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Pesquisas têm abordado o repertório pianístico no contexto do exame da obra em si, suas 

características composicionais, idiossincrasias e muitas outras questões para fins de auxiliar o músico a 

melhor compreender, conceber e interpretar determinada obra musical. Por outro lado, algumas pesquisas 

empíricas utilizam um repertório para coletar dados sobre determinado aspecto que o pesquisador queira 

examinar em relação ao músico e sua prática instrumental, como, por exemplo, os processos de 

memorização, as estratégias de estudo ou aspectos motivacionais durante o processo de aprendizado. 

Contudo, ainda não existem estudos que reflitam especificamente sobre o repertório pianístico no 

delineamento metodológico das pesquisas empíricas, em relação à sua adequação à temática examinada, 

aplicação e resultados encontrados. A linha de pesquisa do Planejamento da Execução Instrumental 

(GABRIELSSOHN, 2003) tem um volume crescente de trabalhos, sendo a grande parte composta pelos 

estudos experimentais, quase-experimentais e os de caso e multicasos, utilizando-se do repertório musical 

como meio para avaliar e testar suas hipóteses. Nesse contexto, a reflexão sobre o repertório dessas 

pesquisas se faz pertinente, tendo em vista que é através dele que o músico será observado ou avaliado. 

O presente trabalho tem como objetivo principal verificar a relação entre o repertório pianístico 

utilizado nas pesquisas empíricas sobre a prática instrumental, segundo os parâmetros: adequação à temática 

examinada, sua aplicação e resultados encontrados. Trata-se de uma segmentação do projeto de pesquisa do 

Prof. Dr. Luís Cláudio Barros, intitulado “A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução 

instrumental: Um estudo crítico-reflexivo de pesquisas publicadas entre 2008 e 2020”. Esse trabalho limita-

se a estudos publicados entre os anos 2008 e 2020 na linha de pesquisa do planejamento da execução 

instrumental e que tiveram pianistas como sujeitos participantes. Estudos nessa linha investigativa exploram 

aspectos relativos ao processo de aprendizagem do repertório instrumental, desde a leitura à primeira vista 

até a performance final da obra, incluindo temáticas como memorização, estratégias de estudo, auto-

regulação, entre outras. 

Finalizada no ano anterior, a etapa inicial consistiu na coleta de artigos em bases de dados online 

de vinte periódicos internacionais de língua inglesa, que atenderam aos seguintes critérios de seleção: estar 

inserido na linha do Planejamento da Execução Instrumental, ter examinado temáticas específicas sobre o 

aprendizado e execução pianística e que tiveram pianistas dos mais variados níveis de desempenho e 

formação como participantes. Entre um total de aproximadamente oito mil e quinhentos artigos, cinquenta 

e nove cumpriram os requisitos de seleção. Desses, foram separados para esta segmentação do projeto 

mailto:luisclaudiobarros@yahoo.com.br


                                                       

Apoio:            Página 2 de 2 

apenas os trabalhos que utilizam repertório para piano, incluindo desde excertos, com apenas alguns 

compassos da obra, a peças inteiras, de longa duração. 

A segunda etapa, em andamento, consiste da leitura, fichamento e tabulação quantitativa dos dados 

referentes às pesquisas empíricas publicadas e ao repertório utilizado, visando obter informações gerais 

como: temáticas investigadas; o método e técnicas de pesquisa empregadas; número, nível de desempenho 

e demais informações sobre a amostra; principais resultados; e informações sobre o repertório utilizado: 

autor, obra, critérios para escolha do repertório, tempo de aprendizado, estratégias de estudo utilizadas, entre 

outros. A partir dessa primeira análise, constatou-se que nenhuma pesquisa utilizou repertório atonal ou 

contemporâneo. Por quê? Em uma primeira análise, certamente algumas condições de pesquisa dificultam 

a utilização de um repertório atonal ou dodecafônico. No estudo de Bishop (2013), por exemplo, sobre a 

influência da imagem mental no planejamento de uma performance expressiva, utilizar uma peça atonal 

provavelmente dificultaria a leitura, bem como a imaginação de elementos expressivos, já que consiste de 

uma escrita muitas vezes contraintuitiva. Seria mais uma variável a ser analisada, aumentando a 

complexidade e podendo prejudicar o andamento da pesquisa. Entretanto, em estudos sobre memorização 

(uma das temáticas mais recorrentes), por exemplo, a utilização de repertório atonal ou dodecafônico seria 

interessante e poderia contribuir para uma compreensão mais aprofundada sobre os processos envolvidos 

no aprendizado musical. Outros trabalhos, muito provavelmente com o objetivo de reduzir variáveis, 

utilizaram excertos melódicos sem variação rítmica e de dinâmica, próprio da percepção musical, e que 

pouco representam todas as facetas e ações exigidas pelo pianista em seu estudo. Isso traz implicações para 

continuidade da pesquisa através da aplicação dos resultados encontrados, mas sob uma perspectiva da 

prática instrumental, ou seja, utilizando um repertório pianístico com mais elementos como variação rítmica 

e de dinâmica.  

Na última etapa, será realizada a coleta detalhada de informações sobre cada pesquisa selecionada, 

a partir de um modelo de fichamento que irá possibilitar a discussão dos questionamentos levantados e que 

servirão de base para a análise teórico-reflexiva entre os trabalhos. Objetiva-se assim fornecer um panorama 

que contribua para a discussão mais aprofundada dos processos envolvidos na escolha de material musical 

para a pesquisa empírica, além de identificar possíveis lacunas e, quem sabe, instigar novas temáticas a 

partir do repertório pianístico.  

 

 

 

Palavras-chave: Repertório pianístico. Performance pianística. Pesquisa em música.  
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