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Este trabalho pretende refletir de forma crítica sobre os estudos empíricos centrados no
processo de aprendizado do repertório pianístico que estão inseridos na linha de pesquisa sobre o
planejamento da execução instrumental (GABRIELSSOHN, 2003). O foco será na contribuição
dos levantamentos/survey e estudos com entrevistas como método para examinar a prática
pianística, considerando-se artigos publicados nos periódicos internacionais mais relevantes da
área específica. É uma segmentação do projeto “A pesquisa empírica sobre o planejamento da
execução instrumental: um estudo crítico-reflexivo de pesquisas publicadas entre 2008 e 2020”,
do Prof. Dr. Luís Cláudio Barros. O objetivo secundário é fornecer um panorama atual do
direcionamento investigativo das pesquisas na área, tendo como parâmetro comparativo os
resultados e conclusões da análise crítica dos trabalhos publicados até o ano de 2007.

Na primeira etapa, realizada no ano anterior, coletamos os artigos publicados em vinte
periódicos internacionais que trabalham com a referida linha de pesquisa. Vale mencionar que
consultamos aproximadamente oito mil e quinhentos artigos publicados no período delimitado.
Os critérios para a seleção final dos artigos estabeleceram como referenciais os trabalhos que
tiveram pianistas como parte da amostra e utilizaram levantamentos/survey e estudos com
entrevista como método de pesquisa.

A etapa atual consiste na realização de fichamentos de vinte artigos selecionados, a partir de
um modelo que contempla as questões a serem analisadas e discutidas. A seguir, serão
elaboradas tabelas de categorização e tabulação quantitativa de dados, visando obter informações
sobre temáticas investigadas, o método e técnicas de pesquisa empregadas, número, nível de
expertise e demais informações sobre a amostra, principais resultados e contribuições, dentre
outras questões. Essas informações serão analisadas individual e comparativamente, dentre os
trabalhos publicados nos anos de 2008 e 2020. A partir dos dados quantitativos, faremos uma
análise qualitativa com cruzamento de informações, tendo como parâmetro os resultados e
conclusões apontados na delimitação temporal anterior a 2008.

Em uma primeira análise, conforme a Tabela 1, as temáticas investigadas podem ter muitas
ramificações, abordagens e especificidades, sendo que grande parte dos temas de pesquisa pode
ser enquadrada dentro de três categorias de maior abrangência: temáticas relativas à análise do
comportamento durante o estudo, organização, características e tipos de prática; temáticas que

Apoio: Página 1 de 2



abordam as estratégias de estudo; e temáticas que abordam a representação mental da música e
processos cognitivos envolvidos na memorização.

Um dos focos analíticos será a questão da interdisciplinaridade na pesquisa empírica, a partir
dessa influência no delineamento metodológico dos trabalhos. O mapeamento anterior
(BARROS, 2008) apontou que seria aconselhável incluir nessas pesquisas um pesquisador que
soubesse manipular os dados quantitativos com maior familiaridade, visto que alguns trabalhos
foram realizados por músicos sem formação multidisciplinar. Desse modo, as análises
estatísticas, por exemplo, não apresentaram maiores detalhamentos. Nesse contexto, objetiva-se
verificar para onde esta linha de pesquisa tem apontado em relação a esse quesito.

O levantamento como método de pesquisa fornece um panorama geral do problema
examinado, provendo informações necessárias para ir de um universo investigativo abrangente
para um específico, de maneira que o pesquisador, ao estudar o indivíduo, também tenha a sua
contextualização, podendo compará-lo com o grupo de indivíduos do qual faz parte. Nas
pesquisas realizadas até 2007, quase a totalidade dos estudos com entrevista utilizou a entrevista
semi-estruturada como técnica de pesquisa principal. Nesse contexto, é objetivo saber se esta
técnica permanece como a mais utilizada na atualização do panorama de pesquisa, discutindo as
contribuições, limitações e importância da entrevista semiestruturada no delineamento
metodológico dos trabalhos.

O resultado desta pesquisa servirá como ferramenta de consulta para alunos de
pós-graduação em Música e pesquisadores, oferecendo direcionamento, contextualização e
reflexão para interessados em utilizar o levantamento/survey como método de pesquisa para
examinar algum fenômeno ou temática do processo de aprendizado instrumental. Além disso, o
cruzamento de pesquisas significativas entre si abrirá possibilidades para novas discussões sobre
as perspectivas em pesquisa sobre o planejamento da execução instrumental.

Tabela 1. Número de temáticas abordadas

Palavras-chave: Aprendizado pianístico. Pesquisa empírica em música. Prática instrumental.
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