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Resumo: Considerando a recente inserção da música popular no campo acadêmico brasileiro 
e a força da tradição europeia no ensino do piano, é possível compreender como a dicotomia 
erudito/popular ainda prevalece. No entanto, a figura do “Músico Anfíbio” (AQUINO, 2007), 
que combina os saberes da música de concerto e da música popular em uma prática musical 
plural, inovadora e alinhada com o atual mercado musical, se faz cada vez mais presente no 
contexto brasileiro. Diante dessa premissa, esta pesquisa tem como principal objetivo 
investigar o processo de formação musical e atuação profissional - nos universos da música de 
concerto e da música popular - de quatro pianistas atuantes no mercado musical brasileiro 
atual. Para tanto, será realizada uma investigação biográfico-narrativa (BOLÍVAR, 2010) 
utilizando a entrevista narrativa (FLICK, 2013) como ferramenta metodológica. Espera-se que 
os resultados da pesquisa esclareçam questões relacionadas à formação e atuação do Músico 
Anfíbio na atualidade. 
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The Brazilian Amphibious Pianist’s Musical Education and Professional Activity: a 
Study from Biographic Narratives 
 
Abstract: Considering the recent introduction of popular music as scientific subject into the 
Brazilian Academic Community and the european tradition present in the piano education, it 
is possible to comprehend how the dichotomy erudite/popular still prevails. However, the 
“Amphibious Musician” profile (AQUINO, 2007), that combines both popular and concert 
music knowledge in a multiple and creative musical activities, are growing in numbers and 
showing itself more suitable to the actual work demand in the brazilian context. Given these 
considerations, this research aims to look into the musical education process and professional 
activity – in both popular music and concert music universes - of four pianists acting in 
brazilian territory. To achieve its objective, this research pretends to use the method of 
biographic-narrative investigation (BOLÍVAR, 2010) through the approach of narrative 
interview (FLICK, 2013). It is expected as result to clarify issues that concern the musical 
education and professional acting of the Amphibious Musician nowadays. 
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