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Prefácio (Sergio Monteiro)

 Ler, ouvir e criar são fundamentos essenciais do fazer musical.  Periodicamente novos métodos são 
elaborados, cada um apresentando formas mais ou menos eficazes de se alcançar um determinado fim.  É 
indispensável, porém, que essas técnicas – mesmo diversas entre si-  dediquem-se ao estudo meticuloso do 
ouvir e do ler e ao estímulo contínuo da criatividade do aluno.

 Os presentes ensaios nos trazem reflexões sobre esses três fundamentos da criação musical: A leitura 
do texto, a sua percepção auditiva e a maneira inventiva de realizá-la.  Sonoridades, articulações, ritmos e 
melodias são aqui apresentados de forma original, auxiliando o leitor/músico/pianista a desvendar esse uni-
verso de códigos e a reconhecer as diversas formas pelas quais cada um desses elementos se revela em uma 
partitura.  

 O piano é instrumento de incalculáveis possibilidades sonoras. Aqui ele é mostrado de forma genero-
sa, e suas qualidades são gradualmente introduzidas ao leitor. Conceitos sonoros como timbre, articulação e 
dinâmica são mostrados com clareza, ajudando o aluno a identificá-los no texto musical e enriquecendo o seu 
vocabulário criativo.  

 Os títulos muito originais (A Gosma, Exército Desengonçado, Formigueiro, “e então ela acendeu um 
cigarro”) realçam o pensamento do compositor e despertam rapidamente a atenção do aluno. A idéia musical 
vem certeira, desde o primeiro compasso:  as formiguinhas em semicolcheias rápidas e staccato, a instabilida-
de ritmica da marcha atrapalhada dos soldados ou os longos pedais evocando o nevoeiro. Fica difícil resistir 
à inventividade das peças. 

 Li com prazer e interesse esses textos. Eles elaboram um mapa criativo e preciso de várias particularie-
dades do instrumento. Bruno Angelo foi cartógrafo e pedagogo, catalogando cuidadosamente a sua arte e nos 
oferecendo caminhos para alcançá-la. Ficamos esperando por mais. 

Sergio Monteiro, 2019
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Introdução

O que este livro não é

 Este livro não é um método. Muitas coisas que aqui estão ditas têm por principal finalidade auxiliar 
estudantes de música e piano em suas trajetórias, porém essas coisas não foram sistematizadas em um passo-
-a-passo nem em termos de dificuldade, nem em termos de assuntos abordados.

 O objetivo deste livro é justamente argumentar que uma perspectiva escalonada do estudo pianístico, 
em que a música é dividida em fatias a serem comidas uma de cada vez, é pouco eficaz para uma compreen-
são mais profunda sobre fazer e ouvir música, que aqui estou chamando simplesmente sensibilidade musical. 
Minha perspectiva baseia-se em um velho preceito hermenêutico, segundo o qual a compreensão passa por 
um ir-e-vir do todo às partes, de maneira que uma e outra coisa tendam a confundir-se. Você não pode che-
gar ao todo simplesmente somando suas partes, e você não pode conhecer uma parte sem conhecer o todo. A 
riqueza da música é reflexo não somente da complexidade do som como fenômeno acústico e psicoacústico, 
mas também do envolvimento pessoal e social que investimos sobre ela. Sempre que nos relacionamos com 
música, estamos diante de uma rede de dimensões tão ampla que entendê-la por partes, ainda que fosse pos-
sível repassá-las uma a uma, seria inviável ou, pelo menos, frustrante.

 Ser pianista, seja em nível profissional, estudante ou amador, implica desenvolver técnicas, conhecer 
repertórios e vocabulários, e também em (re)pensar esteticamente, apurar gostos e conceber sentidos para a 
vida através do piano. É claro que ninguém começa a estudar piano com um concerto de Liszt, pois, se esse 
for um objetivo, faz-se necessário avançar ou progredir por entre peças que demandem menos. Esse “menos”, 
porém, refere-se a determinados aspectos técnicos, e não à sensibilidade musical. Muitas pessoas encontrarão 
uma enorme complexidade em peças musicais que se apresentam de forma simples, quase singela, como no 
célebre Minueto em sol maior de Bach (que dificilmente escapa a quem estuda piano), no pianismo de Tom 
Jobim ou ao ouvir Norah Jones acompanhando-se em uma canção, por exemplo.

Ainda que contenha unicamente uma simples melodia a ser tocada com uma mão, uma música constitui um 
mundo infinito, uma realidade a ser criada, pensada e desfrutada. A maneira mais insensível de se aproxi-
mar à música é aquela que desconfia, pois acredita estar a música sempre em outro lugar ou estágio. Quer-se 
aprender logo, e as peças que se toca são vistas como degraus para se chegar a um repertório idealizado: eis 
uma escada que não terá fim. Como costumo dizer a alunos e amigos, praticar música é como fazer teatro: ain-
da que nossa atuação se resuma a uma única cena ou linha, devemos envolvê-la em uma realidade de sentidos 
instigantes, e isso jamais será um trabalho simples nem desprezível.

 Por tudo isso, este livro se oferece como um suporte para estudos e ideias complexas sobre música e piano, 
sem com isso criticar as abordagens mais metódicas de aprendizado, pois mesmo o ensino conservatorial mais 
ensimesmado é feito com e através de mentes humanas, cuja capacidade imaginativa pode florescer em qual-
quer ambiente. Sem embargo, as páginas que seguem tomam por subentendido que não é possível separar 
técnica e imaginação, que não se pode “aprender notas” para depois se “colocar expressão”, que um aprendi-
zado pianístico não deve assentar-se em “exercícios” contrapostos a peças musicais “legítimas”. 
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O que este livro quer ser

 Este livro quer ser um trampolim. Sua posição ideológica em prol da complexidade musical não é nem 
pretende ser uma novidade ou cavalo de batalha em discussões sobre a aprendizagem pianística. Com ele, 
espero provocar os leitores: provocar seu interesse e, junto com ele, suas ideias. 

 Este livro constitui uma coleção de ensaios e partituras de composições para piano. Todo esse material 
é inédito e foi idealizado conjuntamente, como parte de uma mesma reflexão sobre sensibilidade musical. 
Com isso, quero dizer que as partituras e os capítulos que seguem se complementam e aprofundam a discus-
são central aqui levantada. Os ensaios abordam ideias sobre temáticas interligadas e interpretam as compo-
sições; as composições dão música aos ensaios, nos lembrando a todo momento que há sempre mais coisa na 
música do que podemos dizer, e o que dizemos é também sempre mais do que uma descrição da música.

 Este livro pode ser lido como texto, como música ou ambas as coisas, a escolher. Durante a composição 
dessas peças, tive em mente um amplo público pianístico, composto por pessoas que vivem e trabalham com 
esse instrumento e também por pessoas que o tocam por hobby, além, claro, de pessoas que o estudam diaria-
mente com as mais diversas pretensões. Neste sentido, e apesar de manter sempre ativa a sua complexidade 
musical, procurei que as peças não fossem demasiado complicadas, a ponto de restringir sua performance a 
um público mais profissionalizado. Por outro lado, em sintonia com a ideologia que me move, todas as peças 
foram concebidas como tais, ou seja, como obras de cunho artístico que possam ser incluídas em projetos de 
artistas interessados, sejam eles concertos, gravações ou outros. Minha proposta é que cada um dedique o 
tempo que lhe parecer conveniente às peças, segundo seu interesse e suas possibilidades. Em qualquer caso, 
ainda que venham a ser lidas, dedilhadas e experimentadas em um contexto doméstico, sem pretensões de 
apresentações públicas, tais peças seguem servindo como complementação aos textos, já que tocar é também 
uma ponte para se refletir sobre música.  

Tocar, improvisar, criar ou interpretar (analisar), aliás, não são compartimentos de atividades musicais distin-
tos, aprendidos por meios específicos como se não fossem necessariamente interligados. Se você rememorar 
seus primeiros ou mais intuitivos momentos com o piano, provavelmente lembrará dessas quatro coisas como 
sendo uma só. Você cria através da improvisação, improvisa através da criação. Não precisa estudar teoria 
musical para criar suas concepções sobre música, e não precisa tocar mil peças para então sentar-se a criar 
uma de sua autoria. Neste livro, interpreto as músicas que criei, buscando compreendê-las através do texto e 
de ideias que vão surgindo (mesmo depois de as partituras estarem prontas). Falo igualmente de composição 
e de pianismo, performance ou improvisação. Mas não se trata de uma abordagem polivalente, de compositor, 
pianista, teórico: trata-se de uma abordagem de músico, isto é, de alguém que pensa o mundo com música.

Com tudo isso, e somando suas partituras e textos, este livro quer ser um ensaio sobre a manipulação de sons 
e sentidos através do piano. É uma obra exploratória e que quer ser explorada, por isso apela à sensibilidade 
de quem a lê. Você certamente não entrará por todas as portas que ela deixa abertas, e provavelmente abrirá, 
através dela, outras portas, mais amplas e mais suas. Se isso ocorrer, o trampolim terá servido para algo.



11

Como este livro pode ser lido

 No decorrer cada um de seus capítulos, este livro apresenta uma temática central, perfazendo a seguin-
te ordem: (1) melodias, (2) intensidades, (3) articulações, (4) métricas e (5) texturas. Cada um desses capítulos 
contém um texto introdutório sobre a temática em questão, de caráter mais geral, seguido de textos anlíticos 
e partituras de três peças para piano (ou quatro, no caso do capítulo 3). A ideia é que esses textos específicos 
sobre as peças, os quais defino como interpretações analíticas, sirvam a dois propósitos complementares. O 
primeiro propósito é o de subsidiar o estudo ao piano dessas peças, provendo informações e interpretações 
sobre seu processo composicional, sua notação, alguns de seus sentidos possíveis e suas demandas e desafios 
a pianistas. O segundo propósito é desenvolver, desde a especificidade da peça em questão, reflexões que 
aprofundem aquelas apresentadas no texto geral de introdução a cada capítulo. 

Desta forma, tais interpretações analíticas, juntamente com as peças de que se servem, funcionam como va-
riações sobre a temática do capítulo. Com isso, fica claro que a intenção desses textos não é exaurir ou prover 
uma documentação erudita sobre cada uma das temáticas, como seria o caso em um dicionário, enciclopédia 
ou livro didático sobre teoria da música. O aspecto enfatizado, como dito, é o exploratório, perpassando en-
saios, interpretações analíticas e também as partituras.

Todas as peças foram compostas para fazer parte deste livro, porém sua distribuição pelos capítulos não foi 
previamente planejada. Fazendo jus ao que foi argumentado anteriormente, a temática de cada capítulo não 
é tratada como uma “parte” da música, pois a todo momento o texto comenta de que maneira a essencia de 
uma coisa está contida e contém a essencia de outra. Comenta-se, por exemplo, como melodias participam de 
acompanhamentos, e como acompanhamentos se comportam melodicamente; como a intensidade interfere 
no timbre do piano; como métricas são geradas através de articulações e como articulações nos ajudam a en-
tender os planos de uma textura, entre muitos outros aspectos interligados das temáticas abordadas. Acima 
de tudo, no capítulo 5, discute-se a concepção de textura em um sentido amplo, que necessariamente depende 
de todos os fatores sonoros, estruturais e culturais que queiramos e possamos encontrar em uma peça musical 
para piano.

 Nesse mesmo sentido, a distribuição das peças pelos capítulos não significa que elas sejam considera-
das como estudos restringidos a uma temática ou outra. Qualquer dessas peças poderia ser interpretada à luz 
do conceito de melodia, intensidade, articulação, métrica ou textura, sempre produzindo ideias diferentes. 
Ao distribuí-las entre os capítulos, busquei em cada uma delas características que, àquele momento, me pare-
ceram particularmente interessantes ao capítulo em que foi alocada. Ao mesmo tempo, considerei a comple-
mentaridade entre essas características, de maneira que, dentro de um mesmo capítulo, as peças interpretadas 
pudessem trazer à tona diferentes aspectos da temática em questão.

 Disso resulta que a ordem de aparição das peças no livro não obedece a nenhum critério do tipo “ní-
vel de dificuldade”. Considero que a diversidade entre pianistas faz com que um determinado elemento seja 
muito desafiador para uma pessoa, ao mesmo tempo em que é projetado com mais naturalidade para outra, 
tornando uma hipotética categorização das peças em termos de dificuldade algo provavelmente contrapro-
ducente. Minha intenção, sobretudo, foi evitar que leitores, principalmente estudantes de piano, se sentissem 
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compelidos a tocar todas as peças do livro em ordem de aparição. Desta forma, incentivo a que todas as peças 
sejam consideradas e cortejadas em relação ao texto, e aprofundadas de acordo com a simpatia que provo-
quem em cada pessoa que o leia.

 A diversidade das peças e a sua apreciação como conjunto também merecem algumas considerações 
introdutórias. Como compositor, tendo-as composto durante um período de quase três meses, busquei que 
esse conjunto se configurasse como musicalmente diversificado, em termos de referências, texturas, andamen-
tos e propostas estéticas. A cada nova peça, quis inventar um novo jogo, de maneira que todas elas habitassem 
uma realidade particular, algumas mais experimentais, outras próximas a abordagens mais tradicionais da 
composição musical. 

 É necessário considerar, no entanto, que tais realidades surgem de um mesmo universo composicional, 
portanto todas as peças apresentarão algumas semelhanças entre si, em nível mais ou menos abstrato. Tais 
semelhanças testemunham minhas tendências ou mesmo teimosias ao pensar o mundo através da música, e 
não quis fugir a elas, mesmo quando trabalhei com referências mais específicas em termos de genero musical. 
Neste sentido, minha busca por diversidade entre as peças foi sempre matizada por minha busca estética mais 
geral em música, que ultrapassa a moldura deste livro. Quis que elas aportassem particularidades ao con-
junto, porém não quis emular estilos alheios para torná-las mais distintas, portanto considero-as todas como 
tentativas estéticas francas, isto é, músicas que inventei considerando meus próprios interesses composicio-
nais. A conciliação entre esses interesses e aqueles que correspondem aos objetivos deste livro foi um desafio 
constante, porém enfrentado com uma sensação de naturalidade. 

Sobre a linguagem deste livro

 Como reflexo de minha formação acadêmica, alguns procedimentos e usos vocabulares estão sedimen-
tados em minha predileção e escrita sobre música. Entre esses procedimentos, deve-se destacar a tentativa de 
contextualização da fala em um universo que seja o mais amplo possível, inclusive no concernente a questões 
de gênero e aspectos socioculturais. Não obstante a isso, por se tratar de um livro com caráter ensaístico e 
exploratório, proveniente de uma iniciativa pessoal e voltada a um público diversificado, não me pareceu ade-
quado deixar-me levar por discussões de fundo da musicologia e das humanidades. Portanto, busquei forjar 
uma comunicação que fosse o mais veloz possível, sem no entanto fazer concessões a simplismos ou omissões 
que dirimissem o caráter inclusivo almejado para este trabalho.

 No que concerne à terminologia técnico-musical, evitei abordar as peças através de análises harmôni-
cas, uma área de estudos prolífera em vocabulário, sinais gráficos e códigos, que tendem a tornar os textos 
mais pesados e nem sempre esclarecedores. Em vez disso, tratei questões harmônicas de forma genérica, fa-
lando de resoluções ou tensões, e busquei desenvolver os textos em torno a questões mais abertas a vivências 
que transcendem o âmbito da teoria musical. Meu principal objetivo, nesse aspecto, foi usar uma linguagem 
ao mesmo tempo acessível e profunda para falar sobre música, algo que não afastasse pianistas menos ligados 
às disciplinas teóricas por causa de análises enfadonhas, e que tampouco afastasse todo mundo por causa de 
análises superficiais ou irrelevantes. Para tanto, o aspecto literário dos textos foi elaborado cuidadosamente, 
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abrangendo metáforas e figuras de linguagem que permitissem ligar as interpretações analíticas a várias face-
tas da existência, não raro utilizando os títulos das peças como ponto de partida.

 Esse equilíbrio de linguagem é simultaneamente desafiador e estimulante. Em uma avaliação de todo 
o processo percorrido, considero que, para ler este livro de forma fluente e sem percalços de acessibilidade, 
é necessário que leitores tragam em sua bagagem uma experiência pianística, conhecimentos sobre notação 
musical e, preferivelmente, noções conceituais sobre as temáticas discutidas em cada capítulo. De não ser as-
sim, é provável que sua leitura seja mais produtiva se contemplada conjuntamente com outros materiais, e a 
internet, em qualquer caso, é ferramenta essencial para o auxílio de qualquer leitura.

 Para facilitar uma consulta mais imediata quando necessário, um glossário foi elaborado e incorporado 
ao livro, contendo termos que possuam um certo leque de significações convencionais e que sejam reiterados 
ao longo do texto. Desta forma, esse glossário serve não somente para instrumentalizar a leitura com termos 
que lhe sejam desconhecidos, mas também para estabelecer, no contexto desta obra, alguns significados mais 
específicos para termos semanticamente abrangentes.

 Um recurso artificial de escrita adotado do começo ao final do texto é aquele referente à indicação de 
compassos. Trata-se de uma convenção simples, que consiste em colocar colchetes entre números que indicam 
os compassos da peça em questão. Sendo assim, [3] significa compasso de número três, [4-10] significa o trecho 
que se estende entre os compassos quatro e dez, e assim por diante. Além disso, em alguns momentos são 
utilizados números com acentos circunflexos (1, 2, 3, etc.), que, segundo convenção internacional de escrita 
sobre música, indicam graus melódicos de um determinado modo. Em um modo maior de dó, por exemplo, 
3 indica o terceiro grau melódico desse modo, a saber, a nota mi. A indicação de graus harmônicos, feita com 
numerais romanos (I, IV, vi) não foi utilizada neste livro.

 Por fim, resta dizer que a notação musical das partituras segue convenções tradicionais e padronizadas 
internacionalmente. Nos casos em que adaptações notacionais foram requeridas pela natureza de certas com-
posições, essas adaptações foram explicadas verbalmente durante as interpretações analíticas e também nas 
próprias partituras em que foram utilizadas. 

 Com isto, creio que fica contextualizado este livro em relação aos seus desafios, às pessoas que quer 
alcançar e aos seus propósitos como subsídio para o desenvolvimento da sensibilidade musical através do 
piano. Que a leitura dos capítulos seguintes possa servir de convite à exploração de suas propostas, primeira-
mente através das peças aqui inseridas, mas em última instância através das vivências musicais de seus leito-
res, que, tendo suas particularidades, hão de ter também seus pontos de contato com as ideias desenvolvidas 
aqui.  

 

  

  

    

^

^

^ ^
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1. Melodia e Tempo

 Uma das propriedades mais interessantes da música é embrulhar o tempo. Seria difícil econtrar al-
guém que não tenha experimentado esse deslocamento por meio de alguma música em algum momento de 
sua vida. Claro, isso não depende simplesmente de uma música ser “boa” ou “ruim”: depende de sua vivên-
cia, de seu momento e de seus interesses. Música é mais do que sons, e sua essência está também nas pessoas 
que, além de tocar ou escutar, pensam sobre e se relacionam com suas músicas, às vezes durante uma vida 
inteira. 

 Para embrulhar o tempo, a música não precisa de letra. Uma combinação simples de instrumentos e 
elementos sonoros pode deslocar-nos para o passado, encher-nos de expectativa, ou também fazer com que 
nosso dia pare, e tudo isso possivelmente ao mesmo tempo – por isso, insisto em que se trata de um verdadei-
ro embrulho. E dentre esses elementos, o mais poderoso para fazer isso é a melodia. O que é uma melodia? 
Grosso modo, um dicionário dirá que é uma sucessão de notas organizadas como um todo. Ou seja, você pre-
cisa que o Tempo passe para ouvir essa sucessão, porém está sempre ouvindo uma mesma coisa (um todo). 
Aqui começa o problema, no melhor dos sentidos: como você nunca está diante da melodia completa, você 
só pode compreendê-la através de suas expectativas e, principalmente, de sua memória. Ora, expectativas 
podem frustrar-se e a memória é algo insidioso, portanto compreender uma melodia é algo dinâmico e, se a 
isso somarmos o fato de que certas melodias abocanham novos sentidos de acordo com seus contextos cultu-
rais cambiantes e com as circunstâncias em que são empregadas, já não ficaremos tão surpresos ao constatar 
o poder que a música tem de relacionar-se constantemente com a nossa existência. 

 Desde uma perspectiva poética, talvez seja mais interessante associar a melodia ao esquecimento do 
que à memória. De fato, o que nos mantém sempre ligados a uma melodia é uma falta, algo que ainda não 
temos ou algo que já perdemos, algo que desejamos. Algo que, por não estar na própria melodia, como som, 
vamos criando para nós mesmos ao escutá-la, como ideia.

 Uma melodia é comumente associada com uma linha. Em função do que foi dito até aqui, podemos 
considerar que são necessários dois fatores para que essa linha não se desfaça, isto é, para que tenha conti-
nuidade como um todo. O primeiro deles é que a melodia precisa olhar pra frente: ela não pode se repetir de 
forma previsível ou regular, e ela precisa provocar o pensamento, de maneira que o ouvinte nunca deixe de 
ter expectativas. Quando você desliga sua expectativa, o efeito de suspensão no tempo cessa. O segundo 
fator é que a melodia precisa olhar para trás: ela não pode esquecer completamente o que passou, sob pena de 
virar outra coisa. Contrastes muito grandes ou repentinos, seja de intensidade, de registro ou qualquer outro 
elemento constituinte de uma melodia, tendem a nos impedir de enxergar a linha e, se isso acontecer, adeus 
memória, adeus expectativa.

 Olhar para frente e olhar para trás: eis a tensão da melodia, e dela dependem sua energia e o embrulho 
do tempo. Mais do que a composição, é a performance que sente essa tensão, pois é ela quem efetivamente põe 
os sons no tempo. Neste sentido, pianistas têm um recurso que muitas vezes falta a outros instrumentistas, 
que é o de poder acompanhar a si mesmos. Pois, em música, uma melodia geralmente não está sozinha: ela 
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costuma existir como parte de uma textura, sobreposta a outras camadas, e poder unir individualmente essas 
camadas através de um piano é um privilégio que nos ensina muito sobre música. 

 É importante ressaltar que a referência principal de qualquer melodia está na pedra angular da música, 
que é a voz humana. Nossa voz, por não poder emitir mais do que uma frequencia fundamental por vez, é 
essencialmente melódica, e é em torno a ela que transitaram e transitam as culturas musicais. Mesmo quando 
há um certo desenvolvimento autonômico da música instrumental em relação à voz, como o que ocorreu na 
música europeia principalmente a partir do século XVII, a vocalidade ainda permanece como uma referência 
ineludivel para se pensar e entender música. Devemos à tradição cultural operística, por exemplo, grande 
parte dos significados convencionais na a música não-vocal ocidental, um processo que contamina e é conta-
minado também pela música publicitária, cinematográfica ou para jogos eletrônicos. Em todo esse espectro, 
a melodia, por sua imbricação com a voz, é o elemento musical mais potente em termos de significação para 
quem toca e para quem ouve, portanto a vocalidade deve ser uma preocupação central não somente para can-
toras e cantores, mas de fato para qualquer pessoa que queira envolver-se com música. 

 No que tange ao repertório pianístico, uma das indicações verbais mais tradicionais para a execução 
de melodias é cantabile. Essa insinuação, juntamente com outras indicações semelhantes, reflete o esforço que 
empreendemos para manter ativa essa relação entre melodia e voz, que concede à primeira uma naturalidade 
proveniente da segunda. Tal relação baseia-se inclusive em vínculos fisiológicos, uma vez que diversas carac-
terísticas da voz humana são determinantes para a maneira como entendemos e damos sentido a melodias. 
O uso de saltos intervalares grandes, por exemplo, exige bastante trabalho para uma voz, muito mais do que 
para um piano (que, afinal, salta quatro oitavas com a mesma dificuldade com que faz um semitom). Logo, a 
predominância de notas contíguas (graus conjuntos) sobre saltos é um dos princípios básicos para que algo 
seja considerado melódico, princípio que se mantém em vigor em qualquer gênero musical. Da mesma forma, 
tendemos a associar movimentos melódicos ascendentes com esforço e movimentos melódicos descendentes 
com descanso, pois tais condições refletem a energia muscular e de pressão de ar que sentimos cotidianamen-
te ao utilizar nossa voz. 

 Evidentemente, essa relação entre melodia e voz pode ser problematizada ou mesmo negada, inclusive 
para fins artísticos. Ela permanece, no entanto, como vínculo referencial para se fazer música. Como não pre-
cisam de praticamente nenhum esforço para pressionar teclas, e tampouco precisam preocupar-se com afina-
ção ou sustentação do som, pianistas podem acabar alienando-se desse vínculo de forma inconsciente, e isso 
prejudica qualquer sensibilidade musical. Por este motivo, um dos recursos mais eficientes para se estudar 
música ao piano, principalmente no concernente a melodias, é literalmente cantar o que se toca, seja melodia 
principal, acompanhamento ou contrapontos, de forma alternada –  quanto mais, melhor. Ao dar sua voz às 
melodias que quer realizar, ainda não possua uma técnica vocal aprimorada, você está sempre reativando esse 
vínculo primordial, e os frutos disso se ouvirão também através de seu piano. Neste sentido, quando você 
fizer saltos melódicos grandes ao piano, sentirá neles uma tensão especial, e essa combinação de esforços e 
relaxamentos entre notas que se sucedem dará às suas melodias uma naturalidade que não pode ser adquirida 
senão através de uma “vocalidade” pianística.

 Em uma perspectiva mais técnica, supondo-se que as notas já estejam definidas, há duas variáveis 
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cruciais em uma projeção de melodia ao piano: intensidade e duração – uma terceira variável, a articulação, 
torna-se mais importante para pianistas na medida em que articulam as diferentes camadas de uma textura, 
como veremos no capítulo 3. Desenhar uma melodia ao piano requer um certo controle da velocidade com 
que se pressiona cada tecla, para que as intensidades de cada nota possam combinar-se de uma maneira in-
teressante e fluída, de acordo com a imaginação de quem toca. Mas pianistas não podem estar conscientes 
da individualidade de cada nota que irão pressionar, ou seja, precisam confiar em alguns automatismos que 
lhes permitam focar mais no resultado sonoro do que na mecânica de cada movimento. O ponto fundamental 
para a projeção melódica, que deveria dar início à técnica pianística, é ter uma ideia interessante de como essa 
melodia deveria soar (e por isso cantar pode ser um recurso fundamental para a imaginação). Desta forma, 
quando o som que sair do piano não fizer justiça a essa ideia, você quererá dedicar-se a encontrar o movi-
mento certo e pesar a mão sobre o teclado de forma adequada. Com o tempo, se souber escutar-se e tiver suas 
próprias ideias sobre a música, você desenvolverá uma memória muscular rica, que combine dedos, punhos, 
braços e corpo em prol de melodias equilibradas e provocantes. 

 A duração de cada nota é também um fator que responde à imaginação pianística, porém de uma 
forma mais maleável na construção em tempo-real, improvisada. Se você estiver fazendo música através de 
uma partitura, terá em conta que as durações relacionais representadas pelas figuras rítmicas, baseadas em 
uma proporção de 2:1, não são mais que um rascunho ou, talvez melhor, um trampolim para a diversidade. 
Quando se está aprendendo uma melodia, tende-se a respeitar com um certo rigor a proporção matemática, 
contando tempos ou usando de artifícios como o metrônomo. Mas quando a música vai entrando na corrente 
sanguínea, já não será saudável ficar pensando que x é uma colcheia e y é uma mínima. Isso não quer dizer 
que as relações de duração entre as notas mudarão radicalmente, mas sim que as sutilezas de suas pequenas 
variações, principalmente na projeção melódica, constituem um mundo que não caberia em uma partitura, e 
que não pode ser rejeitado por quem faz música.

 Toda esta discussão, que envolve aspectos técnicos e estéticos, ganhará força com estudos específicos e 
com a prática pianística. Por isso, na sequencia, três composições centradas em melodias serão apresentadas e 
interpretadas. Ao serem tocadas, provavelmente servirão para reencontrar e expandir as ideias argumentadas 
nestes parágrafos.

Peça 1 – Choro da Ladeira Abaixo

 Esta peça, inspirada no chorinho brasileiro, apresenta uma longa melodia na mão direita, sobre um 
acompanhamento igualmente melódico na mão esquerda. Ainda que se trate de duas linhas melódicas (uma 
para cada mão), é considerável a posição da linha aguda como condutora da forma da peça, pois, apesar de ser 
mais lenta e menos ativa, sua melodia é uma constante que praticamente não se deixa levar pelo movimento 
mais cadenciado da linha inferior. Esta última, aliás, cumpre simultaneamente uma função de delineamento 
harmônico e rítmico que aproximam a peça ao gênero do chorinho, e portanto baseia-se em alguns motivos 
que a tornam mais cíclica e repetitiva, apesar de suas diversas intervenções mais cantantes, típicas da “baixa-
ria” de choro.
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Figura 1.1: Choro da Ladeira Abaixo, [5-10]. Linha superior livre, improvisatória, sobre uma linha inferior mais concisa e motívica, 
que cumpre papéis de acompanhamento rítmico e harmônico, além de realizar pontuações e transições, como em [8].

 Há implicações interessantes na projeção destas duas melodias. Primeiro, observe-se que a melodia 
superior, depois de sua entrada em [4], não descansa até o final da peça. É um caso de melodia interminável 
que, com exceção de uma breve coincidencia cadencial com a mão esquerda em [8], paira sobre o acompanha-
mento como uma linha livre, de caráter improvisatório. Trata-se, portanto, de uma melodia que exige bastante 
de nossa memória e expectativa, e o desafio pianístico é dar a essa linha o fluxo contínuo que merece, apesar 
de sua velocidade lenta. O fundamento que mantém a música em pé é a linha inferior, que provê um discurso 
harmônico e de fechamentos periódicos em [4], [8],[15] e [19]. Se quisermos insistir na metáfora gráfica, pode-
mos dizer que a linha inferior é uma moldura para a linha superior, ou seja, é ela quem situa a obra em termos 
de gênero, tonalidade e partes.

 Uma outra implicação concerne o perfil de registro da peça. A melodia superior é bastante sinuosa, 
porém nota-se visualmente, na partitura, um direcionamento descendente geral, até atingir o registro médio-
-grave em suas últimas notas (já escritas em clave de fa a partir de [24]). Assim como a melodia, essa é uma 
descida sem fim (que inspirou o nome da peça), e concentrar-se nesse perfil pode ser uma âncora efetiva para 
manter a continuidade melódica, tal como discutido anteriormente. Não é preciso dizer que a mão esquerda 
acompanha esse perfil descendente, afundando o final da peça ao nível cavernoso das cordas mais graves do 
piano. Essa extrapolação de registro certamente não faz parte da tradição do chorinho, porém funciona como 
uma licença poética que dá o que pensar, principalmente em uma performance ao vivo. A cada vez que se toca 
esse choro, desce-se a ladeira, e o fato de conter somente duas linhas, sem mudanças de textura, velocidades 
ou outras complexidades, torna-o adequado como campo de experimentação técnica e estética sobre fazer, 
ouvir e lembrar melodias.
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Abaixo
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Peça 2 – Morning Walk (“Passeio Matinal”)

 Esta peça está disposta na maneira mais convencional para se fazer melodia acompanhada ao piano: 
linha melódica na mão direita, fundo de acompanhamento rítmico e harmônico na mão esquerda, ambas com 
uma separação clara de registro, que permite ao ouvido distinguir com facilidade uma da outra. Essa distin-
ção necessita, no entanto ser relativizada. Em nosso afã por entender e explicar as coisas, às vezes tendemos 
a enfatizar suas diferenças para poder dizer que isso é A e aquilo é B, porém compreender o quão intrincada 
está uma coisa na outra, apesar de ser menos simples, é mais compensador para a sensibilidade musical.

 No caso de Morning Walk, a imbricação entre melodia e acompanhamento é de duas vias. Por um lado, 
a melodia (mão direita) complementa o ritmo e a harmonia do acompanhamento (mão esquerda). Por ser uma 
melodia angulosa, cheia de saltos, pressupõe naturalmente algumas acentuações em virtude do vínculo entre 
melodia e vocalidade, discutido anteriormente. O interesse rítmico da peça não provém, portanto, do motivo 
repetido pela mão esquerda, que nos aborreceria em poucos compassos, nem da melodia da mão direita, cujas 
durações são demasiado longas e variadas para gerar uma estrutura de base. É a mistura entre as duas mãos, 
em seu jogo de regularidades e deslocamentos, que concede interesse musical ao plano rítmico da peça. Da 
mesma forma, o conteúdo diatônico da mão direita também complementa a harmonia da mão esquerda, que, 
a depender de seus ataques por graus conjuntos, se manteria em um plano ambíguo.

 Por seu turno, conceder à mão esquerda um papel unicamente de acompanhamento rítmico e harmôni-
co é igualmente simplista. Ainda que repita exatamente a mesma estrutura de um compasso até [13], há nessa 
estrutura dois elementos melódicos (uma nota pedal no baixo e os dois ataques em graus conjuntos no médio) 
que serão de fato desenvolvidos mais adiante. Em suma, os papéis de melodia e acompanhamento existem e 
estão distribuídos, mas a barreira entre eles é tão frágil e imaginária como a fronteira entre dois países, e flu-
xos migratórios entre esses dois lados são possíveis e também desejáveis, para o interesse e dinâmica da peça. 
Veja-se, por exemplo, a invasão da figura de acompanhamento por cima da melodia da mão direita, em [20-21] 
(recurso que será reaproveitado em [40-43]):

Figura 1.2: Morning Walk, [20-21]. Motivo melódico da mão esquerda desenvolvido em conjunto com a mão direita.

 Por outro lado, observe-se que as entradas e saltos da mão direita tendem a acontecer predominante-
mente na terceira subdivisão de cada tempo, criando síncopes justamente onde estão os buracos no motivo da 
mão esquerda, o que responde pelos deslocamentos rítmicos imprevisíveis da peça, conforme argumentado 
acima.

 Em sua seção final, a partir de [44], a relação melodia/acompanhamento é praticamente desfeita entre 
as duas mãos, que se juntam em uma figuração complementar que mais se assemelha a um arpejo (prolonga-


