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APRESENTAÇÃO
Este ebook foi criado a partir dos 10 posts mais acessados do blog MusicAll, 

criado em 2016 e aborda questões do mundo da música fora dos palcos e 

do importante papel do músico nos dias de hoje, tanto no sentido de seu 

comportamento assertivo no mercado profissional, quanto no processo de 

formação e disseminação para uma nova geração de músicos que estão 

surgindo.

Alguns artigos foram escritos pensando no músico popular, que está em início 

de carreira e naquele que já tem seu espaço consolidado. Assim como outros 

artigos foram direcionados para estudantes ou pessoas que almejam se dedicar 

à música, seja profissionalmente ou não. 

Em comum, todos os textos tem o propósito de elevar o nível de entendimento 

da profissão, afinal acredito que todos que possam contribuir, 

de qualquer forma que seja, devem fazê-lo.

Acredito na renovação do mercado musical! Temos como mostrar que o 

profissional da música está preparado e pode ser reconhecido e respeitado da 

mesma maneira que o profissional de qualquer outra área de atuação! Mas para 

isso precisamos de conhecimento!

Patrick Leonard
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Sabemos que a nossa sociedade está passando por diversas transformações, 

(principalmente depois da internet) e no mercado da música isso não está sendo 

diferente. Uma grande questão é que essas mudanças estão acontecendo de 

forma bem rápida e, por isso, a maioria dos músicos e profissionais da área ainda 

não sabem muito bem o que fazer e como se comportar nesse novo contexto.

Uma coisa é certa! Começa a ficar distante o tempo em que ser músico limitava-

se a saber tocar um instrumento. Quem é músico atualmente sabe que para ser 

reconhecido e crescer nessa profissão, é importante entender a importância de 

garantir algo mais, ou seja, ser o gestor da própria carreira musical.

Esse é um mercado amplo, diversificado e em constante transformação. A 

velocidade da informação em um mundo totalmente interligado e conectado 

te coloca em um mercado muito mais competitivo e implacável, que para se 

destacar é necessário estratégias e conhecimentos que vão além do objeto de 

estudo principal que é a música. Administrar bem uma carreira musical requer 

também conhecimentos empresariais de propaganda, administração financeira, 

planejamento e mercado, por exemplo.

Quando falo de empreendedorismo na música, nada mais é do que encontrar 

oportunidades, buscar por coisas novas e fornecer valor para o seu cliente. É 

colocar em prática essa oportunidade e agregar valor para o seu consumidor. 

MÚSICO EMPREENDEDOR
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Todas as oportunidades que devemos explorar e o valor que vamos agregar 

precisam ser pensados para quem consome a nossa música e acompanha a 

nossa carreira.

Se considerarmos artistas independentes – que é a realidade da maioria 

dos músicos hoje no Brasil – empreender se torna ainda mais importante e 

totalmente possível no mercado da música, mas é preciso saber inovar! Um 

músico não pode achar que vai dar certo agindo como se estivesse na década 

de 80! Os tempos são outros!

Para fechar, cito uma frase do Thomas Atkinson que gosto muito: “Não 

é um notável talento o que se exige para assegurar o êxito em qualquer 

empreendimento, mas sim um firme propósito”.
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Para se fazer algo bem feito, é necessário praticar, correto? Então para tocar bem 

um instrumento, não poderia ser diferente! Para se adquirir uma boa técnica é 

necessário praticar muito. Mas não quer dizer que isso deva ser chato.

Tente praticar diariamente, se possível, mas não adianta estudar muito sem 

objetivo! O foco do que precisa ser aprimorado e a prioridade do que se pratica 

é essencial para alcançar o que deseja, independente do nível que pretende 

chegar!

Existem ferramentas que podem ajudar muito na hora da organização das 

tarefas de rotina. Claro que cada um se identifica com uma maneira de estudar, 

mas a preocupação com essa organização deve ser frequente.

Para começar, você deve analisar com é o seu dia, como estão suas horas? Esse 

é o momento de descobrir quanto tempo você tem disponível ou pretende 

estudar. Faça uma planilha em um caderno. Nesta planilha você poderá marcar 

cada horário seu. Suas atividades do dia e o quanto tempo cada atividade leva. 

Por exemplo: definir o tempo de estudo para técnica, escalas e repertório! Ajuda 

muito na hora de cumprir suas tarefas, ainda mais que no estudo da música, se 

não estiver muito atento, fatalmente começa a estudar milhões de coisas que 

não planejava naquele momento (quem nunca passou por isso?).

ROTINA DE ESTUDOS
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Invente exercícios, torne seu aprendizado prazeroso e tente aproveitar o 

máximo do tempo que tem disponível para estudar! Tenha sempre em mente 

que o momento de racionalizar o que acontece na música é esse!

Muitas pessoas pensam que para estudar é preciso horas cheias como uma hora, 

duas horas, meia hora, etc. A verdade é que qualquer minuto que você estuda é 

aproveitado. Podem ser dez minutos, treze minutos ou até 5 minutos. Aprenda 

a usar o tempo a seu favor. É muito importante perceber que é melhor estudar 

todos os dias durante 20min do que uma vez por semana durante 2h, entende? 

Essa rotina deve existir e com certeza irá fazer com que resultados muito eficazes 

apareçam antes do que imagina.

A ordem e a carga das tarefas podem ser definidas com um professor, mas caso 

não tenha esse suporte (que em minha opinião faz uma diferença enorme) 

converse com alguns amigos músicos mais experientes, isso vai facilitar a 

organização das tarefas. E lembre-se! Não corra do que tem dificuldade. Martele 

no ponto que tem deficiência até conseguir superá-la. Só assim irá conseguir 

caminhar!

É muito importante entender que não podemos estipular um prazo 

determinado para conseguir realizar um exercício com destreza, por exemplo, 

mas podemos planejar a quantidade de tempo para se dedicar a ele na rotina de 

estudos diários. Música é para a vida toda! Essa rotina de estudos nunca deverá 

desaparecer e sim se modificar conforme o tempo for passando! Sempre melhor 

que ontem e pior que amanhã!

Bons estudos!
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Ainda é comum na sociedade brasileira o conceito de que o músico já nasce 

feito. Que não é possível a um indivíduo qualquer se dedicar ao aprendizado e 

prática de um instrumento.

Esta dedicação é encarada com naturalidade quando se trata do esforço 

cotidiano de superação dos músicos eruditos em estágios avançados de 

domínio de um instrumento, ou, no campo popular, nos casos de indivíduos 

que atuem junto a artistas com grande apelo na mídia, com vários trabalhos 

envolvidos em grandes eventos musicais da cena nacional.

Embora o Brasil seja omisso e não apresente uma política séria no que diz 

respeito à educação musical do nosso povo – onde os fundamentos do ensino 

de música e o próprio processo de musicalização ajudariam significativamente 

na formação de uma identidade cultural mais forte e consciente – é comum e 

natural que surjam, em todas as partes do país, e a todo o momento, pessoas 

com um talento musical incrível e uma capacidade singular de interpretação.

Todos nós conhecemos exemplos de excelentes artistas autodidatas, com um 

jeito único de expressar a sua musicalidade dentro dos mais variados gêneros. 

Muitos consolidam seus nomes no competitivo mercado da área; alcançam 

sucesso profissional e financeiro desenvolvendo, na prática, conhecimentos 

intuitivos que abrangem os elementos musicais utilizados dentro da linguagem 

à qual se dedicam.

SOBRE O MÚSICO AUTODIDATA
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Como esses artistas ensaiam muito o repertório com o qual trabalham, alcançam 

resultados práticos expressivos, principalmente no que tange ao domínio 

do vocabulário musical do gênero em que atuam, e às diferentes formas que 

constituem o mesmo, tornando-se legítimos representantes da arte que levam a 

público.

A vida atribulada e desgastante do músico no Brasil, ou mesmo o fato de 

sua agenda estar lotada com eventos que denotam outras prioridades na 

condução de sua carreira, quando atingem certo nível de reconhecimento e 

sucesso profissional, leva o sujeito a pensar que estudar música e aprender a ter 

consciência daquilo que faz, e do que pode fazer no palco, é perda de tempo 

nesta altura do campeonato.

Acontece que alguns fatos são inexoráveis para os músicos, e dentre eles há o 

seguinte: a partir de certo nível técnico alcançado com um tempo considerável 

de “malhação” no instrumento e de experiências acumuladas “na estrada”, é 

possível galgar outros patamares, se estudar com regularidade e progressão. 

Para manter-se no mesmo nível alcançado, é preciso praticar exercícios de rotina 

que o levaram até aí.

É um desperdício quando esses músicos não enxergam a importância de 

reservar um tempo, dentro da sua rotina, para o estudo teórico e prático 

dos fundamentos da música, assim como o aprimoramento técnico de seu 

desempenho no instrumento, qualquer que seja ele: violão, percussão, voz, etc.
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Ser músico é muito prazeroso, com certeza, mas, infelizmente, este mercado 

ainda não é bem entendido por algumas pessoas que atuam na área.  Resolvi 

escrever este artigo para mostrar que mesmo que pareça uma profissão muito 

informal (assim como diversas outras), o comportamento e posicionamento dos 

profissionais da música deve ser igual a de qualquer outro trabalho.

Pensa comigo: se você fosse dono de uma casa de show, por exemplo, gostaria 

de ver o garçom ou o segurança da casa bebendo? Então porque o músico, que 

também está trabalhando, acha que tem o direito de beber? O músico tem seus 

reflexos alterados com a ingestão de bebida alcoólica, assim como qualquer 

pessoa. Não se iluda com a famosa frase: “preciso beber para tocar melhor”!  

Vale o mesmo para o cigarro! Por que ele deve estar presente no palco, que é o 

ambiente de trabalho em questão?

Seja pontual sempre, mesmo que os outros não sejam. As pessoas vão sempre 

se lembrar de você como alguém com postura profissional. Se precisar chegar 

antes para passar som, o correto é se programar para chegar na hora de passar 

o som! Saia mais cedo de casa! Você gosta de ficar esperando quando marca 

alguma coisa com alguém e esta pessoa chega atrasada? Ou se atrasaria para 

uma entrevista de emprego? Pois é, isso é uma atitude altamente irresponsável 

partindo de um profissional. Músico que não respeita horário, não respeita o 

público!

SEJA PROFISSIONAL ENQUANTO 
ESTIVER TRABALHANDO!
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Se vista de forma adequada para o trabalho. Não ache que todo mundo estará 

apenas analisando sua alma artística. Existem padrões na sociedade e, se você 

quer trabalhar de forma efetiva, precisa se adequar a isso – o que não quer 

dizer que você não possa ter personalidade, mas bom senso nunca é demais. 

Trabalhar de chinelo? Melhor não!

O músico tem compromisso como qualquer outro profissional! Se é para estudar 

repertório, ensaiar, cumprir o combinado com a casa ou apenas ser ético, não 

importa. A postura é a mesma! Por falar em ética: como costumo dizer, o meio 

da música profissional é um ovo de codorna e cada discurso falando mal de 

alguém, demonstra mais o que você é do que a pessoa a quem se refere. Logo, a 

melhor coisa que um músico profissional, ou não, deve fazer é MÚSICA!

Outra questão muito importante: músico profissional deve ter instrumento bom 

e bem conservado! Para investir na profissão tem que investir no material de 

trabalho! Não adianta ser o melhor médico, se o bisturi não funciona direito… 

Não é coerente o músico se apresentar com instrumento ou equipamento 

que não tenha o mínimo de qualidade.  Alguém realmente acredita que o 

contratante fica satisfeito com isso? Músico tem que estudar para sempre sim! 

Não estranhe ao ouvir que ele está estudando em qualquer etapa de sua vida 

profissional. É assim que tem que ser. Quem é da área irá te respeitar por isso!

Somente a partir do momento que o músico tiver postura profissional, poderá 

reivindicar cachês profissionais e/ou conduta profissional do contratante e 

reconhecimento do público como tal. Fora isso, melhor assumir a atividade 

como hobby e deixar quem pretende trabalhar, constituir a reputação que a 

profissão merece.
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Ter dom é ter talento, vocação. Também é o nome que se dá a habilidades 

artísticas. Assim, afirma-se que tal pessoa tem talento para a música, ou talento 

culinário, ou talento para lidar com crianças, por exemplo.

Atualmente, usa-se o termo talento para designar habilidades inatas das 

pessoas, ou capacidade natural para realizar determinadas atividades. Um outro 

significado do termo é a habilidade extraordinária que algumas pessoas têm 

para realizar suas atividades diárias, ao ponto de merecerem honra especial.

Já a dedicação é a capacidade de se entregar à realização de um objetivo. Não 

conheço ninguém que tenha progredido em qualquer carreira sem trabalhar 

muitas horas por dia por vários anos. Não conheço ninguém que conseguiu 

realizar seu sonho sem sacrificar feriados e domingos pelo menos uma centena 

de vezes.

Por várias vezes ouvi a frase: “Sempre gostei de música e tenho vontade de 

aprender a tocar um instrumento, mas acho que não tenho o dom…”. Há muitas 

pessoas que deixam de se dedicar ao aprendizado de um instrumento musical 

porque acreditam que não possuem o dom, talento, facilidade, predisposição 

e tantas outras denominações que sustentam a mesma ideia: a de que a 

habilidade de fazer música é uma dádiva concedida a alguns poucos eleitos, 

alguns poucos que já nasceram com algo a mais.

MÚSICA: TALENTO OU DEDICAÇÃO?
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Seria essa ideia verdadeira? Afinal de contas, a música é somente uma questão 

de talento? Nunca ouvi alguém dizer: “Gosto de andar de carro, queria aprender 

a dirigir, mas acho que não tenho talento”. Dirigir, assim como tocar um 

instrumento, requer coordenação motora, atenção e reflexo; mas ninguém se 

acha incapaz, as pessoas simplesmente entram numa autoescola, praticam a 

direção, e saem por aí dirigindo.

Por outro lado, não posso ser hipócrita. Sabemos que algumas pessoas precisam 

se esforçar menos que outras para se desenvolver, ou – para usar essa expressão 

bastante comum e que eu detesto – alguns “tem o dom”. Sim, isso existe; assim 

como uma pessoa precisa usar óculos e outra não, uma tem alergia e outra não, 

algumas pessoas têm mais facilidade do que outras para a música. Esse fato, 

no entanto, não é garantia de nada: no fim das contas, quem se destaca nem 

sempre é aquele que possui essa facilidade, e sim aquele que mais se dedica à 

prática do instrumento.

A dedicação acaba sendo mais importante que o talento sim! Seja na música 

ou fora dela. Quem vê um grande craque do futebol jogar, percebe a imensa 

facilidade que ele tem para dominar e conduzir a bola. Parece que fica grudada 

no pé dele! Mas aí, a vida de farras, incompatíveis com a disciplina exigida pela 

vida de atleta, acaba diminuindo o nível de suas apresentações pelo clube. 

Conhecemos vários casos assim, não é mesmo? E o contrário também, ou nunca 

perceberam que um jogador sem tanto talento, mas dedicado, consegue render 

muito mais para o time do que vários craques por aí?

Portanto, se você pretende ser um grande nome da música, ou simplesmente 

deseja tocar numa banda com amigos, esqueça essa história de talento, apenas 

procure um bom professor e dedique-se.
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Foi-se o tempo que ter uma faculdade de música era critério que distinguia 

o músico profissional do amador. É claro que, em geral, quem se empenha 

em cursar uma graduação ou cursos específicos em escolas de música tem a 

intenção de seguir carreira de maneira mais plena.

Contudo, há milhares de músicos sem formação acadêmica, mas que são geniais 

e atuam de modo profissional. Essa é uma discussão muito firme no meio 

musical e a discussão perpassa entre o erudito e o popular no quesito formação, 

não chegando a uma conclusão definitiva.

Adota-se o termo músico quando nos referimos a qualquer pessoa ligada 

diretamente à música, em caráter profissional ou amador, exercendo alguma 

função no campo de música, como a de tocar um instrumento musical, cantar, 

escrever arranjos, compor, reger, dirigir um grupo coral ou algum grupo de 

músicos, como orquestras, bandas e/ou ainda lecionar e trabalhar no campo de 

educação.

Já os termos “profissional” e “amador”, são duas palavras com as quais as pessoas 

gostam de se definir, e principalmente, gostam de definir os outros. Ou você é 

um, ou é outro naquilo que faz. Mas o que afinal é ser profissional ou amador? 

Volta e meia escuto coisas do tipo “profissional é quem vive do que faz, quem 

não vive é amador”, ou seja, aquele que é remunerado e/ou tira seu sustento 

VOCÊ É UM MÚSICO PROFISSIONAL 
OU AMADOR?
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de certa atividade, é considerado profissional, do contrário é amador. Achei 

interessante destacar um dos conceitos que encontrei presente no dicionário 

para começar a falar sobre esta questão:

Amador: “É uma pessoa que admira o que faz.”

Profissional: “Especialista em alguma área, técnico, perito.”

Percebam a definição de amador que destaquei, diz inclusive que você pode o 

ser e ainda fazer disso um trabalho, além de que, amador também é sinônimo de 

amante e apreciador. Já no caso da palavra profissional, pode estar ligada ou não 

a remuneração e/ou ofício.

Conheço muita gente, não só artistas, mas de várias áreas, que são remunerados 

pelos seus trabalhos, e são grandiosíssimos amadores, pois simplesmente não 

exercem suas funções de forma apática. Assim como conheço pessoas que são 

grandes profissionais especialistas nas suas áreas, e que exercem uma atividade 

como ninguém, mas que não recebem por isso e/ou não tiram disso o seu 

sustento, ou fazem por hobby, mas ainda assim, fazem muito melhor do que 

muito “profissional”!

O músico, antes de qualquer coisa, precisa ser um amador! A formação ou 

qualquer tipo de aperfeiçoamento que ele procura, está de acordo com o tipo 

de profissional que ele deseja se tornar (assim como em qualquer profissão). 

A grande questão que levanto neste texto é que o reconhecimento de um 

profissional de música deveria estar relacionado a sua proficiência/experiência 

e não se sua atividade é exclusiva da música. O que importa na verdade é a 

execução do que foi contratado, não é mesmo?
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Se você já ouviu a frase “Nunca toque de graça”, certamente precisa entender 

alguns pontos sobre o que seria este “de graça” e que muitas vezes pode 

atrapalhar o início de uma carreira profissional.

Música é algo que demanda estudo, investimentos, planejamentos, negociações, 

ações de marketing e tudo o mais. O “tocar” é apenas a ponta do iceberg!

Assim como em qualquer outra profissão, a de um músico exige dedicação além 

de investimento de dinheiro e de tempo. Por isso, você precisa administrar seu 

trabalho com visão de negócio, pois além de se preocupar com a qualidade da 

música que você produz e dos instrumentos e acessórios que utiliza, deve se 

preocupar em estruturar uma carreira profissional ao longo do tempo. E como 

tudo na vida tem um começo, muito provavelmente você terá que tocar de 

graça no início da carreira.

Se você deseja ser um profissional que viva da música, não significa que você 

não possa fazer uma ação de network tocando sem cobrar qualquer valor. Só 

precisa ter em mente um objetivo claro, que inclua um período para isso e como 

irá valorizar o seu trabalho posteriormente.

Como já sabemos, o trajeto profissional de um músico até atingir o sucesso não 

é nem um pouco fácil. Tocar de graça para ser visto e ser descoberto faz parte 

do caminho a ser percorrido. Afinal, como conseguir um lugar para tocar se você 

não é famoso e as pessoas ainda não conhecem o seu trabalho?

QUANTO VALE O SEU SHOW?!
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Mas não se esqueça de dar a devida atenção a quanto tempo isso deverá 

acontecer até que você atinja o objetivo de cobrar pelo seu trabalho. Afinal, 

não dá para sempre tocar de graça ou, muito menos, pagar para tocar, não é 

mesmo? Não existe uma regra básica para dizer que depois de tantos shows 

você deve começar a cobrar. Tudo vai depender da sua sensibilidade e bom 

senso no relacionamento com os demais músicos, com o dono da banda ou do 

proprietário do bar.

Uma boa dica para saber se o seu trabalho “gratuito” está aparecendo e sendo 

valorizado é quando surgir o primeiro convite para dar aulas ou tocar em outro 

evento. Aí chegou a hora de cobrar.

Antes de pensar no valor do cachê, a banda ou artista devem estar prontos 

para saírem da “garagem”. Músicas bem ensaiadas, instrumentos preparados 

e afinados. Isso sem falar da responsabilidade de cumprir horários e ter uma 

postura altamente profissional (como não beber trabalhando, por exemplo).

Os bares e casas noturnas estão atrás de público, que por sua vez é o que faz 

sobreviver estes lugares. Uma banda com muitos amigos é um grande trunfo 

para conquistá-los.
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Ultimamente me pego postando no Facebook, imagens sobre o apoio do ensino 

musical nas escolas. E não acho que uma simples imagem possa transmitir 

minha real opinião sobre o tema, por isso resolvi abordar a questão neste artigo.

De cara, pensei em um título que sugerisse o entendimento da disciplina Música 

e a Música como ferramenta de formação de uma pessoa. Minha intenção, 

realmente, era tentar estimular, já no início da leitura, essa reflexão. No texto 

tento mostrar algumas opiniões sobre como este ensino, seja ele parte de uma 

grade curricular ou não, pode influenciar na construção e aperfeiçoamento 

de nosso senso estético e harmônico (o que produz eco em todas as nossas 

atividades).

Aulas de Música na infância realmente desenvolvem o cérebro. Pesquisadores 

alemães descobriram que a área do cérebro utilizada para analisar tons musicais 

é, em média, 25% maior nos músicos. Quanto mais cedo começar o “treino 

musical” maior a área do cérebro desenvolvida. Depois de aprenderem as 

notas musicais e divisões rítmicas os estudantes de Música tiveram notas 100% 

maiores que seus companheiros que tiveram aulas de frações pelos métodos 

tradicionais, por exemplo.

O “fazer musical” de uma forma ou de outra, sempre esteve presente nas 

sociedades, desde as mais primitivas até as atuais. Sem dúvida, o nível de 

complexidade musical se alterou com o passar do tempo, mas não perdeu a sua 

característica de reunir pessoas. Hoje se percebe que a Música tem a capacidade 

A DISCIPLINA MUSICAL



19EBOOK MUSICALL

de aglutinar crianças, jovens e adultos, para cantar, tocar um instrumento, ou 

ambas as coisas. Verifica-se que os jovens se identificam por um mesmo gênero 

musical, o que lhes dá e reforça a sensação de pertencerem a um grupo, de 

possuírem um mesmo conhecimento.

Assim, podemos afirmar que a vivência musical faz parte do dia-a-dia do 

ser humano e é muito importante para o desenvolvimento de trabalhos em 

grupo e que a aprendizagem musical abre portas para outras informações. A 

Música ajuda a afinar a sensibilidade dos alunos, aumenta a capacidade de 

concentração, desenvolve o raciocínio lógico-matemático e a memória, além de 

ser forte desencadeador de emoções.

Pensando assim, a Música não pode estar desconectada do processo de 

ensino-aprendizagem da escola. A vivência musical para a criança, em geral é 

extremamente agradável. Ela aprende novos conceitos e desenvolve diferentes 

habilidades, melhora a comunicação e desenvolve a criatividade, a coordenação 

e a memória. Nos primeiros anos de aprendizagem musical a ciança torna-

se mais atenta ao universo sonoro de um modo geral e desenvolve uma 

atitude de ouvinte, que é muito importante para a apreciação musical e para o 

relacionamento pessoal.

Independente da faixa de idade ou do propósito (seja profissional ou amador) 

a Música, como ferramenta social tem um papel muito importante. Alimentar 

esta atividade cultural em crianças, jovens e até mesmo adultos proporcionará, 

seja pela expressão das emoções, pela sociabilidade, pela disciplina ou pelo 

desenvolvimento do raciocínio, valores importantíssimos para a vida toda.
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Com essa “febre” do sertanejo e sua enorme repercussão nas mídias tradicionais 

e digitais, comecei a refletir sobre a importância que o mercado musical dá para 

determinados segmentos. Este mercado é muito desigual! Há muito espaço para 

um só gênero. É como você ir ao mercado e só encontrar um tipo de arroz ou de 

feijão!

Esse cenário faz com que outros estilos musicais fiquem segregados a um 

circuito restrito, como se não tivessem audiência. Mas os “guetos musicais” 

encontrados em diversas regiões do Brasil estão aumentando e ganhando 

muita força! Boa música ainda tem público sim! O repertório de gêneros como 

samba, choro, forró, modas de viola, entre outros, já é conhecido por um público 

consumidor cada vez mais jovem. Programações voltadas para este ouvinte já 

fazem parte da grade de programação de algumas rádios!

O problema é que se convencionou, pelas gravadoras, que a música de fácil 

assimilação é que pode ser consumida. Existe espaço para todos os segmentos. 

Nunca houve um concerto cancelado por falta de público, por exemplo.

Não podemos reduzir a música popular ao modo simples de se fazer música. 

Estilos como o choro e samba usam uma diversidade de ritmos mais complexos 

do que a média, além de possuírem, em várias ocasiões, harmonia igualmente 

complexa como a utilizada na música erudita.

A MÚSICA POPULAR DO BRASIL
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É importante lembrar que a música popular brasileira (mais conhecida como 

MPB) é um gênero musical brasileiro. Apesar de abrangente, a MPB não deve 

ser confundida com a Música do Brasil, em que podemos distinguir diversos 

gêneros da música nacional, entre os quais o baião, a bossa nova, o choro, o 

frevo, o samba rock, o forró e a própria MPB.

Escolas de música e projetos musicais não param de crescer. A música já faz 

parte da grade curricular de vários colégios. O interesse pelo entendimento do 

que acontece na música vem aumentando, tanto por parte dos adultos, como 

por parte das crianças. O “tocar um instrumento”, somente, já é muito pouco!

Os músicos que estão aparecendo no cenário musical possuem uma formação 

muito sólida, com conhecimentos teóricos e técnica apurada! Enquanto isso, o 

consumidor se torna mais exigente! O cenário musical, certamente, irá passar 

por uma transformação em pouco tempo.

Rodas de samba, choro, programações de música popular e apresentações de 

estilos regionais estão atraindo a atenção de pessoas que até pouco tempo não 

conheciam o gênero nem sua cultura. Ou seja, o público não consome porque 

não conhece!

A riqueza musical do país é muito grande e a intenção da mídia de estreitar 

quem faz ou não sucesso, deixa de lado excelentes músicos e um público 

consumidor ávido por comprar “outras marcas de arroz ou de feijão”.
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Muitos músicos acham que o sucesso de uma banda está relacionado 

exclusivamente a fatores externos, como a cultura da população, política de 

bares e restaurantes contratantes, economia da região ou até mesmo a sorte. No 

entanto, estes fatores não são, definitivamente, decisivos para o sucesso de uma 

banda!

A grande questão, no meu ponto de vista, é de não tratar um ensaio como 

apenas uma data para se reunir e tocar com a “galera” e beber uma “gelada”, mas 

sim de servir para “amarrar” todo um preparo individual dos integrantes numa 

coisa só. Assim poderíamos falar em atingir resultados de forma mais satisfatória.

Claro que este preparo individual, que me referi anteriormente, está de acordo 

com as reuniões na fase inicial onde são abordados assuntos como estilo da 

banda, repertório e a quantidade de ensaios antes da primeira apresentação 

(que é importantíssimo!). Além de assuntos como planejamento de atividades, 

definição de objetivos e metas, caso a proposta da banda seja de se preparar 

para voos mais altos.

Não é novidade para ninguém que para se fazer um bom ensaio, é necessário 

estudar bem as músicas antes. O que poucos se dão conta é que o preparo 

individual é mais do que tocar as músicas de maneira correta e que um trabalho 

mais profundo pode ser um grande diferencial para a banda.

UM ENSAIO SOBRE A MÚSICA
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Cada instrumento possui um papel diferente, e com isso, diferentes 

preocupações surgem para cada instrumentista. Vocalistas prestam atenção em 

coisas totalmente diferentes do que um baterista, por exemplo. Para que uma 

análise da música seja feita com mais precisão, a gravação do ensaio sempre é 

uma boa pedida. Você conseguirá escutar o todo e ajustar pontos que precisam 

ser melhorados, pois estará ouvindo a música com uma perspectiva de terceira 

pessoa.

Também é importante abordar nos ensaios um assunto pouco discutido: 

a presença de palco! Em qualquer show, há de se considerar que poucos 

espectadores saberiam perceber se a banda está tocando tecnicamente bem ou 

não… a maioria não possui ouvidos treinados o suficiente para isso, e somente 

conseguem definir algo como “essa banda toca muito bem” ou “eles tocam mal”.

No entanto, existe um fator que é perceptível para o espectador em geral: a 

animação e empolgação da banda enquanto toca. E acredite, em alguns casos, 

isso pode salvar até a banda mais deficiente. Ela pode criar empatia com o 

público e mantê-lo interessado no show.

Espero ter ajudado a entender que ensaiar não é apenas “juntar a galera e sair 

tocando o repertório combinado na hora”. Na verdade, fica bem claro aqui que, 

para uma banda que pretende se destacar, é preciso prestar atenção em muitos 

outros fatores dentro da performance musical.

Lembre sempre que a plateia não está assistindo uma apresentação somente 

pelo fator musical. Ela está em busca de um VERDADEIRO SHOW. A percepção 

que o público possui da sua banda é o que forma a sua reputação, e reputação é 

um dos fatores que mais pode alavancar uma carreira!
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SOBRE O AUTOR
Patrick Leonard atua no mercado 
da música profissional como 
instrumentista. Toca saxofone, flauta e 
gaita! Acompanha diversos artistas na 
nova cena musical do Rio de Janeiro. 
Também participa do projeto social 
Cultura de Direitos que desenvolve 
atividades musicais com pessoas de 
baixa renda no município de Maricá.

Além da música, possui formação na área de Comunicação 
Social, onde trabalhou durante 20 anos! Também tem cursos de 
especialização em gestão de marca e design.  

Possui experiências nas áreas de identidade de marca, educação 
corporativa, comunicação corporativa, produção de conteúdo, 
mídias sociais, publicidade, direção de arte e TV.
Possui conhecimento nas áreas de animação, roteirização e 
vídeografismo, ferramentas de animação vetorial e projetos de 
design para web. 

Participou de projetos de estratégias de comunicação e marketing 
on-line, usabilidade, ergonomia, programação visual / editoração, 
branding, criação de identidade visual, planejamento de 
comunicação, comunicação interna, campanhas publicitárias e 
promocionais em empresas como Senac Rio, TV Globo, EBX e ANS.
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