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Descrição: Este projeto de pesquisa é decorrente de uma busca por pensamentos e por 

procedimentos práticos que venham a colaborar com o conhecimento sobre processo de 

construção da execução musical, e sobre a própria execução ao piano. Com o 

desenvolvimento dos instrumentos de teclas, há, aproximadamente cinco séculos, práticas 

diversas e conhecimentos teórico-musicais, pedagógicos, psicológicos, fisiológicos, sobre a 

execução musical, sistematizados ou não, transmitidos bibliográfica ou oralmente, 

produzidos por compositores, musicólogos, intérpretes e pedagogos, acumulam-se formando 

um "patrimônio dos intérpretes" (CHIANTORE, 2004, p. 557). Desses, podem-se destacar os 

seguintes autores de trabalhos diversos dedicados à execução musical ao piano, baseando-se 

na relevância histórica e/ou na pertinência e aplicabilidade nos dias atuais: F. Couperin, C. Ph. 

E. Bach, C. Czerny, M. Clementi, F. Liszt, F. Chopin, J. Brahms, F. Busoni, K. Leimer, T. Matthay, 

A. Cortot, A. Brugnoli, H. Neuhaus, J. Hoffman, N. Obino, G. Fontainha, dentre muitos outros. 

Nas últimas décadas, dos anos 1990 aos dias de hoje, a quantidade de pesquisas e artigos 

publicados sobre a execução musical tem crescido acentuadamente. Distintas áreas 

acadêmicas, como a pedagogia, a psicologia, a filosofia, a musicologia e a semiótica têm 

contribuído para o entendimento do fenômeno da execução musical. A publicação de um 

considerável número de trabalhos e artigos, por diversos pesquisadores, como Williamon 

(2004), Rink (2006), E. Clarke (2006), Juslin e Sloboda (2004), Sloboda (2005). A. Lehmann 

(2004), Gabrielson (1999, 2003), Chaffin (2004), Ginsborg (2004), C. Gerling (2008, 2011), 

Santiago (2006), Chiantore (2001, 2004, 2010), A. Malinkovskaia (2005), D. Kinarskaia (2009), 

J. Dunsby (1989), E. Tarasti (1994), entre outros, ressaltam a atualidade e relevância dos 

estudos e pesquisas sobre a execução musical. Estas pesquisas são realizadas com diferentes 

metodologias e têm como objeto de estudos questões que fazem parte do processo de 

construção da execução musical e de própria execução e que são objetos deste projeto de 

pesquisa: a obra musical, a prática individual, o ato da execução, a aprendizagem, a 

memorização, as habilidades necessárias para a execução, a comunicabilidade, a percepção 

e a experimentação das emoções, o medo de palco, as exigências físicas e psicológicas 

necessárias à execução, dentre outras. O corpo de conhecimentos teóricos dos últimos 

séculos, citados a seguir, é fundamental para um conhecimento da obra musical a ser 



executada: a) Áreas de contraponto, harmonia, formas musicais; b) Diferentes abordagens 

analíticas das obras musicais, c) Os aspectos histórico-estilísticos. Pesquisadores como R. 

Chaffin (2002), J. Rink (2006) A, Williamon (2006), E. Valentine (2006) entre outros, tem 

desenvolvido conhecimentos abordando a prática individual, a memorização, o receio da 

execução em público e a psicologia da execução. É considerável também a produção 

bibliográfica a respeito de questões técnicas e artísticas relativas as competências e 

habilidades, necessárias à execução musical, de intérpretes e pedagogos relevantes na 

história da interpretação pianística tais como: A. Cortot, J. Hoffman, H. Neuhaus, K 

Leimer¬Gieseking, C. Rosen, L Chiantore, dentre outros. Relacionados a tais conhecimentos 

autores como Williamon (2004), Chaffin (2004), Ginsborg (2004) têm desenvolvidos estudos 

que visam o aprimoramento das práticas de performance, como por exemplo a reflexão sobre 

as estratégias de prática individual por H. Jorgensen (2004), dentre as quais aborda 

estratégias para preparação da performance pública (JORGENSEN, 2004, p. 95). Os 

conhecimentos que tratam de aspectos semânticos como a Semiótica da Música de E. Tarasti, 

a Teoria da Entonação de B. Asafiev, bem como a produção bibliográfica de J. Sloboda (2005) 

relativa aos estudos sobre emoção/música, estão relacionados diretamente à construção da 

execução musical. Para tais autores, a execução musical é portadora, comunicadora de 

semânticas, emoções, estados de espírito. Neste projeto, serão investigadas diferentes 

questões relacionadas à execução musical, de tal maneira que serão abordadas, em 

diferentes momentos, uma ou mais questões isoladamente ou relacionando-as, porém 

sempre com o objetivo de esclarecimento do processo da execução musical ou de uma 

determinada parte ou etapa deste processo. Considerando o exposto, a metodologia a ser 

empregada variará em relação: a) À questão abordada; b) Às possibilidades materiais, 

laboratoriais, bibliográficas; c) Às condições determinantes e influentes do próprio realizador 

do projeto de pesquisa, que nas pesquisas sobre execução musical eventualmente exerce um 

papel duplo, como pesquisador e como intérprete. Inicialmente, essa pesquisa investigará o 

processo de construção da execução musical da peça para piano Le Loriot, que faz parte do 

Catálogo dos Passáros do compositor Olivier Messiaen. Terá como objetivo esclarecer as 

possíveis relações, influências e determinações dos aspectos semânticos, inerentes e 

imanentes à execução da obra, com o processo de construção da execução musical de Le 

Loriot. Para tal, além dos conhecimentos histórico-estilísticos relacionados à composição da 

obra, a investigação será fundamentada na Teoria da Entonação de B. Asafiev, que considera 

que "a música é a arte do sentido entonado" (ASAFIEV, 1971, p. 351), relacionada com: a) O 

pensamento a respeito da Análise Musical para a execução de J. Rink, que reconhece a 

importância da análise musical para a execução, porém não estabelece uma relação 

hierárquica: da análise à interpretação (RINK, 2006, p. 35-58); b) Os conceitos de dimensão e 

guias de performance concebidos por Chaffin e Imreh (2002). c) As questões da entonação 

musical na execução pianística desenvolvidas por Malinkovskaia, que as concebe em um 

sistema denominado pela autora de Complexo entonacional pianístico (MALINKOVSKAIA, 

2005, p. 7) As seguintes etapas, que podem ocorrer sucessivamente ou simultaneamente, 

integrarão a investigação a respeito do processo de construção da execução que se realizarão 

simultaneamente: a) Identificação das dimensões básicas, interpretativas, expressivas da 

obra, e seus aspectos semânticos e entonacionais; b) Prática individual para a aprendizagem 

da obra que deve incorporar elementos descritos no item acima; c) Gravações em áudio-vídeo 



de execuções da peça avaliações e comparações; d) Realização de um memorial descritivo 

que acompanhe o processo de construção da performance, que aborde os itens citados 

acima; e) Análise e reflexões sobre o processo que possibilitem considerações conclusivas ou 

parcialmente conclusivas. Finalizando gostaria de ressaltar que tais processos de investigação 

possibilitam, aperfeiçoam, promovem o processo de construção da performance que, ao 

mesmo tempo, se torna objeto da investigação, em um movimento recorrente. REFERÊNCIAS 
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