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INTRODUÇÃO 

 

Elias Coutinho, saxofonista, bacharel em música com 

habilitação em saxofone pela Universidade do Estado do Pará 

(UEPa), Social Media, CEO e professor do site "Vídeo Aulas com 

Elias Coutinho", pai do Mateus e esposo da Rebeca. 

Ao longo de minha carreira musical tive a oportunidade de ter 

grandes mestres. Mas ao mesmo tempo, assim como muitos no 

nosso país, fui vítima da deficiente educação musical e, por isso, 

precisei correr atrás de muitas informações que o meio acadêmico 

não me apresentou. Entre elas está a organização para o estudo da 

música popular e improvisação que, se pararmos para pensar bem, 

esta última, como conhecemos hoje, tem um pouco mais de um 

século de existência. O que justifica, em parte, esta deficiência 

pedagógica em um país como o Brasil.  

Em minhas buscas como professor e performer, pude ter 

aulas com professores que se formaram em instituições como a 

Berklee, o que me deu o rumo de como e o que eu precisava 

estudar, além de ter tido acesso a forma como se organiza o 

estudo da musica popular nesses lugares. 

Por isso, depois de toda a pesquisa e estudo, resolvi escrever 

este e-book, para que você não cometa os mesmos erros que 

cometi e para que foque no que realmente importa.  
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O conteúdo deste trabalho está dividido em duas partes. Na 

primeira, abordo questões gerais que afastam o músico 

improvisador dos seus objetivos, pois entendo que o sucesso de um 

músico não está só em pegar o seu instrumento e estudar. É 

necessário também planejamento, foco e organização. Na segunda 

parte, trago questões mais relacionados ao estudo de música em si, 

para lhe ajudar a encontrar o rumo certo e para que foque no que 

realmente importa. 

Meu sonho como professor e músico é transformar a 

educação musical do nosso país para que possamos ter mais e 

mais músicos em bons níveis e, com isso, a nossa classe possa se 

valorizar e ser valorizada, pois acredito que tudo começa conosco.  

Boa leitura. 
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#01 Achar que perde tempo ao 

se organizar 
 

Organização é a base de qualquer pessoa de sucesso. Para 

pessoas assim, planejar não é uma ação opcional, mas sim uma 

ferramenta imprescindível para o crescimento e avanço de seus 

objetivos.  

O mesmo acontece em empresas bem sucedidas que também 

se valem de organização e planejamento. Para você ter ideia, 

algumas empresas tem os próximos 2 anos planejados com metas 

e detalhes de execução a curto, médio e longo prazo.  

Um outro bom exemplo sobre a importância disso é o ensino 

regular universitário. O que gera resultados nestas instituições é o 

planejamento. Imagine se não houvesse uma organização em 

relação ao conteúdo a ser trabalhado em cada período de todos os 

cursos. Como as instituições de ensino levariam seus alunos de um 

ponto A ao B no conhecimento? 

Grande parte dos estudantes de música convive com 

exemplos de planejamento o tempo todo e comete o erro de não 

aplicá-los aos seus estudos. Se você não se organizar, muito 

dificilmente alcançará seus objetivos! Pode ser que consiga um bom 

nível musical? A resposta é relativa. Mas a questão que fica é: 

quanto tempo você levará para isso? 
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#02 Não segmentar os 

estudos. 
 

Improvisação não é uma matéria fechada. Existem muitos 

outros conhecimentos que o músico precisa ter para improvisar. 

Listando alguns: 

 Dominar o instrumento; 

 Saber ler cifra; 

 Dominar a Harmonia; 

 Ter Repertório. 

Aqui listei 4 tópicos que você precisa dominar para 

improvisar, mas entenda que cada um deles possui muitos outros 

sub-tópicos. Usando como exemplo o primeiro, dominar o 

instrumento envolve não ter dificuldades na emissão das notas, 

tempo, articulações ou mesmo alcance de notas em determinadas 

regiões do instrumento. Tudo isso precisa estar o mais resolvido o 

possível para que, ao improvisar, você consiga tocar tudo o que 

tem em mente. Entenda que não adianta todo o conhecimento se a 

ferramenta não estiver apta. Nesse caso, a ferramenta é sua 

técnica no instrumento. 

Por isso, estude de maneira separada cada uma das áreas que 

tem dificuldades, dando atenção a cada ponto. Não trate tudo como 
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um estudo só. Se sua pratica hoje é só improvisar sobre harmonias 

diferentes o tempo inteiro, muitas áreas ficarão comprometidas 

nesse processo e você não evoluirá de acordo com o potencial que 

tem. 

 

#03 Correr atrás de atalhos 
Você com certeza já ouviu falar que “a menor distância entre 

dos pontos é uma linha reta", mas o que isso tem haver com a 

improvisação?  

A questão é que você pode até pensar que há um segredo que 

os improvisadores conhecem e que resolve todos os problemas 

técnicos, de afinação, tempo, fraseado fluente, entendimento 

harmônico e outros. Infelizmente eu tenho que informar que ISSO 

NÃO EXISTE! A grande solução pra isso tudo é justamente resolver 

TODOS OS SEUS PROBLEMAS e, isso sim, é A RETA.  

Atalhos e quaisquer teorias que envolvam “estudar menos", 

ou mesmo "não estudar", são questões muito atraentes, mas 

grande parte das vezes podem representar contornos no caminho 

ao seu objetivo. O melhor caminho ainda é o de sentar e estudar.  
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#04 Conhecimento superficial 
A repetição é uma das técnicas mais aplicadas para trabalhar 

a automatização em qualquer área e na música não é diferente. 

Somente acumulando horas de estudos conseguiremos nos 

desenvolver musicalmente e dominar de fato nosso instrumento e 

os conteúdos necessários para sermos grandes músicos 

improvisadores.  

Infelizmente, nos dias atuais é muito comum os estudantes dizerem 

frases do tipo: 

 

- “ah, já ouvi falar de II V I” 

- “Out-Side? acho que faz assim” 

- “Dominantes Secundários… Conheço alguns!” 

- “Vi em um vídeo no YouTube e já sei” 

 

O grande ponto aqui é: conhecimento superficial não é algo 

em que você pode se apoiar. Estude cada um dos assuntos que não 

domina até ser mestre nele.  
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Eu não tenho medo do homem que praticou 10.000 

chutes diferentes, mas sim do homem que praticou o 

mesmo chute 10.000 vezes. 

Bruce Lee 

 

Ou seja, não adianta estudar 10.000 assuntos e não dominar 

nenhum. É muito mais válido estudar um assunto e ter certeza 

sobre ele para, somente depois, passar para o próximo. 

 

 

#05 Achar que pode comprar 

horas de estudo 
Mesmo com tanto a aprender e desenvolver, muitos músicos 

ainda acham que o segredo do ídolo dele é o instrumento que usa, 

ou algum acessório.  

Quanto antes o estudante entender que o setup de um músico 

é o que menos importa, mais ele focará no que realmente merece 

atenção: o estudo sério e com foco. 

Sobre setup de músicos eu sempre costumo dizer que no 

mercado musical temos os músicos que engrandecem as marcas e 

as marcas que engrandecem os músicos. Temos que ser a 2ª 

opção. 
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#06 Estudar os graus de 

maneira superficial 
Para quem se aventura pelo mundo da improvisação, a busca 

por informações acaba sendo diária e incessante. Mas nesse 

processo, principalmente nos dias atuais onde existem tantas 

fontes de informação rápida na internet, alguns estudantes acabam 

cometendo o erro de achar que só compreender algo é o suficiente 

para dominar todo aquele conteúdo. 

Veja este exemplo:  

 

 

 

A frase possui notas que precisam estar acessíveis na sua 

execução. Como exemplo, temos a 9ª aumentada que é a primeira 

nota do trecho. Para averiguação, você saberia apontar o intervalo 

de 9ª aumentada dos acordes a baixo?  

 

 

 

Se a resposta for sim, mas você demorar mais de meio 

segundo para responder as questões , seu raciocínio já é ineficiente 
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para improvisação já que, para improvisar com fluência, você 

precisa estar com estes conhecimentos automatizados.  

Vale lembra que esse é somente um dos exemplos. Agora 

pense sobre quais outros conhecimentos você tem de maneira 

superficial e lembre-se que, para improvisar, tem que estar "na 

ponta dos dedos", não devem ser respostas que venham após 

muitos segundos de raciocínio. 

 

 

#07 Conhecer escalas só na 

teoria 
Conhecer uma escala vai muito além de simplesmente toca-

la. Muitos estudantes tocam, mas por que repetiram tanto que 

ficou no automático e isso nem sempre é bom.  

Conhecer, de fato, está relacionado com saber as 

características da escala, considerar cada um dos graus e enxergá-

los em uma relação íntima. No momento em que um músico está 

improvisando, não há tempo para dúvidas nem para pensar muito.  

Por isso digo que é perigoso ter alguns entendimentos no 

automático. É necessário, sim, que o estudante pratique as escalas 

até ter a fluência e, depois, troque aqueles estudos para forçar o 

cérebro a processar novamente aquelas informações, mas de 

formas que ele ainda não tenha experimentado. Isso leva o 

conhecimento das escalas a outro nível. 



12 
 

https://www.videoaula-eliascoutinho.com.br/ 

 

 
 

 O estudo mostrado, por exemplo, é muito comum e 

bastante praticado.  Mas muitas vezes o estudante toca exercícios 

como este sem pensar nas notas envolvidas, simplesmente 

digitando o instrumento. Se de fato o músico tiver consciência de 

cada uma das notas, terá muito mais possibilidades para 

aplicação.  

  Alterando para a escala de C dórico: 

 

 
 

Alterando para a escala de C Frígio: 

  

 
 

As 3 escalas apresentadas possuem várias diferenças. A de C 

dórico tem a 3ª e 7ª menores em relação à de C jônico. Já a de C 

frígio possui 2ª, 3ª, 6ª e 7ª menores, ainda em comparação com a 

escala maior. 
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Perceba que um estudo simples como este pode tomar outra 

dimensão quando praticado desta forma, alterando algumas notas 

partindo da mesma fundamental, e isso dá ao estudante a 

intimidade necessária em cada uma das escalas, o que é 

fundamental para que ele se desenvolva como um improvisador. 

 

#08 Desconhecer a análise 

harmônica 
 

 

Este trecho é da música 

“Corcovado” de Antonio Carlos 

Jobim. O tom da música é C e a 

melodia tocada tem claramente 

as notas de E frígio(escala do 

terceiro grau de C) e A eólio 

(escala do sexto grau de C).  

 

Porém, como muitos estudantes de improvisação estudam a 

escala dórica para todos os acordes menores, é comum ouvirmos 

sempre essa sonoridade, o que demonstra claramente a falta de 

uma análise prévia. Se esse cuidado em analisar for tomado, o 

estudante tem grandes chances de perceber que as escalas na 

música tonal, principalmente, não são escolhidas de modo 
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aleatório, mas sim pelo encadeamento harmônico e melodia da 

música. Somente dominando as escalas e a harmonia, é possível 

empregar outras possibilidades. Por isso, não cometa o erro de 

achar que análise harmônica é somente um detalhe. Você precisa 

conhecer. 

 

#09 Não transcrever 
Sempre ouvimos dizer que o Brasil tem sérios problemas na 

área da educação e relacionamos isso diretamente com o ensino 

regular. Mas costumo dizer que se o ensino regular esta precário, o 

musical está pior. 

Já ouvi músicos dizerem “Não transcrevo porque não quero 

soar como uma cópia”. Pontuaria isto como um dos erros clássicos 

da falta de educação que temos em nosso país. É preciso deixar 

claro que, ao transcrever, você jamais estará aprendendo a ser 

uma cópia. Mesmo que queira, é impossível que tome as mesmas 

decisões improvisacionais ou interpretativas de outro indivíduo. Isso 

seria como achar que, por exemplo, duas pessoas que estudaram 

sempre juntas e tiveram os mesmos professores, tomariam 

sempre as mesmas decisões.  

Grandes conservatórios e universidades de música do mundo 

todo trabalham transcrição como matéria obrigatória na sua grade 

curricular. Isso se dá porque assim como não é possível entender 

nuances de um idioma sem ouvir um nativo falando, na música, não 
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há meio de compreender as sutilezas de estilos e formas de 

frasear sem transcrever os grande mestres. 

Por isso afirmo, transcreva sem medo! Garanto que você 

aprenderá muito com o processo. E lembre-se, neste assunto, 

assim como em muitos outros na música, sempre há mais um nível 

acima pra ser explorado.  

 

#10 Transcrever SEMPRE 

escrevendo 
Ainda falando sobre transcrições, é importante mencionar 

que a partitura sem dúvida alguma é uma grande ferramenta que 

nos auxilia, sendo possível através dela tocar músicas sem nunca 

tê-las ouvido antes. Mas mesmo com toda a evolução da notação 

musical, há muito que não podemos grafar e, se não tivermos 

cuidado, podemos neste processo ter a partitura como uma 

inimiga, ao invés de aliada. Isso acontece porque, se o solo não está 

de fato na cabeça, o músico depende das limitações da notação 

musical para tocar alguns detalhes e nisso vários pontos 

importantes se perdem.  

Alguns deles podem ser: 

 

- Qual a dinâmica exata de cada nota da frase? 

- O acento executado em determinada nota é leve, ou mais forte? 

- Quais notas tem vibrato? Quais não tem? 
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Estes, entre outros, são detalhes impossíveis definir na 

partitura. Por isso, é necessário a pratica da transcrição, para 

desenvolver a percepção a cada um destes pormenores.  

Nessa prática de “tirar” solos, eu sempre pontuo que as notas 

em si são o mínimo que você pode absorver com uma transcrição. 

Alguns outros pontos são: 

 

 Dinâmica 

 Articulações 

 Tempo 

 Vibrato 

 Intenções de frase 

 Pensamento melódico relacionado à harmonia 

Dependendo do seu nível, estes pontos são muito mais 

importantes do que simplesmente as notas. Eles darão a você o 

entendimento sobre o estilo e a própria forma de fazer daquela 

música. 

Além disso, já ministrei aulas para alunos avançados que 

diziam já ter transcrito mais de 20 solos e, quando pedi para tocar 

uma frase dos solos transcritos, não foi possível sem a partitura. 

Ou seja, a riqueza do solo estava somente no papel, não no 

subconsciente daquele músico, que é onde de fato deveria estar. 
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