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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar a função e a relevância da construção do 
repertório pianístico durante o período de formação do pianista e/ou professor de piano nos Cursos de 
Mestrado e Doutorado Acadêmicos da Escola de Música da UFRJ. Discutimos a relação entre a 
aquisição de um repertório abrangente e sua influência na qualidade do ensino e no nível de 
performance do futuro profissional, tendo por base o pensamento de consagrados pianistas e 
professores de piano.  
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O repertório exigido no Curso de Bacharelado em Piano da UFRJ, apesar 

de apresentar uma certa elasticidade, atrela-se ainda a uma certa tradição com 
poucas chances de atender a diferentes terminalidades. No entanto, ao terminar o 
curso de Graduação e liberado das disciplinas básicas obrigatórias, o aluno deveria 
aprofundar seus conhecimentos musicais através da aquisição de repertório variado e 
complexo, sem, no entanto, desprezar uma  literatura que forneça subsídios 
concretos à performance. Na realidade, o que ocorre é o oposto: o futuro profissional 
não é contemplado com a inclusão de performance no curso de Mestrado Acadêmico 
e com poucas perspectivas desta atividade num futuro Doutorado. 

Neste trabalho investigamos a formação musical e o pensamento de 
consagrados mestres e pianistas, com ou sem atuação em instituições acadêmicas de 
música, cujo material, obtido em várias publicações, trata da aquisição de repertório 
associado ao nível de performance daqueles artistas. 

Como referenciais teóricos, as obras de Dean Elder (1982), Pianistsat 
Play, de David Dubal (1997), Reflections from the Keyboard de Elyse Mach (1991), 
Great Contemporary Pianists Speak for Themselves, servem de ponto de partida 
para informações iniciais sobre o tema em discussão. Partimos da hipótese de que 
experiências e opiniões de consagrados pianistas podem trazer novas luzes para os 
programas de pós-graduação em práticas interpretativas. 

Inicialmente tomemos como princípio básico os objetivos do ensino na 
Escola de Música da UFRJ, uma das mais antigas instituições musicais do Brasil. 
Dentro dos objetivos propostos, sobressaem-se a performance a formação de 
professores. 

A Escola de Música (EM) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) é uma instituição de ensino superior mantida pelo governo federal 
brasileiro e localizada no Rio de Janeiro. Ministra cursos de música desde a 
musicalização infantil até a pós-graduação. Destina-se ao ensino e à pesquisa, 
visando principalmente à formação em nível superior, nas atividades de 
execução, interpretação, criação musical e formação de professores.1 
(grifo nosso). 

De acordo com os critérios do grupo de trabalho denominado Polifonia 
Tuning2,foram identificadas três áreas principais para os graduados em música. Uma 
primeira categoria seria aquela, por exemplo, em que a música representa a base 
principal do trabalho, como o intérprete, o regente, o compositor e o professor de 
                                                           
1http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Música da_Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro.   
Acesso em 2 de maio de 2014 
2AEC Polifonia.Erasmus Thematic Network for Music.www.polifonia-tn.org. 2007. 
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música. Uma segunda categoria incluiria profissionais que têm a música apenas como 
seu requisito principal, e aqui poderiam estar incluídos o musicólogo, o 
administrador musical, o musico terapeuta, o engenheiro de some o editor de música. 
Ainda de acordo com aquele grupo de trabalho, a terceira categoria poderia ser 
composta, por exemplo, pelo crítico musical, o apresentador e o fabricante de 
instrumentos (SMILDE, 2008). 

Utilizando-se este critério, entendemos que o pianista de concerto, o 
professor de piano, o aluno de piano e futuro pianista profissional e/ou professor 
deveriam ter na prática instrumental sua principal atividade, embora não a única. 
Manter uma prática instrumental significa dedicar parte de seu tempo produtivo ao 
desenvolvimento artístico/musical, especialmente mediante a expansão do repertório 
e apresentações públicas, possibilitando não apenas a incorporação de novas obras, 
mas conhecimento, compreensão de diferentes estilos e compositores, mas sempre 
complementados pela experiência em performance. 

Entendemos que a Escola de Música da UFRJ, assim como a maioria das 
Escolas de Música do planeta tem como objetivo principal a formação do músico em 
nível superior: execução, interpretação, criação e formação de professores. 
Consideramos como níveis superiores os Cursos de Graduação e Pós-Graduação que 
devem, portanto, fornecer e possibilitar ao músico conhecimentos que contribuam e 
fortaleçam sua competência na performance e no ensino. 

Com relação à formação do pianista, é possível traçar um perfil de um 
curso que enfatize a prática instrumental. Observando-se a tabela do Programa de 
Bacharelado de Piano da Escola de Música da UFRJ (figura 1), podemos verificar que 
há uma preocupação em diversificar o repertório, distribuídos em 8 períodos, com 
obras que vão do século XVIII ao XXI, mas longe de preencher as necessidades e 
exigências de um profissional de qualidade, seja ele pianista ou professor, o que é 
perfeitamente compreensível em um curso a nível de Graduação. Não obstante, uma 
função não deve excluir a outra; ao contrário, somente o professor, como artista 
atuante, poderá orientar de forma satisfatória os futuros pianistas e mestres. 

O programa do bacharelado, embora pareça flexível por delegar livre 
escolha em várias categorias, pode ser também considerado restritivo e impositivo, 
como por exemplo, a exigência de obra barroca em 5 períodos, enquanto que  a  
música dos séculos XX e XXI é exigida em apenas 3 períodos, a obra clássica e a 
nacional são contempladas em 4, a romântica e a contemporânea  em 3  e o estudo 
em 7. Parece haver um desequilíbrio na distribuição do repertório, se considerarmos 
que a base do pianismo está enraizada no período clássico e que a vasta literatura 
pianística foi produzida no período romântico. Embora não seja nosso objetivo 
analisar o repertório no Curso de Graduação da Escola da Música da UFRJ, faz 
sentido apontar, ao menos, a cristalização de concepções de repertório que se 
perpetuam há décadas. As últimas modificações no programa podem ser 
consideradas de natureza muito mais quantitativa do que qualitativa, como por 
exemplo, substituir uma sonata clássica ou romântica  por qualquer outro gêneronos 
respectivos períodos, ou ainda suprimir a exigência de uma obra para piano e 
orquestra no período IV com a opção de um meio recital de livre escolha, com a 
justificativa de que os alunos não teriam oportunidade de atuar com orquestra.Por 
outro lado, sugerir novas modalidades de programas no Curso de Graduação colide 
com uma estrutura curricular já estabelecida ou com concepções filosóficas que não 
permitem flexibilidade na sua organização. 
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Figura 1- Programa do curso de bacharelado  - piano 

 
A performance nos programas de Mestrado e Doutorado na UFRJ 3não 

tem sido contemplada em sua verdadeira dimensão  por não exigir  nas áreas 
denominadas “interpretativas” um mínimo de atuação artística. Além disso, sua 
avaliação é minimizada se comparada à produção bibliográfica, sendo praticamente  
irrelevante para os programas de Pós-Graduação e alguns órgãos de fomento. Não se 
trata de desprezar a produção intelectual, mas é indispensável que o Mestre ou 
Doutor em performance faça jus à titulação não somente pela qualidade 
bibliográfica, mas sobretudo pela qualidade artística. Dessa forma, o que observamos 
é a tendência de se investir menos na aquisição de repertório, seja por falta de tempo 
ou de motivação para investir em repertório. O resultado inevitável é o 
empobrecimento de apresentações públicas, tanto do ponto de vista qualitativo como 
quantitativo. Exige-se que o estudante dos cursos de Pós-Graduação na área de 
Práticas Interpretativas mergulhe mais na reflexão do que na prática propriamente 
dita, como se fosse possível uma linha divisória entre a teoria e a prática. Concebe-se 
que o ralo repertório do curso de Graduação é suficiente para a obtenção do grau de 

                                                           
3 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA DA UFRJ – Normas Acadêmicas e 
Administrativas 
Mestrado: 360 horas 
Seminários I (45 horas semestrais); 
Seminários II (45 horas semestrais); 
Metodologia da Pesquisa em Música (45 horas semestrais); 
Estágio Docente Supervisionado (30 horas semestrais); 
Preparação de Exame de Qualificação (15 horas semestrais); 
Orientação de Dissertação de Mestrado I (30 horas semestrais). 
II- Disciplinas optativas e atividades complementares 
(devem complementar o currículo para totalizar ao menos 360 horas) 
 
Os alunos do curso de Doutorado devem cumprir, no mínimo, a carga horária de 480 
horas, seguindo critérios semelhantes aos do Mestrado 
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Mestre ou Doutor, considerado apenas um pré-requisito necessário aos processos 
reflexivos. 

Com essa constatação, surgem indagações, cujas respostas provavelmente 
sejam dissonantes com o pensamento da maioria dos grandes Mestres. Como alguém 
pode “refletir” sobre algo sobre o qual há vivência? Poderia, por exemplo, um 
indivíduo dissertar sobre técnicas cirúrgicas, sem a prática cirúrgica? Poderia um 
doutorando em teatro defender uma tese em sua área sem experiências significativas 
no palco? 

Lembro que durante meu programa de Doutorado em Washington DC 
(1995-1998), o pianista e professor Dr. Thomas Mastroianni, na época meu 
orientador, sempre reforçava a necessidade de um repertório abrangente para os 
pianistas, tanto para aqueles que se pretendiam à carreira de concertista, quanto para 
os que planejavam a atividade docente. Ou ambos, pois um não exclui o outro; ao 
contrário, uma atividade enriquece a outra. Não há contradição entre ser um pianista 
de concerto e ao mesmo tempo um professor. É significativo o número de pianistas 
de concerto que escolhe a docência em determinado período da vida, tornando-se 
grandes mestres e orientadores de futuros profissionais, graças ao seu conhecimento 
e experiência.  É essa a filosofia do programa de DMA4em inúmeras instituições 
americanas de pós-graduação em música. Na Benjamin T. Rome School of Musica   
of The Catholic University of America, em Washington DC, além de sete 
modalidades de recitais públicos, é exigida a execução de uma longa lista de obras a 
serem estudadas durante o curso, incluindo peças para piano solo, câmara, concertos 
e acompanhamento. Desta forma, considera-se que um “doutor” em artes musicais 
deve demonstrar competência na área para a qual está se propondo: na performance 
e no conhecimento de vasto repertório. 

Dentro desse pensamento, é oportuno reiterar ainda a opinião do 
consagrado pianista chileno Claudio Arrau (1903-1991) quando, ao comentar a 
performance de alguns músicos, declara não acreditarem especialistas. Em sua 
opinião, é “muito pouco saudável e pouco produtivo, manter e tocar um pequeno 
repertório por longo tempo” (ELDER, 1982,p. 40). De acordo com essa posição, 
concluímos que quanto maior o repertório, maiores as chances de competência como 
intérprete. 

Em outra entrevista, o mesmo pianista ressalta que, quanto melhor 
tocarmos Beethoven, tanto melhor será, por exemplo, a compreensão e execução de 
Tchaikovsky. Devemos, como intérpretes, ter a capacidade de mergulhar em 
diferentes universos e sermos capazes de conhecer diferentes estilos (HOROWITZ, 
1982, p. 119-120). A condição fundamental para a competência na performance é a 
expansão do conhecimento musical através de um enriquecimento de repertório e  
não a concentração no que melhor convém ou se adapta a uma circunstância 
(DUBAL, 1997, p.4). 

Referindo-se aos jovens artistas que não se permitem tempo suficiente 
para se desenvolver, ainda Claudio Arrau (MACH, 1991, p.8) afirma que  jamais serão 
grandes artistas, pois precisam de uma significativa prática deliberada para 
amadurecer. Tocar sempre um ou dois programas por 50 ou 60 vezes não pode ser 
considerado um procedimento saudável. Concertos significam atividade de extrema 
relevância para o pianista e nunca é uma atividade rotineira, como muitos podem 
julgar, pois exigem preparação em vários níveis. Além disso, cada apresentação é uma 
oportunidade para um diagnóstico a nível artístico e profissional. A partir de cada 
experiência, o indivíduo pode analisar o resultado do seu trabalho para investir em 

                                                           
4Doctor of Musical Arts 
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novos procedimentos. É esse o processo de aprendizagem e crescimento; sem a 
performance, ele não existe.  

Vladimir Horowitz (1904 -1989) declarou que, mesmo após muito tempo 
de estudo, dedicava, pelo menos, de duas a três horas desse tempo para a música que 
nunca havia visto ou tocado antes (Chasins in GERIG, p. 307). Um artista do quilate 
de Horowitz que, mesmo em idade avançada sentia a necessidade de conhecer mais, 
dessa forma aumentando o repertório e executando novas obras em concertos, pode 
ser um exemplo para todos aqueles que pretendem atuar com competência, seja 
como docente e/ou como intérpretes.  

Complementando o pensamento dos mencionados artistas, o pianista 
Youri Egorov (1954-1988) declara que “mesmo após anos de educação, treinamento, 
estudo e experiência, cada concerto é quase uma nova experiência, relacionada tanto 
ao ritual físico como psicológico”(MATCH, p. 47 vol II)5. Essa visão reforça a posição 
de que a performance é necessária para a aquisição de experiências que, 
independentemente de serem bem ou mal sucedidas, servem de ponto de partida 
para transformações e modificações de comportamento, indispensáveis ao 
crescimento artístico-profissional. Corroborando o mesmo pensamento, Andrew 
Evans (apud Davidson in RINK, p. 122) recomenda que os intérpretes dediquem 
espaço e tempo às habilidades de apresentação, atividade necessária ao 
desenvolvimento profissional. 

Segundo Neuhaus (1971, p. 22), o músico necessita do “trabalho intenso, 
profundo e apaixonado” para atingir a excelência. Terá chances de maior sucesso na 
medida em que se desenvolve continuamente, musical, intelectual e artisticamente 
através do refinamento e educação do ouvido, aliado a um vasto conhecimento de 
literatura musical6. Afirma, por exemplo, que alguém que aprendeu 5 sonatas de 
Beethoven não é o mesmo que aquele que aprendeu  mais de 20. A partir das 
concepções de Arrau e Neuhaus, estamos diante do binômio qualidade/quantidade 
como indispensáveis à competência musical. A qualidade está diretamente 
relacionada à quantidade e quanto maior e mais variado o repertório conhecido, 
maior possibilidade da qualidade artística e profissional. 

Vários estudos têm demonstrado que a maneira mais eficiente para se 
alcançar a excelência é a prática deliberada.  Na música, de acordo com Jane 
Davidson (in RINK, p. 116-117), há uma estreita relação entre o sucesso e o número 
de horas investidas no estudo, o que resultaria em um êxito na aquisição tanto de 
habilidades técnicas como na qualidade de interpretação.Seria necessário, segundo 
Hallam, desenvolver habilidades a níveis de estrutura, notação, leitura, audição, 
técnica, motricidade, expressão e apresentação (apud DAVIDSON in RINK,p. 120). 

O êxito e a habilidade musical são resultado de grande acúmulo de horas 
de estudo e não apenas resultado de um “talento inato” (REID in RINK, p.126-127). 
Portanto, para alcançar os mais altos níveis de excelência musical, o intérprete deve 
investir muito tempo em seu estudo/prática. Sabe-se que a ideia da prática é 
essencial ao sucesso profissional, mas a quantidade de horas envolvida é realmente 
inimaginável. Foi estimado que 10.000 horas seriam o mínimo necessário para que o 
artista inicie a vida profissional. Admite-se também a necessidade de, pelo menos, 10 
anos de prática para que se obtenha algum resultado eficiente. Na música, segundo 
Krampe e Ericson, as habilidades adquiridas durante anos de trabalho, devem ser 
mantidas e aperfeiçoadas através da prática deliberada (CHAFIN e LEMIEUX in 

                                                           
5“..and even after years of education, training, practice, and experience, each concert is almost a new 
experience and must be approached with a psychological as well physical  ritual…” 
6Literatura musical deve ser entendida como repertório. 
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WILLIAMON, p.20), embora o tempo possa variar de acordo com os objetivos 
profissionais do músico. As investigações dirigidas por Ericson, Krampe e Tesh-
Römer (apud REID in RINK, p.126-127) sobre a quantidade de estudo chegaram a 
algumas conclusões sobre o acúmulo aproximado de horas de trabalho no 
instrumento. Os resultados indicam diferenças quanto aos melhores intérpretes, aos 
bons intérpretes e aos futuros professores. Apesar de menos tempo, o futuro 
professor necessita de um investimento significativo no estudo e no desenvolvimento 
das práticas interpretativas.  

Após aproximadamente seis anos de “especialização” nos cursos de 
Mestrado e Doutorado Acadêmicos, além de não ter tido oportunidade de cumprir 
exigências de um repertório mais abrangente e ampliar o leque de disciplinas que 
possam dar suporte concreto à performance, o indivíduo estará “apto’ a se candidatar  
a funções docentes em Instituições Superiores de Música. Ele será certamente um 
“especialista” em alguma questão vinculada às Práticas Interpretativas e poderá ser 
considerado “apto” a formar futuros pianistas, de acordo com o modelo estabelecido. 
Não obstante, emerge  uma forte contradição se confrontarmos os critérios 
implementados nos Cursos Acadêmicos de Pós-Graduação da Escola de Música da 
UFRJ com o pensamento de consagrados pianistas e professores. 

Após o exposto, finalizamos com a seguinte indagação: qual o perfil 
desejado para um Mestre que assumirá a tarefa e a responsabilidade de formar 
músicos em uma Instituição Superior de Ensino? 
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