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APRESENTAÇÃO
Este segundo ebook foi criado com o mesmo conceito do primeiro: selecionei 

os 10 posts mais acessados do blog MusicAll, depois do lançamento do 

primeiro volume e ele 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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Vejo com frequência a falta de cuidado de alguns músicos em relação a 

conservação do seu material de trabalho (ou somente de diversão) após uma 

apresentação. Essa preocupação deveria ser muito maior por estarmos em 

uma região litorânea. Por isso resolvi abordar nesta edição um assunto muito 

importante para quem gosta de tocar um instrumento.

Dizem que nós músicos somos “chatos” quando se diz respeito aos nossos 

instrumentos. Na verdade, deveríamos ser “MUITO CHATOS” e com razão, pois 

mantê-lo em perfeito funcionamento e com suas características originais 

de som não é fácil. Além, é claro, de levar em conta o valor sentimental que 

desenvolvemos por eles.

Amassados, sujeira e reparos muito profundos podem alterar suas características 

e dificultar uma boa execução musical. Ainda mais naquele dia mais quente, que 

em virtude do calor, suamos mais intensamente e, com isso, constantemente 

umedecemos parafusos, cordas, parte elétrica, madeira e etc.

Por exemplo, o calor faz com que o braço do violão empene, tornando a 

ação de cordas mais alta e “dura” – se não for corrigido logo, o braço poderá 

“torcer” e, desta forma, tornar o conserto muito mais caro e difícil. É muito 

comum a situação em que os músicos deixam instrumentos no carro, sob altas 

temperaturas, e quando percebem, eles empenaram, muitas vezes de forma 

irreversível.

CONSERVANDO A NOSSA MÚSICA
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Também devemos nos preocupar com seu transporte, que caso seja mal feito, 

contribui – e muito – para o seu mau funcionamento. Devemos cuidar onde e 

como transportamos nossos instrumentos, pois devido ao excesso de carga, 

muitas vezes acabamos colocando peso sobre ele ou acomodando-o de uma 

forma errada. Se possível, transporte-o dentro de um case térmico. Caso você 

não tenha um, coloque-o dentro de um bag e acomode-o de forma que nada o 

pressione.

Assim como os instrumentos de madeira os metais também requerem cuidados 

para a manutenção, prevenção e avarias. O mais importante é de retirar toda 

a umidade interna do instrumento evitando que resíduos se fixem na parte 

interna do mesmo.

Se for ficar longe de seu instrumento por mais de 15 dias, tome algumas 

providências antes de se ausentar. Substitua as cordas se estas apresentarem 

sinais de ferrugem, para que não comprometa os demais componentes. Seque 

bem todas as partes de metal usando uma flanela seca e limpa com exceção das 

cordas.

Uma pesquisa sobre o assunto pode e deve ser feita pelo músico, e é 

interessante sempre verificar as especificações e indicações dadas pelo 

fabricante. Usar porque alguém disse que é bom não é o suficiente. Na grande 

maioria dos casos os fabricantes disponibilizam estas informações em seus sites 

e no próprio produto.

Depois de tomar todos esses cuidados, claro que a preocupação se volta para 

aquele repertório que irá preparar para sua próxima apresentação! Então mãos-

à-obra! Faça aquele show que todos estão esperando!!!! Boa Sorte!
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A habilidade de tocar um instrumento musical é algo maravilhoso e nunca é 

cedo demais para começar. As crianças são curiosas e criativas por natureza, 

muitas serão capazes de pegar uma música muito rapidamente e de 

desenvolver amor por ela. A capacidade de tocar um instrumento e ler música 

será infinitamente útil mais tarde na vida do seu filho. Estudos têm demonstrado 

que a música pode ajudar a tornar uma criança mais inteligente, torná-la mais 

madura e mais confiante.

Dê o exemplo e motive seu filho.

Se você tem algum talento musical, toque o instrumento na frente de seu filho 

e responda as suas perguntas curiosas. Fale sobre seus dias na banda da escola, 

sobre quanta diversão você teve quando você fez aulas de piano e outras coisas 

que vão despertar o interesse. Preste atenção se ele mostrar um interesse 

particular para um determinado instrumento.

Converse com ele sobre fazer aulas de música.

Forçar a criança a aprender um instrumento ou inscrevê-la em aulas sem antes 

avisar, não vai ajudar a promover o amor e compromisso com a música que você 

quer que seu filho desenvolva. Pergunte se há um instrumento especial que ele 

gostaria de aprender.

AJUDE SEU FILHO A ESCOLHER
UM INSTRUMENTO MUSICAL
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Exponha a criança à música.

Comece cedo – quando seu filho for bem novinho, toque músicas calmas 

para ele. Quando ele ficar mais velho, leve-o para escolas de música e shows 

profissionais e faça-o identificar os instrumentos. Você também pode ouvir 

música ou assistir vídeos de shows junto com ele. Tente ensiná-lo a “sentir” a 

música e identificar as muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo.

Ajude o seu filho a escolher um instrumento.

Você deve levar várias coisas em consideração – entre elas, o comprometimento 

do seu filho com a música. Quando você tiver uma ideia geral do que ele está 

procurando, leve-o a uma loja de música ou combine com um professor ou 

diretor de banda para experimentar uma variedade de instrumentos para 

iniciantes.

Não se esqueça dos vocais!

Em vez de aprender a tocar um instrumento físico, algumas crianças podem 

estar interessadas em cantar. Embora possam ter de esperar para as cordas 

vocais amadurecerem o suficiente para resistir ao stress, esta atividade vem 

ganhando muita aceitação!

Incentive seu filho a praticar. Uma vez que ele começar a ter aulas ou praticar 

com um grupo, o melhor caminho para ele se destacar é praticar pelo menos 

meia hora ou mais a cada dia. Não seja muito duro e não o force, mas faça com 

que ele entenda o quanto é importante praticar. Incentive e motive, e não se 

esqueça de parabenizá-lo quando ele fizer algo excepcionalmente bem.
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Quem canta já se perguntou a importância de se manter (ou não) o tom que a 

música foi composta originalmente? Já se perguntaram o porquê da música ter 

sido feita naquele tom em especial?

Quando a música é composta, a escolha da tonalidade, melodia e métrica 

ajudam a criar o “ambiente” que o autor gostaria de passar para o ouvinte. A 

grande questão que me fez escrever este artigo foi: até que ponto podemos 

mexer na composição de alguém sem que descaracterize sua obra?

A música, a partir de sua FORMA, constitui-se de uma sintaxe de notas musicais 

ordenadas em determinada disposição. É assim que a música se expressa 

chegando ao nosso sentido auditivo, o qual capta o som, possibilitando um 

sentimento estético.

Mas como é provocado em nós esse sentimento estético? Seria a FORMA em 

que as notas estão dispostas numa composição ou o próprio som das notas 

por si mesmas que o revelam? Por exemplo, a nota “SOL” revela algo para uma 

pessoa diferente da nota “LÁ”? Se essa pessoa ouve uma composição em que a 

intenção seja “SOL” haveria tal sentimento e em outro caso não?

Na semântica musical, a expressão das notas se dá, principalmente, no que 

diz respeito aos instrumentos musicais. Ao tocar um “fá” no piano, é claro que 

esse mesmo “fá” tocado num violino será materialmente diferente. No entanto, 

se ouvimos a “9ª Sinfonia” de Beethoven numa orquestra sinfônica e a mesma 

FORMA E ESTÉTICA MUSICAL
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sinfonia num conjunto de jazz, mesmo que haja outro arranjo, outros tons, bem 

como outros instrumentos, será a mesma sinfonia, ou seja, sua FORMA (sintaxe) 

mantém-se inalterada. No que concerne à “matéria”, tem-se outras notas e, claro, 

outros instrumentos, portanto, outra sonoridade. Mas apesar de todos esses 

aspectos que diferenciam o modo de execução de uma mesma sinfonia, não a 

confundimos com outras, sabemos que é a mesma “9ª Sinfonia” de Beethoven.

Mas o sentimento estético nos é suscitado, primeiramente, pela matéria ou pela 

FORMA da obra? A apreciação estética que nos conduz a gostar de determinada 

música se realiza, principalmente, através da sintaxe pela qual ela é construída?

As notas musicais ou os instrumentos em que elas são executadas são os meios 

necessários através dos quais percebemos essa construção artística. No entanto, 

seria uma pretensão apontar apenas uma FORMA como causa do sentimento 

estético na música!

Percebem que mesmo se os meios de execução originais não forem mantidos 

(instrumentos ou vozes), conseguimos estabelecer uma relação bem próxima 

do que foi pensado originalmente? Ou seja, se as relações das notas forem 

mantidas, a obra não se descaracteriza!

Quando um cantor resolve mudar a tonalidade da música para que seu 

trabalho vocal seja mais confortável ou quando um arranjador resolve dar uma 

roupagem diferente para uma música, o produto final só ganha mais qualidade! 

Não adianta pegar uma música e tocar no tom original, se você não se sente 

confortável por algum motivo com isso! Se as relações entre os principais 

elementos da obra forem mantidas (melodia, forma, e a intenção) a obra e o 

ouvinte só tem a ganhar!!!!
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Estudos mostram que as aulas de música têm um maravilhoso efeito na 

mente, ajudando a melhorar a memória, a atenção, a habilidade de leitura e 

a compreensão matemática. Não é de se admirar que pais de todo o mundo 

estejam matriculando seus filhos em escolas de música. Mas quando as crianças 

devem começar a estudar?

Alguns pais ficam ansiosos para que seus filhos comecem o mais cedo possível, 

com a esperança de que eles tenham a oportunidade de brilhar. Seja música, 

esporte, dança ou praticamente qualquer outra habilidade, as crianças precisam 

começar a treinar bem cedo para se colocarem entre os melhores.

Uma grande parte dos pais e mães, quando pensa em aula de música já imagina 

a prática de um instrumento. Pensa em seu pequeno (seja qual for a idade) 

sentadinho com um violão na mão, ou quem sabe em frente a um piano e os 

dedinhos ágeis tocando “Parabéns pra Você”.

Cada instrumento requer uma idade mínima para se começar. Esta idade 

depende de alguns fatores físicos: por exemplo, é necessário que as mãos de 

uma criança sejam suficientemente grandes para que os dedos alcancem a 

distância certa.

QUAL A IDADE CERTA PARA 
COMEÇAR A ESTUDAR MÚSICA?
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Se a criança não está preparada, quando se fala em teoria musical ou aulas 

instrumentais, a aprendizagem da música não será apresentada como algo 

divertido e atrativo. A criança entenderá isso como uma espécie de ‘’trabalho 

forçado’’ ao qual foi obrigada.

É mais arriscado forçar uma criança a começar muito cedo do que fazê-lo 

quando acha que já é tarde. Se a criança não estiver pronta, aprender música 

será muito difícil. Além disso, pode se sentir pressionada e rejeitada. Esta atitude 

precoce é, de fato, um dos motivos mais comuns que levam ao fracasso nos 

estudos, sejam eles ou não musicais.

Alguns cientistas descobriram etapas de desenvolvimento nas crianças. 

Nessas fases elas aprendem diferentes habilidades específicas de uma forma 

particularmente rápida: a motricidade, a linguagem, a música, etc. Desta forma, 

a partir dos três anos, o estudo de um instrumento já se torna efetivo. No 

entanto, isto não quer dizer que mais tarde tudo estará perdido. Alguns músicos 

podem começar na adolescência ou até mesmo com trinta ou cinquenta anos 

(até porque, o entendimento de harmonia, ou até mesmo relações intervalares, 

por exemplo, só é totalmente compreensível com conhecimentos que uma 

criança ainda não possui).

O fato é que a idade realmente não importa… Cada um é cada um e tem seu 

próprio tempo. Isso é que deve ser descoberto, que pena que a cultura brasileira, 

nesse sentido, não colabora…
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Certamente você já ouviu alguém dizer a expressão ‘o mundo é um ovo!’ quando 

quer dizer que tudo parece muito próximo. E, no mundo do trabalho, isso é a 

mais pura verdade! No mundo de trabalho da música então, nem se fala. É um 

ovo de codorna!! 

Ultimamente venho observando o comportamento de alguns colegas de 

profissão e algumas postagens no Facebook que me fizeram refletir sobre a 

etiqueta musical, a qual precisamos respeitar.

Ao conversar com um desconhecido, bastam alguns minutos de sondagem para 

descobrir amigos em comum. Se a pessoa é da mesma profissão, do mesmo 

círculo de ação ou ligada ao mesmo meio, essa probabilidade aumenta ainda 

mais. No caso da música, além de todo mundo se conhecer, tenha certeza que 

um dia você vai esbarrar com aquele pessoal que nem imagina, ou trabalhar 

com pessoas que já não trabalha há algum tempo.

Infelizmente, não é pouco comum ouvir profissionais falando mal de algum 

colega de profissão e isso, por incrível que pareça, pode mostrar mais de você 

do que da pessoa de quem está se referindo. Já refletiu sobre isso? Tudo o que 

você fala e como se comporta faz com que sua reputação seja construída na 

mente de todos ao seu redor. Tanto as coisas boas quanto as ruins não passarão 

despercebidas! Certamente, um músico que fala mal de alguém para você, irá 

falar mal de você para alguém! Pior ainda quando a maneira de falar dos outros 

O MUNDO DA MÚSICA É UM OVO
DE CODORNA!
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é através de indiretas e posts maliciosos no Facebook.

Por que não desenvolver o hábito de exprimir apenas comentários positivos? 

Especialmente se a pessoa comentada estiver ausente! Quando tivermos algo 

positivo para falar, falamos, mas quando não quisermos elogiar, é melhor não 

falar nada e manter uma postura profissional adequada.

Lembre-se do início do texto: no mundo da música todo mundo se conhece. 

Tenha certeza que um dia você vai esbarrar com aquele pessoal que nem 

imagina, ou trabalhar com aquelas pessoas que já não trabalha há algum tempo.

Músico tem que fazer música!
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Neste texto, eu gostaria de falar sobre um assunto que sempre foi tratado 

como um enigma para a maioria dos músicos. Não se sabe o porquê, mas os 

estudantes de música, e até muitos profissionais em plena atividade, têm medo 

da partitura; como se ela fosse algo terrível ou impossível de se aprender.

Podemos relacionar a partitura musical com um idioma, por exemplo. Na fala 

nós produzimos sons que querem dizer alguma coisa e, se quisermos registrar 

essa fala, escrevemos em um papel. É igualzinho à música!!! Temos o som de 

um instrumento e para registrá-lo, anotamos num papel. Do mesmo modo 

que estudamos o alfabeto, os sinais de ortografia, os acentos, etc, vamos 

aprendendo as figuras musicais, as pausas, os sinais de repetição, e assim 

por diante. É claro que leva um certo tempo. Ou você conhece alguém que 

aprendeu a ler em dois dias?

Deste modo, se você está interessado em aprender a ler e escrever música, você 

deve procurar um professor que te ensine pelo menos o básico, que são os 

valores das figuras e pausas, e todos os respectivos sinais e símbolos relativos 

a ela. Aí, você poderá “se virar sozinho”, pesquisando métodos, revistas e 

transcrevendo o máximo de músicas que puder.

Outro aspecto que divide opiniões entre os músicos é a função da partitura. 

Ninguém é obrigado a saber e escrever música. Há grandes músicos que não 

sabem ler uma nota. A leitura não é uma obrigação e sim uma ferramenta do 

músico.

A PARTITURA MUSICAL
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Imagine que você está tocando numa banda de baile com 80 músicas no 

repertório e, a cada apresentação, entram 10 músicas novas. Você vai precisar de 

uma “memória de elefante” ou de uma pasta com as músicas escritas.

E se você estiver em num estúdio, onde o maestro fez os arranjos de um 

disco com 12 faixas inéditas, e nestes arranjos temos duetos com percussão, 

convenções com os metais, introduções de bateria, trechos com variação de 

fórmula de compasso?

A partitura também te ajuda a criar seus próprios exercícios e auxilia na hora 

de você passá-los para alguém. Torna-se mais prático os músicos falarem uma 

linguagem única!

É importante que fique bem claro que a partitura é uma ferramenta do músico.  

O fator mais importante ainda é a musicalidade e o que você tem para transmitir 

através dela. Tome muito cuidado para não virar apenas um colecionador de 

métodos e partituras, faça MÚSICA!
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Para a maioria dos músicos, quando se fala em uma marca, a primeira coisa 

que vem à mente é um logotipo, certo? Essa ideia não é ruim, mas uma marca 

é muito mais que isso. Uma marca não é um logotipo, somente. Ela é o que 

as pessoas pensam de você! Sua comunicação com o público, o que você 

transmite, o que elas veem ou ouvem de você, isto sim, se torna sua marca.

A maneira como você se comunica através de mídias sociais, vídeos, fotografias, 

entrevistas, shows, etc. é a maneira que o público irá te perceber. Esta 

comunicação é essencial para a construção de uma imagem positiva.

Branding ou Gestão de Marca, são as ações voltadas para fazer com que um 

determinado público consiga perceber suas qualidades. O Branding ajuda a 

formar uma personalidade própria e a se comunicar de uma maneira eficaz.

O Branding para músicos é uma ferramenta muito importante para avançar em 

uma carreira neste mercado atualmente. Ele é um processo, não um destino: 

a cada dia, com cada ação que você faz, acaba construindo sua imagem e a 

mensagem que deseja comunicar.

A verdade é que enquanto você está lendo este post, a criação da sua marca 

já está em andamento. Pense nas visitas que você recebe na sua página do 

Facebook e em sua presença on-line neste momento, por exemplo.

Estamos todos constantemente nos comunicando. Essa comunicação é o que 

BRANDING PARA MÚSICOS
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faz as pessoas gostarem de você ou não. A maneira como você fala, se veste, 

toca, age e escreve, tudo contribui para a reação do público com você como 

músico e como pessoa.

Você pode influenciar os outros quando tenta promover sua identidade artística, 

mas sua imagem será baseada não apenas no que você comunica, mas também 

em como você a comunica. Você pode até imaginar o que acham da sua marca, 

mas a verdade é que ela está na mente do público e o que você pode selecionar 

são as informações que chegam até ele. Pense nisso. Você gostaria de receber as 

informações que fornece para seu público?
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Nesses tempos de pandemia que estamos em casa, aproveitamos para agilizar 

muitas coisas que na correria do dia a dia não conseguimos, né? Lembrei de uma 

história muito interessante e que cai como uma luva no período que estamos 

vivendo! A fábula da cigarra e da formiga!

Para quem não conhece, vou citar um trecho do texto que resume bem a 

história:

“Num dia típico de Verão, a Cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma Formiga 

passou por perto, carregando penosamente um grão de milho que arrastava 

para o formigueiro. – Por que não ficas aqui para conversar um pouco comigo, 

em vez de te trabalhar tanto? – Perguntou-lhe a Cigarra. – Preciso arrecadar 

comida para o Inverno – respondeu-lhe a Formiga. – Aconselho-te a fazeres 

o mesmo. – Por que me devo me preocupar com o Inverno? Comida não nos 

falta… – respondeu a Cigarra, olhando em redor. A Formiga não respondeu, 

continuou o seu trabalho e foi-se embora. Quando o Inverno chegou, a Cigarra 

não tinha nada para comer. No entanto, viu que as Formigas tinham muita 

comida porque a tinham guardado no Verão.”

Achei interessante de publicar este post para alertar que devemos utilizar nosso 

tempo de forma produtiva e não deixar de manter nossa rotina de estudos! 

Enxergue esse tempo em casa como sendo um período de aprimoramento e de 

A FÁBULA DA CIGARRA E DA 
FORMIGA
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evolução. Tanto técnica quanto espiritual!

Sabe aquela música que não conseguia parar para estudar.. Então.. Essa é a 

hora! Aquele exercício de técnica que engasgava… Essa é a hora! Faça um plano 

de estudos, estabeleça um objetivo! Com certeza quando isso tudo acabar, 

terá a consciência tranquila sabendo que utilizou um tempo, aparentemente, 

desperdiçado, para evoluir!

Nós músicos, não podemos agir como a cigarra! Devemos aproveitar esse 

período para pensar em obter mais qualidade em nosso trabalho! Isso vai acabar 

até elevando nosso valor no mercado! Entenda que nossa evolução, técnica e 

espiritual, não pode ser deixada de lado neste momento!

Vamos ficar em casa e estudar!!
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Venho pesquisando sobre como os músicos de fora estão se virando. Também 

analiso algumas informações de quem já passou pelo que estamos passando 

neste momento.

Consegui pontuar algumas questões importantes para refletirmos no que diz 

respeito ao comportamento que o mercado da música vem tomando nesses 

últimos meses e tentando projetar como podemos encarar o que está por vir!

O fato eh que nada será como antes, mesmo depois que as apresentações 

presenciais voltarem a acontecer, elas terão outra configuração! Pelo que venho 

lendo, os artistas terão uma moeda importante a seu favor na hora de fechar 

um show! Seus seguidores! Isso mesmo, quem tiver um número significativo 

de seguidores, sairá na frente! O dono da casa de show irá dar preferência 

para quem conseguir gerar mais visibilidade do seu estabelecimento (tanto 

presencialmente, quanto virtualmente)! Na verdade esse pequeno ponto é 

o início de uma longa conversa sobre o perfil do novo profissional da música 

neste cenário em que vivemos! Quem entender que gerar conteúdo fideliza seu 

público e cria uma forte presença online, marcará seu território nesta nova era! A 

era digital!

Um legado que a pandemia está deixando, sem sombra de dúvidas, é a 

consolidação da Live! Mesmo que ainda num momento muito inicial, ela vai 

ganhar um propósito, e no meu entendimento, em pouco tempo, o músico 

irá entender que ela é um meio e não um fim! Ou seja, a Live será usada para 

O MÚSICO DA ERA DIGITAL
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promover um produto ou serviço e será usada como parte de uma estratégia de 

divulgação!

Outro ponto que venho notando lá fora é que o artista digital conseguiu criar 

estratégias de vendas para o consumidor final, seu fã! Isso mesmo, o sujeito que 

comprava o show do artista através do ingresso de uma casa de show, agora 

está disponível para que o artista o aborde diretamente! Que produto ou serviço 

pode ser oferecido a uma pessoa que já consumia a marca do artista antes desse 

período de isolamento? Boa reflexão, né?

Muitas oportunidades passam a aparecer quando paramos para analisar o 

cenário atual! O mercado digital possibilita um nicho de música autoral aparecer 

novamente! Com um home studio básico, conseguimos produzir um material e 

participar de editais e concursos, coisa que os artistas lá de fora estão fazendo 

como mais alternativa de embolsar uma grana!

Para que isso tudo aconteça, uma coisa terá que ser aprimorada: a comunicação 

online terá que ser muito bem pensada, pois agora, tudo fica mais fácil! Inclusive 

perder uma imagem que foi construída aos poucos durante anos! Pensa 

comigo, ao ir em um show físico, o sujeito se desloca de casa, tem toda uma 

programação para estar no local e mesmo não gostando reflete se não vale a 

pena ficar, pois o trabalho de estar ali foi tão grande que vale o sacrifício. Agora 

se o mesmo sujeito não gostar de uma Live, basta clicar em um único botão e 

além de sair, leva uma imagem ruim do artista em questão.

Esse texto serve para alertar que o perfil do músico terá que ser repensado 

e seus conhecimentos expandidos! Vencerá quem tiver um objetivo claro e 

conseguir se adaptar!
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Nem todos os artistas conseguem construir uma identidade musical com 

facilidade. É importante ter a consciência que você não se deve forçar a ser algo 

que você não é apenas para ser único. Já existe algo único dentro de você. Então, 

o que importa mesmo é que você saiba identificar e usar isso a seu favor.

Vale ressaltar que aqui a questão não é sobre seu estilo musical. Mas sim sobre 

sua personalidade, seu estilo pessoal, sua postura, o jeito que você se veste, 

o modo como você se comunica com o seu público. São suas características 

exclusivas, elementos que te destacam e diferenciam de outros artistas do 

mesmo nicho que o seu.

Qual o impacto que a sua personalidade causa? As pessoas compram o que e 

de quem elas se identificam, deixando a emoção sobrepor a razão. Além disso, 

esse tipo de decisão tende a se fidelizar mais facilmente. Isso é valioso, pois 

querendo ou não, quando se é músico, você está vendendo um produto. Assim, 

é importante impactar o seu público de forma que ele consuma o que você 

produz. Tal feito é possível- e muito mais fácil- com uma identidade musical bem 

estruturada.

Em suma, criar uma identidade artística é importante para a carreira de 

qualquer profissional da música. Com ela, você conquista autoridade diante do 

mercado e vira referência para fãs e artistas. Lembre-se de que as pessoas não se 

CRIANDO UMA IDENTIDADE 
MUSICAL
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apaixonam apenas pela música, mas sim pelo conjunto que te faz ser o que você 

é.

Defina seu estilo musical

Antes de tudo, você precisa saber qual o seu estilo musical. Não adianta tentar 

ser único juntando muitos estilos em uma só pessoa. Você pode acabar com 

uma identidade mal estruturada e pode passar a imagem de ser uma pessoa mal 

resolvida. No entanto, você pode sim se enquadrar em mais de um estilo. Muito 

cuidado neste ponto!

Conheça o seu público

O próximo passo é saber bem quem é o seu público alvo. Do que eles gostam, 

pelo que eles se interessam, o que eles querem? Tenha isso em mente para, no 

momento de criar sua identidade musical, ser mais assertivo.

Suas características individuais

Agora sim, chegamos em você. O que te torna único? O que o seu  público quer 

e que te torna diferente de todos esses artistas? Quais são os seus traços capazes 

cativar e conquistar a simpatia das pessoas?

Agora é botar a mão na massa e planejar um posicionamento eficaz! E vai por 

mim! Isso dá muito certo!
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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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