrados e está em modo menor.
No entanto, o ponto negativo para esta escolha é o fato de o AGP apresentar um
arranjo facilitado desta obra. O autor da presente pesquisa defende que os arranjos
facilitados são alternativas destinadas a fazer com que o aluno toque uma obra que
está acima de seu nível. Obras famosas e conceituadas devem servir como objetivo
a ser almejado pelo aluno, sendo necessário que ele vença todos os desafios
técnicos e interpretativos a fim de que esteja apto a executá-las com propriedade.
Além disso, o repertório pianístico é bastante vasto e certamente os autores
dispunham de muitas outras obras que são compostas com base em arpejos
menores, que estariam dentro nível do aluno com aproximadamente 7 meses de
aulas de piano, e que poderiam ter sido utilizadas neste capítulo.

Exemplo 33. AGP, p. 276. Peça de repertório solo - arranjo facilitado da Sonata ao Luar.

"
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Na unidade 24, o AGP trabalha com a temática "Outras Estruturas de
Escalas", com duas peças de repertório solo. A primeira apresentada é a Chromatic
Rag, de Willard Palmer, que apresenta um estilo jazzístico improvisatório. O fato de
trabalhar com escalas cromáticas obriga o aluno a utilizar dedilhados diferentes dos
quais já se condicionou durante o método. Trata-se, portanto, de novo desafio (Ex.
34). A outra peça é a The Bear, de Vladmir Rebikov, que possui uma linguagem
mais moderna, se comparada às já apresentadas até aqui, mas que se mostra
bastante acessível tecnicamente ao aluno.

Exemplo 34. AGP, p. 298. Cromatismo, caráter improvisatório.

Na unidade 25, o AGP não disponibiliza peças de repertório solo, no entanto,
apresenta vários exercícios de harmonização e leitura abordando a temática da
unidade que é "Modos".
Na unidade 26, por fim, a peça de repertório solo é a Ecossaise, de
Beethoven, que está na tonalidade de Sol maior e é rica em articulações, sendo,
mesmo assim, acessível ao nível do aluno de piano complementar.
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Exemplo 35. AGP, p. 317. Articulações e diferentes toques.

"

No final do método, os autores apresentam uma seleção de 18 peças para
repertório solo suplementar, que podem ser utilizadas em todas as unidades, já que
estão presentes obras de diferentes níveis.

2.2.5. Repertório em grupo
A maneira pela qual o AGP trabalha com a seção de repertório de dueto e
grupo é bastante versátil, já que não é uma parte fixa em todas as unidades, mas
aparece

alinhada

às

atividades

de

acompanhamento

e

harmonização,

desenvolvendo-as paralelamente.
Após analisados todos os exercícios dessa seção, foi possível constatar que
os duetos do método ou são feitos para serem tocados com o professor ou são
exercícios de acompanhamento, conforme já visto anteriormente. Estes duetos, em
que o aluno toca com o professor, são de muita utilidade para manter sua segurança
rítmica, além de proporcionar o preenchimento da textura do acompanhamento, o
que certamente será motivador, pois sua sensação será de estar tocando algo mais
elaborado. No entanto, considera-se que estes duetos não devam fazer parte desta
particular análise, visto que há uma enorme desigualdade entre as partes. Sendo
assim, aqui somente serão analisadas somente as peças de repertório de conjunto
que contenham várias partes.
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A primeira peça de repertório de conjunto é a Barcarolle, de Lancaster,
apresentada na unidade 2. A peça contém apenas 8 compassos na tonalidade de
Sol maior e é disposta em quatro partes, em pentacorde maior. Além das partes já
escritas, os autores deixaram alguns compassos para serem completados pelos
alunos, com base nas cifras dispostas.

Exemplo 36. AGP, p. 58. Primeira peça de repertório de conjunto.

A peça de conjunto da unidade 13 é a Ode à Alegria, tema da Sinfonia no. 9
de Beethoven. Trata-se de um arranjo disposto em quatro partes bastante simples e
acessível aos alunos.

Exemplo 37. AGP, p. 169. Peça acessível ao aluno.
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Na unidade 14, a peça Wayfaring Stranger contém apenas a melodia e as
cifras, cabendo aos alunos completar as outras três partes de acordo com os
exemplos dispostos nos primeiros compassos de cada parte, conforme descrito no
item harmonização e acompanhamento no sub-capítulo 2.2.3, Ex. 21.
Na unidade 16, a peça de repertório de conjunto é baseada na peça de
repertório solo desta unidade, o Etude de Schytte. Nesta atividade, outras três partes
foram escritas para serem tocadas como acompanhamento juntamente com a
referida peça. As partes estão escritas até o terceiro compasso, de forma a
demonstrar a maneira pela qual as cifras devem ser realizadas, sendo que, após, o
aluno deve desmembrar o resto do acompanhamento conforme os modelos.
Na unidade 23, cujo tema é Acorde de sétima, a peça para conjunto é
Prelúdio em Sétima, de Lancaster. O diferencial desta peça, constituída de quatro
partes, é o fato de todos os acordes serem com sétima. Os autores utilizam a
mesma

estratégia

de

fornecer

apenas

as

cifras

com

os

modelos

de

acompanhamento, assim como fizeram nas unidades anteriores.

Exemplo 38. AGP, p. 294. Peça com acordes de sétima.

O ultimo exercício de repertório de conjunto encontra-se na unidade 25, com
a peça Jony Has Gone For a Soldier, arranjo de um canto folclórico americano.
Novamente encontramos aqui a mesma estratégia utilizada em unidades anteriores,
"
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sendo que a diferença está em uma maior mudança de acordes por compasso
exigindo assim maior desenvoltura por parte do aluno.

Exemplo 39. AGP, p. 313. Peça com mudança de acordes constante.

2.2.6. Improvisação
O tema improvisação é trabalhado quase que de forma conjunta com os itens
harmonização e acompanhamento, já que na maioria dos exercícios os alunos são
levados a desenvolver o seu acompanhamento a partir dos acordes sugeridos pelos
autores.
O primeiro exercício de improvisação está na unidade 3, sugerindo-se que o
aluno improvise em cima de dois acompanhamentos de caráter contrastantes, que
devem ser tocados pelo professor, devendo o aluno usar para improvisação o
pentacorde em Ré maior no primeiro exercício e em Fá maior no segundo.
Na unidade 6, o AGP apresenta o mesmo modelo de exercício mencionado
acima, mas fazendo uso de pentacordes em tonalidades menores, sendo estas Ré e
Sol menor.
A terceira atividade de improvisação acontece na unidade 9, onde os autores
sugerem dois tipos de exercícios. No primeiro, é dado um pequeno motivo na
tonalidade de Dó maior, devendo o aluno continuá-lo com base na sequência de
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acordes fornecida no exercício. Após a execução, é sugerida a transposição do
exercício para a tonalidade de Sol maior. No segundo (Ex. 40), é fornecida a linha do
baixo na mão esquerda com as cifras, bem como a nota na qual o aluno deve iniciar
e finalizar cada frase da mão direita. Dentro destes oitos compassos de
improvisação, o aluno deve se basear também na estrutura rítmica fornecida.

Exemplo 40. AGP, p. 132. Improvisação sobre os graus fornecidos.

Na unidade 9, onde a temática do capítulo é "Acorde de Dominante e
Dominante com Sétima", o exercício busca a improvisação com base nas cifras
fornecidas, ou seja, são utilizadas no exercício apenas tônica e dominante com
sétima. Além de improvisar, o aluno deve também montar a harmonização na mão
esquerda, podendo ser executada em blocos, ou em acordes quebrados. Algumas
considerações são feitas para a improvisação ser bem orientada, tais como: 1 quando a tônica for tocada, devem ser utilizadas, em sua maioria, o I, III e V graus
da escala; 2 - quando a dominante for utilizado, o aluno deve tocar em sua maioria
os graus II, IV, V e VII na melodia; 3 - a maioria das improvisações começa e
termina com a tônica; 4 - o ouvido deve sempre servir de guia final para determinar
quais as notas que devem ser tocadas na melodia.
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Exemplo 41. AGP, p. 157. Improvisando e harmonizando.

"

Na unidade 12, o exercício de improvisação trabalha com a harmonia de
blues. O autor sugere um pentacorde em blues, que tem a terça menor e a quarta
aumentada, sendo que o aluno pode improvisar na harmonia fornecida. Os autores
também sugerem a transposição de todo o exercício para a tonalidade de Fá e Sol
maior.

Exemplo 42. AGP, p. 167. Improvisação com pentacorde blues.

Nas próximas unidades, os exercícios de improvisação seguem o padrão, ou
seja, são fornecidos os acordes, a sugestão de acompanhamento e as figuras
rítmicas para servirem de base àquela. Gradualmente, os desafios vão aumentando,
o que certamente desenvolve os recursos dos alunos.
O AGP trabalha com praticamente todas as tonalidades nestas improvisações
e a cada unidade vai aumentando a quantidade de mudança de acorde, assim como
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vão sendo fornecidas harmonias mais complexas. Como exemplo disso, pode ser
citado o exercício da unidade 21, transposto abaixo, no qual é sugerido o
acompanhamento do baixo de "Alberti".

Exemplo 43. AGP, p. 269. Improvisação com baixo de Alberti.

Na unidade 24, na qual a temática é "Outras Estruturas de Escalas", os
autores trabalham com escalas cromáticas e blues. Aqui, o exercício é fornecido
com base em uma harmonia de blues, devendo o aluno improvisar com a escala
blues livremente e o professor fazer o acompanhamento sugerido.

Exemplo 44. AGP, p. 304. Acompanhamento do professor - o aluno deve utilizar a escala cromática e a escala
blues.
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O ultimo exercício de improvisação ocorre na unidade 25, dentro da temática
"Modos". A improvisação tem 12 compassos com um acompanhamento para o
professor com base no modo frígio, enquanto o aluno tem os últimos 8 compassos
para construir seu exercício.

Exemplo 45. AGP, p. 304. Acompanhamento do professor, modo frigio.

2.3. KEYBOARD MUSICIANSHIP
O

método

Keyboard

Musicianship18

(LYKE,

CARAMIA,

HAYDON,

ALEXANDER, ELLISTON, 2003) mostrou-se bastante completo segundo nossa
avaliação, sendo bem adaptado ao uso nas universidades americanas. Encontra-se
em sua nona edição, sendo disposto em dois volumes de aproximadamente 380
páginas e oito capítulos cada.
O próprio prefácio do método já traz a indicação de que, normalmente, cada
semestre é coberto por quatro capítulos, totalizando, portanto, dois anos de estudo.
Além disso, os apêndices trazem material suplementar. Devido ao fato de esta
pesquisa tratar da confecção de um método voltado ao primeiro ano, limitou-se à
análise do primeiro volume.
A ordenação do KM é bastante livre, de maneira que o equilíbrio das
atividades por aula, ou por semana, fica sempre a cargo do professor. O método
oferece, também, várias possibilidades de exercícios em cada função. Trata-se de
metodologia bastante diferente daquela apresentada no AGP, em que as lições já
estão previamente balanceadas em cada capítulo. O método KM, diferentemente,
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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disponibiliza muito mais atividades do que aquelas que podem ser utilizadas em sala
de aula durante um ano letivo, mesmo que se faça a estimativa de três semanas de
aula para o cumprimento das atividades de cada capítulo.
Do ponto de vista deste autor, este é um fator desfavorável para a
constituição de um método para o ensino de piano em grupo, uma vez que este se
constitui também como um guia para alunos e professores, que podem programar
seus cursos, utilizando-se da direção apontada. Sob este ponto de vista, considerase o AGP melhor ordenado e elaborado.
O método KM inicia-se com uma apresentação básica da pauta musical e da
disposição das notas ao piano. Logo em seguida, os autores sugerem lições com
pauta musical completa. A abordagem para iniciação à leitura no piano é feita a
partir do Dó central. É colocada à disposição do professor e do aluno uma infinidade
de exercícios para leitura já neste capítulo 1. Conforme já mencionado, os autores
apenas listam uma série de pequenas peças sem informar qual peça deve ser
trabalhada, cabendo a seleção ao professor.
Ainda no primeiro capítulo, há três exercícios de acompanhamento, nos quais
o professor tem a função de executar o solo, enquanto o aluno executa um
acompanhamento bastante facilitado, bem como duas peças de dueto, que devem
ser executadas juntamente com o professor.
As peças de repertório solo, que são 10 neste primeiro capítulo, são
apresentadas de forma a cobrir vários temas, tais como: articulações diversas,
acordes, graus conjuntos, intervalos harmônicos de terças e quintas. Segue abaixo
um exemplo de peça de repertório.
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Exemplo 46. KM, p. 25. peça de repertório Gentle Leaves de Celine Bussières-lessard.

O primeiro exercício de improvisação é feito a partir das notas pretas. Ou
seja, é sugerido um acompanhamento básico para o professor, cabendo ao aluno
desenvolver seu improviso em cinco dedos nas teclas pretas.
Logo após a improvisação, é sugerido também um exercício de composição,
no qual o aluno deve criar uma peça a partir da posição da mão descrita. É indicado
ao aluno que o centro tonal de Fá seja a referência, devendo ser esta a nota de
início e de final da composição. Ao final do exercício, o aluno deve nomear a peça
composta, baseando-se no caráter de sua composição.
Pode-se perceber, já através dos títulos dos capítulos, a diferente abordagem
apresentada no KM no que se refere à ordenação das atividades. Isso porque os
títulos são bastante extensos, assemelhando-se mais com a descrição das
atividades contidas no capítulo do que com o apontamento do tema abordado, o que
torna praticamente impossível realizar uma relação temática entre as atividades. O
título do capítulo 2, por exemplo, é "Pentacordes Maiores, Construindo Escalas
Maiores, Tríades Maiores, Colcheia, Harmonização, Tipos de Toques no Teclado,
Uso do Pedal, Repertório, Atividades de Musicalização, e Estudos de Técnica"19.
Acredita-se, que a organização de temas claros, como acontece no AGP, no qual
todas as atividades do capítulo estão ligadas ao tema principal, seja mais eficaz,
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pois organiza o raciocínio, possibilitando fazer a correlação de um mesmo conceito
em diferentes atividades.
Dentro das atividades do capítulo 2, os autores desenvolvem o conceito dos
pentacordes maiores, porém não é apresentado nenhum exercício com este tema.
Os pentacordes são dispostos como instrução dos dedilhados a serem utilizados
para execução das peças de leitura e repertório.
No decorrer do capítulo é feita uma pequena introdução a escalas maiores,
bem como a algumas tríades maiores. Basicamente, o KM trabalha com quatro
tríades maiores de referência – Dó, Sol, Fá, e Ré – e com elas desenvolve os
pentacordes até as escalas completas. As escalas foram disponibilizadas para
serem tocadas apenas em uma oitava.
Verifica-se, assim, que todos os exercícios de leitura, harmonização,
transposição, acompanhamento e repertório solo são desenvolvidos em sua grande
maioria a partir dessas tonalidades mencionadas acima, com apenas duas
exceções: uma em um exercício de leitura no qual é solicitada a transposição para o
pentacorde de Si bemol, e outra em uma peça de acompanhamento, apresentada na
tonalidade Si bemol. Importante ressaltar a especial atenção que os autores tiveram
com o pedal, disponibilizando exercícios com diferentes maneiras para seu uso.
O nível de desafio vai aumentando com a inserção de novas figuras rítmicas e
articulações, e também com a diferenciação de toques entre legato e staccato.
Abaixo uma peça de repertório solo deste capítulo:

Exemplo 47. KM, p. 70. peça de repertório Touches Blanches de Tony Caramia.
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No terceiro capítulo, os autores apresentam os outros pentacordes não
trabalhados nos capítulos anteriores. Aqui, são apresentados exercícios de técnica
com pentacordes, atingindo todas as tonalidades maiores. Outro assunto
desenvolvido são as escalas maiores, porém a formação e execução propriamente
dita de todas as escalas somente são apresentadas nos capítulos posteriores. Neste
capítulo, os autores utilizam do tema escala e disponibilizam peças em que a escala
está disposta entre as duas mãos. Outro item iniciado neste momento é a noção de
tônica e dominante, sendo apresentados alguns exercícios de progressão de
acordes com este foco (Ex. 48). O item transposição é feito a partir dos pentacordes
e em cada exercício é trabalhada uma tonalidade diferente.

Exemplo 48. KM, p. 118. Exercícios de tônica e dominante.

Nas obras de repertório solo, já existem mudanças de posição de mão e
alguns saltos, estendendo os recursos técnicos do aluno, assim como execução de
sextas, sétimas e oitavas.
No quarto capítulo, um dos assuntos trabalhados é Pentacordes em Modo
Menor. Aqui também não é apresentado nenhum exercício com este tema. Os
pentacordes servem de base para as composições apresentadas. O método, neste
ponto, também passa a utilizar o compasso composto e peças com figuras rítmicas
mais elaboradas. Outro conceito introduzido é o acorde de subdominante. Ao final
do quarto capítulo, é apresentado um exercício de técnica com arpejos.
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Exemplo 49. KM, p. 167. Exercícios de técnica - acordes em bloco e arpejos.

No capítulo cinco, inicia-se o segundo semestre e percebe-se uma maior
atenção com acordes e com o uso de cifras. Um dos assuntos enfatizados neste
capítulo é a inversão de acordes. Outros elementos trabalhados, ainda, são as
tercinas e as síncopes.
Em tal capítulo as obras de repertório solo passam a ser não somente
arranjos dos autores, mas também peças de compositores consagrados como
Haydn, Lully e outros. É realizada, também, uma maior abordagem em exercícios de
técnica. Esta seção é dedicada especialmente à passagem de polegar para
execução de arpejos em várias tonalidades, maiores e menores (Ex. 50).

Exemplo 50. KM, p. 214. Exercício de técnica - Passagem de polegar em arpejos.
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No sexto capítulo, o método continua a explorar outros tipos de acordes como
de segundo e terceiro graus, aumentados e diminutos. Desta forma, ocorre um
aumento significativo na quantidade de exercícios de harmonização, sendo estes
destinados à colocação das cifras em uma obra já escrita ou mesmo a completar o
acompanhamento da melodia a partir de uma cifra já fornecida (Ex. 51). Outros
exercícios explorados neste capítulo são peças com escalas cromáticas, de tons
inteiros e escala blues.

Exemplo 51. KM, p. 222. Exercícios de harmonização com cifras.

Ainda neste capítulo, os duetos começam a ser dispostos de maneira a que
dois estudantes possam tocar juntos sem a participação do professor, já que ambas
as partes são equivalentes em níveis de dificuldade.
No capítulo sete, os autores já trabalham com uma escrita mais avançada,
sendo encontrados vários tipos de acordes, compassos compostos, acordes em
ambas as mãos e figuras rítmicas mais elaboradas. São trabalhadas também
escalas menores, harmônica, melódica e natural. Uma das peças de repertório solo
é a canção St. Louis Blues de W.C Handy, arranjada por Geoffrey Haydon, na qual é
possível perceber a utilização de acordes, com bastante mudança de posições da
mão direita e um baixo em movimento na mão esquerda (Ex. 52).
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Exemplo 52. KM, p.284. Peça de repertório solo, St. Louis Blues - Mudança de posição de mão com acordes.

No oitavo e último capítulo, o KM trabalha com acordes maiores e menores
com sétima, bem como modos eclisiásticos. Várias pequenas obras nos diferentes
modos são introduzidas juntamente com alguns exercícios de harmonização e
acompanhamento. Em anexo, os autores apresentam uma série de obras contendo
apenas a melodia e cifras de repertório convencional, que constituem uma
ferramenta muito útil para professores de cursos de educação musical em escolas.

Exemplo 53. KM, p. 319. Peça modal The Drunken Sailor de Chantey com arr. de J. Lyke.
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Com a conclusão do oitavo capítulo do KM, chega-se ao fim do que seria o
primeiro ano de um curso de piano complementar nos EUA.
Como pode ser percebido, trata-se de método bastante completo, se
considerada a finalidade de utilização em cursos de piano em grupo, pois os autores
direcionam especial atenção à cobertura de todas as habilidades funcionais. Apesar
de faltarem obras de repertório de conjunto, os autores utilizaram em diversos
momentos duetos e acompanhamentos, que são para serem tocados com o
professor ou em dois alunos. Assim, o item acompanhamento acabou sendo
trabalhado em todos os capítulos de forma bastante rica, tendo os autores dedicado
grande parte do método para esta função. Ferramentas novas são apresentadas a
cada tema, direcionando o aluno a executar novos padrões de acompanhamento a
cada capítulo.
Percebe-se bastante atenção com o desenvolvimento inicial da leitura, pois já
nos primeiros capítulos os autores oferecem vários exercícios focados no
desenvolvimento desta habilidade. Porém, pode ser notada uma falta de
continuidade no aprofundamento desta seção no decorrer do método, sendo
considerado que o desenvolvimento da leitura fica a cargo da execução das peças
fornecidas como de repertório solo. Acredita-se que a maneira pela qual o AGP
mantém em todos os capítulos seções dedicadas especialmente a cada habilidade
seja a mais adequada ao curso de piano em grupo, já que proporciona um trabalho
mais equilibrado, específico e direcionado.
Nota-se que o KM apresenta várias peças de repertório solo, que são em sua
maioria composições e arranjos de seus próprios autores, com poucas obras do
repertório convencional. Tais peças são organizadas de forma gradual que vão
aumentando a dificuldade a cada capítulo de maneira a acompanhar o
desenvolvimento do aluno. O método traz maior quantidade de obras de repertório
solo, sendo possível afirmar que são de nível um pouco mais avançado do que
aquelas presentes no AGP. No entanto, fica comprometida uma comparação neste
quesito já que não se crê ser possível praticar esta quantidade de obras durante o
curso, conforme já mencionado.
O item transposição é disponibilizado de forma bastante parecida ao que
acontece no AGP: no início são utilizados pequenos exercícios inicialmente
transpostos através do uso pentacordes. Já nos capítulos mais avançados, a
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transposição de faz de forma intervalar. Em todos os capítulos, o KM mantém um
padrão de 7 a 8 exercícios de transposição.
A harmonização é trabalhada de forma paulatina, iniciando com tríades
simples, às quais posteriormente se acrescenta a noção de tônica e dominante,
sendo nos capítulos seguintes acrescentados outros acordes. Outros exercícios com
base em cifras são também oferecidos. Nesta função, o AGP trabalha de forma mais
organizada já que inicia esta atividade primeiramente apenas com a fundamental,
depois quintas e finalmente tríades. Novos recursos são apenas acrescentados à
medida que o método progride.
O item improvisação é apresentado no final de cada capítulo no método KM.
Há apenas um exercício por capítulo, o que faz um total de oito exercícios de
improvisação. É possível afirmar que este é um dos pontos fracos do método, já que
os exercícios são pequenos e em pouca quantidade, além do fato dos enunciados
serem muito abrangentes e não direcionarem a improvisação, o que dificulta sua
realização. Neste caso, os exercícios presentes no AGP são muito mais focados em
assuntos específicos, desenvolvendo novos elementos em cada exercício.
Acredita-se que, em termos gerais, o KM bem prepara o aluno de graduação
nas funções básicas do piano. O método disponibiliza uma grande variedade de
exercícios, no entanto, pode ser apontado como ponto desfavorável o fato de que
sua ordenação não deixa claro o equilíbrio que deve haver entre as atividades em
classe. Para muitos, isto pode ser uma vantagem, já que propicia maior liberdade ao
professor na elaboração de suas aulas. Por outro lado, este fator pode ser encarado
como um aspecto complicador, pois acredita-se que a finalidade de um método é
justamente prever especificamente as atividades que serão dadas em classe,
especialmente para aulas em grupo, nas quais a programação de cada aula é um
fator de grande relevância para seu sucesso. Sob esse ponto de vista, o AGP pode
ser considerado mais bem elaborado.

2.4. COMTEMPORARY CLASS PIANO
"

O método Contemporary Class Piano20 é também bastante utilizado nos
cursos de piano complementar nos EUA, encontrando-se atualmente em sua sexta
edição. A autora, Dra. Elyse Mach (2008), é coordenadora dos programas de piano
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e pedagogia do piano na Northeastern Illinois University, localizada na cidade de
Chicago – EUA, e possui uma extensa lista de publicações sobre pedagogia do
piano.
O método é disposto em apenas um volume de 604 páginas. Os seus seis
capítulos contêm aproximadamente 90 páginas cada e são dispostos da seguinte
maneira: 1 – elementos básicos do teclado; 2 – pentacordes; 3 – peças de fácil
acompanhamento; 4 – tonalidade e atonalidade; 5 – cifras; e 6 - 31 peças clássicas.
A autora cobre todas as habilidades funcionais do piano, e dispõe os capítulos
de forma a dar liberdade ao professor, cabendo a ele ordenar as temáticas e
balancear a quantidade de exercícios a serem trabalhados em seu curso, de
maneira semelhante ao que ocorre no KM. Tal característica, conforme já
mencionado, é considerada por este autor como uma desvantagem em relação à
organização adotada no AGP.
A proposta de syllabus da editora, que pode ser encontrada no site
www.uop.com/comtemporaryclass, sugere o uso do método em um total de quarenta
e cinco semanas, o que equivaleria a três semestres, já que os cursos universitários
possuem em média quinze semanas de duração. Segundo esta sugestão de
organização, cada semana comportaria três aulas. Outra possibilidade seria a
utilização do método por quatro semestres, com duas aulas semanais, o que, digase, é o mais comum de ser encontrado nas universidades dos EUA, conforme já
mencionado anteriormente.
O método CCP inicia o aluno na leitura e trabalha de maneira a contemplar
mesmo um aluno que seja leigo em música. Com este propósito, as primeiras lições
são escritas sem a notação completa, mas apenas com ritmo, sendo, aos poucos,
inseridas as notas. Neste processo, o método trabalha bastante com as claves em
separado e, posteriormente, já com as duas claves.
Além disso, o CCP apresenta vários pequenos exercícios de forma
monofônica, com a finalidade de serem tocados com as duas mãos (Ex. 54). Por
esta razão, o primeiro capítulo inteiro e quase metade do segundo são dispostos de
maneira a que todos os exercícios sejam executados com o acompanhamento do
professor.
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acompanhamento e repertório de dueto são bastante acessíveis, podendo o aluno
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executá-los quase que em leitura à primeira vista e, gradualmente, novos desafios
vão sendo acrescentados.

Exemplo 54. CCP, p. 32. Peça monofônica para execução com as mãos alternadas.

Somente na metade do segundo capítulo é que o aluno passa a executar
pequenas peças sozinho. Tal fato pode ser considerado positivo, já que é importante
a utilização do acompanhamento do professor para que proporcione ao aluno
iniciante segurança rítmica. Por outro lado, o método não apresenta peças de
repertório solo, o que pode ser considerada uma grande desvantagem na direção de
aquisição desta segurança. Isso porque ela advém também do fato de o aluno ter
oportunidade de tocar sozinho desde o início do contato com o instrumento, o que
ocorre muito pouco nos primeiros capítulos.
O primeiro exercício de improvisação apresentado pelo método é baseado na
escala pentatônica formada pelas teclas pretas do piano (Ex. 55). São fornecidos
três tipos de acompanhamentos para que o aluno inicie seu exercício dentro da
sequência I - IV - V em forma de um blues de doze compassos na mão esquerda.
Outros exercícios de improvisação são trabalhados a partir das teclas brancas,
segundo o mesmo padrão. Há, ainda, um exercício que utiliza uma improvisação
com notação moderna, no qual a autora faz uso de clusters, glissandi e até toques
percurtidos na madeira do piano.
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Exemplo 55. CCP, p. 57. Exercício de improvisação nas teclas pretas.

No CCP, o primeiro exercício de harmonização consiste em quatro pequenas
melodias, que estão dispostas a fim de que sejam harmonizadas através do uso de
quintas paralelas que preenchem a tessitura.
Diferentemente do AGP, o CCP desenvolve a metodologia do ensino do piano
a fim de que possa ser utilizado também por leigos. Com esta finalidade, são
disponibilizados pequenos solfejos e leituras rítmicas durante o primeiro capítulo.
Um ponto bastante forte do CCP são as peças de repertório de conjunto. O
método disponibiliza uma variedade de pequenas peças com formações que vão
desde duas até oito partes, sendo estas bastante acessíveis para serem utilizadas já
no primeiro capítulo com alunos iniciantes. Vale mencionar que estes arranjos
utilizam, muitas vezes, uma notação contemporânea, como se pode verificar no
exemplo abaixo:
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Exemplo 56. CCP, p. 80. Peça de repertório em conjunto com escrita moderna.

É no segundo capítulo que o CCP desenvolve o tema pentacordes maiores,
percorrendo várias tonalidades com pequenas peças com essas características. Na
sessão de exercícios técnicos, a autora passa pelos pentacordes de todas as
tonalidades, bem como inicia também a formação de tríades maiores e menores. A
partir deste momento, já ocorre a utilização de peças de repertório solo sem o
acompanhamento do professor.
Alguns pequenos exercícios de transposição são trabalhados a partir dos
pentacordes. Também ocorre a utilização de cifras e apresentação de acordes de
dominante com sétima.
Assim como no AGP, todas as peças contidas no método vêm gravadas no
CD que o acompanha, o que, conforme já explicitado anteriormente, considera-se
um ponto negativo.
Ainda no segundo capítulo, a autora aborda a progressão I - IV 6/4 - I - V 6/5 I, através de um exercício que trabalha esta progressão em todas as tonalidades.
Estes exercícios são também formatados como acompanhamento utilizando as duas
mãos na execução da progressão.
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Exemplo 57. CCP, p. 161. Progressão I - IV 6/4 - I - V 6/5 - I em várias tonalidades.

Ao final do capítulo 2, depois de explorar bastante os pentacordes, o CCP
passa a trabalhar com mais de um pentacorde em cada peça. Vale acrescentar que
até então as peças trabalhadas foram de autoria da própria autora e a partir deste
momento é apresentado um repertório convencional de autores consagrados como
Kabalevisky, Bartok e outros.
No que concerne à improvisação, percebe-se um trabalho contínuo com
utilização do blues. São apresentados vários modelos de exercícios que exploram a
harmonia I - IV - V, com acordes e escalas, além de padrões de acompanhamento
neste estilo. Nesta mesma direção, a autora apresenta um quadro de acordes I - IV V, em todas as tonalidades maiores, e apresenta o exercício de improvisação no
padrão de blues em doze compassos.
O CCP também apresenta pequenas peças em estilo de blues que fornecem
modelos de como desenvolver o fraseado durante uma improvisação nesta
modalidade. Dessa forma, o aluno pode utilizar estes exemplos durante a sua
improvisação. Segue abaixo um exemplo de peça em estilo blues.
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Exemplo 58. CCP, p. 200. Exemplo de peças em blues I- IV - V de 12 compassos.

No terceiro capítulo, inicia-se o trabalho com a formação de escalas maiores.
Primeiramente, o exercício consiste na execução das escalas em uma oitava
utilizando as duas mãos (Ex. 59). Em seguida, é desenvolvido o dedilhado das
escalas maiores em todas as tonalidades ainda em apenas uma oitava. A autora
também disponibiliza uma imagem do teclado na figura, conforme o Ex. 60. Somente
mais adiante, é apresentado um exercício que consiste na execução das escalas em
mais de duas oitavas, mas em bloco (Ex. 61). Importante salientar que a autora,
aqui, não distingue o uso de escalas cuja tônica se encontra em uma tecla preta,
apresentando-as no mesmo bloco relativo ao assunto escala. Neste caso, caberá
também ao professor delimitar estas atividades em sala de aula.
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Exemplo 59. CCP, p. 259. Exercício de escala utilizando as duas mãos.

"

Exemplo 60. CCP, p. 265. Escalas com as duas mãos em uma oitava.

Exemplo 61. CCP, p. 269. Exercício de escala em bloco com duas oitavas.
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As peças de repertório solo deste capítulo deixam o aluno bem mais
independente,
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articulações e toques. Importante salientar que a autora insere cifras em quase
todas as peças no decorrer do método, o que certamente estimula uma maior
familiarização com o uso destas (Ex. 62).

Exemplo 62. CCP, p. 277. Peça de repertório It Came Upon the Midnight Clear de Richard Willis.

A autora apresenta, ainda neste capítulo, uma série de padrões de
acompanhamentos com acordes quebrados. Para a utilização destes, algumas
pequenas peças são apresentadas, escritas apenas com uma linha destinada à mão
direita, enquanto a mão esquerda deve executar o acompanhamento através dos
padrões fornecidos baseando-se nas cifras.
Também neste capítulo, a autora continua o trabalho com tipos de padrões de
acompanhamento em blues e acrescenta-os nos exercícios de improvisação.
No quarto capítulo, o CCP apresenta as escalas menores e também diversas
pequenas peças explorando várias tonalidades menores. Dando sequência, outras
escalas são trabalhadas como a cromática, de tons inteiros e também em modos. O
método vai, assim, saindo um pouco da tonalidade, já explorando inicialmente
algumas peças em bitonalidade, atonalidade, com notação moderna e efeitos
percussivos. Trata-se de seção bastante interessante já que se mostra como um
diferencial em relação aos outros métodos. No exemplo abaixo, segue a peça bitonal
Pomp de Vincent Persichetti, que está escrita na tonalidade de Lá maior na mão
direita e de Dó maior na esquerda (Ex. 63). Outro exemplo é a peça The Cathedral
"
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in the Snow de David Duke, que consiste em obra sem indicação de compasso
composta em harmonia quartal (Ex. 64).

Exemplo 63. CCP, p. 443. Peça bitonal - Pomp de Vincent Persichetti.

Exemplo 64. CCP, p. 451. Peça em harmonia quartal - The Cathedral in the Snow.
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O quinto capítulo é baseado inteiramente no desenvolvimento do aluno no
trabalho com as cifras, já que o título do capítulo leva este nome. O trabalho aqui
consiste na utilização de todos os tipos de acompanhamento já vistos nos capítulos
anteriores para a realização das cifras. Desse modo, todas as peças contidas neste
capítulo são dispostas sem a parte da mão esquerda, cabendo ao aluno desenvolver
seu acompanhamento a partir das cifras.

Exemplo 65. CCP, p. 497. Peça com cifras sem a pauta da mão esquerda - Waltzing Matilda.

No sexto capítulo, o CCP apresenta trinta e uma peças clássicas de vários
estilos e períodos, de diferentes graus de dificuldade, dando como encerradas as
atividades de exercícios do método. Importante ressaltar também que, ao final dos
cinco capítulos, é apresentada uma pequena lista de repertório de apoio a ser
utilizada como trabalho extra-classe do método.
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Exemplo 66. CCP, p. 533. Peça no. 8 do sexto capítulo Gypsy Dance de J. Haydn.

Ao analisar o CCP, é possível perceber que se trata de um material que
trabalha todas as habilidades funcionais do piano. Dois pontos fortes podem ser
relatados: o primeiro, que é o trabalho desenvolvido com improvisação em blues,
fazendo com que o aluno desde o primeiro capítulo se familiarize com a execução
de cifras; e o segundo, que é a utilização de peças de repertório solo com escrita
contemporânea, o que estimula o aluno à familiarização com outras linguagens.
No entanto, no que diz respeito às peças de repertório solo tonais, pode ser
afirmado que são de um nível um pouco inferior em termos de desafios
proporcionados ao aluno. Se levado em conta o curso de dois anos, tal como é
trabalhado nos EUA, as peças que pela disposição do método são destinadas ao
terceiro ou quarto semestres no CCP, são do nível do segundo semestre no AGP. É
o que ocorre, por exemplo, com o Estudo de Ludwig Schytte ou mesmo com The
Bear de Vladmir Rebikov, que, pela disposição do material, estaria no quarto
semestre no CCP, na metade do segundo no KM e no final do segundo no AGP.
Um fator que pode ser considerado como um ponto negativo do presente
método é a ordenação dos capítulos com relação aos temas apresentados. Isso
porque são muito amplos, envolvendo o estudo de várias temáticas em cada um
deles, semelhante ao que ocorre no KM. No AGP, ao contrário, os autores
disponibilizam um capítulo por semana com uma temática focada em cada um.
Dessa forma, até mesmo as revisões que são feitas ao final de cada capítulo contêm
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menos assuntos, o que permite uma melhor retenção dos exercícios trabalhados em
cada unidade.
Assim como o KM, o CCP não deixa claro a sequência em que as atividades
devem ser utilizadas em sala de aula. O método apenas lista uma série de peças de
repertório solo, cabendo ao professor escolher e programar a sua aula. O
planejamento de aula, syllabus, apresentado pela editora também não condiz com o
planejamento de um curso de graduação, uma vez que se faz necessário um
planejamento específico de cada professor, para que a utilização do material
supracitado seja satisfatória. Acredita-se que este fator seja de extrema importância
para o sucesso da aplicação do método em sala de aula, o que não é totalmente
satisfeito também com o método CCP.

2.5. PIANO FOR DEVELOPING MUSICIAN
"
"

O método Piano for Developing Musician21 (HILLEY e OLSON, 2006) é de
autoria de uma das maiores autoridades no piano em grupo, já mencionada em
capítulos anteriores, a professora Dr. Martha Hilley da Universidade de Texas –
Austin, com a co-autoria do compositor Lynn Freeman Olson. Encontra-se em sua
sexta edição, sendo utilizado em diversas universidades americanas nos cursos de
piano complementar em grupo.
É disposto em apenas um volume, que deve ser utilizado nos dois anos do
curso. Os seus 14 capítulos são divididos de tal forma que 8 deles são destinados à
cobertura dos dois primeiros semestres (quatro capítulos por semestre), e 6 são
voltados aos dois últimos semestres (sendo três capítulos para cada um).
O PDM é organizado em uma estrutura parecida à encontrada no AGP, onde
os capítulos são divididos em cada habilidade funcional e estas atividades seguem a
mesma temática da unidade. No entanto, a diferença aqui apresentada está na
maior quantidade de atividades de cada capítulo, se comparado ao AGP. Aqui, os
capítulos são organizados de forma a cobrir um mês de aula ou mais.
A autora inicia o método com um capítulo preliminar, no qual apresenta bases
de teoria musical e do piano. Neste primeiro momento, o método na iniciação ao
piano e no desenvolvimento da leitura, apresentando vários pequenos exercícios
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
21

Utilizou-se as iniciais PDM para se referir ao método Piano for Developing Musician
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básicos para serem lidos à primeira vista. É abordado o desenvolvimento da leitura
de forma intervalar, o que faz com que o aluno se familiarize com esta referência
entre as notas.
No primeiro capítulo, a autora traz pequenas peças que trabalham
exclusivamente com intervalos melódicos de segunda ou terça, nas quais não se
exige nenhuma mudança de posição de mão. Juntamente com esses pequenos
exercícios, o método trabalha bastante com leituras rítmicas de coordenação para as
duas mãos.
O primeiro exercício de harmonização é disposto de modo que o aluno deve
apenas completar uma pequena melodia com o uso de quintas paralelas, podendo
estas ser em bloco ou quebradas. O exercício de improvisação é organizado em
forma de pergunta e resposta, sendo fornecidos dois compassos com uma idéia,
devendo o aluno completar os outros dois compassos com sua versão. Também é
utilizada, aqui, a escala pentatônica, baseada nas teclas pretas do piano.
Já neste primeiro capítulo, são apresentadas duas peças de repertório de
conjunto. A primeira é inteiramente percussiva, tratando-se de uma leitura rítmica em
grupo. A segunda, por sua vez, é um arranjo bastante interessante, em que suas
seis partes são totalmente acessíveis ao aluno iniciante, uma vez que não
apresentam mudança de posição de mão e soam agradavelmente (Ex. 67).

Exemplo 67. PDM, p. 36. Peça de repertório em grupo Hoo Doo de L. Olson.
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O segundo capítulo trata do tema pentacorde, sendo que todos os exercícios
são formatados utilizando-se apenas uma posição de mão em cada. Nas peças de
repertório de conjunto, são misturadas as notas ao piano com sons de palma,
podendo o aluno participar de maneira lúdica.
O exercício de improvisação fornece as notas dispostas no pentagrama,
porém sem as figuras rítmicas, cabendo ao aluno elaborar o seu ritmo para
realização de seu improviso.

Exemplo 68. PDM, p. 58. Improviso - peça com figuras livres - Inner View de L. Olson.

No terceiro capítulo, são apresentados pequenos exercícios com acordes
maiores e menores, visto que o tema do capítulo é "Tríades na posição
fundamental". Desta forma, o PDM explora alguns tipos de acompanhamentos a
partir dessas tríades e apresenta a noção de tônica – dominante, solicitando que
esses exercícios sejam transpostos para algumas tonalidades.
As peças de repertório solo não são necessariamente ligadas ao tema do
capítulo. Nesta seção, as peças After the Rain (Ex.69), de Olson, assim como a
Questioning, de Montaine já trabalham com a noção de atonalidade. Importante
salientar que, pela disposição desta peça no método, o aluno se encontra no
primeiro semestre do curso.
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Exemplo 69. PDM, p. 79. Peça atonal de repertório After the Rain de L. Olson.

"

No capítulo quatro, ocorre uma espécie de revisão das temáticas já
apresentadas anteriormente e nota-se um aprofundamento nos desafios técnicos e
interpretativos das atividades. Nesta direção, o PDM apresenta pequenos exercícios
com as progressões de I - IV - I - V - I para várias tonalidades e também o acorde de
dominante com sétima.

Exemplo 70. PDM, p. 94. Exercício de progressão de acordes.

Neste capítulo, são desenvolvidos uma série de exercícios com cifras,
explorando alguns padrões de acompanhamento para que o aluno se desenvolva a
partir deles. As peças de repertório solo, por sua vez, também passam a contar com
autores consagrados como Gurlitt, Kabalevsky, Bartok e outros. Uma vez que, até
então as peças era em sua maioria de Olson.
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Com o capítulo cinco, inicia-se o segundo semestre. Aqui, a autora passa a
utilizar os pentacordes com tonalidade cuja tônica se encontra em tecla preta.
Um ponto de destaque neste capítulo é o trabalho feito com o item
harmonização. Após percorrer algumas explicações e demonstrações sobre
inversão de acordes, a autora dispõe as inversões em forma de coral para serem
executadas. Logo após, dez exercícios de harmonização são apresentados.
Outro ponto que merece destaque é a peça de repertório de conjunto Jingle,
Jangle, Jingle de Lilley, arranjada por Olson, que tem seis partes e já é bem extensa,
contendo três folhas, e com uma escrita um pouco mais elaborada para um aluno
deste nível (Ex. 71). Há também a peça Gypsy Melody de Kodaly, que se mostra
bastante acessível ao aluno, mas com uma abordagem modal e várias mudanças de
compasso.

Exemplo 71. PDM, p. 158. Peça de repertório em grupo Jingle, Jangle, Jingle de Lilley arr. Olson.

No capítulo sete, são apresentadas mais peças de repertório solo do
que nos outros capítulos. Merece destaque a peça In Row and Mode, de David
Feinberg, composta em série de doze notas. A autora não oferece explicações sobre
serialismo no método, mas apresenta um artigo sobre o tema no site do livro. Esta
peça alterna entre dodecafônica e modal criando um contraste de ambientes.
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Exemplo 72. PDM, p. 188. Peça de repertório dodecafônica - In Row Mode de David Feinberg.

No oitavo capítulo, pela primeira vez, é trabalhado o tema de modos menores.
São apresentadas, aqui, as tríades e também desenvolvidas algumas progressões
com acordes menores. O modo menor é bastante trabalhado neste capítulo, estando
presente na maioria das peças de repertório solo e de conjunto.
No décimo capítulo, a autora apresenta uma revisão de escalas menores e
trabalha também com dominantes secundárias e algumas novas formas de
acompanhamentos. Estas últimas estão dispostas em pequenos exercícios,
sugerindo acordes quebrados, em bloco ou mesmo com as duas mãos
acompanhando.
Neste capítulo, percebe-se uma maior quantidade de peças apresentadas e
uma menor quantidade de exercícios. O PDM usa pequenos trechos de quartetos de
cordas ou duos, os quais estão dispostos em diferentes claves, incluindo a clave de
Dó da parte da viola. Tal fato não foi encontrado em nenhum dos outros métodos.
Em alguns exercícios de harmonização, a autora não fornece cifra e apenas a
melodia é apresentada, cabendo ao aluno cifrar e montar o acompanhamento de
acordo com a indicação. São oferecidos ao todo sete exercícios.
Merece destaque o exercício de acompanhamento do capítulo 12, no qual é
fornecida uma sequência de cifras e o aluno as executa de acordo com sua
criatividade, baseando-se nos exercícios de acompanhamentos já trabalhados.
Outra atividade de destaque é a de repertório em grupo, na qual são apresentados
vários arranjos, em especial o da Flauta Mágica de Mozart.
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Exemplo 73. PDM, p. 310. Peça de repertório em grupo A Flauta Mágica de Mozart.

No capítulo 13, são trabalhados acordes alterados e emprestados, bem como
um pouco mais de leitura de partes de trio de cordas com três claves. Importante
salientar que a leitura em clave de Dó é um diferencial de todos os métodos
analisados nesta pesquisa. Ainda neste capítulo são apresentadas ao aluno,
também, peças um pouco mais elaboradas de repertório solo e de conjunto.
O ultimo capítulo, dedicado ao tema "Acordes alterados com sétima e
harmonias estendidas", apresenta peças destinadas à realização das cifras. Nelas, é
apresentada apenas a melodia da mão direita, devendo a mão esquerda ser
desmembrada através das cifras.
Pode-se concluir a partir da análise feita que se trata de um método bem
elaborado ao uso em cursos de piano em grupo. O ponto de destaque do método é
certamente a apresentação de obras do compositor Lynn Olson, que, além de serem
atraentes, são pedagogicamente muito ricas, pois aparentam ser muito mais
complexas do que realmente são. O compositor sabe explorar muito bem os efeitos
do piano e suas composições enriquecem o PDM.
Assim como o AGP, o PDM é organizado de maneira cíclica, apresentando
em cada capítulo sempre um tópico a ser explorado e discutido e todas as funções
básicas do piano. Os exercícios e peças são compatíveis com o nivelamento do
aluno no decorrer das lições.
A estrutura dos capítulos contém sempre quatro ou cinco peças de repertório
solo, quatro peças de leitura, duas ou três peças destinadas à transposição, três ou
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quatro exercícios de improvisação, uma seção destinada à técnica, dois ou três
repertórios de conjuntos e um exercício de composição.
Mesmo apresentando a supramencionada organização cíclica, sua aplicação
se mostra bastante livre ao professor, o que se deve principalmente ao tamanho dos
capítulos, que cobrem aproximadamente um mês de aula.

No que diz respeito ao

nível das peças, o PDM é um pouco inferior ao AGP. Pode ser citado como exemplo
demonstrativo desta conclusão o Estudo de Gurlitt, que se encontra no capítulo 10,
ou seja, apenas no segundo ano de estudo. No AGP, a mesma peça se encontra na
unidade 10, equivalente à décima semana de aula. Outro exemplo é o já
mencionado Estudo do Schytte, que no PDM se encontra na unidade 8, o que seria
equivalente ao último mês do primeiro ano. No AGP, por sua vez, tal obra se
encontra na unidade 16, ou seja, ainda no início do segundo semestre na terceira
semana de aula.

2.6. PIANOLAB: AN INTRODUCTION TO CLASS PIANO
"

O Pianolab é de autoria de Carolynn A. Lindeman (2008), que é uma grande
educadora, professora da Universidade Estadual de São Francisco e autora de
vários títulos, entre os quais se incluem Piano Advantage: Concise Introduction for
Beginers e The Musical Classroom.
O método tem apenas um volume de 344 páginas e é organizado em dez
capítulos, com três unidades cada. Destina-se à utilização de uma unidade por
semana, cobrindo, portanto, 30 semanas, o que representam dois semestres de
curso.
No capítulo um, há uma introdução bastante extensa sobre teoria musical,
que inclui a localização das notas no piano e exercícios nas teclas pretas e brancas
com esta finalidade. Há o uso do recurso da improvisação com teclas pretas, nos
moldes dos outros métodos já analisados, devendo o instrutor executar um
acompanhamento enquanto o aluno explora o piano.
Na segunda unidade, inicia-se a leitura na pauta, com uma apresentação de
todas as notas ao piano e introdução à leitura de clave de Sol e Fá, bem como
conceitos de compasso e ritmo. Pequenos exercícios de leitura são apresentados
para que o aluno treine a leitura em ambas as claves em mãos separadas. Como
"

B>A"

"

pode ser percebido, o Pianolab apresenta uma grande ênfase nas atividades de
iniciação, o que leva à entender que o método é destinado também à alunos leigos
em música.
Em todo o método, mesmo a partir deste ponto, estimulam-se exercícios de
composição, tal como o apresentado na unidade 3 do segundo capítulo, no qual é
sugerida uma estrutura rítmica para que o aluno monte sua composição com teclas
pretas a partir dela.
No terceiro capítulo, a autora aborda o tema intervalos e faz também uma
introdução ao pentacorde nas tonalidades de Sol, Ré, Lá e Fá maior. Nestas
tonalidades, é introduzido o conceito de transposição.
Outra tema abordado ainda no capítulo 3 é acordes e cifras, o que ocorre com
cifras de Dó (C) e Sol (G), apresentando-se pequenas melodias com estes dois
acordes que devem ser executados em bloco. Importante ressaltar que no decorrer
do método, são apresentadas várias leituras rítmicas que acompanham o nível das
lições ao piano. No capítulo 5, são introduzidas as tríades menores nas tonalidades
cuja tônica se encontra em tecla branca e são disponibilizados vários exercícios
sobre este assunto.

Exemplo 74. PIANOLAB, p. 102. Exercício de tríades maiores e menores.

No capítulo 6, são introduzidas escalas maiores, que são trabalhadas nas
tonalidades de Dó, Sol e Ré. O Pianolab também explica como se dá a formação
das tonalidades maiores, apresentando o embasamento teórico de como são
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constituídas as armaduras de claves. No exercício de composição deste capítulo, é
apresentada uma progressão harmônica na qual o aluno compõe sua peça a partir
destes acordes, utilizando ainda todos os recursos que ele já aprendeu até este
momento. A autora fornece várias diretrizes de como a composição deve ser
elaborada, além de solicitar que o aluno escreva a composição para ser
compartilhada com os outros alunos em classe.
No sétimo capítulo, o tema é "Acordes Primários e Blues de Doze
Compassos. Aqui, também, inicia-se o trabalho com pequenos exercícios de arpejos
através de pequenos estudos que são baseados na estrutura de blues de doze
compassos. É apresentado ao aluno o efeito de blues causado pelo uso da terça,
alternando entre maior e menor, desenvolvido nas tonalidades de Dó, Ré e Fá
maior.

Exemplo 75. PIANOLAB, p. 150. Peça de repertório Plain Blues.

O primeiro exercício de harmonização acontece no oitavo capítulo, logo após
o método percorrer e aprofundar o tema dos acordes. Neste capítulo, a autora
apresenta uma série de exercícios com acordes, e inversões destes. Percebe-se
que a intenção aqui é introduzir o aluno ao uso das cifras, que já vem sendo
utilizadas de forma tímida, mas que agora passam a ser a principal atenção do
capítulo. No exercício de harmonização, o aluno deve completar o acompanhamento
de pequenas melodias com o uso de três acordes: tônica, subdominante e
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dominante (Ex. 76). Por fim, ainda neste capítulo, outros exercícios de harmonização
são fornecidos com o mesmo intuito, mas com a utilização de inversões de acordes.

Exemplo 76. PIANOLAB, p. 188. Exercício de harmonização.

O Pianolab apresenta vários pequenos exercícios para o desenvolvimento
técnico. Nestes, são trabalhadas escalas e arpejos (Ex. 77). Ainda no capítulo 8,
outros tipos de exercícios também são desenvolvidos, sendo um exemplo o primeiro
exercício do livro "O pianista Virtuoso" do Hanon, bem como um outro para o
desenvolvimento do baixo de Alberti (Ex. 78).

Exemplo 77. PIANOLAB, p. 194. Exercício de técnica em arpejos contrários.
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Exemplo 78. PIANOLAB, p. 194. Exercício de técnica para o baixo de Alberti.

No nono capítulo, o Pianolab introduz as escalas menores e acordes
primários menores. Aqui, há uma explicação de como se formar as escalas e as
tonalidades menores. Trata-se, portanto, de capítulo um pouco mais extenso que os
outros.
No décimo e último capítulo, o Pianolab explora a temática de outras escalas,
modos e tonalidades. São apresentados os modos eclesiásticos, assim como
pequenas peças explorando diferentes modos. Outros temas também são
apresentados, como a escala blues, a de tons inteiros, assim como o uso de
bitonalidade. Ocorre aqui, ainda, uma pequena introdução ao serialismo, com a
explicação do funcionamento e da forma pela qual é construído.
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Exemplo 79. PIANOLAB, p. 236. Peça em modo dórico Scarborough Fair - canção inglesa.

O exercício de composição deste capítulo propõe que seja composta uma
peça de série de 12 notas. Primeiramente, o aluno a constrói na partitura e em
seguida a executa a partir de sua escrita. Ao final do método, há uma seleção de 27
peças de repertório solo, entre as quais se pode encontrar obras dos gêneros blues
e jazz.
Na análise do PianoLab, percebe-se que o seu repertório solo encontra-se em
nível bastante inferior ao desenvolvido no AGP, ou mesmo nos outros métodos já
analisados anteriormente. Trata-se de pequenas peças de iniciação de autores
tradicionais como Bartok, Kabalevsky, Gurlitt, Mozart, Diabelli e outros. Isto
provavelmente acontece devido ao fato de que o Pianolab pode ser claramente
utilizado para um curso de piano em grupo na qual o aluno seja leigo em música, ou
seja, o método acaba prevendo um cenário diferente do que acontece nos cursos de
graduação em música.
Outros pontos fracos do PianoLab referem-se aos itens harmonização e
acompanhamento. Isso porque pouquíssimos exercícios de harmonização são
apresentados, e os que o são trabalham apenas com o uso de acordes em bloco.
Por sua vez, o item acompanhamento é igualmente pouco explorado.
A autora não utiliza atividade de improvisação, trabalhando somente com a
composição. A diferença neste caso consiste apenas no fato de que o aluno, além
de dever executar a sua criação, é requisitado também a escrever a composição na
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pauta musical. Algumas das progressões iniciais contidas nos exercícios de
composição no Pianolab podem ser encontradas nos outros métodos, porém como
atividades de improvisação. Mesmo assim, nas atividades um pouco mais
avançadas nota-se um grande cuidado da autora ao fazer uma ligação com as
outras atividades do capítulo ao qual o exercício se destina. Pode-se dizer, portanto,
que este é o ponto forte do PianoLab, pois claramente percebe-se um incentivo
grande para com este item. Vários exercícios interessantíssimos são propostos, o
que certamente estimula a criatividade do aluno, fazendo-o criar suas próprias
peças.

2.7. PIANO EM GRUPO: LIVRO DIDÁTICO PARA O ENSINO SUPERIOR
"

O recém lançado Piano em Grupo: Livro Didático para o Ensino Superior22 é
de autoria do Prof. Dr. Carlos Henrique Costa da Universidade Federal, de Goiás, e
da Profa. Dra. Simone Gorete Machado, do Departamento de Música da
Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto.
Os autores não deixam claro para qual duração de tempo o método foi
proposto, mas, partindo-se de uma análise da profundidade com que os temas são
abordados, acredita-se que seja inteiramente coberto em um semestre letivo. O
Método contém um único volume de 94 páginas, sendo que seus oito capítulos são
agrupadas por habilidades funcionais: 1 - Leitura; 2 - Escalas de cinco dedos; 3 Acordes e arpejos; 4 - Acompanhamento; 5 - Harmonização; 6 - Improvisação; 7 Transposição; 8 - Repertório. Todas as peças de leitura apresentadas são canções
folclóricas brasileiras.
Os autores fazem uma introdução a respeito de consciência corporal e
postura, bem como apresentam uma lista de sugestões gerais para estudo separado
em dois grupos, ou seja, uma lista com sugestões voltadas para novo repertório e
outras destinadas ao aperfeiçoamento de peças em estudo.
O primeiro capítulo trata do item leitura, que é separado pelos autores em
sete padrões: padrão de arpejos; padrão de escalas; padrão de intervalos; padrão
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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melódico; padrão rítmico; padrão rítmico e melódico e ostinato. O primeiro exercício
de leitura trabalha em clave de sol com intervalos harmônicos no primeiro
compasso. Já no segundo exercício, o mesmo intervalo é apresentado de forma
melódica, conforme ilustra o exemplo abaixo.

Exemplo 80. PGLD, p. 19. Primeiros exercícios de leitura.

Ainda na seção 1.1 os autores apresentam a melodia folclórica brasileira
Tengo, Tengo, Tengo, na qual o aluno deve tocar a melodia com a mão direita e o
professor o acompanhamento.
No subcapítulo 1.2, os autores fazem um espelho do capítulo anterior, uma
vez que agora utilizam exercícios em clave de fá e com ênfase na mão esquerda. A
canção folclórica Ôh Botucatú vem adicionada de um acompanhamento que deve
ser tocado pelo professor, enquanto o aluno executa o tema na mão esquerda
conforme o exemplo.

Exemplo 81. PGLD, p. 22. Exercício de leitura peça: Ôh Botucatú.
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Exemplo 82. PGLD, p. 22. Acompanhamento do professor da peça: Ôh Botucatú.
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No subcapítulo 1.3, o uso de um sistema com duas claves, de sol e de fá, é
apresentado pela primeira vez. Os autores disponibilizam 6 canções folclóricas com
diferentes abordagens, tanto monofônica com a melodia alternando entre as duas
mãos, quanto com acompanhamentos diversos, na mão esquerda e na direita. A
canção Fui Passar na Ponte, por exemplo, é apresentada em duas versões. Na
primeira, a peça está na tonalidade de sol maior e em forma monofônica, com a
melodia disposta nas duas mãos alternadamente. A segunda versão está na
tonalidade de mi maior, sendo que a melodia está disposta na mão esquerda
enquanto a mão direita faz um acompanhamento. Nesta fase, as peças não contêm
acompanhamento para o professor.

Exemplo 83. PGLD, p. 24. Leitura peça Fui Passar na Ponte - melodia na mão esquerda.

A segunda peça, Canção de Desafio, já apresenta melodia na mão direita e
acompanhamento na mão esquerda. Outras três pequenas peças estão contidas no
método: Melodias e Díades, Mãe Santíssima e Cantiga de Chamar o Vento. Neste
sub-capítulo, percebe-se como ponto positivo a preocupação dos autores em
disponibilizar peças folclóricas brasileiras. No entanto, tratando-se de um exercício
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de leitura para iniciantes, estes exercícios iniciais já apresentam um grau de
dificuldade bastante elevado. Isso porque neles já estão presentes melodias, bem
como acompanhamentos com figuras rítmicas bastante elaboradas.
Um exercício interessante apresentado é o de leitura por memorização, que
consiste em levar o aluno a ler um pequeno trecho, que pode ser um compasso ou
apenas a mão direita, sem, no entanto, tocá-lo ao piano. Após esta leitura, o aluno
deve tocar ao piano sem olhar a partitura. Trata-se de exercício que, além de
obviamente desenvolver a leitura, exige uma grande concentração, pois sem ela o
aluno não estará apto a memorizar o trecho e a executá-lo.
Os outros dois exercícios de leitura presentes no capítulo são dispostos na
forma de leitura coral. Os autores disponibilizam duas peças também folclóricas,
chamadas É hora e Minina, saia comigo. Mesmo tratando-se de peças avançadas
para um aluno iniciante, as mesmas utilizam um recurso interessante para tratar dos
princípios da leitura de peças coral, já que a explicação utilizada para esta seção é
bastante detalhada. O aluno já é instruído a ler os acordes pelas notas do baixo,
subindo até a soprano e devendo observar o encadeamento dos acordes durante a
movimentação dos intervalos.
No segundo capítulo, os autores tratam do tema Escala de cinco dedos, ou
seja, pentacordes maiores e menores. Nesta primeira abordagem, os autores
trabalham com quatro tonalidades maiores e menores – as de Dó, Ré, Fá e Lá
bemol –, mas trazem todos os pentacordes maiores e menores contidos no
apêndice. Para trabalhar este tema, os autores disponibilizam cinco pequenas peças
de repertório em grupo, com três partes, sendo estas excelentes exercícios para a
prática da leitura à primeira vista.
Um exercício bastante rico é o de vocalize, que é o último do capítulo de
leitura. Nele, os autores apresentam seis exemplos de vocalize para serem tocados
ao piano e deixam espaço para que o aluno desenvolva seu próprio exercício no fim.
Trata-se de uma questão importante para os alunos de piano em grupo, já que estes
necessitarão bastante deste recurso em sua prática musical.
O capítulo três trata do tema acordes e arpejos. Aqui, os autores abordam
logo no começo o conhecimento das tríades maiores, menores, aumentadas e
diminutas. Um elemento de memorização interessante utilizado neste método é o
das figuras de organização das teclas brancas e pretas em relação aos acordes
"

" B>?"

maiores e menores. Ou seja, é apresentado um tipo de acorde e acima é indicada a
figura relativa a esta formação, conforme o exemplo abaixo.

Exemplo 84. PGLD, p. 38. Exemplo de figuras de organização entre teclas brancas e pretas.

"

Exemplo 85. PGLD, p. 38. Exemplo de figuras de organização entre teclas brancas e pretas.

Dentro do terceiro capítulo é tratado também o tema campo harmônico maior
nas tonalidades de dó, ré e fá maior. O assunto é tratado aqui d forma apenas
introdutória, e será aprofundado em capítulos posteriores.
Outro

exercício

presente

no

terceiro capítulo

é

o

de

padrão

de

acompanhamento, no qual os autores trabalham com os quatro tipos de tríades –
maior, menor, aumentada e diminuta – e utilizam padrões rítmicos para já serem
executados em prática, como um tipo de acompanhamento.

Exemplo 86. PGLD, p. 40. Primeiro tipo de padrões de acompanhamento.
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Os autores também disponibilizam uma peça chamada Eu era assim,
arranjada para voz e acompanhamento de piano, na qual se trabalha apenas com
acordes em bloco com variações de ritmo e articulações.

Exemplo 87. PGLD, p. 40. Capítulo 3 - Eu Era Assim.

O quarto capítulo aborda o tema acompanhamento, apresentando uma
seleção de tipos de acompanhamentos para serem executados com a mão
esquerda, tais como valsa, acordes quebrados e o baixo de Alberti. Na segunda
parte, são apresentados quatro tipos de padrões rítmicos para serem executados
com as duas mãos: valsa, bossa-nova, partido alto e coco nordestino. Nesta seção,
os autores utilizam notação tradicional ao invés de cifras populares, indicando as
sequências dos acordes. São apresentadas três peças para serem acompanhadas
com esses padrões, nas quais os autores fornecem as cifras, cabendo ao aluno
desenvolver o padrão de acompanhamento que desejar.

Exemplo 88. PGLD, p. 46. Acompanhamento em Valsa.

Exemplo 89. PGLD, p. 46. Acompanhamento em Bossa Nova.
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O capítulo cinco trata do tema harmonização, além de desenvolver um pouco
mais o tema campo harmônico, uma vez que trabalha com outras tonalidades. Nesta
seção, é apresentado um quadro muito interessante das progressões harmônicas,
no qual os autores abordam a movimentação dos graus de uma determinada
tonalidade e indicam abaixo alguns possíveis caminhos das progressões.

Exemplo 90. PGLD, p. 49. Progressão harmônica dentro de uma tonalidade.

Em

seguida,

são

apresentadas

seis

pequenas

peças

para

serem

harmonizadas, com as indicações de onde os acordes devem ser colocados. São
sugeridos também tipos de acompanhamentos que devem ser executados tanto com
as duas mãos como somente com a mão esquerda. Este capítulo apresenta um
conteúdo rico em possibilidades a serem trabalhadas em sala de aula com os
alunos. Porém, o método não apresenta etapas para o desenvolvimento do aluno, a
fim de que ele esteja apto a executar os referidos acompanhamentos.
O tema improvisação é tratado no capítulo seis. A abordagem toma por base
as notas dos acordes, sendo fornecida uma progressão harmônica para que os
alunos toquem uma nota por compasso para cada acorde, criando, assim, a sua
melodia. O exercício vai aumentando a complexidade na medida em que são
inseridas mais notas por compasso, chegando-se a quatro notas dos acordes por
compasso, conforme o exemplo abaixo.
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Exemplo 91. PGLD, p. 56. Improvisação com quatro notas por compasso.

Em outra atividade, o aluno deve improvisar ainda se baseando nas notas dos
acordes, mas utilizando células rítmicas específicas, neste caso em ritmo de baião.

Exemplo 92. PGLD, p. 57. Improvisação em ritmo de Baião.

Em uma terceira fase, ainda dedicada à improvisação, os autores passam a
utilizar notas diferentes das dos acordes para o improviso, sendo estas notas de
passagem, bordadura, apojatura e antecipação.
Este capítulo se mostra bem diferente dos outros métodos analisados neste
trabalho. Isso porque, aqui, os autores trabalham a improvisação criando a relação
com acordes sugeridos, apenas posteriormente acrescendo outras notas adicionais.
Nos outros métodos, ao contrário, a improvisação está diretamente ligada à
tonalidade através do uso dos pentacordes e escalas. Acredita-se que uma
abordagem conjunta com base em escalas (na tonalidade) e nos acordes,
adicionando-se o uso de diferentes ritmos, pode enriquecer bastante a base para a
improvisação.
O capitulo sete trabalha o tema transposição, sendo apresentadas pelos
autores seis melodias em pentacordes maiores. Nelas, caberá ao aluno transpor
para a nova tonalidade através da mudança do pentacorde. O exemplo abaixo
mostra a melodia Boi Bumbá, arranjada na tonalidade de Ré maior, sugerindo a
atividade a transposição para as tonalidades de Mi e Fá (Ex.91). Importante salientar
que caberá ao aluno identificar os acordes da mão esquerda desta nova tonalidade
para executá-los juntamente com a melodia nesta nova tonalidade.
"
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Exemplo 93. PGLD, p. 63. Boi Bumbá - Peça para transposição

No oitavo e último capítulo, cujo tema é "Repertório", os autores listam uma
série de obras, classificando-as em categorias que vão de intermediário simples a
intermediário. Nesta lista estão presentes obras como O Pequeno Livro, de Anna
Magdalena Bach, ou mesmo Música para Crianças, de Prokofiev. Importante
salientar que se trata apenas de uma lista de peças, não incluindo as partituras.
Outra seleção de peças é apresentada com base nos seguintes objetivos
técnicos: mãos alternadas, articulação, técnicas do século XX, contraponto,
extensões, independência dos dedos, improvisação, melodia para a mão esquerda,
melodia e acompanhamento, pulsação constante e ritmo sincopado. Para cada um
desses itens, os autores listam peças que podem ser trabalhadas de acordo com a
sua respectiva finalidade. Apesar de o livro não trazer as partituras, apresenta, ao
final, três diferentes lojas onde estas podem ser adquiridas.
Além desta listagem de obras de repertório solo, o método também apresenta
cinco arranjos de peças folclóricas para repertório em grupo. São elas: Macaco
Prego, Vapor do seu Tertulino, Bom Jesus, Caranguejo e Segue Embaixadô. Nestes
casos, as partituras já são disponibilizadas no próprio método.
Importante ressaltar que, em termos gerais, o método procura abordar todas
as habilidades funcionais do ensino do piano em grupo. Contudo, a quantidade de
atividades de cada seção é modesta. Sente-se, sobretudo, falta de continuidade e
de aumento progressivo da dificuldade.
Conforme já discutido nos capítulos anteriores, a ordenação das atividades de
um método é de grande valia para um curso de piano em grupo. Nota-se que,
quanto a este quesito, o PGLD organizou os capítulos através das habilidades
específicas. Porém, não fica claro, por exemplo, quantos exercícios de leitura devem
ser utilizados por aula. O mesmo problema se apresenta relacionado a todas as
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outras habilidades. Assim, também aqui neste método toda a programação do curso
fica igualmente a cargo do professor.
Este fato poderia se transformar em uma vantagem caso os capítulos fossem
balanceados ou sincronizados, o que, no entanto, não ocorre. Se o primeiro
exercício de harmonização fosse equilibrado e relacionado com o de improvisação,
por exemplo, a dinâmica de utilização do método em sala de aula seria
completamente outra, uma vez que seria fornecido um guia para o professor.
Contudo, a forma disposta no PGLD não possibilita a existência de um equilíbrio de
atividades para cada habilidade. No exemplo citado acima, o nível de dificuldade da
seção de harmonização não é indicado às primeiras aulas do aluno. Estima-se, ao
contrário, que estas somente poderão ser utilizadas a partir do segundo mês de
aula.
Por outro lado, como ponto positivo a ser ressaltado, tem-se o fato de esse
método ter procurado utilizar em sua totalidade peças do folclore brasileiro, o que
por si só faz com que represente um marco neste segmento no Brasil.

"
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CAPITULO 3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A
PESQUISA VISANDO A ELABORAÇÃO DE UM MÉTODO DE PIANO EM GRUPO
Após a realização da pesquisa que buscou traçar o panorama geral do ensino
do piano em grupo, bem como estudar e aprofundar a compreensão dos métodos
mais utilizados nos cursos de graduação, foram estabelecidas algumas premissas a
fim de se chegar a uma abordagem mais abrangente para a confecção de um
método para o curso de piano complementar nas universidades brasileiras.
Para efeito deste trabalho, procurou-se elaborar uma proposta de um método
destinado ao primeiro ano letivo de um curso de piano complementar, formatado
para um curso que tenha um encontro por semana com dois créditos, com duração
aproximada de cem minutos. Importante mencionar que futuros estudos serão
realizados e poderão resultar em outros volumes para os anos subsequentes.
Levando-se em conta que o semestre letivo nas universidades brasileiras
tem, em média, quinze aulas, foi utilizada no presente método disposição
semelhante à aplicada no Alfred Group Piano. Assim, o método aqui confeccionado
contou com vinte e seis capítulos temáticos, sendo treze para cada semestre, ou
seja, treze semanas destinadas às aulas e as restantes voltadas à aplicação de
provas ou de outras atividades que o professor queira executar.
Cada capítulo possui uma estrutura que apresenta um tema novo,
acompanhado de cinco ou seis atividades relacionadas. Tais temas são de cunho
teórico ou relacionados à técnica pianística, como, por exemplo, acordes com
sétima, escalas menores, etc. As habilidades de leitura, transposição, peça de
repertório, harmonização e acompanhamento estarão presentes em todos os
capítulos. Outras, como técnica, repertório em grupo e improvisação, se intercalam,
de acordo com a necessidade. Dessa forma cada capítulo segue a estrutura
disposta abaixo:
- Assunto - Tema novo
- Técnica
- Leitura
- Transposição
- Harmonização / Acompanhamento
- Repertório Solo
- Repertório em Grupo
- Improvisação
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Vale salientar que o primeiro e o último capítulos apresentam uma estrutura
diferenciada. O primeiro, por se tratar de uma iniciação ao piano, aborda temas
relacionados à postura, às posições das mãos e à sua localização no teclado. O
último, por sua vez, consiste em uma seleção de peças para piano solo, com a
finalidade de o aluno enriquecer seu repertório.
As habilidades desenvolvidas em cada capítulo têm relação direta com os
temas dos mesmos. Portanto, a seleção dos temas abordados é de extrema
importância, já que estes nortearão as atividades do método. Abaixo estão listados
os temas dos capítulos:
Primeiro Semestre:
- Capítulo 1 - Iniciando ao Piano
- Capítulo 2 - Pentacordes Maiores
- Capítulo 3 - Pentacordes Maiores II (continuação)
- Capítulo 4 - Pentacordes Maiores III e Tríades maiores
- Capítulo 5 - Pentacordes Menores
- Capítulo 6 - Pentacordes Menores II e Tríades menores
- Capítulo 7 - Acordes Maiores e Menores
- Capítulo 8 - Acordes Aumentados e Diminutos
- Capítulo 9 - Escalas Maiores
- Capítulo 10 - Escalas Maiores II
- Capítulo 11 - Campo Harmônico em Tonalidades Maior
- Capítulo 12 - Arpejos, Inversão de acordes e Subdominante
- Capítulo 13 - Escalas de Blues
Segundo Semestre:
- Capítulo 14 - Escalas Menores
- Capítulo 15 - Escalas Menores II
- Capítulo 16 - Acordes com Sétima
- Capítulo 17 - Sequências
- Capítulo 18 - Sequências II
- Capítulo 19 - Campo Harmônico em tonalidades menores
- Capítulo 20 - Escalas Maiores III - Tônica em Tecla Preta
- Capítulo 21 - Campo Harmônico em Tonalidades Maior - Tônica em Tecla Preta
- Capítulo 22 - Escalas Menores III - Tônica em Tecla Preta
- Capítulo 23 - Campo Harmônico em Tonalidade Menor - Tônica em Tecla Preta
- Capítulo 24 - Outras Estruturas
- Capítulo 25 - Modos Eclesiásticos
- Capítulo 26 - Repertório
Em termos gerais, os temas tratados no primeiro semestre, ou seja, os treze
primeiros capítulos, referem-se a funcionalidades que contribuem para o
desenvolvimento de uma base inicial do aluno no tocante a suas habilidades ao
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piano. Neste primeiro semestre, procurou-se estimular a prática dos pentacordes
para que o aluno possa ter acesso a todas as tonalidades, bem como às tríades
maiores e menores. Mais adiante, foram incluídos os outros tipos de acordes,
aumentados e diminutos, e deu-se início ao estudo das escalas diatônicas. Nesta
primeira abordagem do estudo das escalas, foram trabalhadas apenas as
tonalidades maiores que iniciam nas teclas brancas do piano, que vão das notas Dó
a Si. Aquelas cuja tônica são teclas pretas foram abordadas apenas no final do
segundo semestre.
Os capítulos que seguem o estudo das escalas iniciam as atividades com o
campo harmônico maior, com exercícios que facilitam o entendimento da matéria,
bem como da prática. Visto que nesse momento o aluno já possui o conhecimento
de diferentes tipos de acordes e de escala, para finalizar as atividades do primeiro
semestre, foi selecionado um tema que permite ao aluno aflorar sua criatividade
dentro do âmbito da improvisação, a saber, o blues, devido à predisposição deste
estilo para a improvisação. Através deste tema são fornecidas algumas ferramentas
que permitem ao aluno montar improvisações e desenvolver ainda mais esta
habilidade.
As atividades do segundo semestre iniciam-se com as escalas menores na
forma harmônica. Em seguida, focou-se nos acordes, disponibilizando-se três
capítulos que estão relacionados diretamente a este tema. O estudo dos acordes de
quatro notas inicia-se com aqueles de sétima, seguindo-se a dois capítulos
inteiramente dedicados ao acompanhamento, nos quais foram abordados diversos
exemplos de progressões de acordes.
O tema de campo harmônico em modo menor foi também tratado dentro dos
mesmos padrões de exercício do modo maior, mas agora seguindo as tríades dentro
da escala menor harmônica. Na terceira parte do estudo das escalas, são estudadas
as tonalidades cuja tônica é uma tecla preta, bem como seus campos harmônicos.
Nos últimos capítulos, são apresentadas atividades com outras estruturas musicais,
nas quais foram abordados temas como escala cromática, de tons inteiro,
atonalismo, etc. Em seguida, foi introduzido o tema modos, no qual são
desenvolvidas algumas atividades relacionadas. O ultimo capítulo consiste em uma
seleção de peças de autores consagrados para que o aluno enriqueça ainda mais o
seu repertório.
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Com os temas aqui abordados, ficam estabelecidas as bases para um curso
de piano complementar. É de extrema importância também salientar que, mesmo
com temas aparentemente complexos, procurou-se que as atividades desenvolvidas
fornecessem ferramentas para capacitar o aluno a executar esses exercícios.
No início de cada capítulo, é apresentado um pequeno texto, que expõe as
idéias das atividades nele contidas. Em seguida, é apresentada também uma lista
com os objetivos que as atividades procuram atingir. Segue abaixo o exemplo da
introdução do capítulo no. 2 (Ex. 94).

CAPITULO 2 - PENTACORDES MAIORES
Atividades que visam a compreensão da estrutura de um pentacorde
maior, cuja familiaridade possibilita uma introdução às diferentes
tonalidades e tríades maiores e, ao mesmo tempo, estimula a
transposição de pequenas peças de uma forma prática e lúdica.

OBJETIVOS:
123456-

Apresentar os pentacordes maiores nas tonalidades propostas
Transpor pequenas melodias para outras tonalidades
Iniciar a formação de tríades
Fornecer noções de harmonização
Desenvolver a leitura através de exercícios em pentacordes maiores.
Executar repertório solo e em grupo baseados em pentacordes maiores.
Exemplo 94. MPG, Capítulo 2 - Introdução.
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Nas seções que se seguem, serão descritas as atividades contidas nesta
proposta

de

método.

Para

isso,

cada

habilidade

funcional

será

tratada

separadamente, a fim de se fundamentar as decisões tomadas.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Utilizaremos a sigla MPG para designar Método de Piano em Grupo que se refere ao método que foi
desenvolvido a partir deste trabalho. Por se tratar de um livro ainda não publicado, não será identificado o
número das páginas às quais os exemplos se referem.
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3.1. TÉCNICA
O termo técnica é bastante amplo, permitindo uma série de interpretações e
atribuições. Vários grandes nomes do mundo do piano definiram técnica de maneira
geral e não apenas vinculada à noção de destreza no teclado. Para o pianista e
pedagogo Heinrich Neuhaus, a técnica pianística é muito mais do que tipos de
exercícios ou diferentes posições ao piano. Este autor (NEUHAUS, 1973, p. 83)
defende uma postura intelectual para se alcançar um objetivo e diz que "quanto mais
clara a consciência do que há para ser feito, mais clara será também a maneira pela
qual se deve realizá-la. O próprio objetivo já indica os meios pelos quais se pode
alcançá-lo." Mais adiante, Neuhaus cita Michelangelo Buonarroti com a frase "as
mãos obedecem ao intelecto" e chega a referir-se à intelectualidade como sendo o
segredo dos grandes pianistas e conclui que o "desenvolvimento musical vem antes
do desenvolvimento técnico ou deve pelo menos andar de mãos dadas."24
Também em concordância com Neuhaus, outro grande pianista, Arthur
Schnabel, dizia sempre para seus alunos em seus master classes: "se você sabe
exatamente o que você quer, você achará (inventará se necessário) o meio para
atingi-lo"25 (GOLDBERGER 1963, p. 6). Leon Fleisher (1963, p. 12) também diz que
"são suas ideias musicais que formam ou decidem o tipo de técnica a ser
utilizada."26
Estas são abordagens quase filosóficas, uma vez que dizem respeito à
postura intelectual do intérprete perante a música. Estes e outros autores tratam do
tema de forma tão ampla que suas ideias poderiam ser aplicáveis à técnica de
qualquer instrumento, ou até mesmo à técnica que deve possuir um determinado
atleta para a prática de um esporte.
Ademais, ao se pensar em técnica para um aluno iniciante, que é o caso do
nível de um aluno do curso de piano complementar, devem ser verificados os
desafios práticos que ocorrem durante o estudo. Dentro deste contexto, Fisher
(2010, p. 137) argumenta que "o primeiro objetivo da técnica pianística é fornecer

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
24

Texto original: the clearer what is to be done, the clearer, too, how it must be done. The objective is already an
indication of the means of attaining it... ...the musical development should come before technical development or
should at least go hand in hand.
25
Texto original: if you know exactly what you wanted, you would find - invent if necessary - the menas to achieve
it
26
Texto Original: It is your musical ideas that form or decide for you what kind of technique you are going to use
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meios pelos quais seja possível tocar com o máximo de facilidade e fluência”.27
Desta forma, pode-se dizer pragmaticamente que o objetivo de se estudar escalas,
arpejos, acordes, etc. é para que estes exercícios fortaleçam a musculatura e
desenvolvam o reflexo motor, a fim de possibilitar uma maior destreza.
Não obstante, Gerig (1974, p. 3) apresenta uma visão mais equilibrada desse
conceito e argumenta que "a naturalidade é sem dúvida a determinação final para
uma técnica pianística válida. Tal técnica opera em harmonia com as leis da
natureza – com atenção especial àquelas relacionadas ao movimento fisiológico e à
coordenação muscular".28
Apesar de ser importante ter em mente tais considerações sobre a
naturalidade, a facilidade, a fluência, e mesmo sobre como se deve ter clareza no
objetivo sonoro a ser alcançado, a ideia de desenvolver a técnica pianística é muito
avançada se comparada aos objetivos específicos de um curso de piano em grupo.
Assim, buscou-se fornecer ferramentas básicas que levam ao desenvolvimento de
uma coordenação mínima, para que o aluno esteja apto a expressar suas ideias
musicais também ao piano.
Dessa maneira, o trabalho técnico apresentado nesta proposta de método
concentrou-se em exercícios voltados ao desenvolvimento elementar da mecânica
necessária ao ato de se tocar piano. Especial atenção é dada à coordenação e
independência das mãos, à indicação do dedilhado, assim como ao escalonamento
da dificuldade dos exercícios que visam ao desenvolvimento da condição muscular
da mão.
Nesse

sentido,

foram

elaborados

exercícios

acessíveis

para

serem

trabalhados em classe. Em termos gerais, tais exercícios abordam as posições
iniciais das mãos ao teclado, baseadas em pentacordes, que permitirão ao aluno,
desde o início, um contato com diferentes tonalidades. Mais adiante, trabalhou-se
com formação de acordes, que serão executados em bloco ou quebrados, e,
finalmente, escalas maiores e menores até a prática do campo harmônico em todas
as tonalidades.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
27

Texto original: "Thus, the primary aim of the piano techinique is to provide a means with which one can play
with maximm ease and fluency;"
28
Texto original: "Naturalness is, without a doubt, the final determination of a valid piano technique. Such a
technique operates in harmony with the laws of nature - with special regards for those laws concerned with
physiological movement and muscilar coordination."
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Importante salientar que tais atividades são voltadas ao desenvolvimento da
coordenação motora e da musculatura. Assim, no trabalho com escala, por exemplo,
o objetivo é mais estimular o aluno à forma correta de dedilhado, à posição das
mãos e à precisão de toque do que à velocidade propriamente dita.
Como se trata de uma parte fisiológica, o aprendizado dos movimentos
depende muito do entendimento, ou melhor, da consciência corporal do aluno para
executar estes exercícios de forma mais natural possível. Considera-se, assim, que
a imitação é a maneira mais eficaz para o aprendizado dos movimentos. Para Fisher
(2010, p. 138), "no ambiente de ensino de piano em grupo, os alunos aprendem a
técnica [pianística] através do exemplo de seu professor, bem como ao observar e
discutir com outros colegas sobre as diferentes abordagens." 29
No início do método, são feitas algumas considerações a respeito da postura,
de como se sentar ao banco do piano, bem como da posição das mãos. Em
seguida, trabalhou-se com exercícios que utilizam apenas as teclas pretas, nos
quais o aluno é levado a reconhecer o teclado frente aos grupos de duas e três
teclas pretas. Neste exercício, o aluno toca o grupo de três teclas pretas (Sol b, Lá b
e Si b) com os dedos 2, 3 e 4 e vai passando para a oitava de cima, de tal forma que
perpassa por todo o teclado, testando a sonoridade e as regiões do instrumento.

Continuar em forma ascendente até o final do teclado
Exemplo 95. MPG, Capítulo 1 - Exercício com o grupo das três teclas pretas.

Para constituir a forma da mão ao piano, utilizou-se o mesmo exercício com o
qual Chopin iniciava seus alunos (NEUHAUS 1973, p. 85). Trata-se do pentacorde
de tons inteiros partindo da nota Mi com dedo um até o Si # com o dedo 5 (podendo
ser também o Si natural dependendo do tamanho da mão do aluno, o que
descaracterizaria a escala de tons inteiros) (Ex. 96). Este exercício mantém a mão
de forma bastante confortável e natural ao teclado. O aluno pode, desde o início, já
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
29

Texto original: In group piano learning environment, students learn technique from modeling after their teacher,
as well as by observing and discussing one another's technique.
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exercitar-se nesta posição. Neuhaus (1973, p. 86) menciona, inclusive, que "não se
pode achar nada no teclado mais natural do que esta posição".30

Exemplo 96. MPG, Capítulo 1 - Exercício em pentacorde de tons inteiros.

O segundo exercício da seção de técnica do capítulo 1 é o exercício em
Pentacorde, que é bastante simples e consiste em executar o pentacorde de Dó
maior em colcheia repetidamente no metrônomo

= 60 (Ex. 97). Tal exercício leva o

aluno a executar movimentos ao teclado estimulando sua coordenação e atenção à
posição e postura das mãos. Para isso, é feito o alerta de que é fundamental a
atenção na precisão do toque, de forma a ser obtida uma sonoridade equilibrada
entre os cinco dedos.

Exemplo 97. MPG, Capítulo 2 - Pentacorde de Dó maior com as duas mãos.

No segundo capítulo, parte-se igualmente do exercício com a posição de
pentacordes, porém acrescenta-se a noção de tríade da tonalidade a ser executada,
de tal forma que o aluno já passa a realizar acordes (Ex. 98). A partir deste capítulo
inicia-se o processo de desenvolvimento dos pentacordes em todas as tonalidades.

Exemplo 98. MPG, Capítulo 2 - Execício em pentacorde de Sol maior - tríade da tonalidade.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
30

You cannot find anything more natural on the keyboard than this position
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Neste segundo capítulo, trabalha-se também com a noção de intervalos.
Trata-se de exercícios nos quais o aluno chega à abertura da mão de uma oitava,
exercitando assim sua extensão.

!

Exemplo 99. MPG, Capítulo 2 - Exercício de intervalos, abertura da mão.

O terceiro capítulo continua o trabalho de pentacorde em diferentes
tonalidades. São fornecidos aqui dois pequenos estudos de Ferdinand Beyer, que
também utilizam a posição em pentacorde maior (Ex. 100 e 101). Solicita-se que
estes dois pequenos trechos sejam transpostos para as tonalidades de Lá e Mi
maior.

Exemplo 100. MPG, Capítulo 3 - Estudo no. 12 de Ferdinand Beyer.
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Exemplo 101. MPG, Capítulo 3 - Estudo no. 13 de Ferdinand Beyer.

O tema do capítulo 4 continua trabalhando os pentacordes maiores, aqui com
pentacordes cuja primeira nota se encontra em teclas pretas. A seção de técnica
deste capítulo trabalha com acordes maiores. Neste momento, o aluno já executou,
nos capítulos anteriores, todos os acordes maiores através dos exercícios de técnica
propostos. Nesta atividade, o aluno é levado a executar as tríades maiores
quebradas e depois em bloco, passando por todos os acordes maiores nas
tonalidades cuja tônica se encontra em uma tecla branca, de tal forma que o
exercício, que caminha pelo ciclo de quintas, parte da tonalidade de Fá e chega até
Si maior. Este caminhar se dá com a alternância das mãos.

Exemplo 102. MPG, Capítulo 4 - Exercício de tríades maiores.

No capítulo 5, continua-se o trabalho de pentacordes com a mesma estrutura
apresentada no exemplo 97, mas agora serão estudadas as tonalidades menores.
Além destes exercícios, foi fornecida uma peça intitulada Pequeno Estudo em Blues,
que trabalha o efeito blues causado pelo uso da terça maior e menor dispostas na
linha da mão direita.
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Exemplo 103. MPG, Capítulo 5 - Pequeno Estudo em Blues.
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menores. Foi realizado também o mesmo tipo de estudo de tríades feito no quarto
capítulo, mas agora o trabalho se dá com as tríades em modo menor.

Exemplo 104. MPG, Capítulo 6 - Estudo de tríades em modo menor.

No capítulo 7, cujo tema é "Acordes Maiores e Menores", foi elaborado um
exercício para iniciar o estudo do campo harmônico da tonalidade. Neste momento,
o aluno é levado a trabalhar com os acordes que partem do primeiro ao quinto grau
da tonalidade. Em uma primeira abordagem, os acordes são dispostos em bloco (Ex.
105) e, em seguida, são utilizados acordes quebrados (Ex. 106).
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Exemplo 105. MPG, Capítulo 7 - Campo Harmônico em Dó maior até o quinto grau.

Exemplo 106. MPG, Capítulo 7 - Exercício de campo harmônico em acordes quebrados.

Ainda no capítulo 7 é utilizado o exercício de acordes cuja fundamental se
encontra em tecla preta, tanto na tonalidade maior quanto menor. Segue no exemplo
abaixo o modo menor.

Exemplo 107. MPG, Capítulo 7 - Exercício de tríades menores em teclas pretas.

No capítulo 8, o exercício da seção técnica trata dos tipos de acordes
trabalhados no capítulo: maior, menor, diminuto e aumentado. Aqui o intuito é

"
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preparar o aluno a executar todos os tipos de tríades que aparecerão em várias
seções durante todo o restante do método.

Exemplo 108. MPG, Capítulo 8 - Exercício de tríades - tipos de acordes.

O tema do capítulo 9 é "Escalas Maiores", e a seção de técnica ocupa uma
grande parte das atividades. O estudo das escalas maiores se inicia com um
exercício introdutório em movimentos contrários e em bloco. Nesta atividade, o aluno
pode sentir as passagens de dedo bastante nítidas e pode desenvolver a
coordenação necessária mais rapidamente.

Exemplo 109. MPG, Capítulo 9 - Exercício de escala em bloco e movimentos contrários.

Após esse primeiro exercício, passa-se a usar a escala em movimento
contrário, mas agora sem ser em bloco (Ex. 110). Somente depois ocorre o trabalho
com escalas em movimentos paralelos. As tonalidade abordadas são: Dó, Sol e Ré
maior. É importante ressaltar que se recomenda que o estudo das escalas em
movimento paralelo se inicie com mãos separadas. A junção das mãos só deve
ocorrer depois que o aluno esteja bem seguro quanto ao dedilhado correto.
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Exemplo 110. MPG, Capítulo 9 - Escalas em movimento contrário.

No capítulo 10, o tema Escala continua sendo explorado, mas agora nas
tonalidades de Mi, Lá, Si e Fá maior. Estes exercícios de escalas com as duas mãos
são para o aluno se acostumar com a posição de mão e dedilhado de cada
tonalidade. Para isso, são utilizadas sempre apenas duas oitavas e é indicado o
andamento em

= 60.

Exemplo 111. MPG, Capítulo 9 - Escalas em movimento paralelo.

No capítulo 11, ocorre o trabalho com campo harmônico de todas as
tonalidades que se iniciam em tecla branca. Para isso, é desenvolvido um exercício
no qual o aluno é levado a executar todos os acordes quebrados e em bloco.

"
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Exemplo 112. MPG, Capítulo 11 - Exercício de campo harmônico.

O tema do capítulo 12 é "Inversão de acordes", sendo nele desenvolvido
um exercício onde o aluno é levado a tocar tanto o acorde em bloco quanto o seu
arpejo nas duas mãos (Ex. 113). Outro tópico abordado é o acorde de
subdominante. Para esta atividade, é proposto um exercício em acordes quebrados
onde são trabalhadas todas as subdominantes das tonalidades maiores cuja tônica
encontra-se em tecla branca (Ex. 114). Mais adiante, é elaborado também o
exercício de progressão que passa pelos acordes de: I - IV

- I - V - I. Este

exercício é formatado em acordes quebrados, devendo o aluno desenvolver esta
progressão nas tonalidades de Sol, Ré, Lá e Mi (Ex. 115).

Exemplo 113. MPG, Capítulo 12 - Exercício de inversão de tríades.

Exemplo 114. MPG, Capítulo 12 - Exercício de acordes de subdominante.
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Exemplo 118. MPG, capítulo 13 - Exercício com escala de Blues - outro tipo de acompanhamento.
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No capítulo 14, são utilizadas escalas menores harmônicas no exercício de
técnica, trabalhando-se com as tonalidades de Lá, Ré e Sol menor. No capítulo
Score
seguinte, as tonalidades abordadas são Dó, Mi, Fá e Si menor.
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Exemplo 119. MPG, Capítulo 14 - Escala de Dó Menor Harmônica.
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Exemplo 120. MPG, Capítulo 16 - Exercício com acordes de sétima menor.
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Exemplo 121. MPG, Capítulo 16 - Exercícios com acordes diminutos com sétima.
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No capítulo 17, cujo tema á “Sequências I”, o método propõe um trabalho com
alguns encadeamentos harmônicos em modo maior e menor que leva o aluno a se
familiarizar com tipos de progressões muito utilizadas, sobretudo na música popular
(Ex. 122). Um exercício muito útil é aquele que trabalha especificamente com a
progressão ii7 - V7 - I. Este exercício passa por todas as tonalidades maiores (Ex.
123).

Exemplo 122. MPG, Capítulo 17 - Exercício de progressão.
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Exemplo 123. MPG, Capítulo 17 - Exercício de ii7 - V7 - I7M.
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Exemplo 124. MPG, Capítulo 18 - Exercício de Sequencia - Progressão (I - V - vi - IV).

O Exercício de técnica do capítulo 19 trabalha o campo harmônico em modo
menor. Aqui, é desenvolvido o mesmo exercício em acordes quebrados apresentado
no capítulo 11, mas utilizando as tríades que compreendem o campo harmônico
menor. Neste capítulo, são desenvolvidas todas as tonalidades menores cuja tônica
se encontra em tecla branca.

Exemplo 125. MPG, Capítulo 19 - Campo harmônico de Lá menor.

No capítulo 20, o exercício de técnica consiste nas escalas maiores cuja
tônica se encontra em tecla preta (Ex. 126). Especial atenção é dada ao dedilhado
correto.
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Exemplo 126. MPG, Capítulo 20 - Escalas maiores de Si bemol maior.

No capítulo 21, por sua vez, são apresentados os campos harmônicos das
mesmas tonalidades abordadas no capítulo anterior (Ex. 127), com os mesmos
exercícios de acordes quebrados conforme já feito no capítulo 11 (ver exemplo 112).

Exemplo 127. MPG, Capítulo 21 - Campo Harmônico na tonalidade de Ré bemol.

No capítulo 22, é desenvolvido o tema escalas menores cuja tônica se
encontra em tecla preta e, no capítulo 23, são apresentados os campos harmônicos
dessas tonalidades com os mesmo exercícios de acordes quebrados já vistos
anteriormente.
"
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3.2. LEITURA E TRANSPOSIÇÃO
Em um curso de piano complementar, as habilidades de leitura à primeira
vista e técnica podem ser consideradas como as mais importantes (LIKE 1996, p,
417), já que o futuro educador ou mesmo instrumentista, irá se deparar com
inúmeras situações que lhe exigirão tais habilidades, como, por exemplo,
acompanhar cantores ou instrumentistas, entre outras.
Para se elaborar esta seção de leitura, procurou-se entender o processo de
desenvolvimento desta habilidade, ou seja, quais os requisitos necessários para que
um pianista possa desenvolver esta capacidade.
Notou-se, assim, que o processo de uma boa leitura requer uma ação rápida
de interpretação da notação pelo cérebro, de forma que ela seja transferida para um
impulso motor e, finalmente, transformada em som. Nesta direção, Agay (2004, p.
197) descreve as três funções necessárias:
1- os olhos vêem as imagens das notas;
2- o cérebro interpreta e recebe a imagem em dois níveis, aural e tátil, e
transmite para a musculatura apropriada os impulsos para o contato
desejável no teclado;
3- as mãos e os dedos tocam, assim transformando as impressões visual e
31
aural em som.

Agay (2004, p. 197) também argumenta que "o olho não foca em notas
individuais, mas sim em grupos de notas, que em virtude de certas características
(tonalidade, padrão rítmico, desenho dos acordes e etc.) formam um padrão visual
reconhecível e uma unidade musical."32 Nesta mesma direção, Sloboda argumenta
que um músico que tem uma boa leitura à primeira vista faz uso das estruturas
previamente conhecidas e suas redundâncias para melhorar seu desempenho
(SLOBODA, 1974, p. 7).
John Kember (2004(a), p. 4), em seu método de leitura à primeira vista,
argumenta também nesse sentido, afirmando que "claro que nomes e valores das

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Texto original: "(1) the eyes see the note pictures; (2) the brain interprets the received image on two levels,
aurau and tactile, and accordingly transmits the proper muscular impulses for the desired keyboards contact; (3)
the hands and fingers play, thus transforming the cisual and aurau impression into sound."
32
Texto original: "the eye does not focus on individual notes, but rather on a group of notes, which by virtue of
certain characteristics (pitch contour, rhythmic pat- tern, chordal design, etc.) forms a recognizable visual pattern
and musical unit".
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notas devem ser bem conhecidos e entendidos, mas igualmente a leitura à primeira
vista é baseada na consciência da forma e direção”.33
De acordo com Sloboda (1974, p. 6), uma das condições fundamentais para o
sucesso da leitura se encontra na habilidade de ler à frente do que se toca. O
mesmo autor ainda sugere que um bom leitor à primeira vista chega a ler de seis a
sete notas à frente da performance.
Para complementar ainda mais este processo de leitura, não se pode deixar
de levar em conta a capacidade da memória rápida utilizada para armazenar esta
informação, pois, sem a memória, as outras habilidades seriam insuficientes para
garantir uma boa leitura (KOPIEZ, WEIHS, LIGGES and LEE 2005, p. 6).
É possível perceber, então, que a leitura à primeira vista é formada por vários
elementos, que em conjunto proporcionam o domínio desta habilidade, o que vai
muito além do simples conceito de identificação das notas com rapidez. Para se ter
uma boa leitura à primeira vista, é necessário possuir a habilidade de identificação
do conjunto de notas e dos padrões rítmicos, além da capacidade de armazenar
esta informação a fim de emitir o impulso para que as mãos, já formatadas para
responder a esses comandos, toquem ao piano, produzindo som.
No processo de identificação das notas e padrões, em geral, o músico
defronta-se com uma série de questões de ordem teórica ou mesmo prática,
relacionadas, por exemplo, à tonalidade, ao compasso, ao dedilhado e ao
andamento. Outros itens, tais como o conhecimento dos diversos gêneros, também
podem facilitar a compreensão da obra. Sendo assim, o bom entendimento destas
questões são imprescindíveis para que se possa ler um peça com eficiência.
Um aspecto importante que pode ser mencionado é que a maioria dos
estudiosos em pedagogia do piano ou mesmo os métodos de leitura à primeira vista
tratam o assunto tomando como referência um aluno de piano, iniciante ou não. O
que acontece diferente em um método destinado ao curso de piano complementar
para a graduação em música é que, na maioria dos casos, os alunos já possuem
uma habilidade desenvolvida para a leitura e necessitam apenas do domínio técnico
no piano, a fim de aplicar seu conhecimento musical pré-existente a este novo
instrumento. É claro que, ao desenvolver-se no piano, esse aluno passa também a
melhorar sua leitura em seu instrumento principal.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Texto original: "Of course, names of the notes and and time values nees to be thoroughly known and
understood, but equally sight-reading is helped by an awareness of shape and direction.
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Na seção de leitura do presente método, são fornecidos três exercícios por
capítulo com aproximadamente oito compassos cada. As únicas exceções são os
capítulos primeiro e segundo, nos quais os exercícios de leitura são dispostos de
maneira a trabalhar com as mãos separadas, contendo, por isso, um maior número
de atividades.
Sempre que cabível, os exercícios de leitura serão relacionados ao
embasamento teórico proposto no tema do capítulo. Sendo assim, a leitura na maior
parte do tempo estará ligada a um assunto. Além disso, nesses mesmos exercícios
de leitura, o aluno também trabalhará e desenvolverá a habilidade de transposição.
Para iniciar a abordagem ao piano, decidiu-se por utilizar a temática de
pentacordes. Através destes, o aluno passará a absorver vários padrões de posição
de mão nas diferentes tonalidades, de forma que, no decorrer dos exercícios, a
forma da mão já vai se adaptando à posição ao piano. Assim, o aluno mais
facilmente desenvolverá a habilidade de tocar pela sensação tátil deixando de ficar
olhando para sua mãos, tendo sua atenção voltada para a partitura.
O método faz uma série de observações quanto à preparação e concentração
que o aluno deve ter antes de iniciar efetivamente a execução dos exercícios de
leitura. Assim, recomenda-se ao aluno atenção à fórmula de compasso, à
tonalidade, à visualização do dedilhado ou da posição da mão e aos padrões
rítmicos. Quando se parte para a leitura propriamente dita, há ainda a
recomendação para que o aluno procure desenvolver o hábito de ler à frente da
execução. Em cada capítulo, procurou-se ter nos exercícios uma variedade de
tonalidades, estilos e desafios técnicos e musicais. Por outro lado, em certas
ocasiões, a utilização de células rítmicas previsíveis ou de estruturas melódicas
familiares favoreceram a presença de outros desafios.
Através do estudo e da análise dos métodos de piano em grupo já citados
neste trabalho, bem como dois dos mais populares métodos de leitura à primeira
vista, o Improve your sight reading de Paul Harris e o Piano Sight Reading de John
Kember, foram identificados alguns padrões de atividades destinadas ao
aperfeiçoamento da leitura. Tais premissas serviram de guia para a seção de leitura.
São elas:
- Exercícios de curta duração, ou seja, de quatro a oito compassos;
- Os primeiros exercícios são melódicos com o uso de mãos intercaladas;
"
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- Os primeiros exercícios utilizam uma mesma posição de mão, em pentacorde;
- Utilização de diferentes tonalidades;
- Inicialmente, há utilização de figuras rítmicas simples;
- Mãos tocando ao mesmo tempo somente após uma certa prática;
- Início do uso de acordes somente após uma certa prática;
- Introdução de passagens de dedos e mudança de posição de mãos após um
maior domínio dos conceitos anteriores;
A partir de agora são apresentados alguns exemplos de exercícios da seção
de leitura desta proposta de método. A finalidade é justificar e demonstrar como as
atividades foram elaboradas, sempre com o intuito de fornecer elementos que
possibilitem o melhor desenvolvimento desta função para um aluno de piano
complementar de uma universidade brasileira. Por esta razão, foram selecionados
exercícios que apresentam algumas ferramentas que proporcionam o crescimento
do aluno.
No primeiro e segundo capítulos, são apresentados apenas exercícios na
tonalidade de Dó maior com mãos separadas contendo figuras em mínima e
semínima. Tais exercícios foram dispostos com o objetivo de fornecer as primeiras
ferramentas para o reconhecimento do teclado, bem como uma base para posição
da mão ao ler uma melodia. Para a indicação do dedilhado destes exercícios são
fornecidas figuras com a imagem do teclado juntamente com a numeração dos
dedos.

"
Exemplo 128. MPG, Capítulo 1 - Dois exercícios de leitura para a mão direita.

"

"
Exemplo 129. MPG, Capítulo 1 - Dois exercícios de leitura para a mão esquerda.

"
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No capítulo 2, além de leitura com mãos separadas, é fornecido o primeiro
exercício com as duas mãos. Tal exercício é disposto também na tonalidade de Dó
maior contendo apenas míninas e semínimas, de forma que o aluno toque uma mão
de cada vez a fim de começar a acostumar os olhos com a leitura de dois
pentagramas. Aqui, é acrescentada também a atividade de transposição para a
tonalidade de Ré maior, na qual o aluno apenas desloca a sua mão para o
pentacorde desta tonalidade.

Exemplo 130. MPG, Capítulo 2 - Primeiro exercício de leitura com as duas mãos.

No capítulo 3, considera-se que o aluno já trabalhou com todos os
pentacordes maiores em teclas brancas, desta forma apresenta-se os exercício de
leitura em três tonalidades maiores – a de Dó, Fá e Sol. Para esta atividade utilizouse, ainda, exercícios melódicos, nos quais as mãos se alternam e não chegam a
tocar juntas, facilitando assim a adaptação ao teclado. O exemplo abaixo é o
segundo exercício do capítulo e está na tonalidade de Fá maior em posição de
pentacorde. Na atividade de transposição, o aluno deve transpor para a tonalidade
de Sol maior, modulando apenas um tom acima da tonalidade original.
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Exemplo 131. MPG, Capítulo 3 - Segundo exercício de leitura.

No capítulo 4, iniciou-se a utilização de exercício com movimentos paralelos
entre as duas mães, bem como manteve-se as linhas melódicas com as mãos
alternadas. Como se tratam de alunos com um certo conhecimento musical,
procurou-se desde já desenvolver os diferentes tipos de toques. Para este exercício,
são utilizados dois tipos de toque com frases em staccato e ligaduras, de forma que
o aluno também passa a ter atenção não somente nas notas e ritmo, mas também
na articulação.

Exemplo 132. MPG, Capítulo 4 - Exercício de leitura no. 1 - Movimentos paralelos.

Os exercícios de leitura do capítulo 5 são apresentados dentro do tema
"Pentacordes menores". Procurou-se aqui variar entre movimentos paralelos,
exercícios melódicos alternando as mãos e movimento contrário (Ex. 133). Todos os
exercícios são compostos em pentacordes menores nas tonalidades menores de Mi,
Sol e Si. Além disso, adicionou-se como um elemento de desafio o uso do compasso
composto em 6/8 (Ex. 134).
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Exemplo 133. MPG, Capítulo 5 - Exercício de leitura no. 2 em Si menor -mãos alternadas, movimentos contrários
e movimentos paralelos.

Exemplo 134. MPG, Capítulo 5 - Exercício de leitura no. 3 em Sol menor em compasso composto.

"

No capítulo 6, por sua vez, foi adicionado um novo elemento em um dos
exercícios, que se refere ao uso da melodia e acompanhamento tocando ao mesmo
tempo. Neste caso, o movimento das mãos caminham para direções completamente
diferentes servindo como um novo padrão para leitura (Ex. 135). No outro exercício,
a mão direita segue o mesmo gesto da mão esquerda de forma a continuar a
melodia. No terceiro compasso, a mão esquerda toca notas da harmonia servindo de
acompanhamento (Ex. 136). Importante notar que os exercícios estão dispostos
dentro da temática do capítulo que é "Pentacordes Menores e tríades menores."

Exemplo 135. MPG, Capítulo 6 - Exercício de Leitura no. 1 - melodia e acompanhamento.
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Exemplo 136. MPG, Capítulo 6 - Leitura no. 3 - Mão esquerda se torna acompanhamento.

No capítulo 7, todos os exercícios de leitura estão compostos na forma de
melodia e acompanhamento, mantendo-se entretanto a posição de mão em
pentacorde maior ou menor. Nos exercícios nos. 1 e 2, foi introduzido o
acompanhamento em forma de acorde que, em ambos os casos, consiste apenas
em dois acordes. No exercício número 1, na tonalidade de Mi menor, a melodia está
na mão direita e os acordes na esquerda. Foi colocado também o toque em staccato
durante todo o exercício (Ex. 137). No segundo, por sua vez, utilizou-se a melodia
na mão esquerda e o acompanhamento em acordes na mão direita. Neste último, é
importante ressaltar o uso de diferentes toques, nos quais a mão esquerda está em
legato e a direita com acordes em staccato (Ex. 138).

Exemplo 137. MPG, Capítulo 7 - Exercício de Leitura no. 1 - Acordes na mão esquerda, staccato nas duas mãos.

Exemplo 138. MPG, Capítulo 7 - Exercício de Leitura no. 2 - Acordes na mão direita, toques contrastantes.

No capítulo 8, começa-se a introduzir leituras em tonalidades cuja tônica se
encontra em uma tecla preta. Já utilizou-se destas tonalidades em outras atividades
do método, e mas está é a primeira abordagem em um exercício de leitura. Neste
"

" BE@"

caso o primeiro exercício está na tonalidade de Mi bemol e o dedilhado está disposto
segundo o pentacorde desta tonalidade (Ex. 139). No exercício de número 2,
utilizou-se pela primeira vez a posição da mão fora de um pentacorde. A mão
esquerda em acordes passa a tocar intervalos de sextas e sétimas (Ex. 140).
Importante também ressaltar que o aluno já trabalhou com a abertura da mão além
de pentacorde em outras atividades do método, e esta é a primeira abordagem no
exercício de leitura.

Exemplo 139. MPG, Capítulo 8 - Exercício de Leitura no. 1 - Tonalidade de Mi bemol.

Exemplo 140. MPG, Capítulo 8 - Exercício de Leitura no. 2 - Aberturas de sexta e sétima.

No capítulo 9, dentro do tema "Escalas maiores", os exercícios de leitura
também são baseados neste tema. Esta é a primeira aparição do uso da passagem
de polegar em um exercício de leitura deslocando a mão para além da posição de
um pentacorde. Por esta razão procurou-se fazer as passagens na descendente no
caso da mão direita e ascendente para a esquerda, por serem mais confortáveis
tecnicamente. Vale salientar que o aluno já foi exposto a várias atividades de técnica
com escalas, em outros exercícios que não os de leitura.
Nota-se aqui o equilíbrio entre a apresentação de um tema novo, com
padrões já incorporados pelo aluno. No caso do Exemplo. 141, a escala exigirá do
aluno grande atenção com a mão esquerda, enquanto a direita figura apenas uma
nota por compasso dentro de uma mesma posição de mão, facilitando assim a sua
execução. O mesmo cuidado ocorre no Exemplo. 142, mas a atenção está voltada à
mão direita, a que executa a escala. Outro aspecto também se diz respeito as
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passagens de dedos, pois estas foram colocadas em momentos de notas mais
longas ou de notas repetidas.

Exemplo 141. MPG, Capítulo 9 - Exercício de Leitura no. 2. Exercício com passagem de polegar.

"
Exemplo 142. MPG, Capítulo 9 - Exercício de leitura no. 3 - Passagem de polegar nas notas repetidas.

No capítulo 10, também utilizou-se escalas como base do exercício e
introduziu-se gradativamente mais elementos. Um exemplo é o que acontece no
exercício abaixo, no qual a mão esquerda executa escala de Fá maior e a mão
direita está em intervalos harmônicos.

"
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Exemplo 143. MPG, Capítulo 10 - Exercício de Leitura no. 2. Escalas e intervalos harmônicos.

No capítulo 11, introduziu-se o uso de acordes de tríades para a seção de
leitura. A posição de tríades já vem sendo trabalhadas desde o capítulo 3, de forma
que o aluno já está acostumado com o desenho de uma tríade, tanto na partitura
quando na posição da mão. No exemplo abaixo, utilizou-se a posição de mão
esquerda em pentacorde de Sol maior, sendo que a mão direita executa tríades.

Exemplo 144. MPG, Capítulo 11 - Exercício de Leitura no. 3. Tríades na mão direita e pentacordes na mão
esquerda.

No capítulo 12, procurou-se seguir a temática do capítulo que é "Arpejos,
inversão de acordes e subdominante". No exemplo abaixo, pode-se notar um trecho
do Prelúdio de F. Spindler, que utiliza acordes quebrados na mão direita e
pentacorde maior na esquerda. Durante o capítulo, foram trabalhados acordes
quebrados bem como suas inversões em vários exercícios.
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Exemplo 145. MPG, Capítulo 12 - Exercício de Leitura no. 1 - Acordes quebrados. Prelúdio de F. Spindler.

As atividades de leitura do capítulo 13 se referem ao tema Blues e para isso
utilizou-se acordes com sétima menor, com alternância de terça maior e menor para
criar o efeito blues. Vale salientar que neste ponto já se utiliza acidentes de
sustenido e bemol para a atividade de leitura. Aqui, os três exercícios de leitura
serviram também para oferecer ferramentas de acompanhamento em blues.

Exemplo 146. MPG, Capítulo 13 - Exercício de Leitura no. 1 - Blues.

Exemplo 147. MPG, Capítulo 13 - Exercício de Leitura no. 2 - Blues.

Os exercícios de leitura do capítulo 14, que inicia o segundo semestre letivo,
apresenta alguns desafios que ainda não haviam sido utilizados em exercícios de
leitura. No caso do primeiro deles, o uso de semicolcheias é o aspecto mais
marcante. Apesar do andamento veloz, o exercício está disposto em pentacorde de
Lá menor, no qual as duas mãos mantêm a mesma posição durante toda a peça, o
que facilita sua execução (Ex. 148). Vale salientar que até aqui o método trabalha
com figuras rítmicas de fácil acesso com pouco uso de figuras pontuadas ou ritmos
complexos. O segundo exercício segue exatamente a temática do capítulo –
"
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"Escalas Menores": a mão direita faz variações da escala Sol menor harmônica e a
mão esquerda faz um acompanhamento seqüencial (Ex. 149).

Exemplo 148. MPG, Capítulo 14 - Exercício de Leitura no. 1 - Primeiro uso de semicolcheias.

Exemplo 149. MPG, Capítulo 14 - Exercício de Leitura no. 2 - Escala de Sol menor harmônica.

No primeiro exercício do capítulo 15, utilizou-se escalas em movimentos
contrários entre as duas mãos. Tal recurso foi utilizado com o intuito de se
estabelecer padrões com escala menor harmônica, já que este é o tema do capítulo.
O exercício consiste apenas na execução da escala com algumas variações rítmicas
(Ex. 150). O terceiro exercício faz uso da escala menor harmônica ascendente e
descendente, enquanto a mão esquerda faz um acompanhamento. O exercício está
na tonalidade de Mi menor (Ex. 151).

Exemplo 150. MPG, Capítulo 15 - Exercício no. 1 - Escala menor em movimentos contrários.
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Exemplo 151. MPG, Capítulo 15 - Exercício no. 2 - Escala de Mi menor harmônica.

No capítulo 16, tratou-se de acordes com sétima, sendo o aluno levado a
trabalhar com vários exercícios de arpejos e acordes. Na seção de leitura,
especificamente, utilizou-se uma progressão harmônica disposta em acordes
quebrados com sétima (Ex. 152). No terceiro exercício, por fim, utilizou-se acordes
em bloco com sétima na mão esquerda enquanto a mão direita usa o pentacorde da
tonalidade de Fá maior (Ex. 153).

Exemplo 152. MPG, Capítulo 16 - Exercício no. 1 - Acordes quebrados com sétima.

"

Exemplo 153. MPG, Capítulo 16 - Exercício de Leitura no. 3 Acordes com sétima.

O capítulo 17 aborda progressões em formas sequenciais, levando o aluno a
desenvolver recursos para o acompanhamento. Dentro da seção de leitura, utilizou"
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se a mesma abordagem do tema com três diferentes progressões. O primeiro
exercício concentra nos movimentos da mão esquerda que mantém um padrão de
acompanhamento enquanto a mão direita apenas completa a harmonia. Para se ter
uma maior sensação de movimento, foram utilizadas variações de toque em
staccato (Ex. 154). O segundo e o terceiro exercícios fornecem um padrão rítmico na
melodia, que se alterna entre a mão direita e esquerda (Ex. 155).

Exemplo 154. MPG, Capítulo 17 - Exercício de Leitura no. 1 - Movimento da mão esquerda.

"
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Exemplo 155. MPG, Capítulo 17 - Exercício de Leitura no. 2 - Melodia alternada.

O capítulo 18 é uma continuação do capítulo anterior, trabalhando com
sequências mais profundamente. Aqui são desenvolvidas outras progressões.
Especificamente nos exercícios de leitura são fornecidas sequências em que os
acordes apresentam típicas fórmulas de acompanhamentos. O primeiro exercício
trabalha com o acompanhamento na mão esquerda em acordes em bloco e melodia
na mão direita (Ex.156). Já o segundo trabalha com a mão direita executando
acordes em bloco e a melodia na mão esquerda (Ex. 157). No terceiro exercício, por
fim, a mão esquerda executa um acompanhamento sobre o mesmo desenho
enquanto a mão direita toca uma pequena melodia (Ex. 158).
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Exemplo 156. MPG, Capítulo 18 - Exercício no. 1 - Acordes em bloco na mão esquerda.

"

Exemplo 157. MPG, Capítulo 18 - Exercício no. 2 - Acordes em bloco na mão direita.

Exemplo 158. MPG, Capítulo 18 - Exercício no. 3 - Movimento da mão esquerda.

O capítulo 19, destinado ao estudo do campo harmônico menor, apresenta
inicialmente um exercício em forma de cânone de autoria de Cornelious Gurllit – o
Estudo op. 117 no. 21. Trata-se de uma pequena peça muito bem elaborada, que
estimula o aluno a dar importância para as duas mãos, já que ambas têm a mesma
dificuldade e são objeto de destaque (Ex. 159). O terceiro exercício é formado por
melodia em Mi menor com um acompanhamento em ostinato na mão esquerda (Ex.
160).
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Exemplo 159. MPG, Capítulo 19 - Exercício no. 1 - Estudo op. 117 no. 21, Gurllitt.
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Exemplo 160. MPG, Capítulo 19 - Exercício no 2 - Mão esquerda em ostinato.

No capítulo 20, cujo tema é “Escalas Maiores III - Tônica em Tecla Preta", na
atividade de leitura foram fornecidos exercícios contendo escalas que se iniciam em
teclas pretas. No primeiro deles, foi utilizada a escala em Mi bemol e um
acompanhamento com as notas da harmonia (Ex. 161). No segundo exercício, na
tonalidade de Lá bemol, a atividade foi desenvolvida utilizando-se tríades na mão
esquerda como acompanhamento e melodia em escala na mão direita (Ex. 162).
Para o terceiro exercício, foi utilizada a mesma idéia do anterior, mas com o
acompanhamento das tríades na mão direita (Ex. 163).

Exemplo 161. MPG, Capítulo 20 - Exercício no. 1 - Escala em Mi bemol.

"

BF>"

"

Exemplo 162. MPG, Capítulo 20 - Exercício no. 2 - Acordes em bloco - mão esquerda.

Exemplo 163. MPG, Capítulo 20 - Exercício no. 3 - Escala na mão esquerda.

No capítulo 21, de tema "Campo Harmônico em Tonalidades Maior - Tônica
em Tecla Preta", os exercícios de leitura já se encontram bastante avançados,
sendo utilizados vários artifícios de acompanhamento já estudados anteriormente,
como o baixo de Alberti e acordes quebrados. O primeiro exercício trabalha com o
baixo de Alberti em três posições: a da tônica, a da

subdominante e a da

dominante. Procurou-se manter as figuras rítmicas simples, apenas com
semibreves, mínimas e semínimas para um compasso quaternário. A tonalidade é
Mi bemol (Ex. 164). No segundo exercício, a mão direita executa uma melodia
simples em pentacorde de Si bemol e a mão esquerda faz acordes quebrados como
acompanhamento (Ex. 165).

No terceiro, foi utilizado também o Baixo de Alberti,

mas agora com figuras em colcheia, sendo que a mão direita trabalha apenas em
posição de pentacorde de Mí bemol (Ex. 166).

Exemplo 164. MPG, Capítulo 21 - Exercício no. 1 - Mi bemol com baixo de Alberti.
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Exemplo 165. MPG, Capítulo 21 - Exercício no. 2 - Acordes quebrados.

Exemplo 166. MPG, Capítulo 21 - Exercício no. 3 - Baixo de Alberti em Lá bemol.

No capítulo 22, cujo tema é “Escalas Menores III - Tônica em Tecla Preta”, os
exercícios seguiram o mesmo formato daqueles tratados nos capítulos com o tema
escalas. O intuito foi propor trechos musicais onde o aluno utiliza o dedilhado
tradicional das escalas. O Exercício no. 1 apresenta uma escala em Dó sustenido
menor na mão esquerda ascendente com acordes em bloco na mão direita (Ex.
167). No segundo exercício, a escala de Fá sustenido menor harmônica está na mão
direita com acordes em bloco na mão esquerda. A mão que executa os acordes é
bastante simples, uma vez que há alternância de apenas dois acordes, já que se
trata de um exercício com o foco no dedilhado das escalas (Ex. 168).

Exemplo 167. MPG, Capítulo 22 - Exercício no. 1 - Escala de DÓ sustenido menor, mão esquerda.
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Exemplo 168. MPG, Capítulo 22 - Exercício no. 2 - Escala em Fá sustenido menor, mão direita.

No capitulo 23, cujo tema trata de campo harmônico menor em tonalidades
que se iniciam em teclas pretas, procurou-se trabalhar com posições consideradas
mais difíceis para o pianista. Deste modo, o desafio concentra-se propriamente na
tonalidade, pois os elementos contidos nos exercícios são de fácil execução,
contendo figuras rítmicas que circulam em torno de mínima e semínima e pouca
mudança de posição de mão.

Exemplo 169. MPG, Capítulo 23 - Exercício no. 1 - Em Mi bemol menor.

Exemplo 170. MPG, Capítulo 23 - Exercício no. 2 - Em Fá sustenido menor.

No Capítulo 24, foram abordadas outras estruturas, além de escalas e
tonalidade. Trata-se de tema que certamente apresenta extrema dificuldade quanto
à leitura à primeira vista. Tendo isso em mente, os exercícios foram elaborados de
forma que fossem acessíveis ao aluno para o qual este método se destina. No
exercício número 1, abordou-se a escala de tons inteiros, em uma posição da mão
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confortável, enquanto a mão esquerda executa intervalos de quintas paralelas (Ex.
171). No segundo exercício, utilizou-se escalas cromáticas na mão direita (Ex. 172).

Exemplo 171. MPG, Capítulo 24 - Exercício de Leitura no. 1 - Escala de tons inteiros.

Exemplo 172. MPG, Capítulo 24 - Exercício de Leitura no. 2 - Escala cromática.

No capítulo 25, o tema “Modos Eclesiásticos” proporcionou a elaboração de
três exercícios de leitura, onde foram abordados os modos Lídio, Mixolídio e Dórico.
O primeiro exercício está em modo lídio e trata-se de um pequeno tema que
consiste em uma melodia usando uma posição de pentacorde com um
acompanhamento que se repete contendo apenas duas mudanças (Ex. 173). O
segundo exercício, em modo mixolídio, apresentou um tema em compasso 6/8 com
acompanhamento de acordes em bloco (Ex. 174). O terceiro exercício, por fim, está
em modo dórico e consistiu em uma pequena melodia com o acompanhamento em
quintas na mão esquerda (Ex. 175).

Exemplo 173. MPG, Capítulo 25 - Exercício de Leitura no. 1 - Modo Lídio.

"

BFE"

"

Exemplo 174. MPG, Capítulo 25 - Exercício de Leitura no. 2 - Modo Mixolídio.

Exemplo 175. MPG, Capítulo 25 - Exercício de Leitura no. 3 - Modo Dórico.

Por fim, o capítulo 26 foi destinado a repertório, sendo selecionada uma série
de peças acessíveis para serem trabalhadas pelos alunos. Por esta razão, neste
ponto não foi disponibilizada nenhuma outra atividade.
Nesta seção de leitura, o objetivo foi levar o aluno a desenvolver esta
habilidade através de inserções de desafios de forma gradual. É possível concluir,
assim, que foi necessário equilibrar a inserção de elementos novos com conceitos e
padrões já familiarizados de forma que estes novos desafios não representassem
um bloqueio na leitura. Isso porque se acredita que, para o desenvolvimento da
leitura, seja necessário que o aluno se sinta confortável com a peça que lê, a fim de
que possa condicionar seus reflexos paulatinamente.
Desta forma, o aluno vai adquirindo moldes que se transformam em padrões
de posição de mão ou mesmo em imagens sonoras de uma melodia, fazendo com
que esteja apto a reconhecê-los já no primeiro olhar em que estes desenhos
aparecem na partitura. Este processo ocorre em consonância com o que foi dito por
Sloboda, ou seja, que o músico que tem uma boa leitura à primeira vista faz uso de
padrões e redundâncias para decodificar a partitura.
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3.3. HARMONIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
A harmonização e o acompanhamento são atividades essenciais para o
desenvolvimento de um educador musical, pois permitem acompanhar canções,
peças instrumentais ou grupos em geral.
Por harmonização, entende-se neste trabalho a atividade pela qual o aluno
toca uma melodia e acrescenta acordes com a outra mão, harmonizando-a. Já por
acompanhamento entende-se que uma terceira pessoa executa a melodia, cabendo
ao aluno apenas a parte do acompanhamento. Por se tratarem de habilidades que
são baseadas no mesmo escopo teórico, decidiu-se agrupá-las em uma mesma
seção.
Nesta seção, são fornecidos elementos básicos para que o aluno possa
conhecer e utilizar tipos de acordes, suas funções harmônicas, cifras, bem como
diferentes tipos de acompanhamento. Tudo isso leva em conta que a maneira pela
qual uma melodia será harmonizada deve passar por um entendimento do material
musical e estrutural e, em última instância, ser guiada pelo ouvido (FISHER 2010, p.
151).
As atividades preparadas foram baseadas no estudo e na análise dos
métodos de piano complementar, registrados nos capítulos anteriores, bem como na
experiência adquirida tanto no ensino quanto na performance34.
A principal necessidade de um educador musical para com a habilidade de
harmonização está na decodificação e utilização das cifragem popular. Estas são
letras do alfabeto que designam acordes nas mais variadas formações, chamadas
em inglês de chord symbols. Este tipo de cifragem vem se tornando cada vez mais
presente nos últimos anos e, de certa forma, substituem um pentagrama do piano,
de

modo

a

facilitar a

leitura

durante

o

desdobramento

rápido

de

um

acompanhamento.
No Brasil, a cifragem foi introduzida por Radames Gnatalli, sendo utilizada por
ele pela primeira vez devido à necessidade de copiar partes de orquestra para
serem tocadas no mesmo dia durante uma apresentação para a rádio Nacional.
(FARIA 2006, p. 389)
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Considera-se de extrema importância que o aluno, ao terminar esta proposta
de método, esteja apto a decodificar as cifras em seus acompanhamentos.
Lembrando que, para a utilização dessas cifras adequadamente, será necessário
que o aluno possua o conhecimento de padrões de acompanhamento em diversos
gêneros e estilos musicais.
Importante salientar também que, ao longo dos exercícios de harmonização,
foi também fornecida a cifragem em modo tradicional, a fim de ilustrar os exercícios.
Desta forma, o aluno pode se familiarizar com as duas linguagens.
Assim, tendo em vista este objetivo, foram reunidos diversos modelos de
atividades, que tiveram o seu conteúdo norteado por alguns preceitos relacionados à
ordenação e planejamento dos exercícios de harmonização dentro dos capítulos.
São eles:
- noção de tônica e dominante
- acompanhamento em acordes
- acompanhamento em estilo de marcha ou de valsa
- acordes quebrados
- subdominante
- outros tipos de acordes
- baixo de "Alberti"
Serão explicitadas a seguir as atividades de harmonização contidas no
método aqui desenvolvido, a fim de que se possa demonstrar a metodologia
utilizada.
Vale

salientar

que

os

primeiros

capítulos

apresentam

uma

maior

concentração de peças e atividades cujas melodias estão dispostas entre as duas
mãos alternadamente, objetivando-se desenvolver primeiramente a coordenação do
aluno.
O conceito de harmonização é introduzido no capítulo 2, com exercício que
propicia ao aluno a experiência de tocar com as duas mãos ao mesmo tempo. Este
exercício consiste em criar um acompanhamento para uma melodia dada, com a
orientação de efetuar esta harmonização através do uso de quintas paralelas da
tônica de Dó maior.
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Exemplo 176. MPG, Capítulo 2 - Harmonização - Quintas paralelas.

No capítulo 3, foi introduzida pela primeira vez a noção de tônica e
dominante. Este exercício traz uma melodia bastante simples na tonalidade de Ré
maior e a harmonização se dá através do uso das notas fundamentais dos acordes
para indicar a tônica ou a dominante. Aqui, o aluno deve tocar a melodia e identificar
!

através do ouvido, juntamente com o professor, qual será a harmonia a ser utilizada.
Os dois primeiros compassos exemplificam como o exercício deve proceder.

Exemplo 177. MPG, Capítulo 3 - Harmonização - Tônica e dominante.

A partir do capítulo 4 já são empregadas as tríades completas, pois se trata
de um assunto que faz parte do tema do capítulo. São utilizados acordes na tônica e
na dominante dentro da tonalidade de Sol maior. As mudanças de harmonia se dão
de forma lenta, ou seja, um acorde por compasso, de maneira que o aluno possa
executá-las com facilidade.

Exemplo 178. MPG, Capítulo 4 - Harmonização - Acordes em bloco - tônica e dominante.
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Os capítulo 5 e 6 trabalham com melodias em tonalidades de modo menor
para serem igualmente harmonizadas com tônica e dominante. No capítulo 5, ainda
são utilizadas as notas fundamentais dos acordes, visto que ainda não foram
apresentadas as tríades menores. Já no capítulo 6 o exercício é construído de
forma que o aluno harmonize com as tríades completas (Ex. 179).

Exemplo 179. MPG, Capítulo 6 - Harmonização - Tríades menores.

No capítulo 7, é introduzida a atividade de acompanhamento pela primeira
vez. Para este exercício, o aluno é levado não só a executar acordes em bloco, mas
também de forma quebradas. A melodia consiste na canção folclórica "Marcha
Soldado" e deverá ser tocada pelo professor, cabendo ao aluno apenas o
acompanhamento de acordo com os modelos fornecidos. (Ex. 180). Neste exercício,
trabalha-se também a atividade de transposição, na qual é sugerido que os alunos
transponham o acompanhamento para Sol maior. Neste caso o professor também
tocará a melodia nesta nova tonalidade. Indica-se então a utilização de um novo tipo
de acompanhamento (Ex. 181). Nota-se aqui a utilização dos dois tipos de cifragem,
popular e tradicional, indicando as cifras dos acordes.

Exemplo 180. MPG, Capítulo 7 - Modelo de acompanhamento em Fá maior.
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Exemplo 181. MPG, Capítulo 7 - Modelo de acompanhamento em acordes quebrados.

No capítulo 8, já são propostas melodias um pouco mais elaboradas para
serem harmonizadas e, no exercício desta unidade, o aluno deve utilizar o acorde da
tônica quando a maioria das notas do compasso forem primeiro, terceiro ou quinto
graus da escala, e acorde de dominante quando a maioria das notas forem segundo,
quarto e quinto graus da escala (Ex. 182). O próximo exercício de acompanhamento
consiste em um dueto, no qual o professor deve executar a melodia e os alunos
tocam o acompanhamento em forma de valsa com as duas mãos. Neste exercício, é
introduzida a tríade menor de segundo grau, presente no exemplo, juntamente com
a fórmula de acompanhamento (Ex. 183). Este tipo de exercício tem a função de
familiarizar o aluno com o uso da cifras funcionais, fornecendo também moldes de
acompanhamento para estas.

Exemplo 182. MPG, Capítulo 8 - Acordes mudam de acordo com os graus da melodia.

Exemplo 183. MPG, Capítulo 8 - Acompanhamento em valsa com acorde de segunda.
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No capítulo 9, é proposto um exercício de improvisação em conjunto com o
de acompanhamento, que será comentado na seção de improvisação.
No capítulo 10, é fornecida uma melodia já com as cifras (Ex. 184), devendo o
aluno executar o acompanhamento com acordes quebrados conforme o modelo
fornecido (Ex. 185).

Exemplo 184. MPG, Capítulo 10 - Harmonização - Melodia cifrada.

"

Exemplo 185. MPG, Capítulo 10 - Acordes quebrados para mão esquerda.

No

exercício

do

capítulo

11

são

combinadas

as

atividades

de

acompanhamento e de improvisação. O objetivo é criar o improviso na mão direita e
o acompanhamento na mão esquerda. Para isso, são fornecidos exemplos de
acompanhamento em acordes quebrados (Ex. 186) que deverão ser tocados com
base na estrutura harmônica apresentada através das cifras. A improvisação da mão
direita, por sua vez, deverá ser elaborada através do uso do pentacorde de Sol
menor dentro dos padrões rítmicos já estabelecidos (Ex. 187). Importante salientar
que desde este ponto já é utilizada inversão de acorde, que estará cada vez mais
presente no decorrer das atividades.

Exemplo 186. MPG, Capítulo 11 - Acompanhamento em acordes quebrados.

Exemplo 187. MPG, Capítulo 11 - Improvisação e acompanhamento - Sol menor.
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No capítulo 12, é introduzido o acompanhamento com o baixo de Alberti (Ex.
188) para ser utilizado como padrão de acompanhamento para uma melodia. O
objetivo desta atividade também consiste em fornecer a prática na decodificação das
cifras, utilizando-se de um modo de realização desta (Ex 189).

Exemplo 188. MPG, Capítulo 12 - Acompanhamento em baixo de Alberti.

Exemplo 189. MPG, Capítulo 12 - Melodia com o acompanhamento de baixo de Alberti.

No capítulo 13, o exercício traz apenas tônica e subdominante, devendo o
aluno fazer uso dos dois tipos de acordes de forma a utilizar o baixo de Alberti na
mão esquerda. É fornecida uma melodia simples, que deve ser harmonizada pelo
aluno segundo o modelo dado nos dois compassos iniciais. O intuito aqui é
acostumar o aluno à sonoridade da subdominante.

Exemplo 190. MPG, Capítulo 13 - Harmonização com tônica e subdominante.

No capítulo 14, é utilizado o tema do segundo movimento da "Sinfonia do
Novo Mundo" de Dvorak. Procurou-se estimular o uso de acompanhamento com
cifras, conforme indicado no exemplo abaixo.
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Exemplo 191. MPG, Capítulo 14 - Tema da sinfonia do novo mundo de Dvorak.

No capítulo 15, são utilizados acordes quebrados como modelo de
acompanhamento (Ex. 192). Aqui já se trabalha com tonalidades menores por se
tratar da temática do capítulo, que é "Escalas Menores". Neste exercício, caberá ao
aluno identificar qualScore
acorde deverá ser utilizado em cada compasso baseando-se
na sonoridade da melodia e dos acordes (Ex. 193). Mesmo se tratando de inversões

de acordes, as posições
? # # de
4 wmão exigidas
6 pouco
n
ww são confortáveis,
!
! apresentando
!
!
A

E7/G#

# 4 ww

Bass

deslocamento.

8

w

1
3
5

1
2
5

Gm

Cm/G

D7/F#

? b b 68 œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ
œ
œ
œ
œ
#œ
œ
5

? bb

3

i

1

2 1

5

iv

!

!

? bb

!

!

? b
b

!

!

13

6
4

5

V

!

2 1

6
5

!

19

25

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Exemplo 192. MPG, Capítulo 15 - Acordes quebrados para o acompanhamento.
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Exemplo 193. MPG, Capítulo 15 - Exercício de harmonização com acordes quebrados.

!
No capítulo 16,?passou-se
a utilizar acordes com quatro
notas. Para isso, são
bb
31

empregados acordes em bloco acrescidos da sétima, pois se trata do tema do

capítulo. No exemplo abaixo nota-se a influência da cifragem americana com a cifra
de Fmaj7, que significa o acorde de Fá com a sétima maior. Aqui, o aluno deve tocar
a melodia com a mão direita e decodificar as cifras tocando-as em acordes em
bloco.
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Exemplo 194. MPG, Capítulo 16 - Exercício com acordes de sétima.

No capítulo 17, é utilizada a canção "Como é Grande o Meu Amor por Você"
de Roberto Carlos, pois se trata de uma melodia que é composta em uma
progressão harmônica bastante clara (Ex. 195). Caberá ao aluno montar um
acompanhamento através dos modelos de acordes quebrados formados pelas notas
fundamental, quinta e sétima do acorde, conforme o exemplo (Ex. 196). Este tipo de
padrão de acompanhamento consiste em uma forma rica para o desdobramento de
um acompanhamento e pode ser utilizado para acompanhar uma infinidade de
canções populares.

Exemplo 195. MPG, Capítulo 17 - Como é grande o meu amor por você" de Roberto Carlos.

Exemplo 196. MPG, Capítulo 17 - Acordes quebrados com a tônica, quinta e sétima.

Tendo em vista que o tema do capítulo 18 é "Sequência II", não é fornecida
uma

seção

em

separado

para

esta

temática.

Isso

porque

o

assunto

harmonização/acompanhamento estará presente em muitas atividades, que
disponibilizam várias sequências e diferentes formas de acompanhamentos.
No exercício do capítulo 19, a mão direita executa simultaneamente as notas
da melodia e da harmonia. Trata-se de exercício bastante interessante, pois introduz
o conceito de diferentes vozes executadas pela mesma mão, o que é fundamental
para o desenvolvimento da polifonia em instrumentos de teclado. Aqui, o aluno
necessita que o conhecimento de acordes esteja bem estabelecido para acrescer à
"

BGE"

"

melodia as notas relacionadas a cada harmonia. Como este tipo de exercício exige
atenção total para a função da mão direita, a atividade da mão esquerda consiste
apenas em tocar a nota fundamental do acorde (Ex. 197 e 198).

Exemplo 197. MPG, Capítulo 19 - Harmonização com acordes na mão direita.

Exemplo 198. MPG, Capítulo 19 - Segundo exercício com acordes na mão direita.

No capítulo 20, o exercício de harmonização fornece a famosa canção "Over
the Rainbow", de Harold Arlen. Neste caso, é disponibilizado o modelo de
acompanhamento, formado pelas notas tônica, quinta e tônica ou tônica, quinta e
sétima conforme utilizado no capítulo 17.

Exemplo 199. MPG, Capítulo 20 - Tipo de acompanhamento.

No capítulo 21, trabalha-se com dois exercícios diferentes, sendo que o
primeiro está escrito com cifragem tradicional, enquanto o segundo utiliza cifras
populares. Cada um dos exercícios deve ser harmonizado com um diferente tipo de
acompanhamento. No primeiro exercício, sugere-se a utilização do baixo de Alberti
(Ex. 200). No segundo, é estabelecida uma marcha que utiliza acordes em blocos
(Ex. 201 e 202).
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Exemplo 200. MPG, Capítulo 21 - Exercício com harmoniza tradicional.

"
"
Exemplo 201. MPG, Capítulo 21 - Acompanhamento em marcha.

Exemplo 202. MPG, Capítulo 21 - Segundo exercício, com cifras.

Ainda no capítulo 21 há um exercício de acompanhamento em forma de
valsa. O acompanhamento é simples e já foi trabalhado anteriormente, mas neste
caso foi formatado nas tonalidades de Lá bemol tendo em vista que o tema do
capítulo requer atividades nas tonalidades maior cuja tônica se encontra em tecla
preta.

Exemplo 203. MPG, Capítulo 21 - Acompanhamento em valsa em tonalidade de Lá bemol.

No capítulo 22, foram utilizadas melodias simples em tonalidades em modo
menor cuja tônica se encontra em tecla preta. O intuito aqui é a familiarização com
as tonalidades apresentadas, pois este é o objetivo do capítulo. Os exercícios estão
nas tonalidades de Fá sustenido menor (Ex. 204) e Dó sustenido menor (Ex. 205) e
o tipo de acompanhamento sugerido é com acordes quebrados (Ex. 206 e 207).
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Exemplo 204. MPG, Capítulo 22 - Outra forma de acompanhamento em acorde quebrado.

Exemplo 205. MPG, Capítulo 22 - Harmonização em Fá sustenido menor.

Exemplo 206. MPG, Capítulo 22 - Acompanhamento em acorde quebrado.

Exemplo 207. MPG, Capítulo 22 - Harmonização em Dó sustenido menor.

No capítulo 23, são propostos dois exercícios de acompanhamento. Neles
são utilizados acordes quebrados, conforme dispostos no exemplo. Aqui, empregase também um exemplo de acorde meio diminuto com quatro notas (Ex. 208). No
segundo exercício, utilizou-se uma forma diferente de acompanhamento, mas
também considerada como acordes quebrados (Ex. 209).

Exemplo 208. MPG, Capítulo 23 - Exercício de acompanhamento com acorde meio diminuto.
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Exemplo 209. MPG, Capítulo 23 - Acompanhamento com acordes quebrados.

No capítulo 24, não há exercício de harmonização por se tratar de uma
unidade que aborda outras estruturas além das tonais. Acredita-se que a proposição
de exercícios de acompanhamento e harmonização de passagens atonais ou seriais
estaria além da capacidade desenvolvida pelo aluno até então, pois até este ponto
todos os exercícios desta habilidade foram estruturados dentro do sistema tonal.
No capítulo 25, trabalha-se com progressões modais e nos exercícios de
harmonização, conforme a temática deste capítulo como um todo, procurou-se
mostrar a diferença de sonoridade causada pela ausência da dominante dentro de
uma estrutura harmônica. Aqui o aluno é levado a desenvolver e reconhecer a
sonoridade de diferentes modos. No caso dos exercícios de harmonização, trabalhase com os modos Dórico, Lídio e Mixolídio. Cada exercício deve ser harmonizado
com diferentes tipos de acompanhamento que são sugeridos juntamente com cada
exercício.

Exemplo 210. MPG, Capítulo 25 - Acompanhamento em modo Dórico.

"

Exemplo 211. MPG, Capítulo 25 - Harmonização em modo Dórico.

"

Exemplo 212. MPG, Capítulo 25 - Acompanhamento em modo Lídio.
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Exemplo 213. MPG, Capítulo 25 - Harmonização em modo Lídio.

Exemplo 214. MPG, Capítulo 25 - Acompanhamento em modo Mixolídio.

"

Exemplo 215. MPG, Capítulo 25 - Harmonização em modo Mixolídio.

No capítulo 26, não são fornecidos exercícios de harmonização e
acompanhamento, pois nele é selecionada apenas uma série de peças para serem
livremente escolhidas e executadas pelos alunos para o enriquecimento de
repertório.
"
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4.4. REPERTÓRIO SOLO
A seção de repertório solo tem grande importância nas atividades do ensino
de piano em grupo. Segundo FISHER (2010, p. 143), são as peças de repertório que
estimulam os alunos a descobrir os elementos composicionais nos quais uma peça é
construída, sendo de grande importância o estudo destes elementos no sentido de
melhorar o rendimento do aluno, servindo assim para o desenvolvimento do
pensamento crítico e da habilidade de resolver possíveis problemas técnicos e
interpretativos.
Para realizar a seleção das peças que compõem a seção de repertório solo,
foram levadas em consideração as temáticas dos capítulos, bem como as
habilidades

necessárias

para

execução

destas

peças.

Isso

envolve

o

reconhecimento da dificuldade da peça e do nível do aluno, que progride a cada
capítulo ao receber novos conceitos e habilidades.
JACOBSON (2006, p. 196), em seu livro Professional Piano Teaching: A
Comprehensive Piano Pedagogy Textbook for Teaching Elementary-Level Students,
faz uma lista de oito perguntas e respostas que devem ser formuladas na avaliação
do nível técnico de uma peça. Seguem abaixo:
1- Quantas mudanças de posição de mão existem?
Resposta: Se houver mudanças de posição de mão frequentes, a peça será mais
difícil tecnicamente.
2- Quão rapidamente as mudanças de mão devem ser feitas?
Resposta: A peça será mais fácil se a mudança de posição de mão acontecer durante
as pausas ou notas longas.
3- Quão frequentemente as mãos tocam juntas?
Resposta: A peça na qual as mãos tocam juntas na maior parte do tempo será mais
difícil tecnicamente do que uma peça onde as mãos tocam alternadamente e juntas
ocasionalmente.
4- Quantas notas são tocadas de uma vez?
Resposta: Uma peça é mais difícil de ser lida e de ser tocada quanto mais notas
forem tocadas simultaneamente.
5- Qual extensão do teclado é utilizada?
Resposta: A peça é mais difícil quando uma grande extensão do teclado é utilizada.
6- Qual o andamento da peça?
Resposta: Peças mais rápidas são geralmente mais difíceis de serem tocadas.
7- Quão frequentemente existem passagens de polegar?
Resposta: A peça será mais difícil se houver mais passagens de polegar.
8- Quanto ao uso do pedal, as mudanças são muito frequentes?
35
Resposta: A peça será mais difícil se houver mudanças de pedal frequentes.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
35

Texto original: How manu changes of hand position are there? If there are frequent hando position changes,
the piece will be more technically difficult.
How quickly must the change of hand position be made? If the hand-position changes are during rests or after
longer notes, the piece will be easier.
How often do the hands play together? A piece which hands play together much of the time will be more difficult
technically than if the hands alternate and play together only occasionally.
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Estas perguntas abordam pontos importantes para a avaliação de uma peça
no quesito dificuldade. Tais questões foram utilizadas como um parâmetro para a
seleção e ordenação das obras que compõe o repertório solo dos capítulos. Outras
características das peças foram também levadas em consideração, tais como os
tipos de toque, articulações, dinâmica, figuras rítmicas, tonalidade e caráter. Dessa
forma, a seção de repertório solo procura fornecer peças que apresentem, a cada
capítulo, novos desafios para os alunos.
Nesta proposta de método elaborada durante o presente trabalho de
pesquisa, foram disponibilizadas duas peças de repertório solo por capítulo, nas
quais os desafios técnicos interpretativos das obras procuram seguir o tema
específico ali tratado. Em muitos casos foram compostas peças que abordam mais
de uma temática específica.
Para possibilitar a execução das peças de repertório solo sugeridas no
método, são fornecidas orientações de estudo, ou seja, são apresentados os
desafios específicos relacionados à dificuldade técnica de cada peça, normalmente
pautadas no tema do capítulo. Cabe ao professor, aqui, guiar o aluno na
compreensão e execução dessas orientações de ordem técnica e interpretativa.
Somente após o estudo separado de cada desafio técnico é que o aluno passa a
executar a peça em sua integralidade. Essa preparação é feita com o intuito de que
o estudo seja o mais proveitoso e eficaz possível. Ao longo do tempo, esse tipo de
abordagem leva o aluno a conhecer melhor como deve estudar e desenvolver o
aparato técnico para a execução de uma nova peça. Durante a exposição das
atividades dessa seção, serão mencionados alguns exemplos de como foram feitas
as instruções de estudo das peças de repertório solo.
A primeira peça de repertório solo que aparece no primeiro capítulo,
denominada Espelhos36, é composta em espelho entre as linhas da mão direita e da
esquerda. Importante lembrar que nesse ponto, o método se encontra no início do
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
How many notes are played at once? When many notes are played simultaneously, the piece is more difficult to
read and play.
How much of the keyboards is used? When much of the keyboard is used, the piece is more difficult.
What is the tempo requirement? Faster pieces are usually more difficult to play than moderate or slow pieces.
How ofter does the thumb pass undes thehand or the fingers pass over the thumb? The more the thumb passes
undes the hand or the fingers cross over the thumb, the more difficult the piece.
If the pedal is required, how frequent are the changes? The piece is more difficult if there are frequent changes of
pedal.
@E"6%"#$Z'%"()$"/[&"-$/12&/'-"&"/&-$",&"1&-#&%2*&0"4&0'-"1&-#&%*'%"#$.&"')*&0",$%*$"*0'U'.;&="
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desenvolvimento da postura e posição das mãos ao teclado. Portanto, procurou-se
estimular estes aspectos fornecendo-se obras nas quais não há deslocamento da
posição de mão. Além disso, deve ser mencionado que a peça é escrita de forma
melódica, sem acompanhamento, sendo que as mãos tocam alternadamente,
facilitando, assim, o acesso ao iniciante (Ex. 216). No capítulo 1, contém também a
peça Jogando com Intervalos, que consiste em uma pequena obra escrita em
apenas uma linha, em clave de Sol, na qual a mão direita apresenta deslocamentos
mínimos na melodia e a mão esquerda é fixa nas notas Dó e Sol. Por mais que a
peça seja composta em acordes, a obra aqui é de cunho rítmico, pois a posição da
mão permanece a mesma durante toda a obra, exigindo um deslocamento mínimo
da nota do topo do acorde da mão direita. Por essa razão, a peça aparenta ser mais
difícil do que realmente é, estimulando o aluno quanto ao seu desempenho (Ex.
217).

Exemplo 216. MPG, Capítulo 1 - Espelhos.

Exemplo 217. MPG, Capítulo 1 - Jogando com intervalos.

As peças do capítulo 2 são escritas em pentacorde de Dó maior, sendo ainda
o objetivo aqui acostumar o aluno com a posição da mão ao piano. A primeira,
denominada Melodia, foi igualmente escrita de forma melódica, estando uma única
melodia dispostas entre as duas mãos, de tal forma que estas não toquem ao
"
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mesmo tempo (Ex. 218). A outra peça – Estudo em Legato de B. Bartok – está
escrita em movimentos paralelos, movendo-se as duas mãos paralelamente na
mesma direção em uníssono com a distancia de duas oitavas (Ex. 219).

Exemplo 218. MPG, Capítulo 2 - Melodia.

Exemplo 219. MPG, Capítulo 2 - Estudo em Legato de B. Bartok.

No capítulo 3, foi inserido o uso do pedal na primeira música, Andante. Para
isso o método conta com um detalhamento de como se dá o funcionamento do pedal
e a sua representação gráfica. Tal peça está disposta em pentacordes. O
deslocamento da posição da mão se dá sempre da mesma forma pelos pentacordes
de Dó, Ré Mi e etc, o que minimiza esta dificuldade. A peça também está escrita de
forma melódica (Ex. 220). A outra peça é o Estudo op. 599 no. 11 de C. Czerny, no
qual as mãos já tocam ao mesmo tempo, de tal forma que, enquanto a mão direita
está em pentacorde de Dó maior executando a melodia, a mão esquerda está reliza
o acompanhamento em acordes em bloco de Dó e Sol (Ex. 221).

Exemplo 220. MPG, Capítulo 3 - Andante.
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Exemplo 221. MPG, Capítulo 3 - Estudo op. 599 no. 11 de C. Czerny.

No capítulo 4, continua-se o desenvolvimento do tema pentacordes maiores,
sendo que uma das peças de repertório é o Estudo em Lá maior, op 117 no. 3 de
Cornelius Gurlitt. Tal peça está disposta em pentacorde de Lá maior e o tema é
apresentado primeiro na mão direita, depois na esquerda e, ao final, as mãos
trabalham juntas, em movimento paralelo (Ex. 222). A outra peça deste capítulo
aborda o segundo tema, ou seja, Tríades maiores. Nesse caso, é oferecida uma
pequena peça inteiramente composta de tríades melódicas em estado fundamental,
na qual o aluno trabalha com a mesma posição de mão durante toda a obra (Ex.
223).

Exemplo 222. MPG, Capítulo 4 - Estudo em Lá maior, op 117 no. 3 de Cornelius Gurlitt.

Exemplo 223. MPG, Capítulo 4 - Estudo em Tríades.

No capítulo 5, é disponibilizada uma peça chamada Estudo em Espelhos, que
se constitui de uma melodia em modo menor, apresentada em espelho
posteriormente pela mão esquerda. A peça está construída no pentacorde de Sol
menor (Ex. 224). A instrução de estudo para esta peça consiste na separação dos
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dois desafios principais: a linha da melodia e a do acompanhamento. Sugere-se o
estudo da melodia, separadamente, primeiro na mão direita e posteriormente na
mão esquerda, ou seja, as partes escritas em espelho. Procedendo dessa maneira,
o aluno encontrar-se-á apto mais rapidamente a tocar a peça inteira. A segunda
peça, Imitação e Inversão de Béla Bartok, é muito interessante e desafiadora, pois
está em pentacorde de Ré menor e quase configura um Canon, estimulando a
independência entre as mãos (Ex. 225).

Exemplo 224. MPG, Capítulo 5 - Estudo em Espelhos.

Exemplo 225. MPG, Capítulo 5 - Imitação e Inversão de Béla Bartok.

Para o capítulo 6, foi elaborada uma peça, denominada Estudo em Ré menor,
que consiste em um pequeno tema baseado no pentacorde de Ré menor com o
acompanhamento de acordes. A mudança de acorde ocorre sempre no segundo
tempo de cada compasso, desta forma, o apoio do tempo forte do compasso fica a
cargo da linha da melodia. O tema é também apresentado na outra mão de forma
que as duas mãos trabalham se alternando. A alternância de mãos, bem como o
deslocamento de tempo forte, contribui fortemente para uma maior independência
das mãos, o que é a intenção principal para a utilização de estruturas como esta.
(Ex. 226). A segunda peça, Melodia no. 2, é o primeiro exemplo do uso do
acompanhamento em acordes quebrados. Trata-se de peça que se encontra em
pentacorde de Sol menor, utilizando a tríade de Sol menor e sua dominante de Ré
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com sétima como acompanhamento (Ex. 227). Importante salientar que para o
estudo desta peça recomenda-se ao aluno praticar a linha da mão esquerda em
separado até que se tenha certa destreza a fim de que possa adicionar a melodia da
mão direita. Durante este exercício, propõe-se a observação do dedilhado desses
acordes quebrados bem como a forma da mão para estas posições.

Exemplo 226. MPG, Capítulo 6 - Estudo em Ré menor.

Exemplo 227. MPG, Capítulo 6 - Melodia no. 2.

"

No capítulo 7, utilizou-se a peça Vivace op. 117 no. 8, de Cornelius Gurlitt,
que é escrita sobre o pentacorde de Dó maior na mão direita com o
acompanhamento em acordes em bloco de tônica e dominante na mão esquerda
(Ex. 228). Como instrução de estudo sugere-se que o aluno pratique as mudanças
de acordes contidas na linha da mão esquerda, e que tenha atenção com o
dedilhado. Trata-se de obra que não apresenta muitos desafios diferentes dos já
vistos nos capítulos anteriores. Este fato se dá devido à opção por um contrabalanço
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com as demais atividades contidas neste capítulo, uma vez que estas já exigirão
uma grande esforço e atenção por parte do aluno. A outra peça de repertório, Little
Joke de Dimitri Kabalevsky, é baseada em movimentos paralelos entre as duas
mãos, com constante alternância entre os toques ligado e staccato. Esta alternância
é, por si só, um novo desafio para o aluno. (Ex. 229).

Exemplo 228. MPG, Capítulo 7 - Vivace op. 117 no. 8 de Cornelius Gurlitt.

Exemplo 229. MPG, Capítulo 7 - Little Joke de Dimitri Kabalevsky.

No capítulo 8, tem-se o Estudo em Ré de Gurlitt, que se mostra bastante
conexo ao tema do capítulo, que é "Tipos de Acordes". Nesta peça, Gurlitt utiliza
arpejos quebrados ascendentes, com vários tipos de acordes maiores, menores
aumentados e diminutos. (Ex. 230). A outra peça, Trumpet and Drum de Kabalevsky,
apresenta uma sonoridade percussiva marcial, mas de fácil execução. Este tipo de
obra dá ao aluno a sensação de tocar algo mais complexo embora se trate de uma
peça bastante acessível (Ex. 231).

Exemplo 230. MPG, Capítulo 8 - Estudo em Ré maior de Gurlitt.
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Exemplo 231. MPG, Capítulo 8 - Trumpet and Drum de Kabalevsky.

O capítulo 9 tem como tema "Escala maiores", e como peça de repertório o
Estudo no. 19 op. 599 Carl Czerny, utilizado por se tratar de uma peça que faz uso
da escala como elemento de desenvolvimento técnico (Ex. 232). Para o estudo
desta peça, sugere-se que o aluno pratique a mudança de acordes que ocorre na
mão esquerda em um primeiro momento. Em seguida, deve observar as escalas que
aparecem na mão direita e tocá-las atentando-se ao dedilhado. A segunda peça de
repertório é o Scherzo de Kabalevsky, que aborda dois tipos de toque, ligado e
staccato, entre as duas mãos. A peça é baseada em uma mesma forma de mão que
segue até o final da peça. Esta simplicidade permite ao aluno a sensação de tocar
rápido no andamento vivo (Ex. 233).

Exemplo 232. MPG, Capítulo 9 - Estudo no. 19 op. 599 Carl Czerny.

Exemplo 233. MPG, Capítulo 9 - Scherzo Op. 39 no. 12 de Dimitri Kabalevsky.
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No capítulo 10, continua-se com o desenvolvimento do tema "Escalas", sendo
utilizada a peça Prelúdio em Dó maior do compositor Daniel Tuerk, que trabalha com
passagens de dedos de escalas e acordes (Ex. 234). A segunda peça trabalhada é o
Minueto em Fá de Leopold Mozart, que, apesar de ser relativamente simples,
apresenta bastante deslocamento de posição das mãos e diferentes toques, o que a
torna, de certo modo, mais complexa que as encontradas nos capítulos anteriores.
(Ex. 235).

Exemplo 234. MPG, Capítulo 10 - Poco Presto de Daniel Tuerk.

Exemplo 235. MPG, Capítulo 10 - Minueto em Fá de Leopold Mozart.

No capítulo 11, a peça de repertório solo é o Andante em Fá maior de
Cornelius Gurlitt, composta de uma melodia simples na mão direita e de um
acompanhamento na mão esquerda, apresentando algumas poucas mudanças de
posição de mão (Ex. 236). Esta peça não traz muitos desafios além dos já
apresentados anteriormente, o que faz com que ela sirva de contrabalanço com as
outras atividades deste capítulo que tem como tema "Campo Harmônico em
Tonalidades Maiores". A outra peça é o Estudo op. 108 no. 12 de Ludwig Schytte,
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que trabalha com o acompanhamento na mão direita de acordes em bloco e a
melodia na mão esquerda (Ex. 237).

Exemplo 236. MPG, Capítulo 11 - Andante em Fá maior de Cornelius Gurlitt.

Exemplo 237. MPG, Capítulo 11 - Estudo op. 108 no. 12 de Ludwig Schytte.

"

No capítulo 12, a peça de repertório é a Gebet op. 130 no. 4 de Cornelius
Gurlitt. Trata-se de peça coral, que permite ao aluno tocar acordes em bloco nas
várias inversões (Ex. 238). Outra peça apresentada no capítulo é Estudo op. 117 de
Cornelius Gurlitt, que trabalha, por sua vez, com várias posições de acordes, tanto
em bloco quanto arpejados (Ex. 239). Vale salientar que o tema do capítulo é
"Arpejos e inversão de acordes", que tem total relação com os desafios contidos nas
peças supramencionadas, portanto.

Exemplo 238. MPG, Capítulo 12 - Gebet op. 130 no. 4 de Cornelius Gurlitt.
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Exemplo 239. MPG, Capítulo 12 - Estudo op. 117 de Cornelius Gurlitt.

No capítulo 13, harmonias típicas do Blues aparecem em duas peças. A
primeira delas possui a armadura de clave de Dó maior, mas na verdade trata-se de
um blues em Lá maior. Decidiu-se por utilizar esta armadura devido ao uso
demasiado do terceiro grau menor, deste modo, facilita-se a leitura a utilização da
escrita na tonalidade de Dó ao invés de Lá. O acompanhamento deste blues se dá
através de quintas paralelas com as fundamentais Lá, Ré e Mi (Ex. 240). O segundo
blues trabalhado no capítulo está na tonalidade de Sol maior e traz o
acompanhamento ressaltando o efeito tradicional produzido pela sexta maior e
sétima menor. Além disso, a mão direita explora também o efeito do terceiro grau
maior e menor (Ex. 241).

Exemplo 240. MPG, Capítulo 13 - Blues I.

Exemplo 241. MPG, Capítulo 13 - Blues II.

O tema "Escalas Menores", no capítulo 14, norteou a escolha da peça de
repertório Estudo em Lá menor, de Cornelious Gurlitt. Trata-se de estudo construído
em escalas menores na forma natural (Ex. 242). Outra peça também apresentada
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pelo capítulo é um Minueto de Jean-Baptist Lully, construído na tonalidade de Ré
menor, que trabalha com trechos da escala menor harmônica alternando o tema
entre as duas mãos (Ex. 243).

Exemplo 242. MPG, Capítulo 14 - Estudo em A menor Cornelious Gurlitt.

Exemplo 243. MPG, Capítulo 14 - Minueto em Ré Menor de Jean-Baptist Lully.

No capitulo 15, selecionou-se o Estudo em Lá menor de Ludvig Schytte e a
peça Cavaleiro Selvágem do Album para a Juventude op. 68 no. 8 de Schumann.
Ambas estão na tonalidade de Lá menor e tem o foco em acordes, sendo que o
estudo de Schytte os acordes são arpejados em movimento descendentes nas duas
mãos, (Ex. 244) enquanto a peça de Schumann contém acordes em bloco na mão
esquerda, com os arpejos na mão direita fazendo a melodia (Ex. 245).

Exemplo 244. MPG, Capítulo 15 - Estudo em Lá menor de Ludvig Schytte.
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Lebhalft

Exemplo 245. MPG, Capítulo 15 - Cavaleiro Selvágem op. 68 no. 8 - Robert Schumann.

No capítulo 16, utilizou-se a peça Carneirinho, carneirão - folclore brasileiro
(Guia Prático 96 segundo caderno – Villa-Lobos), que apresenta a melodia bastante
ativa na mão direita com acordes com sétima na mão esquerda, fazendo referência
direta ao tema do capítulo, que é Acordes com sétima (Ex. 246). A outra peça de
repertório é o Pequeno Estudo do Álbum para a Juventude op. 68 no. 14, de Robert
Schumann, na qual encontra-se uma progressão harmônica em arpejos de
movimentos contrários entre as mãos, que formam uma bela linha melódica. A peça
é pianisticamente muito bem construída, tendo em vista que esses movimentos
contrários entre as mãos se dão de forma bastante confortável (Ex. 247).

!

Exemplo 246. MPG, Capítulo 16 - Carneirinho, carneirão - folclore brasileiro.
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Exemplo 247. MPG, Capítulo 16 - Pequeno Estudo de Robert Schumann.

No capítulo 17, que tem como tema "Sequências", utilizou-se o Galop op. 38
no. 18 de Dimitri Kabalevsky e a Marcha do Soldado op. 68 no. 2 do Álbum para a
Juventude de Robert Schumann (1810-1856). A primeira é composta com base em
uma sequência harmônica de acordes de tônica de segundo grau que estão
dispostos de forma quebrados (Ex. 248). Por se tratar de um movimento Animato,
sugere-se primeiramente ao aluno praticar os reflexos do acompanhamento de
acordes antes de uma abordagem da peça como um todo. Já na obra Marcha do
Soldado a melodia encontra-se construída através acordes dispostos nas duas
mãos. Trata-se de uma peça acessível, levando-se em conta todo o trabalho com
acordes que já foi desenvolvido ao longo do método até este capítulo (Ex. 249).

Exemplo 248. MPG, Capítulo 17 - Galop op. 38 no. 18 de Dimitri Kabalevsky.

Exemplo 249. MPG, Capítulo 17 - Marcha do Soldado op. 68 no. 2 de Robert Schumann.
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No capítulo 18, que tem o mesmo tema do capítulo anterior, utilizou-se a peça
Rima sobre Outro Verão: A Tarde, do compositor francês Yann Tiersen, consagrado
por trilhas de filmes famosos. Tal obra consiste em uma sequência de quatro
acordes, que estão presentes na mão esquerda durante todo o tempo. Os acordes
estão desmembrados em oitavas e sextas e quintas sempre com a presença de uma
nota pedal. (Ex. 250). A melodia é tocada sobre este acompanhamento com poucas
variações ou mudanças de posição de mão e todo o tema é repetido uma oitava
acima. Por se tratar de uma peça um pouco mais complexa do ponto de vista
técnico, e também buscando-se contrabalancear com as outras atividades já
presentes no capítulo, decidiu-se pela utilização de apenas uma peça de repertório
solo.
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Exemplo 253. MPG, Capítulo 20 - Escocesa WoO 86 de L. V. Beethoven
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Exemplo 254. MPG, Capítulo 20 - Allegro KV 3 de W. A. Mozart.
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Exemplo 257. MPG, Capítulo 22 - Andante em Dó # menor.
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O capítulo 24 contém três peças de repertório solo por tratar do tema Outras
Estruturas. Neste capítulo, são apresentados alguns recursos que saem do sistema
tonal e, para que o aluno possa ter experiência destes recursos, procurou-se trazer
obras com estas características. A primeira delas é a Bulldozer, de David
Kraehenbuehl, peça atonal que consiste em uma melodia simples, motívica, que se
repete durante toda a obra, com acompanhamento em acordes em bloco na mão
esquerda. A peça se inicia com um compasso de cinco tempos, mas há mudanças
de fórmula de compasso no seu decorrer (Ex. 259). Foi também apresentada a
Marcha Eslava, de Tchaikovsky, que está baseada na escala bizantina, também
conhecida como escala menor húngara. Trata-se de escala de Lá menor harmônica
com o quarto grau alterado meio tom acima (Ex. 260). A terceira peça introduzida se
chama Enigmático, que utiliza escrita não convencional devido à grande incidência
de clusters (Ex. 261). O intuito aqui é proporcionar ao aluno a experiência de outros
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selecionadas peças de autores consagrados que se adequassem ao nível técnico de
um estudante iniciante, que se encontra, aqui, ao final do primeiro ano do curso de
piano em grupo. As peças selecionadas[Title]
são listadas abaixo:
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Exemplo 264. MPG, Capítulo 26 - Giga de Samuel Arnold.
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Exemplo 267. MPG, Capítulo 26 - Norigian Folk Tune no. 07 op. 66 de Edvard Grieg.
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Exemplo 268. MPG, Capítulo 26 - Bagatela op. 68 no. 5 de Robert Schumann.
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Exemplo 272. MPG, Capítulo 26 - Minueto em Dó maior KV 1 de W. A. Mozart.
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Exemplo 273. MPG, Capítulo 26 - In Row and Mode de David Feinberg.
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3.5. REPERTÓRIO EM GRUPO

A atividade em grupo enriquece a dinâmica de uma aula, já que promove a
interatividade dos alunos, desenvolvendo um espírito cooperativista. Este tipo de
prática desenvolve o aluno para o acompanhamento, música de câmara, leitura à
primeira vista e técnica pianística em geral. Além de todos estes benefícios, o estudo
em grupo é também uma excelente alternativa por ser divertida, o que naturalmente
facilita o aprendizado.
O repertório em grupo pode contemplar várias formações, sendo que,
dependendo dos teclados disponíveis, pode-se até montar uma orquestra em sala
de aula, uma vez que muitos pianos digitais oferecem uma infinidade de timbres.
Em uma classe, existem diferentes níveis de aluno, contudo é possível
trabalhar repertório em grupo mesmo que haja alunos mais limitados, uma vez que
há sempre partes mais acessíveis nesses arranjos. Uma das habilidade que mais se
desenvolve durante a prática de repertório em grupo é, certamente, a leitura à
primeira vista, já que o aluno é estimulado a seguir em frente mesmo quando
ocorrem alguns erros, pois é forçado a manter o tempo constante durante a
performance.
As peças de repertório em grupo são apresentadas de forma esporádica, ou
seja, somente em alguns capítulos. Estas consistem em temas de peças famosas ou
mesmo canções folclóricas, que são arranjadas e adaptadas para o piano em
diferentes formações. A opção por obras conhecidas deve-se ao fato de tornar a
atividade ainda mais interessante, fazendo com que aumente a interação entre os
alunos.
A primeira seção de repertório em grupo encontra-se no segundo capítulo com a peça Asa Branca de L Gonzaga e H. Teixeira. Trata-se de uma peça
acessível ao aluno iniciante, na qual as partes foram dispostas em pentacorde de Dó
maior sem que haja mudança de posição de mão.

"

>BE"

"

Exemplo 274. MPG, Capítulo 2 - Asa Branca de L Gonzaga e H. Teixeira.

No capítulo 3, foi feito um arranjo da famosa Barcarola de Offenbach como
peça de dueto. Neste arranjo, a melodia está disposta para a mão direita do aluno I
e o acompanhamento, do aluno II, contém apenas duas posições de acordes, tônica
e dominante.

Exemplo 275. MPG, Capítulo 3 - Barcarola de Jacques Offenbach.

O Capítulo 6 apresenta o tema da sinfonia Finlândia de Sibelius como peça
de repertório em grupo. O arranjo está disposto em quatro partes e trabalha com
uma escrita em legato. A escrita homogênea entre as quatro partes exige uma
sincronia grande dos executantes, o que a leva a ser mais complexa do que as
peças apresentadas anteriormente.
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Exemplo 276. MPG, Capítulo 6 - Tema da Sinfonia Finlândia de Jean Sibelious.

No capítulo 11, utiliza-se o Scherzo op. 149 no. 6 de Anton Diabelli, que
consiste em um dueto cujo primeiro piano está escrito em pentacorde de Dó maior,
movimentando-se em uníssono, e o segundo executa o acompanhamento com
harmonias de I IV e V7 graus. O segundo piano já emprega oitavas na mão
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Exemplo 277. MPG, Capítulo 11 - Primeiro piano - Scherzo op. 149 no. 6 de Anton Diabelli.
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disposto em cinco partes, sendo que cada parte individualmente é de extrema
facilidade. O desafio neste caso é a junção das cinco partes, sobretudo devido à
presença de algumas figuras rítmicas mais complexas. Como se trata de
instrumentos eletrônicos, pianos digitais, são sugeridos os diferentes instrumentos
na partitura, de tal forma que o efeito da peça quando tocada em grupo simula o de
uma orquestra.

Exemplo 279. MPG, Capítulo 12 - Toccata - Trenzinho do Caipira de Villa-Lobos.

No capítulo 16, utilizou-se a peça Gymnopédie no. 1 de Eric Satie como
repertório em grupo na forma de um dueto. A parte do aluno I consiste em uma
"
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melodia com apenas uma linha, sendo, portanto, bastante acessível. Enquanto isso,
o aluno II faz um acompanhamento com acordes com sétima. Esta abordagem tem
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Exemplo 280. MPG, Capítulo 16 - Gymnopédie3 no. 1 de Eric Satie.
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Exemplo 281. MPG, Capítulo 17 - Aria (Cantiga) da Bachianas Brasileiras no. 4 de H. Villa-Lobos.
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No capítulo 19, foi elaborado um arranjo que simula um quarteto de cordas.
Os nomes dos instrumentos foram estipulados na própria pauta, levando-se em
conta mais uma vez a possibilidade de recursos dos pianos digitais. Trata-se da
canção folclórica Nesta Rua, que está presente no guia prático de Villa-Lobos. Este
arranjo, já de uma complexidade superior, contém mudanças de posição de mão,
passagem de polegar e acordes.

Exemplo 282. MPG, Capítulo 19 - Nesta Rua - Folclore Brasileiro - Guia Prático.

No capítulo 23, foi preparado um arranjo em três partes do Prelúdio das
Bachianas Brasileiras 4, que exige uma certa destreza técnica por parte do aluno
que executa a melodia, visto que demanda diferentes posições de mão.

Exemplo 283. MPG, Capítulo 23 - Prelúdio das Bachianas Brasileiras 4 de Villa-Lobos.
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3.6. IMPROVISAÇÃO
A improvisação é uma habilidade muito importante em um curso de piano
complementar. Segundo Fisher (2010, p. 147), "o ato de improvisar pode ajudar a
fortalecer o entendimento da harmonia, melodia e ritmo. Pode alimentar o
desenvolvimento do ouvido e treinar a mente a reconhecer e organizar a música em
padrões e idéias coerentes." 37
Sloboda (1985, p. 103), em seu livro The Musical Mind, coloca a improvisação
como parte do âmbito da composição e a define como a habilidade de "realizar uma
execução musical, sem premeditação, em contexto público".38 Esta definição é bem
parecida com a do dicionário Grove, segundo o qual improvisação é "a criação de
uma obra musical, ou a forma final de obra musical, no decurso da execução".39
(NETTL, Grove Online)
Pressing (1984, p. 345), que estuda os processos cognitivos da improvisação,
vai ainda mais longe. Para ele, "partindo-se do pressuposto de que somos
imprevisíveis, nós sempre improvisamos. Tudo mais é a repetição de nós mesmos
ou a obediência às regras. Improvisação é, portanto, central para a formação de
novas idéias, em todas as áreas do empreendimento humano.”40
De fato, é claro que durante uma improvisação se é levado de certa forma à
criação de uma melodia ou de uma obra durante a performance. No entanto, existem
alguns outros pontos que também devem ser levados em consideração. Em primeiro
lugar, para uma improvisação, é preciso que haja um domínio técnico do instrumento
que permita a execução dessas idéias, fraseado ou melodias. Nesta direção,
existem também estruturas que podem guiar a realização de uma improvisação, com
o objetivo de um resultado estético satisfatório. Para isso, "assim como qualquer
outra habilidade, a improvisação deve ser praticada regularmente, mais no teclado, é
claro, do que no papel, não devendo ser tratada como um exercício acadêmico"41
(RABINOF 2004, p. 229).
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
37

Texto original: "The act of improvising can help strengthen and refine one's understanding of harmony, melody
and rhythm. It can foster the development of the ear and train the mind to recognize and organize music into
patternsand coherent ideas."
38
Texto original: "making a musical statement without premeditation in a public context"
39
Texto original: "The creation of a musical work, or the final form of a musical work, as it is being performed"
40
Texto original: "To the extent that we are unpredictable, we improvise. Everything else is repeating ourselves or
following orders. Improvisation is thus central to the formation of new ideas in all areas of human endeavour."
41
Texto original: "Like any skill, improvisation must be practiced regularly, more at the keyboard, of course, than
on paper; it should not be an academic exercise."
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No momento da improvisação, a mente do aluno não deve ser o que
poderíamos chamar de uma página em branco. Ele deve partir do conhecimento da
tonalidade na qual se está trabalhando, das escalas e arpejos, bem como ter noções
da estrutura e do tipo de harmonia que vai utilizar. Por conta disso, a seção de
improvisação trabalha em conjunto com outras atividades já presentes em cada
capítulo, ou seja, está sempre ligada a um tema. Fornece-se ao aluno o que Sloboda
(1985, p. 139) menciona como sendo o "esqueleto pré-existente" para que, durante
a performance, o encadeamento desses esqueletos se faça presente, formando
assim uma nova idéia, uma nova improvisação.
Pressing (2000, p. 130), em seu artigo Improvisation: Methods and models,
traça uma profunda visão de como a improvisação funciona tanto no aspecto
técnico, em relação ao instrumento, quanto nos processos psicológicos e
neurológicos envolvidos na improvisação. Suas ideias são expostas abaixo, de
forma resumida:
1. Sinais complexos eletroquímicos são passados entre as partes do
sistema nervoso para os sistemas endócrino e musculares;
2. Músculos, ossos e tecidos conjuntivos executam uma complexa
seqüência de ações;
3. Os sistemas visual, tátil e proprioceptivo monitoram rapidamente as
ações que acontecem;
4. A música é produzida por um instrumento ou voz;
5. Sonoridade e outras impressões são percebidas;
6. Sons percebidos são levados às representações cognitivas e avaliados
como música;
7. Outros processos cognitivos no sistema nervoso central geram o desenho
para as próximas sequências de ações e as desencadeiam.
42
- retorno ao primeiro passo.

Dentro deste caminho citado por Pressing, é possível dizer que, para que
ocorra a criação de algo, é necessária uma preparação dos reflexos motores que,
aliados ao entendimento e à criatividade, vão gerar esta improvisação. As atividades
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
42

Texto original: "1. complex electrochemical signals are passed between parts of the nervous system and on to
endocrine and muscle systems
2. muscles, bones, and connective tissues execute a complex sequence of actions
3. rapid visual, tactile and proprioceptive monitoring of actions takes place
4. music is produced by the instrument or voice
5. self-produced sounds, and other auditory input, are sensed
6. sensed sounds are set into cognitive representations and evaluated as music
7. further cognitive processing in the central nervous system generates the design of the next action sequence
and triggers it
- return to the step 1 - "
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preparadas no método visam fornecer ao aluno recursos de memória motora a fim
de que sirvam como vocabulários iniciais para o desenvolvimento de suas
improvisações.
Em termos gerais, o trabalho com improvisação se deu através da articulação
de pentacordes, escalas e do uso destes de acordo com a harmonia ou tonalidade
da obra em questão. Outro aspecto importante que foi realçado no método é a parte
rítmica, que adiciona e gera diferentes ambientes em uma improvisação.
Os exercícios de improvisação não estão presentes em todos os capítulos.
Procurou-se colocar diferentes modelos de exercícios, nos quais os alunos possam
obter exemplos de procedimentos e desenvolvê-los em outras situações.
O primeiro exercício de improvisação, no capítulo 1, consiste em um jogo de
perguntas e respostas. Neste exercício, o professor deve tocar o acompanhamento
constantemente, durante todo o exercício, iniciando-se com uma pequena melodia
de dois compassos. Caberá ao aluno, por sua vez, montar a sua resposta com
duração de outros dois compassos através de pentacorde em teclas pretas.

Exemplo 284. MPG, Capítulo 1 - Improvisação com teclas pretas em pergunta e resposta.

O próximo exercício que trata do tema está no capítulo 4, onde há um
exercício de improvisação apenas melódico. É fornecida uma estrutura rítmica com 9
compassos e o aluno é levado a criar sua melodia em pentacorde de Lá maior. Este
exercício é aparentemente simples, mas tem o objetivo de mostrar ao aluno a
importância do ritmo em uma improvisação. Isso porque, utilizando apenas cinco
notas (pentacorde de Lá maior), o aluno deve seguir esta direção rítmica, obrigandoo a pensar no ritmo antes das notas.

Exemplo 285. MPG, Capítulo 4 - Improvisação melódica: Estrutura rítmica para a improvisação.
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No capítulo 8, há um exercício de improvisação em pentacorde blues, no qual
é fornecido o acompanhamento de um blues de 12 compassos a ser executado pelo
professor (Ex. 286). Cabe ao aluno desenvolver seu improviso através de três
pentacordes blues: o de Dó, Fá e Sol (Ex. 287), que deverão ser utilizados de
acordo com a mudança de harmonia presente no acompanhamento do professor.
Também se solicita ao aluno que ele monte sua improvisação utilizando diferentes
células rítmicas. Aconselha-se que ele utilize apenas uma célula rítmica de cada vez
e, após estar seguro com a primeira, passe a utilizar a segunda e a terceira (Ex.
288).

Exemplo 286. MPG, Capítulo 8 - Acompanhamento do professor.

Exemplo 287. MPG, Capítulo 8 - Pentacorde blues de Dómaior.

1=

2=

3=

Exemplo 288. MPG, Capítulo 8 - Células rítmicas.

No capítulo 9, os dois exercício de improvisação fornecem uma estrutura
rítmica e harmônica, e caberá ao aluno improvisar com as notas do pentacorde da
tonalidade, dentro da harmonia proposta (Ex. 289). Neste caso, o aluno executa o
exercício por completo sem nenhum acompanhamento do professor. Sugere-se o
uso de acordes em bloco para a mão esquerda, caso o aluno se sinta confortável.

"

" >>D"

Exemplo 289. MPG, Capítulo 9 - Improvisação, estrutura rítmica e harmônica.

.
No capítulo 11, o exercício de improvisação requer uma certa prática de
acompanhamento por parte do aluno. Neste exercício, é fornecida a estrutura
harmônica, ou seja, as cifras, para que o aluno faça seu próprio acompanhamento
(Ex. 290). Este acompanhamento deve ser feito, conforme o exemplo, em acordes
quebrados (Ex. 291). Caberá ainda ao aluno improvisar com o pentacorde da
tonalidade, seguindo também a estrutura rítmica.

Exemplo 290. MPG, Capítulo 11 - Improvisação com acompanhamento.

Exemplo 291. MPG, Capítulo 11 - Acompanhamento em acordes quebrados.
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No capítulo 13, foi trabalhado o tema Blues, sendo toda a improvisação
direcionada para ele. No exercício de técnica, foi utilizada a escala blues (Ex. 272).
Os três exercícios de improvisação foram estruturados para utilização dessa mesma
escala (Ex. 292). No exercício de improvisação, foi utilizada a estrutura harmônica
de um blues de 12 compassos, na qual caberá ao aluno montar sua improvisação
conforme a estrutura rítmica, além de utilizar um dos três tipos de acompanhamento
do exercício de técnica (Ex. 273 - 274).

Exemplo 292. MPG, Capítulo 13 - Improvisação com estrutura rítmica. Compasso 9 ao final.

No capítulo 15, foram utilizadas duas sequências de oito acordes como
acompanhamento, em baixo de Alberti, como base para a improvisação. No
exercício número 1, o aluno deverá fazer uso da escala de Mi menor harmônica para
improvisar (Ex. 293). Caberá ao aluno escolher o tempo e o caráter destes
exercícios. É importante ressaltar que o aluno já vem trabalhando com escalas
menores desde o capítulo anterior e, neste momento, suas mãos já devem estar
acostumadas com os dedilhados de escala. No segundo exercício, toda a atividade
se encontra na tonalidade de Ré menor harmônica.

Exemplo 293. MPG, Capítulo 15 - Improvisação, baixo de Alberti - escala de Mi menor harmônica.
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Nos exercícios de improvisação do capítulo 18, foram utilizadas atividades
diretamente ligadas ao tema, que é "Sequências". São fornecidos três exercícios, ou
melhor, três sequências com diferentes harmonias, tonalidades e tipos de
acompanhamentos. Caberá ao aluno improvisar livremente utilizando a escala da
tonalidade.

Exemplo 294. MPG, Capítulo 18 - Improvisação com sequências - exercício no. 1.

Exemplo 295. MPG, Capítulo 18 - Improvisação com sequências - exercício no. 2

No capítulo 22, é utilizada a mesma progressão harmônica presente na peça
de repertório. O aluno montar sua improvisação utilizando a escala de Dó sustenido
menor harmônica ou de Mi maior, dependendo da harmonia que se encontra
proposta no baixo.

Exemplo 296. MPG, Capítulo 22 - Sequência em Dó sustenido menor.

No capítulo 25, o trabalho de improvisação ocorre com alguns modos
eclisiásticos. São apresentados quatro exercício, nos quais o objetivo é acostumar o
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aluno com a sonoridade do modo, bem como estimular sua criatividade. O primeiro
exercício está em Fá sustenido frígio. O acompanhamento consiste em uma
sequência de quintas paralelas, cabendo ao aluno improvisar com base nesta
escala, continuando a melodia fornecida (Ex. 297). O segundo exercício utiliza a
mesma estrutura do anterior, mas agora em modo dórico. Ou seja, o aluno deve
continuar a mesma melodia, mas agora em Fá sustenido dórico (Ex. 298). Nesta

Dois Estudos
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Exemplo 297. MPG, Capítulo 25 - Improvisação em Fá sustenido Frígio.
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Texto original: "Improvisation is a vehicle for self-expression that provides the pianist with a confident means for
the re-creation of sounds at the keyboad that are heard first in the mind's ear."
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O interesse inicial para a realização desta pesquisa foi a criação de um
método adequado ao curso de piano complementar das universidades brasileiras.
Os quase quatro anos dedicados a esse propósito foram árduos, sendo este
trabalho de pesquisa um relato de todo o processo reflexivo percorrido por este autor
até chegar ao método em seu formato.
Buscando-se o aprofundamento nos temas que envolvem a elaboração de um
método, julgou-se importante primeiramente a realização de um estudo para
conhecimento da história e desenvolvimento do ensino do piano em grupo, primeiro
nos EUA e depois no Brasil.
Da mesma forma, estudou-se os principais métodos de piano em grupo
utilizados nas universidades americanas e o único brasileiro. O primeiro problema
enfrentado por este autor, nesta tarefa, referiu-se à seleção dos métodos que seriam
analisados e comparados em profundidade, uma vez que a lista total encontrada
continha 31 títulos (FISHER, 2010). O compromisso inicial para determinação dos
critérios foi chegar a uma lista com os mais importantes métodos atualmente
utilizados, e que apresentasse ao mesmo tempo uma quantidade razoável de tal
forma que não inviabilizasse na prática o aprofundamento em cada um deles. Para
isso, foram estabelecidos alguns critérios que implicassem na escolha dos mais
relevantes. O primeiro critério utilizado foi o cronológico, ou seja, foram selecionados
métodos com datas de publicação mais atuais, já que presumivelmente
acompanham o desenvolvimento tecnológico de nossa época. O uso deste critério
se deu devido à grande mudança tecnológica ocorrida nos últimos anos,
principalmente a partir do ano 2000. Sendo assim, dos 31 títulos existentes foram
retiradas as publicações consideradas desatualizadas no que concerne aos recursos
tecnológicos, ou seja, publicadas anteriormente ao ano 2000.
O segundo critério estabelecido foi o número de edições, sendo selecionados
os métodos com pelo menos mais de uma edição. Isso porque a necessidade de
reimpressão mostra que o método obteve um reconhecimento por parte da
academia, uma vez que seu uso se dá especialmente em cursos de graduação.
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Além disso, tal fato é um indicativo de que o método manteve seu conteúdo
atualizado.
Por fim, foi selecionada uma publicação brasileira, que ocorreu em 2012, por
ser o único material desta natureza publicado neste país. Sendo assim, nossa busca
resultou em seis títulos, que foram profundamente estudados.
Tal

estudo

mostrou-se

muito

rico

e

de

fundamental

importância,

principalmente por ter permitido a percepção das grandes afinidades entre eles e
algumas de suas particularidades. O método produzido a partir da presente pesquisa
não fugiu a esta regra, ou seja, igualmente apresenta semelhanças aos métodos
analisados e também algumas especificidades. As semelhanças referem-se
sobretudo a algumas características típicas dessa modalidade de ensino - piano em
grupo - e as especificidades, por sua vez, foram acrescentadas a partir de
compreensões advindas da experiência pessoal anterior deste autor e igualmente
subtraídas das resultantes obtidas com esta pesquisa.
Durante a análise dos métodos selecionados, notou-se principalmente dois
aspectos de grande importância no ensino de piano em grupo – a ordenação do
material e a variedade de exercícios. Por ordenação entende-se a forma pela qual
as atividades estão dispostas no método, enquanto que por variedade entende-se os
diversos tipos de exercícios, uma vez que há várias maneiras de se trabalhar uma
mesma habilidade.
A ordenação de um método é de extrema relevância, uma vez que a
programação do conteúdo que será desenvolvido em sala de aula é fundamental
para o sucesso do curso, especialmente neste caso em que a aula se dá com um
grupo de alunos. A ordenação configura, assim, um guia ao professor, que direciona
e facilita o seu trabalho, sendo colhida principalmente a partir da maneira de
disposição dos exercícios. Isso porque a programação da aula está diretamente
relacionada à quantia de exercícios que o professor vai aplicar em cada atividade,
uma vez que é necessário que exista uma variação de atividades durante a aula.
Com a constante mudança de atividade, o professor faz com que os alunos
mantenham atenção na aula durante todo o tempo, fator este que é necessário para
a manutenção de uma aula produtiva com um grupo de alunos. Dessa forma, a
disposição que um método apresenta suas atividades, naturalmente serve como um
aspecto organizacional, que potencializa o aproveitamento do tempo de cada
"
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atividade em sala de aula. Este foi um fator primordial para a escolha do Alfred
Group Piano como um modelo de organização.
Quanto à variedade de exercícios, observou-se que todos os métodos
analisados possuíam suas especificidades e particularidades, ou seja, cada um
deles apresentava diferentes formas de desenvolver cada habilidade. Vários destes
aspectos foram aproveitados no sentido de fornecer ideias para a formatação das
atividades do método aqui confeccionado. É possível citar, nesse sentido, o método
Contemporary Class Piano, com a utilização de notação contemporânea, e o método
Piano for the Developing Musician, com suas excelentes peças de repertório solo.
Neste último, um dos autores – Lynn Olson – compôs várias peças que criam um
efeito com uma tessitura elaborada, de tal forma que aparentam ser mais difíceis do
que realmente são. Tal recurso se mostra muito interessante para o estímulo do
aluno, já que este tem a sensação de estar tocando uma peça mais complexa, mas
que é adaptada ao seu nível. É possível mencionar, ainda, o método Keyboard
Musicianship, que apresenta uma infinidade de exercícios e uma ênfase na
utilização de cifras para o acompanhamento.
Assim, a análise desses materiais permitiu um aprofundamento na
metodologia utilizada por consagrados autores e também possibilitou a extração dos
modelos de exercícios que são costumeiramente utilizados e que já apresentam
histórico de resultados satisfatórios.
Não obstante, além da análise destes métodos específicos de piano em
grupo, julgou-se necessário estudar também obras teóricas de grandes estudiosos
da pedagogia do piano, a fim de se constituir uma fundamentação teórica
consistente que norteasse a confecção do método. Através das obras destes
grandes autores, foram estudadas cada habilidade funcional, ou seja, leitura,
harmonização e acompanhamento, repertório solo e em grupo, técnica e
improvisação.
Na seção de leitura, foi relatada a posição de Denes Agay (2004), que aborda
o estudo da leitura à primeira vista a partir da perspectiva do pianista e professor de
piano, e também o entendimento de Sloboba (1974), que aborda esta habilidade no
campo da psicologia, ou mesmo da neurociência. Fisher (2010) e James Lyke
(1996) são grandes estudiosos da pedagogia do piano, e mais especificamente do
piano em grupo, e igualmente escrevem sobre as habilidades do piano. Além das
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obras dos autores supramencionados, foram utilizados no presente estudo dois dos
mais importantes métodos específicos de leitura à primeira vista, ou seja, o Piano
Sight Reading de Jonh Kember (2004) e o Improve your Sight Reading de Paul
Harris (1998). A análise de ambos os métodos de leitura, somada à já realizada
análise dos métodos de piano em grupo, proporcionou o estabelecimento de
algumas premissas que serviram de base para a confecção dos exercícios
referentes a esta habilidade.
Para a atividade de harmonização e acompanhamento, as premissas que
traçaram um caminho a ser percorrido no trabalho com esta habilidade no método
desenvolvido se deu, fundamentalmente, a partir da observação e aproveitamento
dos conteúdos já trabalhados pelos métodos já existentes, bem como através da
colheita de resultados das experiências pessoais deste autor, que chegou a
trabalhar por vários anos acompanhando cantores populares em diversas bandas.
No tocante ao repertório solo, sendo ele muito vasto quando se fala em peças
para piano, fez-se necessária a tomada de muitas decisões de crucial importância
para que o resultado final pudesse ser satisfatório, tendo-se como base o
desenvolvimento gradual do aluno. Assim, para esta seção, um estudioso cuja obra
foi de grande valia é JACOBSON (2006). Isso porque ele, em seu livro Professional
Piano Teaching, estabelece diversas premissas para a classificação das peças para
piano no quesito dificuldade. Através destas premissas, foi possível a realização de
escolhas de repertório ou mesmo a composição de peças mais adequadas ao nível
do aluno do curso de piano complementar.
Na seção de repertório em grupo, por sua vez, foi utilizada mais a análise dos
outros métodos e a criatividade na elaboração dos arranjos.
Na seção de técnica pianística, levou-se em consideração pensamentos de
personalidades como Neuhaus (1973), Fleisher (1963), Gerig (1974)

e Fisher

(2010). Além disso, igualmente aqui foi aproveitada a experiência pianística do autor
para a elaboração e desenvolvimento dos desafios dos exercícios de forma gradual.
Por fim, quanto à habilidade de improvisação, foram utilizados como base os
exercícios contidos nos métodos de piano em grupo analisados, bem como,
novamente, a experiência deste autor.
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A intenção agora é testar o método em sala de aula, a fim de que outras
resultantes sejam colhidas. Somente após a colheita desses novos resultados, é que
será possível a realização do aprimoramento do método aqui desenvolvido, até a
identificação do momento oportuno para a publicação. Como desdobramento
natural, futuras pesquisas serão realizadas a fim de enriquecer a metodologia aqui
desenvolvida. Ou seja, a pesquisa não se encerra neste ponto.
Além disso, está dentro do objetivo do autor, também como um futuro
desdobramento dessa pesquisa, a elaboração de um segundo volume, destinado a
um segundo ano da disciplina de piano complementar, uma vez que há
universidades brasileiras em que a disciplina transcorre em 4 semestres.
Espera-se que este trabalho contribua, modestamente, para o enriquecimento
da literatura sobre o piano em grupo no Brasil da mesma forma que proporcionou o
crescimento intelectual e acadêmico de seu autor.
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APÊNDICES

Seguem abaixo dois capítulos completos do método destinado ao curso de piano
complementar para as universidades brasileiras elaborado segundo a proposta
desenvolvida nesta tese. Trata-se do capítulo 2 - Pentacordes Maiores e do capítulo
3 - Pentacordes Maiores II.
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Capítulo 2 - Pentacordes Maiores
Atividades que visam à compreensão da estrutura de um pentacorde
maior, cuja familiaridade possibilita uma introdução às diferentes
tonalidades e tríades maiores e, ao mesmo tempo, estimula a
transposição de pequenas peças de uma forma prática e lúdica.
OBJETIVOS:
123456-

Apresentar os pentacordes maiores nas tonalidades propostas;
Transpor pequenas melodias para outras tonalidades;
Iniciar a formação de tríades;
Fornecer noções de harmonização;
Desenvolver a leitura através de exercícios em pentacordes maiores;
Executar repertório solo e em grupo baseados em pentacordes maiores.

Pentacordes Maiores
Pentacorde é o nome dado a uma série de cinco graus conjuntos de maneira a
ser tocada com os cinco dedos, tanto da mão direita quanto da esquerda. Esta
série tem a mesma formação interválica das primeiras cinco notas da escala
maior (tom-tom-semitom-tom).

Intervalos: Distância entre as notas.
Semitons
Dó-Réb

- Mi-Fá

Dó - Ré - Mi

Láb-Lá

Si-Do

Fá - Sol - Lá - Si

Tons inteiros

Técnica: Pentacordes Maiores
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Exercício de padrão de cinco dedos
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Pentacorde em dó maior:
1- Atenção à precisão do toque e à igualdade entre as duas mãos.

Piano
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Pentacorde em Sol maior
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Piano
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Transposição: Transponha o pentacorde de Dó maior para a tonalidade de Ré e de
Fá maior.

!"Técnica:

Exercícios com intervalos:

1 - Execute os exercícios primeiramente com a mão direita e em seguida com a
esquerda.
2 - Execute os exercícios com as duas mão juntas.
3 - Atenção com a precisão do toque e a postura das mãos.
= 60
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Leitura: Mãos separadas
1 - Observe sempre a forma de compasso e a tonalidade.
2 - Procure ler à frente da execução.
3 - O dedilhado de todas as partes estão em pentacorde de dó maior.
= 60

Leitura: Mãos juntas
1 - Observe sempre a forma de compasso e a tonalidade
2 - Utilize o dedilhado do pentacorde de Dó maior.
= 60

Transposição:
maior.

"

Transponha o exercício de leitura acima para a tonalidade de Ré

>CE"

"

Harmonização: Quintas paralelas
1. Harmonize a melodia abaixo, utilizando um acorde por compasso conforme o exemplo
de acompanhamento proposto no primeiro compasso.
= 60

Transposição: Transponha o exercício de harmonização para a tonalidade de Ré
maior.
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Repertório de Solo: Melodia
1 - Utilize o dedilhado do pentacorde de Dó maior.
2 - Observe a mudança de toques durante a peça - legato e staccato
= 100
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Repertório de Solo: Legato Study
1 - Utilize o dedilhado do pentacorde de Dó maior.
2 - Atenção ao fraseado.
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Repertório de Conjunto:Asa Branca
1- Procure fazer diferentes formações para que todos os alunos toquem todas as partes.
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Capitulo 3 Pentacordes Maiores II (continuação)
As atividades presentes neste capítulo visam à continuação do tema pentacordes
maiores abordando tonalidades ainda não trabalhadas.
Objetivos:

1234567-

Apresentar os pentacordes maiores nas tonalidades propostas;
Transpor pequenas melodias para outras tonalidades;
Iniciar a formação de tríades;
Desenvolver a leitura através de exercícios em pentacordes maiores;
Fornecer noções de harmonização com a fundamental e a dominante;
Executar repertório solo e em grupo baseados em pentacordes maiores;
Executar acompanhamento através do modelo fornecido.

Pentacorde: Lá maior
1- Transponha o pentacorde de Lá maior para as tonalidades de Si e Mi maior.

Técnica: Dois Estudos de Ferdinand Beyer (1803-1863)
1. Utilize o pentacorde de Dó maior para dedilhado da mão direita.
2. Andamento:

= 100

No. 12:

No. 13:

Transposição: Transponha os dois estudos acima para as tonalidades de Lá e Mi
maior.
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Leitura:
1. Observe sempre a forma de compasso e a tonalidade
2. Procure ler à frente da execução
2. Atenção ao dedilhado

Exercício de leitura no. 1.
1. Dedilhado em pentacorde de Dó Maior

Exercício de leitura no. 2.

1. Dedilhado em pentacorde de Fá maior
2. Atenção ao toque em Staccato

Transposição: Transponha este exercício de leitura acima para a tonalidade Sol
maior.
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Exercício de leitura no. 3.
1. Dedilhado em pentacorde de Sol maior

Harmonização:
1. Leia o tema a seguir e complete a parte da mão esquerda de acordo com o exemplo.
2. No compasso 4 e 12 haverá duas notas de harmonização

Transposição: Transponha este exercício de harmonização acima para a tonalidade
de Mi maior.
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Repertório Solo: Carl Czerny Estudo op. 599 no. 11
1. Treinar primeiramente as mudanças de acordes da mão esquerda separadamente
conforme o dedilhado indicado.
2. Utilize o dedilhado em pentacorde de C maior na mão direita.

Czerny no. 11 op. 599

. .
4 œ œ œ œ œ œ
&4

œ œ œ œ œ. œ.

. .
œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙

4
& 4 www
1

www

ww
w1

www

Moderato {q = 80}

Piano

2
4

5

9

3
5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.
œ
&

œœœœœœœœ œœœ œ˙

& www

ww
w

www

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.
œ
.
& .
& .. ww
w

www

www

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.
ww
w

..
..

www

. . . .
œœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœ˙
œ
œ
&

..

& ww
w

..

13

"

ww
w

˙˙
˙

˙˙
˙

ww
w

>DC"

"

Repertório Solo: Andante
1. O pedal de sustentação deve ser utilizado conforme a indicação na partitura

Acompanhamento: Barcarola de Jacques Offenbach (18191880)
1. Pratique o acompanhamento individualmente, com atenção no dedilhado das duas
posições
2. Andamento :

"

= 112
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Barcarola de Jacques Offenbach (1819-1880)
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