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Pedí, e dar-se-vos-á; buscai e achareis;  

batei e abrir-se-vos-á.  
Pois todo o que pede, recebe; e quem busca, acha; 

e ao que bate, abrir-se-lhe-á. 
 

(Mateus 7: 7-8) 



 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta as atividades desenvolvidas durante o curso de Mestrado 
Profissional em Música, na área de Criação/Interpretação, pertencente ao Programa 
de Pós-Graduação Profissional em Música – PPGPROM, da Universidade Federal 
da Bahia, sob a orientação da Profa. Dra. Ekaterina Konopleva. Contém um 
Memorial descritivo do curso, precedido por uma Introdução e elaborado em forma 
de cordel. Esta forma alternativa de memorial foi idealizada a partir do exemplo 
indicado pelo Prof. Dr. Lucas Robatto, Coordenador deste Programa, numa das suas 
orientações gerais, ao citar um memorial em forma de versos elaborado por um 
mestrando da área de Letras. Contém um artigo acadêmico intitulado Problemas 
sobre tocar e ensinar piano - uma contribuição pedagógica de G. Kochevitsky. 
Contém, nos Apêndices A e B, outros dois artigos produzidos durante o curso: 
Invenção a duas vozes BWV 772 - HIP e o piano na música de J. S. Bach, e A 
Sonata BWV 1029 para Viola da Gamba e Cravo de J. S. Bach: uma possibilidade 
de performance. Nos Apêndices C e D o Plano Pedagógico 2015.1/2 e, finalmente, 
nos Anexos, os relatórios das Práticas Profissionais Orientadas realizadas durante o 
curso. Acompanha este volume, correspondendo a um dos produtos finais do 
mestrado, DVDs do Recital-Palestra O Contraponto e o piano na música para 
teclado de Bach (11 de maio e 15 de julho de 2016 no Auditório da Escola de 
Música) e da palestra Contribuições Pedagógicas de George Kochevitsky: tradução 
inédita da obra “The Art of Piano Playing, a scientific approach” apresentados no 
congresso UFBA 70 Anos, em 15 de julho de 2016. Todo o material exibido tem o 
objetivo de cumprir os requisitos para a obtenção do título de Mestre em Música 
através do PPGPROM - Universidade Federal da Bahia. 
 
Palavras-chave: Memorial descritivo; Mestrado Profissional; George Kochevitsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the activities developed during the course of Professional 
Masters in Music in the area of Creation / Interpretation, as a part of the Post-
Graduate Professional Program in Music - PPGPROM, of the Federal University of 
Bahia, under the guidance of Prof. Dra. Ekaterina Konopleva. It contains a 
descriptive Memorial, preceded by an Introduction and prepared in the poetic form of 
cordel. This alternative form of memorial has been designed from the example 
indicated by Prof. Dr. Lucas Robatto, Coordinator of the Program, during one of his 
general orientations, who quoted a Memorial in form of verses, prepared by a 
graduate student of Portuguese Language. This work contains an academic article 
entitled Problems of Playing and Teaching Piano - a Pedagogical Contribution of G. 
Kochevitsky. Contains, in Appendices A and B, two other articles produced during 
the course: Invention for Two Voices BWV 772 - HIP and Piano in J. S. Bach's Music, 
and Sonata BWV 1029 for Viola da Gamba and Harpsichord of J.S. Bach: a 
Possibility of Performance. Appendices C and D consist of the Pedagogical Plan 
2015.1/2, and, finally, in the Annexes, the reports of Oriented Professional Practices 
accomplished during the course are presented. This volume is accompanied by 
DVDs of the lecture-recital Counterpoint and piano in the Bach’s keyboard music 
(May 11 and July 15, 2016 in the Auditorium of Music School), which corresponds to 
one of the final products for the Master Degree, and of the lecture Pedagogical 
Contributions of George Kochevitsky: unpublished translation of the work "The Art of 
Piano Playing, a scientific approach" presented in UFBA 70 Years Congress on 15 
July, 2016. All the material exposed is intended to fulfill the requirements for 
obtaining the Master of Music at PPGPROM - Federal University of Bahia. 
 
Keywords: Descriptive Memorial, Professional Master Degree, George Kochevitsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1     INTRODUÇÃO........................................................................................................10 

2     MEMORIAL DESCRITIVO......................................................................................16 

3     PROBLEMAS SOBRE TOCAR E ENSINAR PIANO: UMA 
    CONTRIBUIÇÃO PEDAGÓGICA DE G. KOCHEVITSKY.....................................19 

3.1     INTRODUÇÃO........................................................................................................20 
3.2     BIOGRAFIA DE G. A. KOCHEVITSKY (1902-1993)..............................................22 
3.3      A ARTE DE TOCAR PIANO: UMA ABORDAGEM CIENTÍFICA............................26 
3.4     PROBLEMAS SOBRE TOCAR E ENSINAR PIANO..............................................26 
3.4.1     Capítulo 7 – Estéticas e técnica...........................................................................27 
3.4.1.1    Teoria do movimento...............................................................................................27 
3.4.1.2    Técnica individual....................................................................................................28 
3.4.1.3    Produção do som....................................................................................................29 
3.4.1.4    Tensão e relaxamento.............................................................................................31 
3.4.2     Capítulo 8 – Coordenação e ajustes...................................................................32 
3.4.2.1    Ajustes ao teclado...................................................................................................32 
3.4.2.2    Habilidade dos dedos..............................................................................................32 
3.4.2.3    Orientação espacial.................................................................................................33 
3.4.2.4    Controle da energia.................................................................................................34 
3.4.3     Capitulo 9 - Trabalho mental................................................................................35 
3.4.3.1    Destreza mental.......................................................................................................35 
3.4.3.2    Agrupamento e reagrupamento...............................................................................36 
3.4.3.3    Pratica mental..........................................................................................................37 
3.4.4     Capítulo 10 – Ansiedade no palco.......................................................................40 
3.5     CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................42 
     REFERÊNCIAS.......................................................................................................44 

APÊNDICE A – INVENÇÃO A DUAS VOZES BWV 772 – HIP E O PIANO NA 
MÚSICA DE J. S. BACH........................................................................................45 

APÊNDICE B – A SONATA BWV 1029 PARA VIOLA DA GAMBA E CRAVO DE J. 
S. BACH: UMA POSSIBILIDADE DE PERFORMANCE........................................73 

APÊNDICE C – Plano Pedagógico 2015.1..........................................................103 

APÊNDICE D – Plano Pedagógico 2015. 2.........................................................106 

APÊNDICE E – DVD do Recital-Palestra: O CONTRAPONTO E O PIANO NA 
MÚSICA PARA TECLADO DE J. S. BACH..........................................................109 

ANEXO A – Relatório da disciplina MUS D 48 2015-1.....................................110 

ANEXO B – Relatório da disciplina MUS D 48 2015-2.....................................111 

ANEXO C – Relatório da disciplina MUS D 53 2015-1.....................................112 

ANEXO D – Relatório da disciplina MUS D 53 2015-2.....................................113 

ANEXO E – Relatório da disciplina MUS D 57 2015-1.....................................114 

ANEXO F – Relatório da disciplina MUS D 57 2015-2.....................................115 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

Ao vislumbrar a linha de chegada de mais uma etapa vivida, o sentimento forte 

que antecipa este momento é de alegria e gratidão por ter sido contemplado com 

oportunidades e estímulos de tantos que estiveram e dos que ainda estão presentes 

ao nosso lado. 

Para começar do início, meu reconhecimento e gratidão - sentimentos 

sagrados que brotam do profundo de mim, aos meus amados pais pelo ambiente 

familiar sensível às artes em geral e em especial à música, diariamente cultivada 

pelos cantos da minha mãe (dona de uma memória excepcional), pelo violão do meu 

pai, pelos discos escutados com frequência na velha Electrola Phillips Hi-Fi na sala 

de estar, na presença aos eventos musicais oferecidos na sociedade os quais meu 

pai sempre comparecia e muitas vezes me levava, pelas tardes ouvindo música e 

cantando com os irmãos.  

Então, aparece uma professora recém-chegada de Paris que vai morar ao lado 

da nossa casa. Esther Bittencourt Cardoso. Prontamente iniciei meus estudos de 

piano (tinha então 7 anos) com uma pessoa que iria se tornar uma grande amiga, 

mentora que me acompanharia até a minha graduação em Bacharelado de 

Instrumento – Piano, na Escola de Musica da Universidade Federal da Bahia 

(concluído em 1984), onde ela ensinava. Dividiu comigo, de maneira franca e sem 

reservas, todo conhecimento que adquiriu, por sua vez, ao longo de suas 

experiências musicais. Sua postura pedagógica mais marcante era a paciência e a 

apurada sensibilidade ao som, ao toque de dedo, sempre nos estimulando ao 

‘pensamento positivo’ para a realização dos desafios, e sempre nos mandando ‘pra 

frente’, em tantas dedicatórias de partituras por ela presenteadas. Quando o curso 

de Pós-Graduação em Música foi oferecido pela primeira vez na Escola de Música 

da UFBA, ela foi a minha mais ferrenha estimuladora para que nele eu me 

inscrevesse. Mas nesta época, eu não tinha as condições emocionais e culturais 

necessárias para enfrentá-lo. 

Outro ambiente onde a música era largamente cultivada e que frequentei desde 

criança, foi a Igreja Batista. Escola de iniciação musical não oficial com 

oportunidades de apresentações dominicais, participação em conjuntos vocais, 

bandinhas rítmicas, flautas doces, tudo feito com o objetivo de louvar a Deus, 
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proporcionou experiências musicais diversas como treinamento rítmico, 

desenvolvimento da memória musical, enfrentamento de público (desinibição), etc., 

para não falar do respeito à música e de como realizá-la. Cedo iniciei minha 

experiência no Coral da Igreja, dirigido por um regente sensível e de extremo bom 

gosto musical, que também era violinista de alta qualidade e que sempre tocava nas 

reuniões. Devo ao Dr. Albano Freitas meu reconhecimento e gratidão pela 

experiência que me proporcionou desde pequeno, desenvolvendo muito minha 

percepção e sensibilidade musical, ao permitir minha participação (tinha então 11 

anos) no Coral – pois eu sabia ler música! ensaiando os tenores, e aprendendo 

também a minha voz. Mais tarde, depois de concluir minha Graduação em Piano, 

esta experiência muito me estimulou e deu suporte para ingressar no Curso de 

Graduação em Regência (concluído em 1989). 

Com o decorrer do tempo, durante os cursos realizados na EMUS, foram 

muitos os professores que me proporcionaram oportunidades de aprendizado e 

desenvolvimento musical, onde pude apresentar recitais solo, tocar e reger 

concertos para piano e orquestra, fazer música de câmara com instrumentos 

diversos: flauta transversal, clarineta, violino, cello, trompete, tuba, voz humana. Os 

preciosos conselhos do Prof. Mtro. Pino Onnis, detentor de um conhecimento 

enciclopédico e prático da música em geral e da Ópera em especial, ainda estão 

claros em minha memória. Não posso deixar de citar o grande estímulo e apoio do 

Prof. Mtro. Hamilton Lima, em suas aulas de Regência e Canto Coral, em minhas 

pretensões futuras nestas áreas. Até pude experimentar a trompa, cuja sonoridade 

misteriosa sempre me fascinou, e ainda fascina, sob a orientação paciente do Prof. 

Mtro. Horst Schwebel, que me permitiu soprá-la na Banda Sinfônica durante três 

anos. Nesse período tive a oportunidade também de dirigi-la, em suas ausências de 

férias. 

Surgiu a oportunidade de ingresso no Madrigal da UFBA, em 1985, sob a 

direção do Prof. Mtro. Lindembergue Cardoso, com quem segui aprendendo e 

desenvolvendo a experiência coral, principalmente ao assumir a direção do conjunto 

(1989-92). 

Em 1993 ingressei como Professor de Piano do Curso de Graduação, no 

quadro do então Departamento de Música Aplicada da Escola de Música da UFBA. 

Em 2012, fui solicitado a ministrar aulas de Pedagogia do Piano para o curso de 
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Instrumento – Piano. Prevendo que os inscritos fossem, em sua maioria estudantes 

do instrumento, pensei em proporcionar experiências práticas com embasamento 

teórico e também deixar referências para consulta posterior. 

Em minhas buscas destes materiais me deparei com o livro de Kochevitsky, 

The Art of Piano Playing: a scientific approach (A Arte de Tocar Piano: uma 

abordagem científica). Percebi que o seu conteúdo era muito significativo para a 

disciplina em questão e que, embora parcialmente muito citado em trabalhos 

científicos, não havia sua tradução em português.  

Em 2013, ao ser inaugurado o Mestrado Profissional no curso de Pós-

graduação em Música através do programa PPGPROM, acreditei ser o momento 

adequado para nele ingressar, o que fiz em 2015. O meu objetivo foi apresentar 

como produto final, uma das exigências deste Programa, a tradução do livro de 

Kochevitsky. 

Adquiri o livro em 2013, através da Livraria Cultura, e comecei a ler. De pronto 

minha curiosidade por outros escritos do autor levou-me a buscar os títulos. A 

primeira descoberta foi uma biografia lançada em 2010 - Memoirs of a piano 

pedagogue que imediatamente tratei de adquirir. Entretanto ao realizar a compra do 

Memoirs, através da Amazon, o envio demorou, porque de alguma forma dependia 

de uma ação do Sr. Squillace (coordenador do projeto de edição dos livros de 

Kochevitsky), então com seus 90 anos, morando sozinho e sem muita intimidade 

com computadores. Então, recebi um e-mail1 da Sra. Pamela Reeves, Consulting 

Editor do Memoirs, pedindo paciência pelos motivos acima expostos. Desde então 

mantemos uma correspondência amigável e o livro, finalmente, chegou a minhas 

mãos. 

Ao ler, tomei conhecimento da impressionante experiência de vida de 

Kochevitsky e da sua memória espantosa, extraordinária, e também da 

peculiaridade com que fora escrito. Um conhecido do fotógrafo nova-iorquino Albert 

                                                           
1 Many thanks for your order of Memoirs of a Piano Pedagogue. The owner of the company - the man 
who conducted the interviews with George Kochevistky - is quite elderly and I am writing this on his 
behalf. He was not aware of the order until today and is not comfortable using the computer. I have 
made him aware of the order and he will be shipping early-mid next week. I ask for your forbearance 
on his behalf.  
Thank you in advance - 
Pamela Reeves 
Editorial Assistant, Piano Pedagogue Books 
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Squillace sugeriu o Sr. Kochevitsky para um possível estudo para seu trabalho 

fotográfico. Ao ligar para marcar uma entrevista, Kochevitsky se mostrou 

imediatamente disposto. Depois, quando começou a sessão de fotos, em outubro de 

86, quando ele tinha 83 anos, ela se estenderia pelos anos seguintes e resultaria em 

35 fitas (K-7) de noventa minutos cada, feitas durante três longos anos com a 

narrativa natural de sua autobiografia surpreendente de sobrevivente, professor e 

pedagogo extraordinário de piano. Infelizmente, ele não viu seu livro publicado, pois 

faleceu em 1993, aos 90 anos. 

The Art of Piano Playing: a scientific approach, foi o primeiro livro escrito por 

Kochevitsky, publicado em 1967 com aclamação da crítica na América e na Europa, 

tornando-se obrigatório em muitas faculdades e universidades, e também obteve um 

grande sucesso no Japão, onde foi traduzido. Ele ainda permanece em publicação. 

Os próximos títulos que decidi obter foram Performing Bach’s Keyboard Music 

e Kochevitsky Collection: Practical & Professional Essays for the Serious Pianist. O 

primeiro, de sua autoria, é dedicado à performance da música para teclado de Bach. 

O segundo é uma compilação de ensaios sobre temas diversos relacionados ao 

piano, escritos para periódicos como The American Music Teacher, Music Journal, 

Piano Quarterly e vários outros.  

Completei, por assim dizer, minha coleção dos escritos de Kochevitsky, sendo 

todos os projetos coordenados pelo Sr. Albert Squillace.  

A tradução do The Art of Piano Playing foi um longo processo de muitas e 

muitas horas de dedicação à leitura e releitura do texto original e de pesquisas por 

palavras e expressões idiomáticas em inglês nos dicionários físicos e on-line, a fim 

de encontrar a palavra em português cujo sentido pudesse melhor expressar a ideia 

do texto original. Ao longo do curso, foi realizada a revisão técnica do texto, 

especificamente, no que concerne à terminologia musical transcrita da língua 

estrangeira ao português, sob a supervisão precisa e atenta da minha orientadora, 

Ekaterina Konopleva. Uma revisão ortográfica e gramatical foi submetida à visão 

experiente e aguçada da minha esposa, Lília Falcão. Reflexão continuada e crítica 

da versão em português, novos ajustes de palavras, num ritornello exaustivo e que, 

sem dúvida, ainda carece de melhoramentos. 
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No que concerne ao meu percurso formativo no Curso de Mestrado, não posso 

deixar de expressar aqui, mais uma vez, minha gratidão e reconhecimento pelas 

oportunidades oferecidas por todos os professores deste Programa, em particular 

pela orientação da Profa. Dra. Ekaterina Konopleva, por sua competência e 

dedicação ao cumprimento de seus objetivos, pela constante disponibilidade em 

espairecer dúvidas, pelas valiosas e experientes sugestões e orientação no mundo 

acadêmico. 

Gostaria de destacar a pessoa do Sr. Daniel Huet e da sua esposa Sonia Huet, 

que disponibilizaram acesso a seu precioso e vasto acervo de CDs e DVDs, livros e 

partituras, que muito me ajudou no desenvolvimento das pesquisas aqui 

apresentadas, além da sua agradável companhia e amizade. 

No decorrer do curso e na imersão no mundo dos artigos e trabalhos 

científicos, nas exigências e oportunidades das disciplinas oferecidas, o gosto pela 

pesquisa se desenvolveu e acabei por produzir três artigos acadêmicos referentes à 

interpretação e ao ensino do piano.  

Além dos artigos, dois produtos finais do Mestrado foram elaborados: a 

tradução inédita em português do livro citado acima, apresentada no congresso 

UFBA 70 Anos, em 15 de julho de 2016, e um DVD do Recital-Palestra O 

Contraponto e o piano na música para teclado de J. S. Bach, realizado em 11 de 

maio e 15 de julho de 2016 no Auditório da Escola de Música da UFBA.  

A seguir, apresentaremos o Memorial Descritivo do Curso de Mestrado 

Profissional em Música em forma alternativa de cordel, criado a partir do exemplo 

indicado pelo Prof. Dr. Lucas Robatto, Coordenador deste Programa, numa das suas 

orientações gerais, ao citar um memorial em forma de versos elaborado por um 

mestrando da área de Letras. 

Consequentemente, serão apresentados nos Apêndices os outros dois artigos 

produzidos durante o curso: Invenção a duas Vozes BWV 772 - HIP e o piano na 

música de J. S. Bach, e A Sonata BWV 1029 para Viola da Gamba e Cravo de J. S. 

Bach - uma possibilidade de performance, e o DVD do Recital-Palestra. 

Também, serão expostos os Planos Pedagógicos do Componente Curricular 

Piano Suplementar I e II, construídos com fundamento em pesquisa desenvolvida, e 

aplicados no Curso de Graduação em Música da UFBA em 2015.1 e 2015.2.  
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Por fim, nos Anexos, os Relatórios das Práticas Profissionais Orientadas 

realizadas durante o curso serão exibidos, organizados por disciplina e em ordem 

cronológica. 
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2 MEMORIAL DESCRITIVO 

PPGRPOM – UMA IDEIA – UMA REALIZAÇÃO 
EXPERIÊNCIAS – CONVÍVIO – OPORTUNIDADES 
MEMORIAL – ARTIGOS – RELATÓRIOS – PRODUTO FINAL 
 
O MESTRADO PROFISSIONAL COMEÇOU! 
O TEMPO AGORA É SÓ PARA LER, PESQUISAR E CONHECER (APRENDER) 
OS MISTÉRIOS DOS ARTIGOS, LIVROS, TESES E DISSERTAÇÕES, 
PARA ALCANÇAR O SABER. 
AGORA NÃO TEM HORA PRA PARAR, DE DIAZINHO OU DE NOITINHA, 
NA MADRUGADA E NO AMANHECER, 
A CABEÇA FERVILHANDO, AQUECIDA PELO FOGO DO (QUERER) SABER. 
 
A PRIMEIRA AULA, O PRIMEIRO IMPACTO, SALA CHEIA DE TODO MUNDO, 
TUDO É SURPREENDENTEMENTE NOVIDADE 
CAUSANDO UM TURBILHONAMENTO NAS FIBRAS NERVOSAS DOS 
CÓRTICES, 
CRIANDO NOVAS SINAPSES DE GLOSSÁRIO E NOVOS REFLEXOS 
CONDICIONADOS ACADÊMICOS: ARTIGO, PESQUISA, O QUE É, O QUE NÃO 
É? 
 
OPORTUNIDADE DE CONHECER E FAZER NOVOS AMIGOS, 
E DE AGRADECER AOS COLEGAS O COMPANHEIRISMO E A CUMPLICIDADE 
NO COMPARTILHAR DE CONHECIMENTOS E INFORMAÇÕES, 
E ATÉ DE VALIOSAS SUGESTÕES. 
 
LINGUÍSTICA, EPISTEMOLOGIA, PARADIGMA, TRANSVERSALIDADE, 
O GLOSSÁRIO DE PAULO LIMA... 
LÍNGUA DE FLORETE, ESPADA E SABRE, NUM GLOSSÁRIO RICO DE TERMOS 
O PROFESSOR PAULO LIMA, COM AS PALAVRAS É COMO UM MESTRE NA 
ESGRIMA, 
NOS ARTIGOS, COMO UM ALMIRANTE DE CORVETA, 
DISPARANDO SUAS IDEIAS DE LONGO ALCANCE 
E NÓS, RESUMINDO – E RESUMINDO – E RESUMINDO, 
DISSERTAÇÕES E TESES, TUDO NUMA SÓ PÁGINA. 
 
O PROFESSOR PAULO LIMA, 
 – ENSINANDO A UTILIZAR AS FERRAMENTAS DA CIÊNCIA PARA COMPOR 
MÚSICA 
E A PROFESSORA DIANA, 
 – ENSINANDO A TOCAR A MÚSICA COM A CIÊNCIA (PESQUISA BASEADA 
NAS ARTES) 
 
DIANA, DEUSA DA CAÇA PARA OS ROMANOS, 
NOS CONDUZIU POR UMA FLORESTA DE CONHECIMENTOS, 
ATRAVÉS DE CAMINHOS DA PESQUISA EM PERFORMANCE,  
LEVANDO-NOS A BEBER NAS FONTES E MÉTODOS DE PESQUISA, 
NUMA CAÇA ÀS DATAS, LOCAIS, VÍRGULAS E PONTOS, PARA AS 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
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PEDRO AMORIM, UM VULCÃO DE IDEIAS E SUGESTÕES, 
NUMA TORRENTE INTERMINÁVEL DE BOM HUMOR 
‘ERUCTANDO’ TERMOS E AUTORES, TEXTOS E ELUCUBRAÇÕES, 
ESTE SIMPÁTICO PROFESSOR, PESQUISADOR, GUITARRISTA E 
COMPOSITOR. 
 
DURANTE O PERCURSO, UMA DISCIPLINA OPTATIVA: 
TÓPICOS EM TEORIA I – A TEORIA DOS CONTORNOS. 
SAMPAIO, MORIS E MARVIN, BOR, BEARD E LAPRADE. 
E FRIEDMAN COM SUAS ANÁLISES: 
ROTAÇÃO, INVERSÃO, TRANSLAÇÃO, VETORES E MATRIZES, 
GRÁFICOS E ALGORITMOS, CONTOUR CLASS – CC, CAS E CASV  
SUBINDO E DESCENDO PELOS PICOS E VALES MELÓDICOS 
CONTEMPORÂNEOS. 
 
SUZANA, BEATRIZ E PEDRO ROBATTO, 
E ATÉ MESMO A ATLETA BABI, (BÁRBARA) 
JOGADORES E IDEALIZADORES DA PRÁTICA MUSICAL, 
NOS MOSTRARAM COMO SE PREPARAR FISICAMENTE, 
E TAMBÉM COMO PREPARAR, CIENTIFICAMENTE, UM RECITAL. 
 
COLOCARAM TODO MUNDO PRA TOCAR. FOI MUITO BOM! 
TINHA DE TUDO: VIDEO GAME, JAZZ, POPULAR E ERUDITO, 
ALTA PERFORMANCE, VIOLINO, VIOLA, OBOÉ, CLARINETA E FAGOTE, 
TROMPETE, PIANO, FLAUTA E TROMPA, 
SAXOFONE, VIOLÃO, CELLO E CONTRABAIXO, 
TOCANDO ALTO E ‘FALANDO BAIXO’ (A, NA ‘POLES’ POSITION)  
TANTO DE OUVIDO COMO POR ESCRITO. 
 
KONOPLEVA, MÍSSIL RUSSO, MAS NÃO BÉLICO: CULTURAL! 
VIAJANDO PELO ESPAÇO DO SABER E DO FAZER: 
PIANO, COMPOSIÇÃO, CANTO E ARTES PLÁSTICAS, 
ENTRE A RÚSSIA, CANADÁ E BRASIL, 
NUMA TRAJETÓRIA INTERCONTINENTAL. 
 
EKATERINA, MINHA ORIENTADORA SEMPRE PRESENTE, 
EXEMPLO DE INTERESSE, DEDICAÇÃO E CUIDADO, ESTÍMULO E INCENTIVO, 
DE SUA COMPETÊNCIA DANDO PROVA CABAL. 
PROPORCIONADORA DE OPORTUNIDADES, PROPULSORA DE REALIZAÇÕES, 
AJUDOU-ME A CONSTRUIR UMA, DUAS PALESTRAS E UM RECITAL, 
EMPURRANDO A GENTE PARA A LINHA DE CHEGADA: 
MEMORIAL, ARTIGO E PRODUTO FINAL. 
 
O ARTIGO ERA SÓ UM, VEJAM VOCÊS, 
MAS O ESTÍMULO E AS IDEIAS SE MULTIPLICARAM 
COMECEI O UM, DEPOIS O OUTRO E O OUTRO, DEPOIS, 
QUE O UM SE MULTIPLICOU E VIROU TRÊS. 
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NO MEIO DO CAMINHO, DE TANTO ESTUDAR UMA ÁRIA DE MOZART2 
PARA ACOMPANHAR UM CANTOR, (ERA PRA UM CONCURSO, AFINAL) 
NUMA MADRUGADA ACORDEI COM O RITMO MARTELANDO NA CABEÇA, 
E O RESULTADO FOI ESSE MEMORIAL. 
 
POR FIM O PRODUTO – A TRADUÇÃO DE UM LIVRO 
SOBRE A HISTÓRIA E A PEDAGOGIA DO PIANO, 
E TAMBÉM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL. 
FIQUEI ENCANTADO COM O SEU CONTEÚDO, 
TANTO, QUE DECIDI REPARTIR COM OS ALUNOS E COLEGAS 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE UM PEDAGOGO GRAÚDO. 
 
APÓS ESSE BREVE FALATÓRIO, 
NÃO ESQUECI OS RELATÓRIOS. 
TODOS PREENCHIDOS E ASSINADOS 
TUDO CERTINHO E ARRUMADO, 
JUNTOS E ANEXADOS. 
 
DESSA EXPERIÊNCIA DO PPGPROM 
AGRADEÇO A DEUS A OPORTUNIDADE, 
AOS PROFESSORES A PACIÊNCIA, A SAPIÊNCIA, 
E A ORIENTAÇÃO NOS CAMINHOS DA CIÊNCIA, 
AOS COLEGAS O COLEGUISMO, A AMIZADE, O APOIO DA MÃO, 
A AJUDA MÚTUA, O INCENTIVO E A VIBRAÇÃO. 
 
DESEJO A TODOS SUCESSO!! 
FRUTO DE DEDICAÇÃO E EMPENHO, 
MUITO ESTUDO E TRABALHO DURO, ETC. E TAL. 
POR FIM A GRATA SATISFAÇÃO 
DE UM RESULTADO MADURO – PROFISSIONAL!! 
 
AO SEU IDEALIZADOR E COORDENADOR, 
EXCELENTÍSSIMO PROFESSOR DOUTOR LUCAS ROBATTO, 
E À EFICIENTE SECRETÁRIA, MARIA HELENA BEZERRA, 
GRATIDÃO E RECONHECIMENTO. 
VIDA LONGA!! E QUE VENHA O DOUTORADO!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Donne mie, la fate a tanti. De  Così Fan Tutti. 
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3 PROBLEMAS SOBRE TOCAR E ENSINAR PIANO: UMA CONTRIBUIÇÃO 

PEDAGÓGICA DE G. KOCHEVITSKY 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre as contribuições pedagógicas de G. A. 
Kochevitsky, abordadas no seu livro The Art of Piano Playing, a scientific approach (A arte 
de tocar piano: uma abordagem científica). Devido à sua natureza, esta pesquisa foi 
amparada no método bibliográfico, apoiando-se em: Kochevitsky (1967; 1996), Sá Pereira 
(1964), Kaplan (2008), Gieseking e Leimer (1972) entre outros. Com intuito de contextualizar 
a obra citada, inicialmente, apresentaremos a vida e a trajetória profissional de Kochevitsky 
como músico e pedagogo que realizou pesquisas significativas na área de Teoria e História 
do Pianismo, e Pedagogia do Piano. Também, as informações referentes ao formato e à 
organização do livro serão expostas. Em seguida, sintetizaremos a terceira parte, Problemas 
Sobre Tocar e Ensinar Piano, relacionando-a com outros pedagogos que escreveram sobre 
o tema da técnica pianística. Por fim, exporemos as considerações finais, seguidos das 
Referências e Anexo. 

 

Palavras-chave: Kochevitsky; Técnica pianística; Piano. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to discuss the pedagogical contributions of G. A. Kochevitsky, addressed in 
his book The Art of Piano Playing, a scientific approach. Due to its nature, this research was 
based on bibliographic method, relying on: Kochevitsky (1967; 1996), Sá Pereira (1964), 
Kaplan (2008), Gieseking and Leimer (1972) among others. In order to contextualize the 
cited work, initially, we will relate the life and professional career of Kochevitsky as a 
musician and pedagogue who conducted significant research in the area of Theory and 
History of Pianism, and Piano Pedagogy. In addition, the information regarding the format 
and organization of the book will be displayed. Then, we will synthesize the Part 3 of the 
book Problems of Playing and Teaching Piano, relating it to other educators who have 
written on the subject of piano technique. Finally, we will expose the final considerations, 
followed by references. 

 

Keywords:Kochevitsky; Pianistic technique; Piano. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

George Kochevitsky foi um pianista e pedagogo russo, especialista em Teoria e 

História do Pianismo3 e em Pedagogia do Piano. Embora não tivesse seguido a 

carreira de pianista solista, especializou-se na pedagogia do instrumento: 

Ele estava envolvido em pesquisas sérias sobre a Teoria e História 
Pianística, e na Metodologia da Pedagogia do Piano. O resultado 
deste trabalho é o seu livro, A Arte de Tocar Piano: uma abordagem 
científica (1967, reeditado 1973, 1975 e 1987). Conseguiu elogios na 
América e na Europa, onde é um livro obrigatório em muitas 
faculdades e universidades. É também um grande sucesso no Japão, 
onde foi traduzido (SQUILLACE, A. Biography. In: KOCHEVITSKY, 
G. A. Performing Bach’s Keyboard Music. New York: Pro/Am 
Music Resources, 1996, 168 p. p. 154.)4 

 

Em 2012, o Departamento de Música da Escola de Música da Universidade 

Federal da Bahia me encarregou, como professor, da disciplina Pedagogia do Piano. 

Em minha busca por materiais a ela relacionados encontrei, em artigos, dissertações 

e teses, muitas citações ao trabalho de Kochevitsky – The Art of Piano Playing: a 

scientific approach (A arte de tocar piano: uma abordagem científica – tradução 

nossa), e também ao de Sá Pereira – O Ensino Moderno de Piano. Encontrei, 

também, livros: Techniques-Pianistiques de Gerd-Kaemper; Piano Technique de 

Leimer e Gieseking, El Arte del Piano de Heinrich Neuhaus; Basic Principles in 

Pianoforte Playing de Josef Lhevinne; Teoria da Aprendizagem Pianística de Kaplan, 

além dos métodos de A. Cortot, Margerite Long, I. Philipp, dentre outros.  

Entretanto, ao ler o livro de Kochevitsky, me dei conta da sua importância para 

todo estudante de piano, professor e mesmo artista profissional, e também de que 

                                                           
3 A Teoria e História do Pianismo ocupa-se com: (1) a investigação do desenvolvimento do pianoforte 
como instrumento, sua construção e possibilidades; (2) o desenvolvimento do estilo composicional ao 
piano (textura) e dos pensamentos musicais (ideias) de um compositor; (3) a estética da performance 
da arte, a concepção geral de interpretação, daí a técnica, toda transformação em relação às 
mudanças de visão do mundo cultural em geral. O curso da Teoria e História do Pianismo consiste 
em: (1) o estudo do desempenho dos pianistas do passado e do presente; (2) a classificação 
estilística das escolas de pianoforte, dependendo da abordagem ao teclado (técnica) a partir da 
concepção artística da composição musical; (3) a análise e busca de solução dos problemas musicais 
e técnicas do trabalho do pianista; (4) a psicologia da técnica de execução; (5) a análise psicológica 
do processo do trabalho preparatório do pianista-performer sobre a composição musical; (6) a 
investigação no domínio do pensamento musical associativo que enriquece consideravelmente as 
possibilidades de interpretação de um artista; (7) o estudo de várias edições da literatura do 
pianoforte por grandes pianistas e professores em relação à estética geral e problemas musicais que 
estão diante de um intérprete em vários períodos históricos (KOCHEVITSKY, 2004, p. 234). 
 
4
 Todas as citações são de tradução nossa. 
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não havia a sua tradução em português. Diante disso, decidi apresentar neste artigo 

uma síntese da terceira parte do livro de Kochevitsky A arte de tocar piano: uma 

abordagem científica, intitulada Problemas Sobre Tocar e Ensinar Piano, oferecendo 

complementarmente, como Produto Final do Curso de Pós-Graduação Profissional 

da UFBA, a tradução completa do livro, devido à relevância das informações nele 

contidas para a disciplina em questão.  

No seu livro, Kochevitsky aborda vários assuntos importantes sobre a arte de 

tocar piano: 1) faz o levantamento histórico das teorias das técnicas pianísticas e 

suas respectivas escolas, 2) esclarece sobre o funcionamento do sistema nervoso 

central e sua relação com a execução ao piano; 3) apresenta sua opinião em relação 

aos problemas de performance e de pedagogia pianística.  

Diante do ineditismo deste livro e da importância de sua tradução como 

material didático disponível em português, o objetivo geral deste artigo é analisar e 

sistematizar as ideias pedagógicas de Kochevitsky em diálogo com outras obras de 

pedagogos de destaque na área que contribuíram significativamente para a 

pedagogia pianística.  

Devido à sua natureza, esta pesquisa foi amparada no método bibliográfico, 

apoiando-se, além de Kochevitsky (1967;1996), em: Sá Pereira (1964), Kaplan 

(2008), Gieseking e Leimer (1972) entre outros.  

Com intuito de contextualizar a obra de Kochevitsky, apresentaremos a sua 

trajetória como pianista e pedagogo. Em seguida, comentaremos a respeito do 

formato e da organização do livro A arte de tocar piano: uma abordagem científica. 

Após, faremos uma síntese do terceiro capítulo do livro, sempre em diálogo com as 

ideias relevantes dos outros autores citados. Por fim, exporemos as considerações 

finais, seguidos das Referências e Anexo. 
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3.2 BIOGRAFIA DE G. A. KOCHEVITSKY (1902-1993) 

George Alexandrovich Kochevitsky nasceu no dia 12 de dezembro de 1902 em 

Velikie Luki, Rússia, filho de Vassily Kochevitsky e Olga Gorodetskaya. Durante sua 

infância, George passava grande parte dos verões com a sua família e com os 

camponeses, pois seu avô materno, Jacov Kariach Gorodetsky, era um Juiz de Paz 

rural com ideias liberais. A família tinha uma propriedade e uma fazenda, chamada 

Ovshantima, bem próxima à cidade. Aí, Kochevitsky teve suas primeiras 

experiências musicais, ouvindo os discos tocados num gramofone, durante as noites 

quentes de verão, principalmente de música vocal. Era uma criança emotiva e 

sensível e sempre sentia atração pela música; embora sua família não fosse 

abastada, desfrutava uma rica mistura de vida rústica, natureza, cultura literária e 

musical, numa atmosfera Chekhoviana.  

Sua avó materna, Sofia Gorodetskaya, trabalhava na fazenda, cujos recursos 

possibilitaram enviar a mãe e a tia de George para São Petersburgo, em prol da 

educação. Olga, a mãe de Kochevitsky, graduou-se no Instituto de Nobres Meninas 

com medalha de ouro em 1894. Então, se casou e retornou a Velikie Luki. O 

casamento fracassou e ela foi trabalhar em São Petersburgo como estenógrafa, 

gravando atas parlamentares para o governo; também foi designada como jornalista 

para a corte de processos judiciais. Enquanto esteve em São Petersburg, comprou 

para seu filho George seu primeiro piano, um piano de armário. 

Em 1914, George começou a fazer as aulas de piano com sua primeira 

professora, Eugenia Kolomitseva, que até mesmo reduziu o valor das suas aulas 

pela metade, ao saber que o jovem George, por si mesmo, havia solicitado 

decididamente estudar música. O menino foi considerado um novato tardio, e isso 

exigiria mais prática e trabalho duro para recuperar o tempo perdido, porém, ele 

conseguiu realizar em três anos, período em que foi seu aluno, o que os outros, 

normalmente, levavam o dobro do tempo. A respeito da Kolomitseva, Kochevitsky 

escreveu: “Ela era uma professora maravilhosa e vou lembrar-me dela toda a minha 

vida” (KOCHEVITSKY, 1996, p. 152).  

Durante a revolução de 1917, os bolcheviques tomaram o país à força. A 

propriedade dos Kochevitsky foi apreendida, bem como seus bens pessoais. A 
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família, então, mudou-se para Petrogrado5. George não estudou pelos próximos 

quatro anos, pois já não tinha um piano. A vida havia se tornado incerta, e a família 

se mudava de lugar para lugar, antes de finalmente se estabelecer em Petrogrado. 

Ocasionalmente, ele estudava com vários professores por breves períodos, na 

maioria das vezes, sem sucesso. Uma professora obrigou-o a tocar peças 

extremamente difíceis numa fase muito precoce, mas a única coisa que ele 

aprendeu nessa época foi que avançar muito rapidamente pode ser prejudicial para 

o desenvolvimento. Seu futuro como professor estava começando a se formar. 

Em 1921, ele se matriculou na célebre Escola Gnessina em Moscou, onde 

estudou apenas matérias teóricas, pois não possuía piano para a prática diária. 

Depois de voltar para Petrogrado, retomou os estudos de piano com um novo 

professor. Foi aceito no Conservatório de Petrogrado em 1923 e passou os próximos 

sete anos em treinamento formal. Nos primeiros cinco anos, os professores de 

música foram bastante medíocres, mas em seus últimos anos, ele teve a sorte de 

estudar com dois instrutores eminentes: Leonid Nikolaev e Alexander Kamensky. 

George formou-se no Conservatório de Leningrado em 1930. Durante esse 

tempo, conheceu exímios compositores: Alexandr Glazunov que chefiou o 

conservatório e Dmitry Shostakovich que também era estudante. Ambos, 

Shostakovich e Kochevitsky, estudaram com Leonid Nikolaev, um dos grandes 

professores de piano da época e chefe do Departamento de Piano, e com o 

renomado pianista Alexander Kamensky. 

Entretanto, encontrou muito pouca oportunidade de trabalho nesse período, e 

foi obrigado a tocar piano acompanhando filmes mudos. Em 1932, a situação 

melhorou, e ele começou a ensinar música em escolas e faculdades nos subúrbios 

de Leningrado. A essa altura, adquiriu um círculo de amigos: artistas, músicos, 

escritores e poetas que se encontravam ocasionalmente, como uma espécie de 

sociedade Bohemian.  

Em 1933, Kochevitsky foi preso, juntamente com vários amigos do seu grupo, 

como sendo anti-político, e enviado para um campo de concentração. Lá, ele foi 

transferido para uma pequena unidade composta por dançarinos, atores, músicos e 

cantores para entreter os trabalhadores e prisioneiros nos confins da Sibéria. Foi 

                                                           
5 O nome da cidade de São Petersburgo foi mudado para Petrogrado em 1914, dez anos mais tarde, 
em 1924, tornou-se Leningrado, mas hoje é São Petersburgo novamente. 
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liberado em 1936, porém impedido de entrar ou trabalhar em muitas áreas. 

Eventualmente, ele retomava o ensino - inicialmente em Tiumen, na Sibéria 

ocidental, e, em seguida, em sua nova casa na cidade de Gomel.  

Posteriormente, Kochevitsky frequentou o Conservatório de Moscou onde 

estudou com o renomado professor Heinrich Neuhaus. Ao longo de três anos, viajou 

regularmente para continuar seus estudos de pós-graduação, pesquisando, como 

principais temas, Teoria e História do Pianismo, e Pedagogia do Piano.  

Até 1941, Kochevitsky ocupou cargos de chefe de Departamento de Piano na 

Escola de Música do Estado e em várias faculdades. Ele ensinava as matérias de 

pedagogia do piano, música de câmara e teoria musical, além de supervisionar e 

orientar os professores de piano nestas escolas, e servir como presidente do Bureau 

Metodológico em Leningrado. Realizou vários recitais e apresentações em rádio, 

sendo crítico de música para vários jornais. 

Em junho de 1941 a Alemanha nazista invadiu a Rússia e tomou a cidade de 

Gomel. Muitos civis foram forçados a evacuar, juntamente com as tropas soviéticas, 

em retirada. Assim, dois anos depois, Kochevitsky encontrou-se na Polônia, onde 

morreu sua mãe. Durante os anos 1943-1944, ainda na Polônia, manteve-se ativo 

como professor e pianista de concerto. Como a guerra se aproximava do final, foi 

colocado em um campo de refugiados na Alemanha, onde foi libertado pelo Exército 

dos EUA.  

Pelos próximos quatro anos após a guerra, (1945-1949) desenvolveu suas 

atividades musicais na Alemanha, enquanto esperava emigrar para os Estados 

Unidos, deu recitais e fez transmissões de rádio em Munique, Berlim e outras 

cidades. Proferiu palestras sobre a Teoria do Pianismo no Conservatório de Munique 

e tornou-se membro e secretário do Professional Testing Board para a Organização 

Internacional dos Refugiados. 

Kochevitsky chegou aos Estados Unidos em 1949 e se estabeleceu em Nova 

York, onde, finalmente independente, continuou seu trabalho. Ele estava envolvido 

em pesquisas sérias sobre a Teoria e História do Pianismo, e na Metodologia da 

Pedagogia do Piano. O resultado deste trabalho é o seu livro A arte de tocar piano: 

uma abordagem científica (1967). Aclamado na América e na Europa, o seu livro se 

tornou obrigatório em muitas faculdades e universidades. Também, obteve um 

grande sucesso no Japão, onde foi traduzido.  
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Ao longo da sua carreira, desde o início da década de 1960 até a sua morte em 

1993, Kochevitsky contribuiu com muitos artigos sobre o pianismo, escrevendo para 

os principais periódicos de música tais como: The American Music Teacher, Clavier, 

Piano Journal, Piano Quarterly, Woodwind World e o prestigioso Riemenschneider 

BACH Journal. Seus livros incluem The Art of Piano Playing: A Scientific Approach e 

Performing BACH’s Keyboard Music. 

Nos Estados Unidos, lecionou na Universidade de Yale a disciplina “Pedagogia 

do Piano da Rússia no século XX”, na Universidade Estadual de New York – 

“Performance ao teclado da música de Bach”, na Universidade Northwestern deu um 

curso sobre Pedagogia do Piano, na Universidade Católica de América lecionou “A 

Educação de um pianista na Rússia”, e, finalmente, no Centro Educacional de Artes 

– “200 Anos de tocar e ensinar piano com ênfase em metodologias russas”, entre 

outros. 

Em 1969 e 1971, Kochevitsky participou do Concurso Busoni de Piano como 

jornalista. Em 1976, foi consultor e realizou masterclasses para os professores do 

Conservatório de Munique, onde, também, deu a palestra “Pedagogia do piano – de 

uma abordagem empírica para uma abordagem científica”. Foi premiado com uma 

categoria de Sócio Honorário do Instituto Riemenschneider Bach na Faculdade 

Baldwin-Wallace (Ohio, EU) em 1976 e, em 1988, palestrou e realizou masterclasses 

na Universidade Estadual de Utah. 

Como pianista e pedagogo muito conhecido, ensinou e conferenciou com 

pianistas e colegas, quando estes visitaram Nova York, incluindo o grande pianista 

Evgeny Kissin. Por causa de sua perspicácia de ensino, foi consultado por muitos 

pedagogos reconhecidos, incluindo Nadia Reisenberg e Rosina Lhevinne, a quem 

ele ajudou a escrever vários artigos para suas palestras. 

Com a vinda do regime liberal na União Soviética, Kochevitsky pode 

estabelecer uma correspondência ativa com os renomados professores Grigori 

Kogan e Lev Barenboim referente a problemas pianísticos que ajudaram em sua 

pesquisa e escritos. Morreu em 1993, aos 90 anos. 
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3.3 A ARTE DE TOCAR PIANO: UMA ABORDAGEM CIENTÍFICA 

Este livro, de 1967, apresenta uma compilação dos conhecimentos acumulados 

por Kochevitsky ao longo da sua vida profissional, fruto de profundas pesquisas e da 

vasta experiência na área de Teoria e História Pianística, e Metodologia da 

Pedagogia do Piano – um livro obrigatório em muitas faculdades e universidades, 

como atestado em sua biografia. Nele, o autor se propõe a lançar uma luz sobre os 

problemas importantes do pianismo a partir de um novo ponto de vista. 

O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte descreve a história do 

desenvolvimento geral e das tendências mais significativas no ensino do piano. Este 

levantamento histórico leva a uma discussão sobre os princípios fundamentais do 

trabalho do sistema nervoso central, compondo a segunda parte. A terceira e última 

parte apresenta problemas particulares diante do ensino e da execução pianística, e 

os explica, oferecendo soluções pedagógicas. Segue, abaixo, um esquema da 

estrutura do livro. 

 

Quadro 1 – Estrutura do Livro A Arte de Tocar Piano: uma abordagem científica. 
A Arte de Tocar Piano: uma abordagem científica 

George Kochevitsky 
 
 
 
 
 
 
 
Prólogo 
Prefácio 

Parte 1 Parte 2 Parte 3  
 
 
 
 
 
Conclusão 
Bibliografia 
Referências 

Index 

Levantamento 
Histórico das Teorias 

das Técnicas 
Pianísticas 

O Sistema Nervoso 
Central e Tocar Piano 

Problemas Sobre 
Tocar e Ensinar 

Piano 

Capítulo 1 
Técnica baseada 

apenas nos dedos 
 

Capítulo 2 
Participação do braço 

 
Capítulo 3 

Conscientização 
crescente do papel da 

mente 

Capítulo 4 
Estrutura e função do 

sistema nervoso 
central 

 
Capítulo 5 

Desenvolvimento de 
habilidades motoras 

 
Capítulo 6 

Desenvolvimento da 
velocidade 

Capítulo 7 
Estéticas e técnica 

 
Capítulo 8 

Coordenação e 
ajustes 

 
Capítulo 9 

Trabalho Mental 
 

Capítulo 10 
Ansiedade no 

palco 
Fonte: KOCHEVITSKY, George Alexander. The Art of Piano Playing: a scientific approach. 
New York: Summy-Birchard Inc., 1967. 

 

3.4 PROBLEMAS SOBRE TOCAR E ENSINAR PIANO 

Na referida parte do livro, intitulada: Problemas sobre tocar e ensinar piano, 

Kochevitsky discorre sobre os problemas específicos do ensino e da peformance 
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pianística, sinalizando estratégias pedagógicas relevantes. Esta parte está 

organizada em quatro capítulos subdivididos em tópicos, conforme o Quadro 2 a 

seguir: 

Quadro 2 – Estrutura da terceira parte Problemas sobre tocar e ensinar piano. 
Parte 3 - Problemas sobre tocar e ensinar piano 

 
Capitulo 7  Estéticas e técnica 

Teoria do movimento 
Técnica individual 
Produção do som 
Tensão e relaxamento 

 
Capitulo 8  Coordenação e 
ajustes 

Ajustes ao teclado 
Habilidade dos dedos 
Orientação espacial 
Controle da energia 

 
Capitulo 9  Trabalho Mental 

Destreza mental 
Agrupamento e 
reagrupamento 
Prática mental 

 
Capítulo 10  Ansiedade no palco 

 
– 

Fonte: KOCHEVITSKY, George Alexander. The Art of Piano Playing: a 
scientific approach. New York: Summy-Birchard Inc., 1967. 

 

3.4.1 Capítulo 7 – Estéticas e técnica 

3.4.1.1 Teoria do movimento 

Segundo Kochevitsky (1967), todo professor de piano tem o seu método, pois 

sua ausência na pedagogia significa o caos. Entretanto, método não deve ser 

entendido como algo estático e dogmático, como já ocorreu e assim adquiriu uma 

conotação pejorativa. O termo deve ser entendido, no âmbito do tocar piano, como 

uma teoria do movimento: “Método denota uma determinada forma de proceder no 

ensino, que supostamente leva ao domínio técnico para se obter o máximo de 

sucesso num tempo mais curto e da maneira mais fácil” (KOCHEVITSKY, 1967, p. 

36). 

A teoria do movimento deve se basear nas mais recentes conquistas nos 

principais ramos da ciência moderna. A descrição desses movimentos torna-se 

impossível, sem a demonstração ao vivo e sem a percepção auditiva da sonoridade 

resultante. E mesmo com a demonstração ao vivo, um elemento muito importante 

ainda é indescritível: as sensações que surgem no aparelho pianístico. Este deve 

ser entendido como sendo as partes do corpo envolvidas na ação mecânica 
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(muscular) ao tocar piano: principalmente os dedos, mãos, pulso, antebraço, braço, 

ombros, músculos das costas, incluindo também, pernas e pés.  

Ao ocorrer a libertação do braço e sua utilização consciente na atividade 

motora pianística, os escritos foram incapazes de fornecer definições claras e 

explicações sobre as inúmeras combinações externas e coordenações, e das 

ocorrências internas muito mais evasivas. Kochevitsky (Ibid) atribui o fato de 

renomados professores de piano não terem deixado um relato escrito sobre seu 

sistema técnico à falta da elaboração de uma terminologia apropriada nessa área. 

Assim, ele não tem a intenção de apresentar um novo método de ensino de piano e 

nem de tentar expor uma teoria do movimento. Seu objetivo é apontar alguns pontos 

relevantes e tentar explicá-los. 

3.4.1.2 Técnica individual 

A técnica pianística, até bem pouco tempo, era considerada independente da 

arte e da personalidade do artista. Mas no sentido amplo, ela é a soma de todos os 

meios que um artista tem para realizar seu propósito, sua ideia artística musical. 

Portanto, a técnica de piano não pode ser encarada como algo independente da 

música e da personalidade de um artista.  

Segundo o professor de piano russo Konstantin Igumnov, “a ideia da 

sonoridade define técnica; do ouvido para o movimento, e não vice-versa” 

(IGUMNOV apud KOCHEVITSKY, 1967, p. 37). Então, existem tantas técnicas de 

piano diferentes como existem diferentes concepções. A perfeição técnica não deve 

ser medida pelo grau de domínio de um pianista sobre este ou aquele tipo de 

técnica, mas pela correspondência entre as suas intenções artísticas e os meios de 

sua realização. A esse respeito, diz Kaplan: 

Cada composição musical é, do ponto de vista das exigências que 
apresenta sua realização, uma ocorrência única. Este fato impõe ao 
intérprete [...] a formação de novas estruturas funcionais de caráter 
psico-motor, adequadas a cada obra. Portanto, não se podem 
dissociar as demandas de caráter musical, que cada partitura 
apresenta, dos movimentos necessários para sua execução cabal. É 
evidente que as exigências de execução antes mencionadas, variam 
de acordo com a concepção que cada intérprete tem da obra 
(KAPLAN, 2008, p. 14). 
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Em consonância, Marguerite Long afirma: 

A técnica é o conjunto de todos os conhecimentos pianísticos: é 
dominar a dosagem e cor do som, é a facilidade em executar 
gradualmente nuances de intensidade e movimento, acelerando e 
ralentando, crescendo e diminuendo. A técnica é o toque, é a arte de 
dedilhado, a arte do pedal, é o conhecimento das regras gerais do 
fraseado, é a posse de uma vasta gama expressiva em que o 
pianista pode dispor à vontade, dependendo do estilo das obras que 
irá interpretar e de acordo com sua inspiração. Em suma, a técnica é 
a ciência do piano (LONG, 1959, p. ix). 

 

Enquanto a técnica consumada é individual, as leis básicas de seu 

desenvolvimento são comuns a todos. Todos os seres humanos são, no mínimo, 

semelhantes a tal ponto de ser possível falar de leis fisiológicas comuns que regem 

a atividade motora – portanto, dos pré-requisitos comuns para a construção da 

fundação de uma técnica de piano.  

O aluno em seu primeiro estágio de desenvolvimento técnico-musical está sob 

a influência de seu professor. Portanto, sua forma de tocar vai expressar as ideias 

musicais de seu mestre, e ele vai usar os meios técnicos correspondentes. A técnica 

individual ainda não tem lugar, mas, gradualmente, a própria personalidade do aluno 

vai começar a se mostrar, e sua técnica vai moldar-se nas formas mais adequadas 

para a expressão de sua vontade criativa. Uma das tarefas do professor de piano é, 

enfaticamente, ajudar a revelar a individualidade do estudante. 

3.4.1.3 Produção do som 

O autor se abstém de qualquer discussão sobre produção sonora, pois esta 

deve ser confirmada por ilustração ao vivo e percepção auditiva. Mas o mesmo 

chama atenção para algumas questões importantes sobre sonoridade: “A qualidade 

do som de um pianista depende principalmente da sua concepção mental, da sua 

imagem mental interior do som que deve ser produzido” (KOCHEVITSKY, 1967, p. 

38). Neste sentido, Neuhaus comenta: 

A música é a arte do som. [...] Posto que a música é som, a 
preocupação maior de qualquer intérprete deveria ser o trabalho 
sobre ele. [...] O melhor som, o mais belo, então, é o que melhor 
expressa a obra executada. [...] Ainda que volte atrás, gostaria de 
repetir que sendo o canto a base de toda música, e a literatura para 
piano seja muito abundante em melodias, a primeira preocupação de 
cada pianista há de ser a aquisição de uma sonoridade profunda, 
plena, capaz de todos os matizes, rica em inumeráveis gradações 
horizontais e verticais (NEUHAUS, 1987, p. 63). 
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Na opinião de Long: 

Assim como o dom mais precioso para um cantor é o timbre de sua 
voz, a melhor qualidade de um pianista é a sua sonoridade. Onde a 
física parece perder os seus direitos, o ouvido do artista não se 
engana: dez virtuoses usando o mesmo instrumento, cada um 
encontra o seu próprio som. Parece que a cada vez é outro 
instrumento. Em primeiro lugar, um pianista nunca deve perder o 
controle severo do seu toque. Ou seja, ele deve ouvir. Isto não é 
fácil. Você tem que treinar desde o início, para atingir a nitidez, a 
duração exata do som, cor, intensidade, qualidade de toque, 
fraseado, equilíbrio de proporções, a lógica dos planos, a solidez da 
arquitetura (LONG, 1959, p. xi). 

 

Contrariamente à busca da beleza do som pela observação de algum tipo de 

movimento pianístico de um determinado artista, diz Kochevitsky (1967, p. 38), 

quanto mais nítida e forte a concepção interior, o aparelho pianístico irá encontrar os 

seus meios para realizar esta concepção. Braços, mãos e dedos vão obedecer, 

ajustar e produzir exatamente o que a mente dita. A capacidade de auto escuta é, 

evidentemente, uma condição indispensável. 

A esse respeito, Gieseking faz um depoimento sobre o método Leimer, 

professor com quem estudou durante 5 anos, e que considera o melhor, e o mais 

racional caminho de levar as possibilidades pianísticas ao seu mais elevado estado 

de perfeição: 

[...] educa o aluno em primeiro lugar para o autocontrole; ele mostra 
o aluno como ouvir a si mesmo. Esta audição autocrítica é, em minha 
opinião, de longe o fator mais importante em todo o estudo da 
música! Tocar durante horas sem concentrar os pensamentos e 
ouvido em cada nota de determinado estudo na mão é perda de 
tempo! Apenas ouvidos treinados são capazes de perceber as 
inexatidões finas e as desigualdades, e eliminar o que for necessário 
para uma técnica perfeita. Além disso, através de uma auto audição 
contínua, a sensação para a beleza do som e para melhores 
nuances de sonoridades pode ser treinada a tal ponto que o aluno 
estará habilitado a tocar piano com uma técnica irrepreensível e com 
um sentimento para o som belo (GIESEKING e LEIMER, 1972, p. 5). 

 

Ainda, encontramos uma opinião semelhante de Sá Pereira ao tratar sobre um 

dos cinco impedimentos que causam os erros cometidos pelos alunos, ou seja, a 

ausência de controle auditivo: 

Consiste este impedimento na incapacidade de escutar 
atentamente e criticar a própria execução, defeito que pode ser 
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observado na quase totalidade dos alunos. São poucos os que 
sabem ouvir diferenciadamente, percebendo não somente notas 
erradas, mas ainda qualquer impureza de sonoridade, qualquer 
desequilíbrio na graduação dos planos sonoros (SÁ PEREIRA, 
1964, p.11). 

 

A vista disso, Sá Pereira propõe o chamado estudo do jogo polifônico como um 

“verdadeiro curso de audição crítica diferenciada” (SÁ PEREIRA, 1964, p.11). 

3.4.1.4 Tensão e relaxamento 

De início, pensava-se que o primeiro passo para alcançar a independência dos 

dedos era tentar isolá-los da influência "prejudicial" das partes superiores do braço. 

Mas seus movimentos são funções muito complicadas e torna imprescindível a 

participação definitiva desses músculos do braço. A independência do dedo é obtida 

com a capacidade de pressionar uma tecla e produzir um som, sem acionar ao 

mesmo tempo a tensão muscular dos dedos não participantes. 

O aparelho pianístico deve ser absolutamente livre em seus movimentos e em 

suas funções musculares internas. A ação dos dedos e a das partes superiores do 

braço precisam se fundir em uma unidade motora: “Uma das funções básicas das 

partes superiores do nosso aparelho pianístico é colocar os dedos na posição mais 

confortável para a melhor execução das ordens dadas pelos centros motores 

corticais” (KOCHEVITSKY, 1967, p. 38). 

A contração muscular normal é absolutamente necessária para qualquer 

atividade motora. Em nossa atividade motora há um intercâmbio constante de 

contração e relaxamento dos músculos e para realizarmos qualquer tipo de 

movimento os nossos músculos devem se contrair. Um músculo é capaz de 

qualquer grau de contração; o tempo de contração deste varia de uma fração de 

segundo até ao ponto onde começa a fadiga. Na técnica de piano, as contrações 

musculares de curta duração são mais importantes. Por isso não devemos falar 

sobre o relaxamento, mas sim sobre o grau de contração muscular necessário para 

um ato motor. A velocidade do movimento e as nuanças dinâmicas determinam o 

grau de contração. Mas o aparelho pianístico nunca deve se tornar retesado por 

causa da contração muscular excessiva. O trabalho preciso do córtex é distorcido 

pela contração prolongada de determinados grupos musculares, dificultando, assim, 
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a percepção de sensações claras a partir de movimentos eficientes sem excesso de 

tensão muscular. 

3.4.2 Capítulo 8 – Coordenação e ajustes 

3.4.2.1 Ajustes ao teclado 

Com a finalidade de examinar a técnica do piano, Kochevitsky propõe a 

separação artificial de dois aspectos. O primeiro é o domínio das partes do nosso 

aparelho pianístico e a coordenação dessas partes como uma unidade. Ele tem de 

obedecer a qualquer ordem de nossa vontade criativa. O segundo é a adaptação 

entre a natureza humana e a natureza do instrumento, o ajuste que nos obriga a 

curvar nossos dedos em diferentes graus, dependendo do seu comprimento e se 

eles tocarão as teclas pretas ou brancas: 

Por um lado, há o nosso aparelho pianístico com as partes 
superiores do braço preordenadas para trazer a mão e os dedos, de 
comprimentos diferentes, para a parte necessária do teclado e 
colocá-los na posição mais conveniente para tocar. Por outro lado, 
há o teclado com sua distribuição desigual das teclas pretas e 
brancas de forma e tamanho diferentes, com uma determinada 
profundidade e rigidez da ação, produzindo certos efeitos de acordo 
como eles são mantidos ou liberados (KOCHEVITSKY, 1967, p. 40). 

 

A proporção no desenvolvimento entre estes dois aspectos deve ser observada 

durante várias fases do estudo. De início, até que o aluno consiga o domínio sobre o 

seu aparelho pianístico, o professor deve dar atenção especial à subordinação deste 

à vontade do aluno. No mais alto nível de desenvolvimento técnico do pianista, a 

atenção principal deve ser direcionada para o ajuste do braço, mão e dedos 

obedientes para a diversidade das tarefas técnicas propostas pelas exigências 

musicais.  

3.4.2.2 Habilidade dos dedos 

A principal preocupação dos professores de piano tem sido, desde o início da 

sua história, desenvolver em seus alunos o aumento da força e da velocidade dos 

dedos. Mas o fortalecimento dos mesmos não aumenta sua agilidade. O problema 

da velocidade não reside na rapidez de qualquer dedo individualmente, mas na 

habilidade da mente; segundo Raif (apud KOCHEVITSKY, 1964, p. 41), isto significa 

a percepção fácil e rápida de um dado material musical e a rápida transmissão de 
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impulsos voluntários do sistema nervoso central para a periferia, isto é, para o 

aparelho pianístico.  

Para se obter a melhor precisão do tempo dos movimentos sucessivos dos 

dedos, é necessário manter uma concentração persistente. O autor recomenda usar 

numerosas e diversas variantes rítmicas em escalas e exercícios, todas criadas a 

partir de situações musicais reais, como meio para dominar esta precisão do tempo. 

A alteração constante de padrões rítmicos ajuda a obter a flexibilidade necessária 

dos processos nervosos pertinentes. 

Em relação à tendência de o aluno considerar o quarto e o quinto dedos mais 

fracos que os demais, a simples pronação da mão é necessária e suficiente para 

alcançar a estabilidade firme nos dedos e punho, de modo que o peso e a energia 

aplicada, a partir da parte superior do braço, sejam transmitidos direta e livremente 

para as teclas. Sob estas condições, todos os dedos serão iguais e fortes o 

suficiente para tocar piano. Acerca disso, Sá Pereira oferece o seguinte conselho:  

Conserve os dedos firmes e curvos formando com a mão como 
que uma só peça que vai sendo deslocada pelo braço. [...] Faça 
atenção a que também o 5º dedo ataque a tecla com a ponta e não 
de lado! [...] Ora, se o dedo atacar de lado, os flexores não entram 
em ação e não podem pois desenvolver-se (SÁ PEREIRA, 1964, p. 
33). 

 

3.4.2.3 Orientação espacial 

Kochevitsky afirma que o mais difícil no piano é estimar as distâncias, tanto 

deslocando a mão para um novo local como para encontrar imediatamente novas 

posições relativas aos dedos, dentro desta nova localização da mão. Ele sugere que 

estas novas posições devem ser antecipadas e formadas enquanto a mão está se 

movendo para o seu novo lugar, como se estivessem sendo preparadas antes no 

que se refere à imagem mental. Como um dos exemplos, mostra o Estudo de 

Scriabin, Op. 8, n º 5: 

Exemplo 1 - Estudo de Scriabin, Op. 8, n º 5 
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Neste exemplo pontual, enquanto move os braços entre os registros grave e 

agudo e vice-versa, o pianista tem que encontrar rapidamente o novo local e 

também tem que conseguir “antecipar as distâncias dentro de cada nova próxima 

posição e formar os acordes correspondentes, primeiramente, em sua mente e, em 

seguida, em suas mãos através do posicionamento correto dos dedos” 

(KOCHEVITSKY, 1967, p. 42).  

O autor orienta que, ao estudar uma passagem que exige deslocamentos 

laterais do braço, seria bom primeiro experimentar os movimentos gerais sem tocar, 

e adaptá-los à situação dada para obter a plasticidade de todo o aparelho pianístico. 

Só depois de trabalhar a projeção geral e a fluência desses movimentos, deve-se 

começar a coordená-los com o trabalho dos dedos. 

A sugestão de Sá Pereira a esse respeito são exercícios de localização no 

teclado, onde se tenta imaginar a distância intervalar com o auxílio do ouvido 

interior, e atacar a tecla correspondente sem olhar, alcançando, por meio da 

repetição, a automatização do movimento: 

Procure ouvir mentalmente a nota que vai ferir e tente imaginar a 
distância que lhe corresponde no teclado. [...] Daí por diante, em 
todas as peças que estudar, deverá aplicar sempre este mesmo 
processo: imaginar o intervalo, calcular a distância que lhe 
corresponde no teclado, e atacar a tecla sem olhar (SÁ 
PEREIRA, 1964, p. 18). 

 
3.4.2.4 Controle da energia 

Kochevitsky aponta outro passo importante no domínio técnico do pianista - o 

desenvolvimento da capacidade de regular o volume do som. No piano, a variação 

da intensidade sonora depende da velocidade da pressão sobre a tecla. Do ponto de 

vista da fisiologia isto significa que, para poder pressionar a tecla com a velocidade 

que corresponda ao volume de som desejado, deve-se colocar uma determinada 

quantidade de energia no aparelho pianístico. 

A pressão sobre a tecla não é feita apenas pelo trabalho dos músculos dos 

dedos, como pensava a velha escola do dedo, mas pelo esforço simultâneo dos 

músculos de todo o aparelho pianístico: “A regulação da velocidade do movimento 

descendente de uma tecla é muito mais fácil e seguramente realizada se for iniciada 

no ombro” (KOCHEVITSKY, 1967, p. 44).  
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Contudo, a questão sobre o que se deve fazer e aplicar sobre a tecla, se o 

peso passivo ou a energia ativa, sempre foi uma questão controversa. Sabe-se da 

mecânica que o aumento do peso de uma carga é inversamente proporcional à sua 

velocidade, o que pode contradizer o princípio do ‘toque de peso’ da escola 

anátomo-fisiológica. Na prática, usa-se as duas ações sobre a tecla, alternando sua 

proporção de acordo com as exigências musicais. 

Kochevitsky afirma que para fazer o mecanismo nervoso funcionar de modo 

eficaz, é extremamente importante a regularidade da sensação métrica-rítmica, ou 

seja, que os grupos em que se dividem uma determinada passagem devem ser da 

mesma duração. A acentuação regular, ainda que inaudível, é fundamental para a 

percepção auditiva bem como para a execução de uma música. A capacidade de 

distribuir corretamente e desenvolver uma regulação fina da energia com que cada 

tecla deve ser pressionada, pode ser desenvolvida através da aplicação de variantes 

métricas aos exercícios, bem como de diversos matizes dinâmicos, sempre dividindo 

as passagens em grupos métricos regulares e claramente acentuados. 

3.4.3 Capitulo 9 - Trabalho mental 

3.4.3.1 Destreza mental 

Só será possível lermos rapidamente uma frase quando apreendemos o seu 

sentido. A velocidade depende da nossa capacidade de pensar rapidamente. 

Igualmente na música, o aparelho motor depende mais da nossa rápida capacidade 

para o pensamento musical do que da longa prática e das numerosas repetições de 

movimentos. Ao ler música, o pianista não deve simplesmente ler as notas, mas 

deve unir essas notas numa sucessão compreensível: padrões de arpejo ou de 

escala, sequência, complexo harmônico, entre outros. Para que sejamos capazes de 

tocar com velocidade, temos que organizar o nosso pensamento de tal forma que 

ele flua rapidamente e sem entraves.  

Neste sentido, Leonhard Deutsch (apud Koshevitsky) explica: “Os dedos de um 

pianista não podem se mover mais rápido do que os pensamentos que dirigem seus 

dedos no teclado. Portanto sua velocidade depende em primeiro lugar da sua 

agilidade mental em compreender a música impressa e coordenar os movimentos 

dos dedos” (DEUTSCH apud KOCHEVITSKY, 1967, p. 45). 
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3.4.3.2 Agrupamento e reagrupamento 

Consideramos este título, aqui apresentado resumidamente, de especial 

importância para a pedagogia, dada a quantidade de exemplos musicais fornecidos 

no texto original (não transcritos aqui), cuja clareza estimula a percepção para 

diversas situações práticas do cotidiano. Portanto, a sua leitura é altamente 

recomendada. 

A repetição regular de padrões não é o único fator que facilita a execução de 

uma passagem. A divisão métrica, isto é, onde recai o acento, é também muito 

importante. Diante disso, Kochevitsky (1967) apresenta uma série de exemplos 

musicais onde a simples troca de acentuação ou reorganização dos acentos – 

alterando o agrupamento métrico – tem o intuito de facilitar a aprendizagem do 

trecho em questão. Essa simplificação temporária, substituindo os acentos prescritos 

por outros mais convenientes, ajuda a superar uma dificuldade, pois vem facilmente 

nos dedos. Depois, não haverá dificuldades em restaurar os agrupamentos originais. 

Muito interessante observar que uma mudança do braço para um novo local, 

porém sem a mudança da posição dos dedos na mão, que deve se manter 

inalterada, pode facilitar a execução de um trecho específico num Estudo, por 

exemplo, numa dada sequência, pois, essas formas são preparadas antes na mente 

e mantidas no sistema sensorial: “o que parece ser mais difícil para os dedos é mais 

fácil para a mente” (KOCHEVITSKY, 1967, p. 48). Deste modo, a conveniência 

mental vale mais do que a conveniência motora. 

Em seguida, o autor passa a abordar o tema do reagrupamento mental, que 

oferece uma oportunidade imediata para superar algumas dificuldades técnicas e, 

portanto, tornar a execução muito mais fácil: 

O reagrupamento mental deve ser baseado na estrutura do teclado, 
digitação e concepção da linha musical. Guias em fazer 
agrupamentos convenientes são: 
1. Os fragmentos em que as notas se movem na mesma direção. 
2. Regularidade do movimento quando os grupos uniformes são 
repetidos (repetição de movimentos similares). 
3. Notas que podem ser tocadas numa única posição da mão. 
4. Construções em que a última nota de um grupo é acentuada. 
5. A uniformidade (semelhança) dos intervalos na progressão. 
6. Na medida do possível, iniciando cada grupo nas teclas pretas e 
terminando nas teclas brancas, pois é mais conveniente ir das teclas 
pretas para as teclas brancas do que o inverso (KOCHEVITSKY, 
1964, p. 48). 
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Conclui o tópico dizendo que o reagrupamento deve ser audível apenas para o 

instrumentista, e que não deve constituir um fator físico em apresentações públicas, 

apenas um fator mental. Uma vez que a sua origem reside na natureza da técnica 

do piano, podemos organizar racionalmente o trabalho, desde o início, com o 

conhecimento dos métodos e da anatomia de uma passagem. 

3.4.3.3. Prática mental 

O objetivo do movimento pianístico consiste na realização de uma imagem 

acústica. Perceber esta imagem em toda a sua complexidade, estar plenamente 

consciente de todos os problemas que se apresentam para saber exatamente o que 

fazer, antecipar o toque real antes que as mãos toquem no teclado, é dever do 

pianista. Conforme Kochevitsky, para ser capaz de tocar uma composição musical 

corretamente na primeira vez, deve-se observar os seguintes procedimentos: 

1. Analisar a composição musical e compreender claramente todos 
os seus elementos. 
2. Tocar apenas numa velocidade que permitirá o controle absoluto 
sobre tudo, adquirir a atitude de olhar à frente, antecipando cada som 
e os movimentos correspondentes para produzi-lo; controlar os 
resultados pela escuta constante. 
3. Não fazer nenhuma tentativa de tocar a peça inteira, ou partes 
dela que sejam muito longas, para ser minunciosamente pensada e 
preparada, e exatamente controlada em sua realização. A extensão 
dessas seções deve ser determinada pela capacidade de cada um: 
quanto menor o nível de desenvolvimento musical e técnico, 
menores essas seções devem ser (KOCHEVITSKY, 1964, p. 50). 

 

Por sua vez, Neuhaus, ao discorrer sobre a imagem estética da obra musical, 

pergunta: “Mas o que significa ‘a imagem estética’ senão a própria música, a matéria 

sonora vivente, os discursos musicais com suas leis, seus componentes, que se 

chamam harmonia, polifonia, etc., em sua forma definida, e em seu conteúdo poético 

e emocional? ” (NEUHAUS, 1987, p. 21). 

Caso a imagem acústica seja complicada para ser apreendida completamente 

de início, deve-se separar os elementos e trabalhá-los com atenção para depois uni-

los novamente. Isso é especialmente válido para o ritmo. Sá Pereira, ao falar sobre o 

valor e as condições psicológicas da repetição, afirma: 

A repetição atenta elimina os impulsos nervosos mal 
coordenados e vai aos poucos como que ‘polindo’ o gesto que 
então facilmente atingirá o mais elevado grau de perfeição, que é: o 
automatismo. [...] O estudo racional da técnica deve, portanto, 



38 

 

basear-se na decomposição dos movimentos complexos em 
componentes simples (movimentos básicos) e na preparação 
sistemática das formas simples por meio de repetições atentas e 
graduadas (SÁ PEREIRA, 1964, p. 35). 

 

Segundo Neuhaus (1987, p. 17), o que muitos pianistas entendem por técnica 

é a rapidez, agilidade, o equilíbrio, a pureza do som, o brio, que são elementos da 

técnica, mas não o conjunto como um todo. Uma interpretação correta (do ponto de 

vista das notas certas), com a presença dos elementos acima, não garante 

necessariamente uma interpretação artística, que só se adquire ao preço de um 

trabalho sério, profundo e inspirado. Ele frisa a questão da repetição direcionada 

(‘repetir é aprender’), com foco na resolução de um problema específico, com 

vontade, atenção e intencionalidade, sem dispersar energia nem perda de tempo. 

Kaplan, ao discutir sobre a memória, distingue três estágios, a saber: 

aquisição, fixação/retenção e evocação. No segundo processo, fixação/retenção, a 

repetição ocupa um lugar de destaque que ajuda a reter a informação desejada: 

No caso específico do aprendizado pianístico, o valor da repetição se 
dá num duplo sentido, pois além de favorecer a retenção é essencial 
para a criação dos hábitos e habilidades motoras necessárias [...]. 
Toda repetição tem que ser submetida à análise crítica e ao controle 
auditivo do indivíduo que aprende (KAPLAN, 2008, p.70; 74). 

 

Em concordância, Long afirma: 

A análise do trabalho é, portanto, uma parte importante dos trabalhos 
preparatórios. Mas pianistas sabem que seu trabalho não para por aí. 
É necessário, agora, "colocar" nos dedos, na cabeça e no coração as 
páginas para interpretar. O longo trabalho de repetição que é 
necessário requer atenção persistente, constante concentração que 
são os sinais de um verdadeiro virtuoso (LONG, 1959, p. xi). 

 

Na visão de Gieseking e Leimer:  

A fim de adquirir uma técnica perfeita por meio do trabalho mental, 
uma impressão exata da imagem da nota impressa, na mente, é o 
primeiro problema que temos de resolver. Depois disso, devemos 
nos ocupar com o estudo em questão, como o dedilhado, o toque, o 
valor das notas, etc. para alcançar a perfeição ao longo destas linhas 
no sentido mais amplo. Isso ocorre mais rápida e completamente 
através de intensa concentração de todos as forças intelectuais e é, 
portanto, o trabalho extenuante do cérebro. (GIESEKING e LEIMER, 
1972, p. 90). 
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Em relação à música polifônica, Kochevitsky orienta que cada voz deve ser 

percebida e trabalhada em separado, após o que a combinação aos pares deve ser 

feita. Esta afirmação condiz com a de Sá Pereira (1964), ao falar do jogo polifônico 

como escola da audição diferenciada:  

Fazer primeiro a educação polifônica do ouvido, para que este por 
sua vez possa exercer controle sobre o jogo polifônico dos dedos! E 
isto se consegue por meio de um trabalho de decomposição, e 
subsequente recomposição das partes melódicas, ou ‘vozes’ de 
trechos polifônicos. Deverá cada voz ser estudada isoladamente, e 
depois combinada com uma das vozes restantes. Feitas todas as 
possíveis combinações parciais, serão então juntadas todas as 
vozes. A separação das vozes, e as diversas combinações 
incompletas da execução facilitada, aumentam enormemente a 
consciência auditiva do aluno (SÁ PEREIRA, 1964, p. 87-88). 

 

Relevante a afirmação de Kochevitsky de que o trabalho mental não só é 

importante como preparação anterior, mas em qualquer período do estudo de uma 

obra musical, onde haja uma dificuldade para aluno: 

Então ele deve parar de tocar e tentar estabelecer uma imagem 
completamente clara do problema que ele tem que resolver. Se o 
primeiro passo no caminho para superar uma dificuldade é perceber 
(ouvir) que algo está errado, o segundo passo é discernir a causa da 
falha. Em seguida, deve-se pensar sobre a forma de melhorar a 
situação, como encontrar a melhor e a mais fácil maneira para a 
perfeição (KOCHEVITSKY, 1964, p. 50). 

 

Na mesma visão, Sá Pereira, orienta: 

A repetição, evidentemente, só tem valor quando feita com caráter 
seletivo! Quer isto dizer: quando feita com intenção de selecionar a 
melhor maneira de se executar alguma coisa! [...] É nisto que deve 
basear-se o estudo racional da técnica: fragmentação da 
dificuldade e treino de cada fragmento, debaixo da vigilância 
muito crítica da atenção focalizada (SÁ PEREIRA, 1964, p. 41-42).  

 

Kochevitsky nos lembra, ainda, da necessidade de ler mentalmente a obra 

estudada de vez em quando, pois durante o trabalho motor no piano facilmente nos 

esquecemos do seu significado musical. Assim, podemos reviver com clareza a 

imagem acústica da composição em nossa mente estimulando nossos esforços para 

dominá-la tecnicamente, além de perceber muitos sinais importantes que poderiam 

não ter sido observados durante o estudo, e desenvolver uma concepção geral da 

obra unindo suas partes em conexões lógicas significativas: 
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Walter Gieseking disse uma vez que o principal fator na técnica é o 
cérebro; a principal condição para a técnica é a concentração; e o 
principal objetivo da técnica é a uniformidade. Uma forte e profunda 
concentração é o que se quer dizer aqui, concentração que exclui 
tudo que seja irrelevante. [...] Um pianista tem de aprender a ouvir a 
menor diferença na qualidade do seu som, fraseado, matizes 
dinâmicos; notar a menor imprecisão rítmica e técnica; perceber as 
mais delicadas sensações em seu aparelho pianístico. O aluno tem 
de ser ensinado não só a como tocar, mas também a como pensar, 
como organizar o seu processo de praticar. Isto refere-se à 
sequência do material estudado, o tempo determinado para cada 
parte do trabalho, bem como a abordagem detalhada para todos os 
problemas encontrados. [...] A melhor indicação do progresso real é 
um trabalho independente por parte do aluno: quanto e quão longe 
ele pode ir sozinho para dominar uma nova composição como um 
todo, na resolução de novas tarefas musicais e técnicas 
(KOCHEVITSKY, 1964, p. 50-51). 

 

3.4.4 Capítulo 10 – Ansiedade no palco 

Neste último capítulo, o autor explica e exemplifica os diversos processos 

nervosos que acontecem no cérebro diante de uma apresentação. O pensamento de 

uma possível falha misturado com a expectativa de sucesso cria excitação na região 

da fala do córtex que tende a se espalhar ao longo de todo o córtex: “A 

excitabilidade de alguns elementos do sistema nervoso, muitas vezes irrelevantes 

para a atividade presente, é aumentada enquanto a excitabilidade de outros, 

importantes para o fluxo normal da atividade, é, em parte ou totalmente, reprimida” 

(KOCHEVITSKY, 1967, p. 52). 

Os reflexos condicionados estabelecidos podem diminuir e mesmo 

desaparecer momentaneamente, quando ocorre qualquer excitação nervosa 

adicional. Então, o equilíbrio dos processos nervosos é perturbado, podendo causar 

prejuízos. Mas, quanto mais fortes e mais duráveis as conexões condicionadas 

estabelecidas, mais forte a sua resistência às influências indesejáveis sobre a 

agitação nervosa. Tais pensamentos, mesmo muito antes de uma apresentação, 

podem enviar ondas de excitação do centro da fala para outros pontos do sistema 

nervoso central. Isto é expresso por aumento da irritação, tremor nervoso, e até 

influencia a atividade do sistema nervoso vegetativo. 

Durante a apresentação pública, ondas desta excitação se irradiam sobre o 

córtex. Surgem pensamentos irrelevantes no cérebro, perturbando o curso normal 

dos processos nervosos ao tocar piano. Vários outros estímulos são adicionados à 
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excitação inicial, como o próprio palco, a iluminação diferente, um piano 

desconhecido, para não falar da presença do público.  

Como consequência, podem surgir os seguintes prejuízos: os dedos não 

obedecem, eles tropeçam, o toque torna-se irregular; a inervação de movimentos 

torna-se prematura, o pianista será incapaz de regular a energia do movimento e, 

consequentemente, a qualidade do som, em detrimento dos matizes dinâmicos; 

erros anteriores, que foram corrigidos, serão revividos; a influência da excitação da 

ansiedade no palco pode aumentar a mobilidade dos processos do sistema nervoso 

e provocar o aumento da velocidade; a inibição transmarginal também pode causar 

um bloqueio repentino na memória. 

Porém, se os processos nervosos básicos forem fortes o suficiente, e as ondas 

de entrada de estimulação alheia não forem muito intensas, o aumento da excitação 

não excederá os limites normais e ainda vai ajudar na execução. Kochevitsky 

enfatiza que o trabalho de preparação cuidadoso e detalhado ajuda mais do que 

qualquer outra coisa para superar a ansiedade do palco, e que quanto melhor a 

formação do processo de inibição do sistema nervoso, maior será a eficiência das 

células corticais e menos prejudicial será esta influência. 

Em relação a isso, no livro Le Piano de Marguerite Long (1959), encontramos 

uma sugestão que pode ajudar:  

Alguns estudantes, ao tocar, estão a tal ponto contraídos que são 
incapazes de pronunciar uma palavra, enquanto seus dedos estão 
tensos em frente ao obstáculo. A sua energia nervosa, concentrada 
nos músculos da mão, abandona as cordas vocais e os priva da sua 
voz. No entanto é fácil vencer esta curiosa inibição, habituando o 
pianista a contar os tempos em voz alta enquanto ele aborda uma 
dificuldade. Os impulsos nervosos, divididos entre os dedos e os 
lábios, irão recuperar rapidamente o seu equilíbrio normal e, 
simultaneamente, fazer desaparecer a contração ansiosa da mão 
tensionada pelo esforço, e aquele da garganta apertada” (LONG, 
1959, p. xii). 

 

Gostaria de citar aqui, embora não faça fila com pedagogos do piano, um 

renomado contrabaixista americano, Barry Green (1945), por entender que sua 

mensagem corrobora com as ideias aqui expostas. Em seu livro The Inner Game of 

Music (1986) diz que devido às semelhanças entre os esportes e a música, que 

compartilham similaridades relevantes dentro de um contexto de aprendizado, a 
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questão do jogo interno é sempre a mesma - reduzir interferências mentais que 

inibem a expressão plena do potencial humano.  

Green aprendeu que em tudo o que fazemos, há dois jogos que estão sendo 

jogados: o jogo exterior, onde superamos obstáculos fora de nós mesmos para 

chegar a um objetivo exterior, por exemplo, ser bem-sucedido em um concerto - e 

um jogo interior, em que ultrapassamos os obstáculos internos, tais como falta de 

confiança em si mesmo e medo. Estes obstáculos internos são os que mais 

interferem no nosso desempenho musical e nos mantêm longe de experimentar todo 

o nosso potencial. As habilidades fundamentais de consciência, confiança e 

determinação, base sobre a qual se apoia o jogo interno, fornecerão maneiras de 

aumentar nossa concentração, superar o nervosismo, a dúvida e o medo, e nos 

ajudarão a chegar mais perto de nosso potencial em quase qualquer área. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora em locais diferentes, tanto Kochevitsky quanto Sá Pereira viveram e 

conduziram as suas pesquisas no início do século XX, período em que as ideias 

sobre a abordagem do ensino do piano estavam se desenvolvendo cientificamente e 

alcançando resultados extraordinários, como atestam as representações dos 

grandes pianistas, a exemplo de: Emil Gilels, Walter Gieseking, Sviatoslav Richter, 

Claudio Arrau, Clara Haskil, Guiomar Novaes entre outros.  

É certo que os trabalhos escritos por pianistas e pedagogos como Heinrich 

Neuhaus, Grigori Kogan e Karl Leimer, a partir do final de século XIX, influenciaram 

e desenvolveram as ideias progressivas que vemos expostas aqui. Por isso, 

encontramos tantos pensamentos condizentes nos escritos destes autores, citados 

resumidamente no corpo deste trabalho, cada um sob sua ótica. O trabalho de 

Kochevitsky oferece algumas sugestões para a prática de estudo do piano, 

considerando que as dificuldades mecânicas não são tão significativas quanto se 

poderia pensar, e realçando o papel decisivo que a compreensão, disciplina, 

paciência e absoluta determinação desempenham na prática eficiente. 

Entretanto, a abordagem de Kochevitsky é a única que trata do funcionamento 

do sistema nervoso central e explica o que acontece ‘por dentro’ ao se executar um 

movimento. 
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Concluindo, concordamos com o autor, que, apesar do avanço da ciência nas 

áreas da reflexologia, neurologia, histologia, fisiologia muscular, biomecânica e 

bioquímica, estas fornecem informações insuficientes para a compreensão absoluta 

dos processos motores e mentais numa abordagem realmente científica sobre os 

problemas de tocar piano. De fato, a ciência ainda tem muitas perguntas sem 

respostas para que algum trabalho, com base em conceitos atuais de neurologia, 

reflexologia e fisiologia muscular, seja encarado como definitivo.  

Contudo, em concomitância com Kochevitsky, acreditamos que a prática de 

tocar piano não deve ser fundamentada e desenvolvida exclusivamente sobre uma 

base científica. O fator humano ocupa um lugar muito importante no ato de tocar e 

influencia o processo de realização das ideias artísticas. Diferenças individuais, 

gostos pessoais, opinião, sentimentos, a inspiração elevada e a riqueza da 

imaginação são fatores decisivos para uma grande interpretação. 

Diante do exposto, esperamos que o presente artigo seja uma contribuição 

significativa na área de estudos sobre a técnica pianistica, ressaltando a importância 

do aprofundamento do tema nas futuras pesquisas na área da Teoria e História do 

Pianismo e Pedagogia do Piano. 
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APÊNDICE A – INVENÇÃO A DUAS VOZES BWV 772 - HIP E O PIANO NA 

MÚSICA PARA TECLADO DE J. S. BACH 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo apresenta uma reflexão sobre os problemas de execução da música de 
J.S. Bach ao piano. Nesta perspectiva, será delineada uma abordagem interpretativa da 
Invenção a duas vozes em Dó Maior, BWV 772, de Bach, baseada nos estudos recentes 
sobre a Performance Historicamente Informada (HIP). Após delimitar a abrangência das 
obras que compõem a música para teclado dentro da produção geral do compositor, 
conduz-se à questão da HIP na música barroca. Serão abordadas as características 
distintas dos antigos instrumentos e do piano moderno e aspectos interpretativos como 
fraseado, articulação e notas isoladas. Em seguida, mostra-se a importância das Invenções 
a duas vozes na formação de um pianista, sua significância pedagógica e vantagem para a 
consciência histórica. Por fim, será apresentada uma análise da Invenção de duas vozes em 
Dó Maior com as indicações pertinentes. 

 

Palavras chave: Piano. Invenção a duas vozes. Performance Historicamente Informada. 
Música Barroca. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article presents a reflection on the problems of performing of J.S. Bach music on the 
piano. Thus, an interpretative approach of the Invention in two voices in C Major, BWV 772, 
will be outlined, based on recent studies on the Historically Informed Performance (HIP). 
After defining the scope of the works that compile the keyboard music within the general 
production of the composer, leads to the question of HIP in Baroque music. The distinct 
characteristics of ancient instruments and modern piano will be discussed and regarding the 
interpretative aspects such as phrasing and articulation. Afterwards, the importance of 
Inventions in two voices in the formation of a pianist will be shown, as well as their 
pedagogical significance and value for the historical consciousness. Finally, an analysis of 
Invention in two voices in C Major with the relevant information will be displayed. 

 

Keywords:Piano. Invention in two voices. Historically Informed Performance. Baroque music. 
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Introdução 

Apesar de existirem, atualmente, muitas gravações de pianistas especialistas 

em Bach, de suas obras que incluem as Invenções, e do acesso a elas ser facilitado 

através de CD’s e também da internet, é comum o estudante, ao se deparar com 

uma partitura Urtext ou com outra plena de indicações do editor, sentir-se cheio de 

dúvidas quanto à realização adequada desta, muitas vezes excessivas, ou da falta 

de conhecimento para realizar aquela, contendo raras indicações. 

Este artigo objetiva equipar o intérprete da música para teclado de Bach ao 

piano, com um olhar particular sobre a Invenção a duas Vozes em Dó Maior, BWV 

722, com informações que possibilitem uma abordagem mais confiante e mais 

próxima ao estilo da música Barroca, de acordo com as últimas pesquisas no que se 

refere à Performance Historicamente Informada (HIP). De caráter bibliográfico, 

apoia-se em Schulenberg (2006), Kochevitsky (1996), Gripp (2016), Kahlstorf (2002), 

Donington (1982), Dreyfus (1986), entre outros. 

Para situar o assunto em questão, inicialmente, apresentaremos um panorama 

sobre a música para teclado, dentro da obra geral de Bach.  

Sabe-se que Mendelssohn, cerca de 80 anos após a morte de Bach, em 1829, 

realizou a apresentação da Paixão segundo São Mateus, obra que havia caído no 

esquecimento, assim como a maior parte da sua música vocal. O que não aconteceu 

com a obra para teclado, certamente pelo seu caráter didático, pois foi sempre 

estudada e cultivada entre os intérpretes dos instrumentos de teclado. Conforme 

Schulenberg:  

As obras para teclado de Bach formam um dos repertórios mais 
antigos e importantes de composições instrumentais que 
permaneceram em uso desde a sua concepção. Embora a maior 
parte de sua música vocal tenha sido amplamente esquecida logo 
depois da sua morte, suas obras para teclado continuaram a ser 
altamente valorizadas e assiduamente estudadas (SCHULENBERG, 
2006, p.1).6 

 

No entanto, cada geração tem sugerido distintos tipos de interpretação 

para a música de Bach, de acordo com seu ponto de vista estético. Por exemplo: “O 

século XIX presenciou inúmeras distorções do texto da música de Bach e muitos 

                                                           
6 Todas as citações são de tradução nossa. 
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mal-entendidos de sua substância e espírito. A música de Bach era frequentemente 

‘romantizada’ e ‘sentimentalizada’” (KOCHEVITSKY, 1996, p. 14). 

A partir de 1950 houve um renovado interesse voltado para o estudo da música 

de Bach, sobretudo na área da musicologia, resultando em edições de suas obras 

completas e informações mais precisas sobre datas e outros detalhes importantes, 

inclusive a publicação dos números BWV – Bach Werkverzeichnis (Catálogo de 

Obras de Bach) definidos por Woflgang Shmieder, “universalmente usados e aceitos 

como a forma padrão de numerar as obras de Bach [...]. Às vezes os números BWV 

são chamados de números Schmieder.”7 De acordo com esta classificação, obras 

vocais (cantatas, missas, paixão, oratório, etc.) adquiriram numeração BWV de 1 a 

524; obras para órgão - de 525 a 771; obras para instrumentos de teclado - de 772 a 

994 e obras para conjuntos instrumentais (música de câmara, peças orquestrais) 

foram catalogadas com numeração de 995 a 1126 (BWV, 2016). 

 

Delimitando o repertório 

No contexto deste trabalho, a "música para teclado" de Bach designa as 

composições para instrumentos que possuem apenas um teclado, não possui 

pedaleira, e não incide em qualquer um dos gêneros que implicam o uso do órgão, 

como o prelúdio coral pedaliter. 

Quase duzentas obras se enquadram nessa definição, que Schulenberg separa 

em três categorias:  

(1) Suítes, Partitas, e obras semelhantes; (2) prelúdios e fugas, 
incluindo peças intituladas como fantasia, tocata e sinfonia; e (3) um 
grupo misto contendo um conjunto de variações, sonatas, um 
concerto e transcrições de obras originalmente compostas para 
outros instrumentos (SCHULENBERG, 2006, p.2). 

Embora Bach fosse preciso em relação à instrumentação utilizada em suas 

composições, raramente designava um meio específico para as obras ao teclado. 

Considera-se que elas foram escritas para o “clavier”, um termo genérico para 

qualquer teclado musical. Na Alemanha, no final do séc. XVIII, “clavier” era 

considerado por alguns escritores como significado específico de “clavicórdio”; no 

                                                           
7 https://pt.wikipedia.org/wiki/BWV 
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séc. XIX, tornou-se sinônimo de “piano”. Atualmente, são consideradas como tendo 

sido escritas para o cravo, apesar de serem executadas ao piano com frequência. 

A documentação do século XVIII para este aspecto é esparsa. 

 [...] embora este repertório realmente fosse concebido para o cravo, 
grande parte dele não foi. Portanto, ele propõe uma divisão entre as 
obras para cravo - essencialmente, grupo 1 na lista acima (Suítes, 
Partitas, e obras semelhantes) - e obras genéricas para ‘clavier’ que 
compreende a maioria das peças restantes. Ele argumentou ainda 
que muitas das obras ‘clavier’ foram feitas para o órgão sem pedais 
(MARSHALL, 1986, apud SCHULENBERG, 2006, p.2). 

 

Constituindo uma das quatro principais divisões da produção total de Bach, a 

música para teclado figura ao lado das obras para órgão (diferindo daquelas em 

estilo e gênero), obras para conjunto instrumental, e música vocal. De acordo com o 

BWV8: 

Obras vocais: BWV 1 – 524 (Cantatas, Motetos, Missas, Magnificat, Paixão, 

Oratório, etc.) 

Obras para órgão: BWV 525 – 771 

Obras para instrumentos de teclado: BWV 772-994 

Conjuntos instrumentais: BWV 995 – 1126 (Música de câmara, obras 

orquestrais, obras contrapontísticas) 

Faz-se importante realçar que as obras para teclado "têm um lugar um tanto 

excepcional na produção total de Bach, pois foram as únicas partes que não foram 

escritas em cumprimento direto de qualquer uma das suas funções oficiais” 

(SCHULENBERG, 2006, p.3), mas, sobretudo, tinham um objetivo didático, como 

veremos mais adiante. 

 

Sobre a questão da HIP 

A Práxis Interpretativa, subárea da Musicologia Histórica, coloca ênfase na 

dimensão performática da música. Segundo Cook (2006, p.6) o objetivo das 

                                                           
8 https://de.wikipedia.org/wiki/Bach-Werke-Verzeichnis 
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“práticas de performance ou práticas históricas (performance practice), é viabilizar a 

performance historicamente informada” – HIP. 

Historically Informed Performance (Performance Historicamente Informada) – 

HIP, foi um movimento em direção à prática da interpretação com instrumentos 

antigos cunhado por Nikolaus Harnoncourt por volta de 1960, embora tenha início no 

final do séc. XIX. Conforme Gripp, uma das características principais desse primeiro 

movimento foi “um importante surto de edições e primeiras apresentações de óperas 

e outras obras antigas por volta de 1890-1910, quando larga parte das obras de 

grandes mestres como Händel, Monteverdi e Rameau foi primeiramente 

apresentadas (o revival de Bach é historicamente anterior e pode-se considerar 

encerrado com a publicação do Bach Werkverzeichnis)” (GRIPP, 2016). 

Escrevendo em 1991, Davies diz que: 

O movimento da performance autêntica é um fenômeno dos últimos 
vinte anos. Outrora, raramente se podia encontrar uma gravação da 
música barroca tocada em instrumentos originais, e tais 
performances muitas vezes eram coxas e vacilantes por causa da 
falta de familiaridade dos executantes com os instrumentos e com as 
práticas de desempenho adequadas. Atualmente é difícil encontrar 
uma gravação de tal música que não seja tocada na ‘forma autêntica’ 
e diferentes orquestras competem entre si na vibração de suas 
interpretações. Não surpreendentemente, o movimento performance 
autêntica tem levantado um clamor entre os intérpretes e 
musicólogos, pois desafia tradições arraigadas de performance. 
Muito recentemente alguns filósofos também voltaram sua atenção 
para o tema da performance autêntica (DAVIES,1991, p.6). 

 

Schulenberg (2006, p.9) diz que “muitos instrumentistas e professores 

permanecem intocados (ou indiferentes) à chamada Performance Historicamente 

Informada, e muito do que passa por ‘autêntico’ tocado em instrumentos ‘originais’ 

não é o que parece ser.” Atualmente, ela tornou-se parte necessária do currículo em 

algumas instituições.(Oxford University,Julliard School, Douglas College, Indiana 

University Bloomington). 

Ao abordar a questão da HIP, surgem questões filosóficas básicas, 

enquadradas em termos de autenticidade histórica, como: executar a música da 

forma como foi tocada originalmente, ou como pretendida pelo compositor. Mas não 

se pode garantir a autenticidade apenas pela utilização de um instrumento antigo, ou 

uma cópia dele, ou de acordo com as últimas ideias sobre essa prática. É 
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praticamente impossível descobrir e reproduzir as intenções de Bach sobre uma 

determinada obra, se nem ao menos ele determinou o instrumento específico para 

as obras para clavier.  

Então, o debate sobre autenticidade voltou-se para questões mais 
sofisticadas. Uma performance deve refletir as intenções do 
compositor, ou pelo menos as convenções e condições de 
performance que o compositor possa ter esperado originalmente? Se 
a resposta for sim, é porque o performer tem uma obrigação moral 
com o compositor? ou é porque uma performance historicamente 
informada é potencialmente mais rica do que uma baseada 
unicamente em suposições e intuições atuais? Será que é porque 
uma composição bem trabalhada possui algum tipo de integração 
que é reduzida quando não é executada no instrumento e na forma 
para a qual foi concebida? (SCHULENBERG, 2006, p.9) 

 

Além dos instrumentos resgatados pela HIP, temos a questão da própria 

performance da música antiga. Uma vez que a música histórica desempenha um 

papel preponderante na vida musical atual, ela deve ser realizada de forma viva, 

vibrante. 

Kuehn (2012) declara: 

Depois de todos os avanços da pesquisa musicológica, não faz 
sentido revisitar a música histórica como quem simplesmente vai ao 
museu. É necessário recriá-la através de interpretações vivas que a 
tragam para a contemporaneidade. É no momento da sua 
reprodução que a composição passa por um processo de 
“atualização”, cujo alcance ultrapassa em muito a noção de 
“interpretação”. Daí também a necessidade de se designar e 
delimitar com mais rigor os elementos do processo performativo da 
transformação de imagem em som. Embora, durante muito tempo, 
esse aspecto tenha estado relegado pela pesquisa musicológica, é 
notório que a prática performativa do concertista e do regente 
demanda, além de conhecimento musical, também entendimento 
acerca da sua representação mímica e gestual no palco (KUEHN, 
2012, p.9). 

 

E, na opinião de Harnoncourt (1988): 

Há dois pontos de vista básicos com relação à música histórica que 
correspondem também a dois tipos de execução: um deles a 
transporta ao presente outro tenta vê-la com os olhos da época em 
que foi concebida. [...] A segunda concepção, a chamada autêntica, é 
consideravelmente mais recente que a primeira, e data 
aproximadamente do início do século XX. Desde então, essa 
execução ‘autêntica’ da música histórica tem sido cada vez mais 
exigida. [...] e nos esforçamos para recriá-la de maneira autêntica, 
não por motivos históricos, mas porque isso nos parece, hoje, o 
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único caminho verdadeiro para executá-la de forma viva e digna. [...] 
É preferível uma execução inteiramente errónea, do ponto de vista 
histórico, porém viva musicalmente. Os conhecimentos 
musicológicos não devem constituir-se um fim em si mesmo, mas 
apenas proporcionar-nos os meios de chegarmos a uma melhor 
execução que, em última instância, será autêntica se a obra for 
expressa de forma bela e clara (HARNONCOURT, 1988, p.17- 19). 

 

E ainda, na opinião de Kochevitsky (1996): 

Um apelo emocional é necessário para a vitalidade da interpretação 
em arte musical. Sem ela, mesmo a grande composição musical 
perde algo de seus valores eternos e torna-se, em certo sentido, uma 
peça de museu. Quando falta uma abordagem pessoal, a música 
"antiga" pode ter pouco mais do que um interesse histórico 
(KOCHEVITSKY, 1996, p. 15). 

 

Diante disso, é possível afirmar que na aplicação da HIP a tentativa de seguir 

as convenções documentadas em fontes primárias e outras referências da música 

da época, como tempo ou dinâmica, pode nos conduzir por um caminho seguro: 

O elemento mais importante da performance histórica é o estilo 
musical, que está idealmente baseado em um conhecimento de 
fontes primárias e outros materiais de referência da era da música 
que está sendo executada - por exemplo, os escritos de Johann 
Joachim Quantz e Leopold Mozart. (SOHIP, 2016).  

 

Neste sentido, diz Schulenberg (2006, p. 10), “não há controvérsias sobre a 

autenticidade, especialmente quando aplicada a coisas comuns como a realização 

das indicações dos ornamentos ou a interpretação da notação rítmica”.  

A abordagem da música de Bach, do ponto de vista da HIP, apresenta um 

problema especial, pois muitas vezes, é a primeira música antiga com a qual o 

estudante de música se depara, apesar de ser considerado um dos repertórios mais 

complexos já criados. Também, é comum os alunos iniciarem o estudo de Bach sem 

o conhecimento do estilo das músicas dos seus contemporâneos, como Corelli, 

Couperin e Telemann que, segundo Schulenberg (2006), forneceram modelos para 

as obras de Bach.  

 

O piano e a HIP 

Os instrumentos que sobreviveram, além de raros estão em museus, sem 

condições de utilização. Pesquisadores de instrumentos antigos têm feito cópias de 
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cravos e outros, no entanto, suas sonoridades e respostas dependem da maneira 

como foram concebidos, da sua construção e manutenção. Muitas vezes foram 

alterados em certos aspectos de modo a ter informações destruídas ou obscurecidas 

sobre seu estado original (SCHULENBERG, 2006). Porém, das evidências destes 

instrumentos conclui-se que, na época de Bach, eles foram muito menos 

padronizados do que na produção atual. Os construtores de instrumentos estavam 

experimentando novos timbres e variedades de instrumentos. Existiam muitas 

variedades de cravos, órgãos, clavicórdios e pianofortes, que diferiam em extensão, 

ação, sonoridade, quantidade de teclados, e outras características. Por exemplo, 

havia os diferentes tipos de cravo: italianos, belgas (Flandres), franceses e alemães. 

Havia também variedades menores de cravo como a espineta, e híbridos como o 

cravo-alaúde, um dos preferidos de Bach. 

Quanto aos pianos, existiam os pianofortes vienenses e os ingleses, mais 

pesados: 

Cerca do fim do século XVIII, outra variedade de pianoforte fez a sua 
aparição. Este foi o instrumento introduzido pelo famoso fabricante 
de piano inglês John Broadwood. O mecanismo deste instrumento foi 
distinguido do chamado mecanismo de Viena pela queda mais 
profunda e ação muito mais pesada da tecla, o que tornou possível a 
produção de um som cantante mais encorpado. (Esta diferença 
desapareceu gradativamente quando os dois tipos de instrumentos 
tornaram-se semelhantes em estrutura) (KOCHEVITSKY, 1967, p. 4). 

 

Os primeiros pianofortes surgiram no início do séc. XVIII, porém somente “pela 

década de 1770 [...] o pianoforte era finalmente satisfatório tanto no som como na 

ação, para que os principais compositores e intérpretes do teclado começassem a 

prestar atenção mais seriamente nele.” (KOCHEVITSKY, 1967, p.2) Estes 

instrumentos diferiam dos pianos modernos pela ação, relativamente mais leve, 

porém eficientes, e pelo ataque e a liberação do som bem definido sobre cada nota, 

dando ao instrumentista experiente o controle preciso sobre a articulação e os 

ornamentos. 

O piano moderno 

Apesar do piano moderno poder fazer quase tudo o que o cravo e o 

clavicórdio fazem, os ornamentos que podem ser tocados nitidamente e com pouco 

esforço no cravo parecem mais pesados e exigem dedos mais fortes no piano, 
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devido à sua estrutura mais complexa e seu mecanismo mais robusto e pesado. 

Acordes, especialmente os rapidamente arpejados, usados com tanta frequência no 

cravo, praticamente soam por si próprios neste ou no órgão, mas no piano cada nota 

precisa ser cuidadosamente pesada. Contudo, o maior problema da execução da 

música de Bach não se restringe ao mecanismo do instrumento em si, mas aos 

hábitos trazidos de outros repertórios, principalmente pela insistência na utilização 

do pedal de sustentação, a fim de se obter o efeito legato, cultivado pela estética 

musical dos séculos XIX e XX (Classicismo tardio, Romantismo, Impressionismo e 

outras). Sobre a utilização do pedal de sustentação, há argumentos no sentido de 

ser essencial para a verdadeira natureza do instrumento, mas o legato do pedal, 

assim como o vibrato contínuo dos modernos instrumentistas de cordas, foi uma 

inovação da segunda metade do séc. XIX. A sua utilização em Mozart, Beethoven e 

mesmo em Chopin é uma questão em aberto, para não citar Bach. 

A utilização deste pedal, e o desrespeito concomitante das ligaduras 
na música do século XVIII – que implicam algum grau de não-legato 
após a ligadura e em notas sem ligaduras – desencoraja o pianista a 
usar os silêncios primorosamente refinados, que é um dos recursos 
mais valiosos do cravista moderno. [...]Uma abordagem articulada, 
sem pedal, no piano moderno não precisa ser seca ou percussiva, 
mas exige a colocação de certa quantidade de peso em cada nota e 
a mesma atenção em cada ataque e em cada liberação (da tecla) 
como um bom organista ou cravista faz (SCHULENBERG, 2006, 
p.16). 

 

O objetivo principal de uma prática interpretativa consiste na obtenção de um 

sentido musical, e não na imitação direta dos instrumentos mais antigos, portanto, 

assim como os cravistas modelam as linhas melódicas através de atenção 

cuidadosa com a articulação e do uso criterioso de ornamentos, arpejos, e nuances 

rítmicas, os pianistas dispõem dos recursos exclusivos do próprio instrumento para 

refletir a tensão e o relaxamento das linhas melódicas e para “distinguir, utilizando 

cores tonais, as muitas vozes simultâneas do contraponto de Bach” (HEWITT, 2008). 

Os pianistas devem usar acentos dinâmicos em apogiaturas e suspensões, e 

não há nenhuma razão para não aumentar e diminuir o volume para refletir a tensão 

e relaxamento das linhas melódicas. Tal atenção à luz e sombra era normal na 

performance do século XVIII em outros meios.  Entretanto, ao confiar demais nos 

recursos exclusivos do piano para moldar ou realçar certos aspectos da música – 

vozes interiores, por exemplo, se arrisca a produzir um efeito afetado. 
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Quanto à utilização do pedal esquerdo, Kochevitsky (1996, p. 29) diz que pode 

ser utilizado frequentemente, “pois a sua finalidade (a mudança da cor do som) se 

adequa muito bem ao estilo Barroco. Nunca se deve desconsiderar, no entanto, o 

fato de que o Barroco estava mais preocupado com a estrutura e a linha melódica do 

que com a cor.” 

 

Sobre a linha melódica: fraseado e articulação. 

Do fraseado: 

 [...] O mais importante é o fraseado. Frasear é como a pontuação de 
um texto, como a respiração, como as contínuas subidas e descidas 
da voz quando se fala. A música pode imitar a fala e o fraseado irá 
torná-la constantemente viva. (HEWITT, 2008, 2.1)  

Fraseado significa a divisão artisticamente sensata da linha musical 
(comparável à da divisão de pontuação da fala); o ato de dar forma à 
frase (a organização dinâmica dos sons dentro dela de acordo com 
suas relações de altura, suas relações métrico-rítmicas, e as suas 
harmonias reais ou implícitas); e a consideração da relação de uma 
determinada frase com as frases anteriores e posteriores a ela. 
Como na fala, separam-se as frases musicais pela "respiração". Ao 
tocar piano isto é realizado suspendendo a mão. Ao falar, faz-se uma 
distinção bem clara entre vírgulas, ponto e vírgula, e períodos. O 
tamanho da ''pausa'' na execução ao teclado depende unicamente do 
sentido musical (KOCHEVITSKY, 1996, p. 31). 

 

Em geral, o fraseado está intimamente ligado à construção da linha de Bach. 

Vejamos a diferença entre estes termos – fraseado e articulação – oferecido por 

Donington: 

Fazer as inflexões da linha significa responder a seus padrões 
implícitos, tornando-os audíveis através do fraseado e da articulação. 
O fraseado agrupa as notas em unidades de extensão mais ou 
menos substanciais. A articulação distingue as notas 
individualmente, ou as agrupa em unidades de extensão mais curtas. 
Ambos são aspectos do mesmo recurso musical, que consiste em 
quebrar o fluxo do som separando-os em unidades (variando desde 
notas individuais, por meio de pares de notas ou três ou quatro ou 
mais, até frases completas), que por sua vez são combinados em 
seções e movimentos (DONINGTON, 1982 p. 30). 

 

Esses padrões implícitos podem ser detectados por um intervalo mais amplo 

do que parece lógico, dentro de uma única frase em um determinado contexto, ou 

por uma progressão em sequência, ou pela repetição de um padrão rítmico. No 
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presente trabalho, devemos entender articulação como significando pequenos 

grupos de notas que estão ligadas ou separadas. 

Donington (1982, p.30) afirma ainda: “Em qualquer que seja a proporção 

adequada, as separações são necessárias ao sentido da frase. É necessário que o 

público perceba os padrões; e para este as separações na linha são tão importantes 

quanto a própria linha”. 

Da articulação: 

 ‘Articulação’ – um termo retirado do domínio da linguagem – indica 
um tipo de pronúncia, variando de muito distinta (tal como no 
staccatissimo) até uma suave e fluente (como em legatissimo) 
(KOCHEVITSKY, 1996, p. 37). 

 

Lemos acima que a articulação é um tipo de toque que pode variar entre sons 

muito separados a muito legatos. Então, seria superficial supor que se deve tocar 

tudo legato e utilizar o stacatto aqui e ali para alternar, ou tocar tudo stacatto. C. P. 

E. Bach (2009, p.135) diz que "em geral, a vivacidade dos Allegros é transmitida por 

notas separadas, e a sensação de adagios por notas sustentadas, notas ligadas [...] 

mesmo quando não estão indicadas". E segue: 

Algumas pessoas tocam grudando, como se tivessem cola nos 
dedos. Seu toque é letárgico: eles sustentam as notas mais que o 
necessário. Outros, tentando corrigir isso, deixam as teclas muito 
cedo, como se elas queimassem. O efeito é igualmente deplorável. O 
meio termo é o melhor caminho. Falo de maneira geral, pois todos os 
toques podem ser bons nos momentos apropriados (BACH, C.P.E., 
2009, p. 135). 

 

Donde podemos concluir que esse movimento comum é um toque 

intermediário, entre o legato e o não legato, correspondente à arcada détaché nos 

instrumentos de arco.  

Nossa compreensão moderna de um ‘movimento comum’ seria algo 
muito mais perto do legato do que do staccato – como, por exemplo, 
no chamado détaché em instrumentos de arco, o que na prática 
significa sons não separados produzidos por golpes separados do 
arco. Da mesma forma, no piano, não separamos os sons como 
toque ordinário, mas apenas como um efeito particular. A concepção 
barroca de uma articulação média era, portanto, diferente daquela 
em que temos sido ensinados, ela não é nem junta o bastante, nem 
separada muito acentuadamente; é em algum lugar no meio entre os 
dois extremos. Este é um princípio que, no entanto sujeito a 
exceções, merece a nosso maior atenção respeitosa, sempre que a 
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passagem não é nem cantabile nem enérgica, mas é realmente 
habitual e ordinária. E tais passagens, quando todos os extremos 
foram devidamente reconhecidos, compreendem uma proporção 
muito alta de composições barrocas (DONINGTON, 1982 p. 30-31). 

 

Entretanto, as indicações de articulação são raras na música barroca, incluindo 

Bach. 

Só em casos raros é que vamos receber informações sobre 
articulação do próprio Bach. Em alguns casos ele indicou a 
articulação apenas para um motivo inicial, deixando algumas ou 
todas as repetições do motivo sem indicação (KOCHEVITSKY, 1996, 
p. 37). 

Dentro de uma frase você deve também decidir quais notas unir e 
quais separar. É o que chamamos de articulação [...]. Bach 
raramente a indica, e muitas vezes quando o faz marca uma ou duas 
vezes e não repete no resto da peça. Isso não significa que você não 
deva fazê-lo, mas sugere que devemos continuar seguindo o 
exemplo (HEWITT, 2008, 2.3). 

 

Retomamos, finalmente, a questão de seguir as convenções documentadas em 

fontes primárias e outras referências da música da época. 

[...] tratados do século XVIII, sobre tocar sopros e cordas, ilustram 
em grande detalhe, como os padrões específicos de notas legato e 
não legato eram relacionados a determinados compassos e padrões 
rítmicos. Os tratados de teclado fornecem poucos detalhes, mas eles 
deixam claro que a articulação do teclado do século XVIII tendia mais 
para não legato do que a maneira de tocar dos séculos XIX e XX 
(SCHULENBERG, 2006, p. 21). 

 

Podemos seguir as sugestões de escritores como o flautista Quantz (1697-

1773), que mostrou padrões de articulação específicas para numerosas figuras 

motívicas, o padrão preciso de notas isoladas e parcialmente isoladas (detached e 

semi-detached), dependendo do ritmo e os intervalos melódicos da linha. Mas essas 

indicações, sendo pensadas e feitas originalmente para um instrumento de sopro, 

poderiam ser aplicadas aos de teclado?  

Kochevitsky (1996, p. 39) argumenta que “quanto às sugestões de autores do 

século XVIII, o que Quantz escreveu sobre articulação (por exemplo), provavelmente 

tem pouco, se alguma, relevância para a música de instrumentos de teclado.”  

Ele continua dizendo que Marpurg (1765), deu uma orientação mais útil: 
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‘Em oposição tanto ao legato como ao staccato é o movimento 
comum que consiste em levantar o dedo da última tecla um pouco 
antes de tocar a próxima nota. Este movimento comum, que é 
sempre compreendido... nunca é indicado’ (MARPURG, 1765 apud 
KOCHEVITSKY, 1996, p. 39). 

 

C. P. E. Bach em seu Ensaio, ao tratar sobre Execução, mostra vários 

exemplos onde e como se deve articular, entre tantos outros conselhos 

interpretativos, como o afeto e o caráter da peça, andamentos, realização de 

apojaturas e outros. Por exemplo: 

§18. As notas que devem ser ligadas têm que ser sustentadas e são 
indicadas colocando-se acima delas uma ligadura que vale para 
todas as notas abaixo dela. Nas figuras de duas ou quatro dessas 
notas, a primeira e a terceira são tocadas um pouco mais forte que a 
segunda e a quarta, mas é claro que isso deve acontecer de maneira 
quase imperceptível. Em figuras de três notas, é a primeira que se 
toca um pouco mais forte. Em outros casos, é a nota onde começa a 
ligadura que é tocada mais forte. [...] De modo geral, as ligaduras 
ocorrem sobre notas que procedem por graus conjuntos em 
andamentos lentos ou moderatos (C. P. E. Bach, 2009, p. 139). 

 

Sobre as figurae na música barroca. 

A expressão na música pode ser comparada àquela de um orador. O 
orador e o músico têm ambos a mesma intenção, tanto no que tange 
às suas composições quanto no que se refere à própria expressão. 
Eles querem, ambos, se apoderar dos corações, excitar ou apaziguar 
os movimentos da alma e levar o ouvinte de um sentimento a outro 
(QUANTZ, 1752, XI, §1). 

 

O estilo articulado, no Barroco, tem ligação com a retórica do discurso falado, 

que busca realçar o conteúdo do discurso musical tornando mais claro seus 

elementos. 

Schulenberg apresenta uma valiosa informação: 

Especialistas em música antiga constantemente se referem ao estilo 
articulado resultante da performance como sendo mais semelhante 
ao discurso do que à música, no sentido do século XIX. Na verdade 
esse estilo de performance pode ter tido alguma ligação com a 
retórica, a arte do discurso formal, que era a base da instrução e da 
teoria nas artes, antes do século XIX. Apesar de sua importância 
para a música Barroca, o uso de recursos retóricos ou "figuras", na 
fala e na poesia, é análoga à utilização de determinados recursos na 
música, levando à teoria da retórica musical. Escritores do 
Renascimento e do Barroco tiveram grande prazer em atribuir nomes 
gregos e latinos para todos os tipos de dispositivos verbais, a maioria 
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deles não tendo paralelo musical óbvio. Mas técnicas (estratégias) 
como repetitio (repetição) e chiasmus (apresentando ideias na ordem 
ABBA) representam padrões comuns à música e ao discurso, e 
teóricos da música também relataram muitas técnicas (estratégias) 
puramente musicais. Figuras do último tipo, que Marpurg (1756) 
chamou figuras de composição, estão perto do que chamaríamos de 
motivos. Na música do início do século XVIII, estes muitas vezes 
tomam a forma de elaborações ou enfeites, de notas individuais ou 
acordes: uma tríade quebrada, ou um grupeto de quatro notas, 
escrito (SCHULENBERG, 2006, p. 21). 

 

Kahlstorf faz algumas observações gerais a respeito da ênfase Barroca sobre a 

retórica: 

O que é conhecido como a ‘doutrina das figuras’ era uma adaptação 
barroca à música, por músicos como Christoph Bernhard e Johann 
Mattheson, das regras da retórica que tinham sido estabelecidas na 
antiguidade por Aristóteles e Quintiliano. [...] Primeiro, preferiu-se 
uma articulação como em um discurso, mesmo na música puramente 
instrumental. Em segundo lugar, o objetivo dessa preferência foi a 
ênfase e exposição mais clara dos elementos mais importantes (isto 
é, considerava-se que  os elementos eram apresentados de forma 
mais clara quando eram articulados mais distintamente) e, por 
implicação, a minimização de elementos menos importantes. Em 
terceiro lugar, a doutrina de figuras permitiu explicitamente o desvio 
da acentuação métrica normativa de uma determinada passagem, 
desde que esses significados textuais (ou musicais) exigissem tais 
desvios. Em quarto lugar, teóricos como Mattheson basearam suas 
ideias a respeito da retórica na música sobre os padrões rítmicos 
encontrados na antiga poesia grega e romana (KAHLSTORF, 2002, 
p. 11). 

 

As linhas melódicas de Bach, como em muitas melodias Barrocas, são 

compostas dessas figuras. Através da análise podemos perceber que uma série 

homogênea de colcheias ou semicolcheias forma uma série de motivos, padrões, 

células, figurae. Schulenberg (2006, p. 21) recomenda: “Um caminho para um 

instrumentista fazer a sua performance de tal linha de ‘retórica’ é articular os motivos 

individuais, às vezes até mesmo notas individuais, como sabemos que foram 

praticadas durante o final dos séculos XVII e XVIII.”  

 

Notas individuais 

Gostaria de sugerir uma imagem para essas notas individuais; poderíamos 

entendê-las em analogia às ilhas: um som rodeado de silêncio, antes e depois. 

Dependendo da ênfase requerida, são criados acentos agógicos se o silêncio 
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precedente for mais curto ou mais longo, principalmente se as notas estiverem no 

primeiro tempo. Vejamos a explicação de Schulenberg: 

Pode-se deduzir, de tratados para cordas e sopros, que era normal 
articular notas sem ligaduras separadamente, isto é, com pequenos 
silêncios antes e depois de cada nota. Notas mais fortes podiam ser 
precedidas de articulações mais fortes, isto é, silêncios ligeiramente 
mais longos, criando acentos agógicos em notas que caem sobre o 
tempo, especialmente  no primeiro tempo. Ao colocar articulações 
antes de tempos acentuados, o instrumentista claramente define a 
estrutura métrica de cada compasso. Isso não significa que cada 
tempo recebe igual ênfase; em vez disso, os tempos dentro de cada 
compasso são distinguidos por sutis diferenças tanto na duração real 
das notas quanto nos ‘silêncios de articulação’ que os precedem. 
Notas fora do tempo, ou em tempos fracos, são separadas, enquanto 
notas sobre tempos acentuados podem receber um acento dinâmico 
e, ao mesmo tempo, serem mantidas por um período um pouco mais 
longo do que seria o caso. Em suma, notas acentuadas podem levar 
mais tempo do que as não acentuadas – e não só na música 
francesa, onde a prática comum de notes inégales significava que 
em pares de notas escritas como semínimas, colcheias, ou 
semicolcheias (dependendo do metro), o primeiro de cada par 
ocuparam uma parte maior do tempo do que o segundo. À luz de tais 
práticas, é enganoso caracterizar as linhas melódicas, na música de 
teclado no séc. XVIII, simplesmente como legato ou não-legato. Um 
toque não-legato uniforme é tão inapropriado na maioria das músicas 
do século XVIII, como é um legato uniforme. Para as notas sem 
ligadura, de uma melodia, os instrumentistas empregam uma 
variedade de articulações que variam de staccatos puros a sons 
tenutos que são, no entanto, nitidamente separados uns dos outros 
(SCHULENBERG, 2006, p. 21-22). 

 

Sobre as ligaduras 

Segundo Kochevitsky (1996, p.40), na música Barroca é comum encontrar 

pequenas ligaduras conectando duas notas. A primeira nota é um pouco marcada e, 

às vezes, prolongada de forma quase imperceptível. A segunda é tocada 

suavemente e, se a primeira for prolongada, não deve ser muito curta. 

As ligaduras na música de Bach não indicam frases inteiras, diz Schulenberg 

(2006, p.22). Antes, elas aparecem em determinados tipos de figuras recorrentes, 

como uma apojatura e sua resolução. Iniciam, em geral, mais em tempos 

acentuados do que não acentuados e raramente se estendem sobre mais de quatro 

notas. 

Muitas das melodias de Bach incorporam figuras compostas por duas 
ou três notas ligadas, ao lado de uma sem ligadura. Esses motivos 
são definidos por uma combinação específica de notas ligadas e 
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desligadas (por exemplo, agrupamentos de semicolcheias em 
padrões de 1 + 3 ou 3 + 1). Em tal combinação, as pequenas 
articulações ou silêncios antes e depois da ligadura, não quebram o 
gesto, mas se tornam uma parte dele. No violino, a Gestalt dessa 
ilustração compreende dois golpes bastante diferentes do arco, no 
teclado uma alternância de peso para baixo (ligadura) e liberação 
para cima (nota solta). (SCHULENBERG, 2006, p. 23) (grifo do autor) 

 

Na opinião de Kahlstorf, 

Por fim, um assunto que nenhuma fonte do século XVIII parece lidar 
explicitamente, mas que está implícito em quase todas as fontes é o 
fato de que a atenção ao detalhe da articulação pode causar stasis 
(atrasos, excessos) rítmica ou pode impulsionar a frase para frente. 
[...] O material que utiliza uma mistura de figuras destacadas e 
ligadas pode ser combinado em um única unidade, mas para temas 
musicais que são compostos por uma variedade de agrupamentos 
articulativos para evitar a stasis, é necessário para a mão (e a mente) 
do performer usar os acentos e silêncios deste estilo, ora para 
‘avançar’ ou relaxar em locais apropriados. Movimentos como a 
Invenção em Dó Maior – que soa um pouco branda quando realizada 
com um legato contínuo – torna-se como uma dança alegre e cheia 
de vigor quando for abordada desta maneira. Isto está certamente 
muito mais em harmonia com uma estética Barroca do que 
interpretações motoras inflexíveis ou vaguear ao acaso, como muitas 
vezes se ouve esta peça. A propulsão do material musical de 
maneira variada e interessante é, afinal, a razão para prestar atenção 
aos detalhes articulativos em primeiro lugar (KAHLSTORF, 2002, p. 
60). 

 

As Invenções 

Ao abordar as Invenções, trataremos de um recurso composicional corrente no 

Barroco, a imitação. 

A imitação foi um recurso contrapontístico muito utilizado na música Barroca. 

Certamente, o exemplo mais simples de composição que utiliza a imitação é o 

cânone. Este é a imitação literal, restrita de uma melodia (altura e ritmo), podendo 

ser de vários tipos: de acordo com a distância temporal, podem estar afastados de 

um compasso, dois, etc.; de acordo com o intervalo de imitação, em uníssono, à 

quinta, à quarta, etc.; de acordo com expedientes especiais, por aumentação ou 

diminuição; por inversão (dito por movimento contrário); retrógrado; inversão do 

retrógrado, e outros tipos. Na obra de Bach, como exemplo, podemos citar sua 

utilização principalmente nas fugas em geral, nas Variações Goldberg – BWV 1087, 

nos Catorze cânones sobre as oito primeiras notas fundamentais da Ária (das 
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Variações Goldberg) BWV 1087, na Oferenda Musical – BWV 1079, e também nas 

Invenções e Sinfonias (BWV 772-801). 

Inclusive no monograma (mostrado abaixo), criado e utilizado por Bach em 

seus escritos, elaborado em caligrafia florida contendo suas iniciais, as letras estão 

sobrepostas, espelhadas e na ordem inversa (invertidas e retrógradas). Uma 

verdadeira Inventio!  

 

 

As Invenções a duas Vozes - BWV 772-786 

Como dito acima, um valioso exemplo de imitação contrapontística encontra-se 

nas Invenções a duas vozes e nas Sinfonias, ou Invenções a três vozes, de Bach. O 

seu propósito é didático, tanto para a execução a 2 e 3 partes, de forma cantabile, 

como também para inspiração e desenvolvimento de boas invenções para futuras 

composições, ações que andavam de mãos dadas na época. O próprio autor 

escreve a respeito delas: 

Um guia honesto em que, para os amantes da música de teclado e 
particularmente àqueles que desejam aprender, são mostrados de 
forma clara, não só (1) como tocar perfeitamente em duas partes, 
mas também, mediante novos progressos, (2) como tratar três partes 
obbligato corretamente e bem; e, ao mesmo tempo, não só para ser 
inspirado com boas invenções, mas para desenvolvê-las 
adequadamente; e acima de tudo para atingir uma forma de tocar 
cantabile e ganhar uma forte antecipação da composição. Preparado 
por Johan Sebastian Bach. Mestre da Capela de Sua Alteza 
Sereníssima, o Príncipe de Anhalt-Cothen A.D. 1723 (BACH, 1973, 
p. 8). 

As quinze peças para duas vozes foram dispostas em ordem crescente por 

tonalidade, de Dó a Si, e foram chamadas Inventio:  

1.Dó Maior 2.Dó Menor 3.Ré Maior 4.Ré Menor 5.Mib Maior 6.Mi Maior 7.Mi Menor 8.Fá 

Maior 9.Fá Menor 10.Sol Maior 11.Sol Menor 12.Lá Maior 13.Lá Menor 14.Sib Maior 15.Si 

Menor. 

No que se refere á retórica clássica, 
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A elaboração do discurso e sua exposição perante um público 
requerem a atenção a vários aspectos que se 
complementam. Quintiliano (35-95 d. C.) compilou os aspectos 
técnicos da arte na obra Institutos de Oratória (Institutio Oratoria), 
definindo desde então os cinco cânones da retórica: a estrutura 
linguística do discurso é definida nas inventio, dispositio e elocutio; a 
expressão oral do discurso é trabalhada na memoria e actio. 

Inventio ou Invenio (invenção) 

O objetivo desta fase é estabelecer o conteúdo do discurso. O termo 
vem do latim invenire, que por sua vez vem do grego εὒρεσις, que 
significa ‘encontrar’. Trata-se do momento em que o orador deve 
recolher e selecionar os argumentos adequados para a exposição e 
defesa da sua causa (http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica 
Acesso em 02/06/2016) 

 

No entanto, Bach refere o termo em sua música no seguinte sentido: 

O uso da palavra ‘invenção’ por Bach pode parecer confuso a menos 
que se compreenda que ele não se referiu a um gênero musical 
reconhecido, mas foi um termo emprestado da retórica usada 
coloquialmente para designar a ideia temática essencial subjacente a 
uma composição musical. O cabeçalho de Bach, em outras palavras, 
entende ‘invenção’ como uma metáfora convencional para a ideia por 
trás de uma peça, um assunto musical cuja descoberta precede a 
composição em grande escala. (DREYFUS, 1996, p. 1). 

 

A invenção, portanto, não é uma forma musical; antes, o objetivo da invenção é 

o tratamento de uma ideia musical.  

 

Da sua importância 

As Invenções a duas Vozes são, segundo Kahlstorf (2002), especialista em 

pedagogia do piano, um “conjunto de obras-primas em miniatura, [...] que formam 

um dos corpos de literatura mais amplamente reconhecido, considerada um dos 

pilares na formação de jovens pianistas e outros instrumentistas de teclado”. A 

seguir veremos a importância da significância pedagógica e da vantagem de 

desenvolver a consciência histórica, nas Invenções. 

Da significância pedagógica 

Algumas das razões pelas quais essas peças são valorizadas pelos pianistas e 

instrumentistas de teclado é porque proporcionam valiosas experiências na música 

Barroca: 
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Em primeiro lugar, o estudo das Invenções de Bach ajuda os artistas 
a desenvolverem a capacidade de tocar simultaneamente duas 
linhas melódicas independentes, bem desenvolvidas. Como 
resultado, as invenções servem como um modelo no estudo e 
execução do contraponto tonal na música de teclado. Em segundo 
lugar, estas obras compreendem uma introdução eficaz a vários 
elementos-chave do estilo Barroco, elementos que incluem o uso 
composicional de unidades melódicas organizadas em torno de 
recorrentes motivos rítmicos motores (relativo ao movimento 
muscular), práticas de articulação Barroca, a unidade 
(homogeneidade) do afeto, e do trinado, mordente e outros 
ornamentos do Barroco. Estes elementos estão contidos dentro de 
uma estrutura formal compacta. Em terceiro lugar, as Invenções 
proporcionam ao pianista avançar através de uma janela de acesso, 
que se abre para o mundo musical de J. S. Bach (KAHLSTORF, 
2002, p. 3). 

 

Da vantagem da consciência histórica 

O desenvolvimento da técnica do teclado, da composição e, sobretudo, do 

estilo musical foi bastante intenso e sofreu transformações significativas na música 

do séc. XIX, caracterizando-se pelo legato contínuo como articulação corrente, 

variedade extrema dos tempos e da dinâmica, dentre outros: 

Este corpus, reunido em 1720 juntamente com cerca de outras 
quarenta e cinco peças, foi destinado a instruir o filho mais velho de 
Bach na técnica de teclado, composição e estilo de performance 
"cantabile". Nos anos seguintes entre a época de Bach e o presente, 
inúmeros pianistas foram beneficiados pela influência pedagógica e 
artística que Bach exerceu sobre seu filho através deste conjunto de 
peças, intitulado Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach. 
Durante essa época os estilos musicais desenvolveram-se bastante, 
naturalmente, de varias formas. Em particular, muitas práticas de 
performance do século XIX estão consolidadas. Estas incluem um 
legato contínuo (sem interrupção) como o modo normal de 
articulação (auxiliada pelo sensível pedal de sustentação do piano), 
tempos que vão desde extremamente lento para extremamente 
rápido, o uso da gama mais ampla possível de dinâmica, e uso liberal 
de rubato. Além disso, a música concebida depois da época de Bach 
tende a enfatizar o fluxo entre os estados emocionais muito 
diferentes expressos através do virtuosismo técnico, por meio da 
complexidade e ambigüidade tonal e formal, e predominantemente, 
mas não exclusivamente, através de texturas homofônicas 
(KAHLSTORF, 2002, p. 4). 

Sobre a análise  

Análise em música representa um recurso imprescindível para o intérprete no 

processo de criação de uma abordagem interpretativa do texto musical. Conforme 

Schulenberg: 
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 [Mas] uma boa análise, embora possa ser apresentada em termos 
técnicos ou abstratos, descreve os processos dinâmicos de uma 
obra, incluindo seus pontos altos e baixos, expressivos ou cinéticos 
(de impulso; motor, propulsor). Especialmente na música de Bach, 
estes processos estão intimamente relacionados com a articulação 
de/em uma obra em seções e estratégias harmônicas, motívicas e 
dispositivos contrapontísticos, utilizados em cada uma. Identificar o 
plano formal de uma obra, ou as características importantes de sua 
harmonia ou contraponto, é completamente relevante para se ouvir 
seus principais pontos de respiração, ou seus gestos mais 
dramáticos. (SCHULENBERG, 2006, vi) 

 

Vamos proceder, em seguida, à análise da Invenção a 2 vozes, em Dó Maior, 

BWV 772, de Bach. 

A peça, escrita na tonalidade de Dó Maior e com indicação de compasso 4/4, 

num total de 22 compassos, divide-se em quatro seções de: 6 + 8 + 4 + 4 

compassos. 

O motivo principal ou sujeito é apresentado, sendo formado de figurae, em 

minha opinião, que compreendem dois gestos distintos, constituídos por grupos de 

quatro semicolcheias cada: um, com uma pausa e três notas por grau conjunto 

ascendente – dó-ré-mi; outro, de quatro semicolcheias descendentes em terças – fá-

ré-mi-dó). 

 

 

 

Nos dois primeiros compassos este sujeito é apresentado, na primeira voz, na 

tônica (Dó Maior) e na dominante (Sol Maior). A segunda voz, então, faz a imitação 

uma oitava abaixo e dois tempos após a entrada da primeira, que apresenta um 

contraponto em colcheias. 

 

Nos compassos 3 e 4 Bach apresenta uma sequência com base no sujeito : 
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No baixo (2ª voz) as quatro primeiras notas são transformadas por aumentação 

e utilizadas em sequência. Na 1ª voz o sujeito é transformado por inversão (como o 

reflexo num espelho): 

 
 

Com estes dois motivos, Bach cria uma sequência que vai modular a Sol Maior 

(tonalidade da dominante). 

Nos compassos 5 e 6 o sujeito aparece em sua forma original no baixo 1  

transformado por inversão na voz superior 2 , enquanto que o baixo em colcheias 

nos lembra do sujeito  aumentado 3 : 

 

Nos compassos 7 e 8, ele repete o que foi exposto nos dois primeiros 

compassos na tônica (Dó Maior), agora na dominante (Sol Maior) e utilizando o 
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contraponto invertido na oitava – o que foi tocado pela 1ª voz agora é feito pela 2ª 

voz e vice-versa. 

 

Nos compassos 9 e 10, uma sequência ascendente nos conduz à tonalidade 

de Ré Menor. O sujeito aparece em ambas as vozes transformadas por inversão. 

 

Nos compassos 11 e 12, a sequência dos compassos 3 e 4 é repetida em 

contraponto invertido, que vai conduzir à tonalidade de Lá Menor. 

 

Os compassos 13 e 14 estão na tonalidade de Lá Menor, o sujeito é 

apesentado em sua forma original 1 ,  e também transformada por inversão 2 : 

 

Uma série de imitações apresenta o sujeito transformado por inversão 

(compassos 15 e 17) e em sua forma original (compassos 16 e 18). Desta vez 

conduzindo à tonalidade de Fá Maior. 



67 

 

 

A mesma progressão usada nos compassos 3 e 11 reaparece. Desta vez o 

sujeito em sua forma original 1 enquanto o motivo aumentado é invertido 2 e 

conduzindo de volta à tonalidade de Dó Maior: 

 

Nos compassos finais, 21 e 22, ainda podemos ver o sujeito sendo lembrado, 

na 2ª voz, em aumentação e logo em seguida em ritmo original, conduzindo à 

dominante para concluir a peça com uma CAP (cadência autêntica perfeita). 
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Tabela 1 – Progressão harmônica 
Compasso 1ª voz 2ª voz Modulação 

3 – 4  
 

Sujeito invertido 
 

Sujeito aumentado 

Dó Maior para Sol 
Maior 

(por 5ª ascendente) 

11 – 12  
 

Sujeito 
aumentado 

 
Sujeito invertido 

Ré Menor para Lá 
Menor 

(por 5ª ascendente) 

19 – 20  

 
Sujeito 

 
Sujeito aumentado e 

invertido 

Fá Maior para Dó 
Maior 

(por 5ª ascendente) 

Fonte: https://www.teoria.com/en/articles/BWV772/13-22.php  Acesso em 11/03/2016 

 

A Tabela 2 resume as técnicas de contraponto utilizadas por Bach nesta 

Invenção: 

Tabela 2 – técnicas de contraponto 

Técnica Compassos 

Imitação 1-2; 5-6; 7-8; 11-12; 13-14; 19-20 

Inversão 3-4; 11-12; 13-14; 15-18; 19-20 

Aumentação 3-4; 11-12; 19-20 

Contraponto invertido 7-8; 11-12 

Sequências 3-4; 9-10; 11-12; 15-18; 19-20 

Fonte: https://www.teoria.com/en/articles/BWV772/coda.php  Acesso em 11/03/2016. 

 

O plano harmônico utilizado nesta Invenção é similar ao de outras Invenções e 

Fugas de Bach: a peça começa e termina na tonalidade principal; a primeira 

modulação vai para a tonalidade da dominante ou, no caso de tonalidades menores, 

para a tonalidade da relativa maior; no decorrer da peça acontecem várias 

modulações para tonalidades relativas, neste caso, para Ré Menor, Fá Maior e Lá 

Menor. 

Então, basta que se aplique o exposto no Exemplo 1, a seguir, a toda a peça, 

não sendo necessário transcrever toda a partitura. 
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Exemplo 1 – Sugestão de articulação 

 

Referente à articulação, indicamos executar as notas sob a ligadura de modo 

que estas soem juntas (em geral as semicolcheias do sujeito principal, e quando 

aparecerem invertidas ou aumentadas, ou ambas) como uma figurae, e separadas 

das que se seguem (em geral colcheias; ou semicolcheias, numa sequência); estas, 

sem qualquer sinal de legato ou staccato, devem soar separadas das que vêm antes 

e das que se seguem. 

Queremos enfatizar que se deve tomar muito cuidado para que, ao separar a 

última nota de um grupo ligado de duas ou três semicolcheias (ou duas colcheias), 

da nota que se segue, esta última nota – que deve ser separada, não soe nem 

staccato curto e nem mais forte do que a nota anterior e a nota seguinte. Ela apenas 

deve ser um pouco mais curta e mais leve, respeitando a estrutura métrica do 

compasso. Também, deve se manter as mínimas ligadas às semicolcheias nos 

compassos 15 – 18, e separar esta última da segunda do grupo que segue. Durante 

todo este processo, o ouvido muito atento deve ser o balizador e sinalizador do 

ajuste necessário. 

 

Conclusão 

Olhando a história da música, podemos constatar que cada mudança de estilo 

é acompanhada ou justificada pela necessidade dos artistas de expressar seus 

sentimentos, emoções, história, cultura, valores, visão de mundo, da própria arte, 

buscando novas formas de expressão estética que incluam beleza, harmonia e 

equilíbrio. Novas formas surgem, materializam-se e transformam o que existe em 

algo novo, levando sempre adiante esse incômodo latente no íntimo dos artistas.  

Hoje, buscando aprofundar nosso interesse e apreço pela beleza e integridade 

da música de Bach, podemos aprender sobre esta articulação idiomática, e outros 
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níveis de detalhes, tão caros a ela e que parece sustentar a expressão musical do 

estilo conhecido como Barroco. 

Entretanto, na busca por uma interpretação autêntica, precisamos considerar 

um fator fundamental: nossa percepção da música em si é diferente daquela dos 

ouvintes do tempo de Bach. Nossa atual percepção é influenciada por conceitos e 

experiências musicais e culturais e pelo conhecimento das mudanças no estilo de 

mais de 250 anos de história da música, distanciando-se em muito daquela dos 

músicos do século XVIII. 

A sugestão de performance aqui apresentada não tem a intenção de ser mais 

uma edição desta peça, antes, a aplicação dos princípios expostos acima. Situações 

semelhantes podem surgir em outras Invenções e em outras obras. Certamente que 

tais exemplos cobrem apenas uma minúscula parte das figurae presentes na 

imensidão da obra de J. S. Bach, para não falar de todos os compositores do 

período Barroco.  

Portanto, que este trabalho sirva de estímulo aos pianistas que cultivam a 

música deste grande compositor, para experimentá-las criativamente, contudo, 

seguindo os parâmetros que hoje nos apontam as recentes pesquisas em HIP. 
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APÊNDICE B – A SONATA BWV 1029 PARA VIOLA DA GAMBA E CRAVO DE J. 
S. BACH: UMA POSSIBILIDADE DE PERFORMANCE 

 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo apresenta uma proposta de performance da Sonata em Sol Menor para viola da 
gamba e cravo, BWV 1029, de J. S. Bach, sob a luz da Performance Historicamente 
Informada – HIP. Após uma breve análise de seus três movimentos, aborda ligeiramente o 
aspecto da HIP. Em seguida trata das edições existentes. Apresenta seis gravações 
distintas da obra e uma tabela comparativa dos respectivos tempos metronômicos.  

 

Palavras chave: Sonata BWV 1029; Performance Historicamente Informada; John 
Sebastian Bach.  
 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents a suggestion for a performance of the Sonata in G Minor for viola da 
gamba and harpsichord, BWV 1029, of J. S. Bach, in the light of Historically Informed 
Performance – HIP. After a brief analysis of its three movements, briefly addresses to the 
aspect of the HIP. Then discusses about the existing editions of the piece. It features six 
different recordings of the work and a comparative table of their metronomic times. 

 

Keywords: Sonata BWV 1029; Historically Informed Performance; John Sebastian Bach. 
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Introdução 

A música histórica desempenha um papel preponderante na vida musical atual. 

Dentre este vasto repertório, a música de Bach exerce um grande fascínio sobre a 

maior parte dos músicos, profissionais ou não, e também sobre melômanos em 

geral. Para além dos tesouros técnicos, composicionais, espirituais, e do grande e 

variado repertório que produziu, a influência de Bach na música dos períodos 

posteriores, nos instrumentistas, compositores, cantores, maestros e no público em 

geral, se estende até o presente. Também alcançou a mim e me afeta de tal forma, 

por isso me dedico a estudá-la, na esperança de poder não só aprender mais sobre 

ela, como também de poder tocá-la mais adequadamente.  

Como cumprimento da atividade da disciplina do PPGPROM, MUS D45 - 

Estudos Especiais sobre a prática profissional do intérprete, que propõe a 

apresentação de um pequeno recital com uma obra de curta duração, decidimos 

apresentar, juntamente com o colega violoncelista Christian Knop, a sonata em Sol 

Menor para viola da gamba e cravo, BWV 1029, de J. S. Bach. 

Neste artigo, pretendo apresentar algumas sugestões de prática interpretativa, 

do ponto de vista da Historically Informed Performance – HIP, que poderão 

influenciar uma interpretação e performance, na acepção que passo a explicar. 

Segundo Kramer, em seu livro que trata da hermenêutica – a arte da 

interpretação, “na linguagem cotidiana, a música é interpretada porque está sendo 

executada. A ação do performer tanto reproduz a música quanto uma compreensão 

dela.” (KRAMER, 2011, p. 1). 

Segundo Robatto, flautista e pesquisador na área da musicologia histórica, há 

dificuldades terminológicas no campo da performance/interpretação musical em 

relação a um termo  

que defina as atividades exercidas por músicos práticos executantes 
– instrumentistas, cantores, regentes, etc. Termos tais como 
‘interpretação’, ‘performance’, ‘música aplicada’ e ‘execução’, entre 
muitos outros, são utilizados de maneira intercambiável para 
caracterizar estas atividades, apesar das particularidades semânticas 
induzidas em cada um dos termos (ROBATTO, 2013, p.5). 

Robatto adota o termo 

‘prática interpretativa’ (e suas variantes e derivados, tais como 
‘interpretação musical’, ‘performance musical’, ‘prática artística’, 
‘prática musical’, ‘músicos práticos’, ‘artista profissional’, ‘execução’, 
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etc.) para significar ‘as atividades exercidas por músicos práticos 
executantes – instrumentistas, cantores, regentes, etc.’ A adoção 
deste termo tem o intuito pragmático de propor um conceito ‘neutro’ 
que seja sinônimo aos termos ‘interpretação’ e ‘performance’, mas 
que sirva de ferramenta auxiliar para uma abordagem semântica 
comparativa entre estes dois últimos termos (ROBATTO, 2013, p.2). 

 

Portanto, o presente artigo é uma sugestão de prática interpretativa 

(interpretação/performance) relacionada a aspectos da HIP, que certamente irão 

influenciar uma versão da obra, pela interpretação que ela (a performance) incorpora 

(COOK, 2006 p. 10). 

 

A Sonata BWV 1029 

Bach escreveu três Sonatas para Viola da Gamba e Cravo, BWV 1027 em Sol 

Maior, BWV 1028 em Re Maior e BWV 1029 em Sol Menor.  

A Sonata BWV 1029 em Sol Menor tem três movimentos, a saber: 

1. Vivace 

2. Adagio 

3. Allegro 

Não se sabe ao certo a data que Bach compôs as três sonatas, (SONATAS, 

2016), pois apenas uma partitura manuscrita da primeira sonata BWV 1027 

sobreviveu. Alguns pensam que datam de sua estada na corte de Cöthen entre 1717 

e 1723, a penúltima parada daquelas de sua longa carreira. Como Kapellmeister, foi 

responsável por toda a música instrumental, e tinha à sua disposição um pequeno 

conjunto. O gambista Christian Ferdinand Abel (1682 – 1761 [1737?]) foi um dos 

músicos da corte do príncipe Leopold, em Cöthen. 

 “Acredita-se que Bach compôs suas três sonatas para viola da gamba e cravo 

BWV 1027-1029, provavelmente, para Abel ensinar Leopold a tocar a viola.” 

(CHRISTIAN, 2016) 

Atualmente há um consenso de que elas teriam sido escritas por volta de 1740 

em Leipzig onde, desde 1723, Bach ocupou o cargo de Cantor de São Tomás. 

Estas três sonatas apresentam características muito distintas de estilo e 

escrita. As duas primeiras adotam o esquema da Sonata de Igreja no modelo de 

Corelli, em quatro movimentos, e a terceira evoca o modelo do Concerto Italiano. 
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Nela, o cravo é completamente emancipado, não relegado ao papel de simples 

acompanhador, e a mão direita do cravista é empregada como uma segunda parte 

instrumental ao lado da viola da gamba, e que faz um papel eminentemente 

concertante.  

O musicólogo alemão Ulrich Siegele (ALLMUSIC, 2015, p.1) sugeriu que a 

Sonata nº 3 não foi composta inicialmente como uma sonata, mas como um 

concerto em grande escala, talvez escrito para duas flautas travessas. Embora haja 

alguma discussão sobre esta proposta, ela certamente explicaria por que esta 

Sonata tem três movimentos em formato de trio-sonata, em vez de quatro, como as 

outras duas. Além disso, explicaria por que o discurso musical se assemelha ao de 

um concerto, em vez de uma parceria, que foi o modelo para as duas primeiras 

sonatas.  

Em relação ao gênero desta obra, de fato, é uma composição que tem 

desafiado estudiosos e críticos, pois parece única e inédita, desde a sua criação, ao 

não se encaixar nem num estilo e nem numa forma estabelecida e conhecida. 

Dizer que a sonata da gamba em Sol Menor resiste a uma imitação 
de bom gosto não significa apenas que o seu processo é único para 
o seu próprio material, mas também que o seu gênero obscurece 
uma sequência de ideias "claras e distintas". Sem dúvida, a peça 
revela uma grande quantidade sobre o gênero chamado Sonate auf 
Concertenart – ou melhor, a compreensão de Bach do mesmo. No 
entanto, há muito pouco que instrui o amador ávido em um gênero de 
composição musical: a sonata carece de eventos musicais concretos 
para serem copiados para edificação e proveito. Ela pode servir, em 
seguida, como um modelo, mas não tão exemplar. Toda a obra, ao 
que parece, rejeita precisamente esse conceito de clareza que veio a 
predominar o pensamento musical sobre o progresso e bom gosto. 
[...] É por isso que as noções de estilo e gênero de Bach – 
especialmente aqueles exemplificados na sonata da gamba – 
parecem tão voluntariamente opostas às bases sobre as quais a 
nova estética musical foi erguida (DREYFUS, 1996, p 131-132)9. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Todas as citações são de tradução nossa. 
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Primeiro movimento 

O primeiro movimento apresenta um tema característico de um concerto, e nas 

palavras de Philipp Spitta10, em sua biografia de Bach escrita em 1873: "uma obra 

da mais alta beleza e originalidade mais marcante”, e observa que é "bastante no 

estilo de um concerto". (DREYFUS, 1996, p 104) 

Ainda segundo Dreyfus (1996, p. 103), “A sonata da gamba em Sol Menor, ao 

que parece, pode ser atribuída a um gênero perfeitamente coerente que Johann 

Adolph Scheibe chamou de Sonate auf Concertenart – uma sonata em forma de 

concerto.” 

A descrição de Scheibe certamente coincide com várias 
características importantes do BWV 1029 e fornece um guia útil com 
o qual ler a obra de Bach. Um aspecto interessante do texto de 
Scheibe é a sua definição de "essência do concerto." Anteriormente, 
no Critischer Musikus quando discute o concerto propriamente, ele 
tinha identificado a essência do concerto da maneira tradicional, 
nomeando seus grupos concorrentes – o concertino e o ripieno. Aqui, 
no entanto, ele localiza a essência do concerto em sua identidade 
melódica principal – o ritornello delimitado por uma conclusão tonal. 
Por conseguinte, a Sonate auf Concertenart aproxima-se do concerto 
por seções distintas em que o material do ritornello está presente ou 
ausente. Esta distinção faz sentido, uma vez que a sonata não pode 
indicar com tanta facilidade a alternância de textura entre "tutti" e 
"solo", que caracteriza o concerto grosso real (DREYFUS, 1996, p 
103). 

 

É fácil perceber os ecos do Terceiro Concerto de Brandenburgo no tema de 

abertura da Sonata nº 3, (ver Anexo A – Partitura 1; ex.: letra A, c. 1, 9, etc.), mas o 

acompanhamento do cravo não substitui o de uma orquestra ausente (c. 1 - 8). A 

viola da gamba e o cravo alternam o tema entre si, cada um acompanhando o outro 

(ex.: c. 9 -12), e na longa seção B do primeiro movimento (letra C, c. 26 em Sib 

Maior; c. 28 em Fá Maior; letra D, c. 35 em Ré Menor; letra E, c. 44 em Dó Menor; 

letra G, c. 64 em Mib Maior, etc.) levam o tema através de algumas tonalidades 

bastante remotas. O retorno dessa digressão (letra K, c. 95 em Sol Menor) é 

enfatizado por uma afirmação em uníssono do tema principal quando a seção inicial 

retorna para terminar o movimento. 

                                                           
10 Julius August Philipp Spitta (27 de dezembro de 1841 - 13 de abril de 1894) foi um historiador 

musical e musicólogo alemão mais conhecido por sua biografia de Johann Sebastian Bach, em 1873. 
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Sobre a peculiaridade da forma desta sonata, nos diz Dreyfus: 

Considerando que Scheibe havia proposto que uma redução do 
concerto para uma sonata era plausível, dadas certas acomodações, 
a duplamente sonata concertada de Bach questiona a lógica das 
restrições em si. Ao fazê-lo, ele propõe uma solução formal que 
expande os horizontes de ambos concerto e sonata, enquanto 
dotando o novo gênero com uma identidade especial, senão 
inimitável. Isto é, o trabalho não pode realmente se manter como um 
modelo para prescrições futuras e imitação de bom gosto 
precisamente porque o seu esquema formal é peculiar a seu próprio 
material. (DREYFUS, 1996, p 112) 

 

Segundo movimento 

No Adagio, o diálogo entre a viola da gamba e o cravo dá lugar a um 

entrelaçamento delicado, orgânico e essencial para a música. A textura que Bach 

usa através da maioria das sonatas gamba, onde a mão esquerda do cravista toca o 

baixo contínuo e a mão direita atua como um instrumento melódico, é especialmente 

clara aqui; a mão esquerda toca o baixo em um ritmo expansivo, enquanto a mão 

direita e a viola da gamba desfraldam imponentes melodias ricamente decoradas. É 

considerado como a mistura de um "Adagio Italiano e uma Sarabande Francesa” 

(DREYFUS, 1996, p 118). Na seção binária inicial, o cravo toca a voz Francesa 

enquanto a gamba toca a Italiana. A linha do Adagio Italiano da gamba é marcada 

pela improvisação extravagante, e o estilo ornamental é despoticamente 

ornamentado com diferentes arpejos e trinados, enquanto o acompanhamento da 

Sarabanda Francesa é feito pelo cravo por meio de notas longas e do baixo 

caminhante. Outras vezes, no entanto, ele tem a condução da melodia e o 

acompanhamento é tocado pela gamba. 

Como Eppstein havia observado, Bach evita a imitação ao estruturar 
a relação entre as duas partes superiores. Em vez disso, ele troca as 
duas identidades durante o desenrolar do movimento. Nenhuma voz, 
além disso, pode-se dizer que domina a outra. Em vez disso, cada 
perfil melódico e rítmico se define a si mesmo em relação à voz 
oposta. No entanto, as partes, enquanto iguais, não são 
equivalentes: muito mais as distingue do que as une. Um olhar mais 
atento em cada voz superior revela a invenção oculta que está por 
trás do movimento, pois Bach fez nada menos do que ocultar sob a 
superfície dois gêneros contrastantes em estilos diferentes: a 
Sarabande francesa e o Adagio italiano. [...] Na primeira metade do 
movimento, o cravo toca a voz Francesa, enquanto a gamba toca o 
Italiano. Observe como a linha do cravo na primeira seção cai 
exatamente nas frases de quatro compassos da Sarabande, como 
ela contém principalmente os ornamentos essenciais (wesentliche 



79 

 

Manieren de Quantz), tais como trinados obrigatórios e ports de voix 
c. 2, 4 e 5. O ritmo de Sarabande na melodia do cravo tipicamente 
salienta o segundo tempo, prepara a cadência com uma hemiola nos 
c. 10 e 11, e marca terminações femininas com uma figura pontuada 
convencional como nos c. 4 e 8. O movimento melódico que 
prevalece aqui é por graus conjuntos com passagens ornamentadas 
idiomáticas da Sarabande dupla, como por exemplo encontra-se na 
Suíte Inglesa em Lá Menor, BWV 807 (DREYFUS, 1996, p. 116). 

 

Na Tabela 1 abaixo há um resumo das características distintivas destas 
escritas, como eles aparecem nas duas partes contrastantes. 

Tabela 1 – Identidades nacionais na BWV 1029/2 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Característica     Sinais da Sarabande Francesa 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vocabulário melódico                a) movimentos prevalentes por graus 
da superfície                 b) executado em estilo double 

c) die wesentlichen Manieren =(ornamentos essenciais, e.g.,coulés 
de tièrce) 

 
Organização da frase                marcadas de 4 compassos 
 
Marcadores rítmicos                 a) ênfase no segundo tempo 

                  b) padrões pontuados nos finais das frases | h.qh | 

                  c) hemiolas precedendo as cadências 
 
Função do baixo                 o baixo realça (delineia) as hemiola nas cadências 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Característica     Sinais do Adagio Italiano 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vocabulário melódico                a) grandes saltos (por exemplo, uma décima no c. 8) 
da superfície                 b) arpejos e escalas com floreios 
                  c) die willkurlichen Manieren = (ornamentos arbitrários) 
 
Organização da frase                não marcadas (divisões claras evitado) 
 
Marcadores rítmicos                 a) notas longas sustentadas, ligadas sobre a barra de compasso 
                  b) notas rápidas (de corrida) começando fora do tempo 
 
Função do baixo                o baixo ostinato frequentemente acompanha o Adagio 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonte: DREYFUS, L. Bach and the Patterns of Invention. England: Harvard University 
Press, 1996, p 118. 

 

Terceiro movimento 

O Allegro é estruturado de forma arrojada. Ele introduz um refinado 
tema em modo menor no cravo, em seguida, fornece uma resposta 
no modo maior e conduz ambos os temas para o desenvolvimento 
(letra Q, c. 19 em Sib Maior). Ao longo deste, um motivo vibrante 
ascendente torna-se cada vez mais importante, e outro tema com um 
motivo cantabile reaparece várias vezes no decorrer da peça. A 
música é dirigida de volta para o modo menor, em que ela termina. A 
profusão de temas é tratada com habilidade fluente, e todo o 
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movimento soa mais unificado por sua diversidade, parecendo 
apontar retrospectivamente para seu objetivo desde o início 
(ALLMUSIC, 2015, p. 1). 

 

Segundo Dreyfus: 

Este movimento mostra de forma prodigiosa o "domínio absoluto" de 
Bach sobre "a arte motívica" [...]. A seção cantabile também tem uma 
identidade única. Com seus ports de voix da moda, o segundo tema 
consegue aludir a um gesto solístico Vivaldiano mas mais à moda 
antiga através do style galant, ao mesmo tempo que as suas figuras 
arpejadas plácidas e os movimentos harmônicos estáticos fazem 
alusão ao reino da pastoral. (DREYFUS, 1996, p 10?) 

 

Sobre a Performance Historicamente Informada – HIP 

Este é um tema muito vasto e complexo pela quantidade de detalhes que 

engloba. Nossa intenção aqui é trazer algumas informações básicas que possa dar 

consistência ao nosso estudo. 

A Práxis Interpretativa, subárea da Musicologia Histórica, coloca ênfase na 

dimensão performática da música. Segundo Cook (2006, p.6) o objetivo das Práticas 

de Performance ou Práticas Históricas (performance practice), é viabilizar a 

Performance Historicamente Informada – HIP. 

A sigla inglesa HIP para o termo Historically Informed Performance foi dada a 

conhecer ao público por volta dos anos 60, tendo Nikolaus Harnoncourt como figura 

das mais importantes para seu desenvolvimento. 

Embora [...] não é ali que nós devemos colocar seu início, pois elas 
tiveram um início muito anterior, que remonta ao final do século XIX, 
com a expansão do repertório pré-clássico para além da música de 
Bach. Uma das características principais desse primeiro movimento 
foi um importante surto de edições e primeiras apresentações de 
óperas e outras obras antigas por volta de 1890-1910, quando uma 
larga parte das obras de grandes mestres como Händel, Monteverdi 
e Rameau foram primeiramente apresentadas (o revival de Bach é 
historicamente anterior e pode-se considerar encerrado com a 
publicação do Bach Werkverzeichnis. GRIPP, 2010, p.1). 

 

Como consequência, 

[...] devemos considerar que o grande fruto do período não foi 
propriamente musical (as obras se mantiveram apenas com 
dificuldade no repertório), mas acadêmico, pois incentivou a 
expansão da crítica textual musical e publicou uma série de obras 
que são de valor inestimável (GRIPP, 2010, p.1). 
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Este movimento não gerou muita repercussão para além da academia e de um 

seleto grupo. Além da edição de grande número de obras, foram criadas sociedades 

e escolas que mais tarde viriam a se tornar centrais no desenvolvimento da HIP, 

como a Schola Cantorum Basiliensis. 

A partir daí o movimento sobreviveu de forma precária, tendo como 
base essas sociedades particulares. Em toda essa época, apenas 
Wanda Landowska conseguiu uma proeminência para além de um 
círculo de connaisseurs (na verdade, Landowska permaneceu por 
muito tempo, mesmo depois da explosão da HIP, como a única 
musicista HIP a exercer uma importante influência na história da 
música – foi ela, por exemplo, que influenciou De Falla e Poulenc a 
comporem suas obras para cravo), mas seriam esses grupos 
montados nos primórdios que viriam a formar os musicistas que 
fizeram a interpretação histórica explodir para o mercado e o mundo. 
Porém, a verdadeira “revolução conservadora” deu-se no final dos 
anos cinquenta e nos anos sessenta, em especial com os 
desenvolvimentos de jovens como Gustav Leonhardt e Nikolaus 
Harnoncourt, quando foram feitas as primeiras gravações num estilo 
que se dedicava a recriar as técnicas da época de Bach (GRIPP, 
2010, p.2). 

 

Falando sobre o início e as bases deste movimento, é curioso notar que: 

[...] via de regra, a participação e a influência acadêmica no campo 
da performance histórica é bastante limitada, ou mesmo inexistente. 
Harnoncourt é uma figura exemplar: tanto ele quanto seus colegas 
fundadores do Concentus Musicus Wien não são e nunca foram 
acadêmicos universitários, a formação deles é musical, todos eram 
jovens músicos da Filarmônica de Viena e passaram pela formação 
tradicional de conservatório que todo músico tem. Se isso vem como 
uma surpresa para muitos ouvintes, apenas revela como a retórica 
da “objetividade” e, principalmente, da fidelidade, apregoada pelos 
músicos fez sucesso entre o público (GRIPP, 2010, p.3). 

 

Refletindo sobre a relação da HIP com a academia: 

Na verdade as relações entre HIP e a academia são bem mais secas 
do que a própria relação entre as principais tendências de 
performance e a academia. Mas isso é totalmente ignorado pelo 
público de concerto comum e mesmo pelo músico comum. O motivo 
é simples de se imaginar: a HIP apropria-se totalmente do discurso 
acadêmico de historicidade, fidelidade, objetivismo (GRIPP, 2010, 
p.4). 

 

Apesar de não ser tão claro hoje, depois da terceira ou quarta geração da HIP, 

uma apropriação do discurso acadêmico puro pode ser notado mais claramente nos 
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primeiros documentos, nos discos com folhetos imensos com descrição minuciosa 

dos instrumentos utilizados, na contextualização histórica com quadros sincrônicos 

dos compositores com acontecimentos históricos e culturais de sua época. 

Entretanto, as descobertas da HIP não podem ser consideradas simplesmente 

como textos acadêmicos, pelas seguintes razões: 

As respostas são multifacetadas. Primeiramente porque o objetivo é 
diferente, a HIP não busca o acúmulo e o avanço do conhecimento, 
mas sim a produção de uma performance musical. Isto posto, as 
necessidades de uma apresentação musical não podem ser nunca 
cobertas pela academia, que lida com dados fragmentários e com um 
rigor que a interpretação musical de verdade não pode aceitar – são 
duas esferas totalmente diferentes de saber, o teórico e científico e o 
prático da interpretação musical, e, neste último, não há espaço para 
incerteza, ou o andamento é rápido ou é lento, ou a pontuação é lida 
da maneira tradicional, ou de outra que parece ser aludida num 
tratado específico (mas cuja generalização é sempre temerária). Ou 
seja, não é possível assistir a um recital de Couperin com notas de 
rodapé sobre o significado das notes inégales� Em outras palavras, 
uma apresentação histórica só pode ser historicamente informada 
com um nível de certeza mais baixo do que o científico. Ademais, 
pouquíssimos músicos da HIP tiveram formação acadêmica. Isso fez 
com que eles fossem destreinados em uma série essencial de 
metodologias importantíssimas para qualquer pesquisa histórica. 
Crítica de fontes, ecdótica musical, o que faz com que pelo menos 
parte da sua produção tivesse que necessariamente ser balizada 
pela academia pura, mas que, ao menos no princípio, nunca foi 
(GRIPP, 2010, p.4-5). 
 

Contudo, aspectos da música antiga até então ignorados pela academia foram 

revelados pela HIP: 

O interesse inicial foi a descoberta de mundos sonoros até então 
desconhecidos: começaram a partir dos instrumentos, um despertar 
de interesse que já tinha nascido um tempo antes e alguns 
instrumentos já contavam com grupos dedicados a ele, em especial o 
cravo e a viola da gamba [...] (GRIPP, 2010, p.5). 

 

Além dos instrumentos resgatados pela HIP, temos a questão da performance 

em si da música antiga. Uma vez que a música histórica desempenha um papel 

preponderante na vida musical atual: 

Há dois pontos de vista básicos com relação à música histórica que 
correspondem também a dois tipos de execução: um deles a 
transporta ao presente, outro tenta vê-la com os olhos da época em 
que foi concebida. [...] A segunda concepção, a chamada autêntica, é 
consideravelmente mais recente que a primeira, e data 
aproximadamente do início do século XX. Desde então, essa 
execução "autêntica" da música histórica tem sido cada vez mais 
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exigida. [...] e nos esforçamos para recriá-la de maneira autêntica, 
não por motivos históricos, mas porque isso nos parece, hoje, o 
único caminho verdadeiro para executá-la de forma viva e digna. [...] 
É preferível uma execução inteiramente errónea, do ponto de vista 
histórico, porém viva musicalmente. Os conhecimentos 
musicológicos não devem constituir-se um fim em si mesmos, mas 
apenas proporcionar-nos os meios de chegarmos a uma melhor 
execução que, em última instância, será autêntica se a obra for 
expressa de forma bela e clara (HARNONCOURT, 1988, p.17-19). 

 

Alguns anos após o surgimento da HIP e de inúmeras gravações com 

instrumentos de época, o debate sobre ela encontra em críticos e adversários do 

movimento os argumentos contrários, como performances desprovidas de 

expressão e a impossibilidade de reproduzir o ambiente físico, cultural da época do 

compositor, sobretudo a maneira como nós ouvimos música hoje, depois de tantas 

mudanças ocorridas em sua história. 

Adversários ou críticos do movimento performance autêntica têm 
marcado pontos, tais como os seguintes contra o uso de 
instrumentos musicais e práticas de performance do período histórico 
da obra: (a) A tentativa de produzir estilos e sons musicais 
autênticos, muitas vezes resultou em performances sem vida, 
monótona. Muitas características, além da exatidão literal e precisão 
mecânica podem realizar boas performances. A utilização de 
instrumentos e estilos podem inibir desconhecidas fluência e 
espontaneidade, que são características de uma performance 
musical cheia de energia [...]. (b) Mesmo se pudéssemos reproduzir 
os sons da obra como foram ouvidos no momento da sua 
composição, autenticidade, como a recriação da experiência da obra 
compartilhada pelo compositor e seu público contemporâneo, é 
inatingível, porque não podemos reproduzir o contexto físico, social, 
cultural e histórico de tempo do compositor [...]. A maneira como nós 
ouvimos música tem sido afetada pela mudança da história da 
música; não podemos preencher a lacuna que nos separa do 
passado. Nosso entendimento da obra pode ser melhor do que a do 
compositor e de seus contemporâneos, porque, ao contrário deles, 
pode colocar a obra dentro da tradição histórica que a vincula ao seu 
futuro, bem como ao seu passado. Para resumir: o tipo de 
autenticidade que tantos artistas tomam como seu objetivo é 
impraticável (na verdade, impossível) e indesejável (DAVIES, 1991, 
p.22). 

 
Após várias considerações acerca dos prós e contras da HIP, como a mutação 

das convenções, a complexidade dos sistemas de notação e das convenções de 

performance, individualidade do compositor, erros de notação do compositor/copista 

dentre outros envolvidos no processo da performance autêntica, Davies (1991) 
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conclui que os critérios de autenticidade em performances musicais são variáveis, a 

depender do caso: 

Em alguns casos, é essencial, se a autenticidade deve ser 
conseguida, que os tipos particulares de instrumentos sejam 
utilizados, porque o uso daqueles instrumentos é especificado pelo 
compositor, e a prática de performance da época considera tais 
especificações como determinante. Em outros casos, uma variedade 
de conjuntos instrumentais pode ser empregada em diferentes 
performances igualmente autênticas, porque as convenções da 
época permitiram que o compositor determinasse nada mais 
definitivo do que uma gama de possibilidades. Em meados do século 
XIX, a notação de fraseado e dinâmica são determinantes e devem 
ser observadas em uma performance autêntica; em meados do 
século XVIII estes parâmetros musicais são variáveis dentro de 
limites amplos, e as anotações deles tinham o status somente de 
recomendações (DAVIES, 1991, p.37). 

 

Citando Kuehn: 

Depois de todos os avanços da pesquisa musicológica, não faz 
sentido revisitar a música histórica como quem simplesmente vai ao 
museu. É necessário recriá-la através de interpretações vivas que a 
tragam para a contemporaneidade. É no momento da sua 
reprodução que a composição passa por um processo de 
“atualização”, cujo alcance ultrapassa em muito a noção de 
“interpretação” (KUEHN, 2012, p.9). 

 

Donington, sobre o estilo e performance da música barroca, fala de 

negligências e entusiasmos equivocados, de exageros românticos. Contudo a 

tendência atual é para um equilíbrio mais autêntico. Apresentando evidências em 

fontes primárias, conclui, sobre a faixa de sensações humanas na música barroca: 

As citações acima confirmam que uma faixa normal de sentimentos 
humanos é de se esperar em música barroca; [...] É importante 
lembrar, desse modo, que personalidade e temperamento são 
variáveis legítimas. Nós nunca devemos assumir que só pode haver 
um caminho certo e autêntico: nunca houve e não é o caso agora. A 
flexibilidade é da essência da boa interpretação barroca 
(DONINGTON, 1982, Pp. 3; 5). 

 

Concluindo esta parte, podemos dizer que não existe uma HIP única, ‘correta’ 

ou ‘autêntica’. Os estudos musicológicos e as performances mais recentes da 

música Barroca trazem informações sobre o estilo e as convenções que devem ser 

respeitados e que estabelecem limites mais aproximados para sua realização. 

 



85 

 

Sobre as edições 

De acordo com Cyr (1989, p.106), musicóloga e gambista canadense, devido à 

grande popularidade em apresentações e gravações com violoncelo e piano, até 

pouco tempo só havia uma edição das sonatas de Bach para viola da gamba e 

cravo, específica para estes dois instrumentos, apesar de serem tocadas durante 

mais de um século. Performances das sonatas com instrumentos originais são 

documentadas, por volta de 1911, com Christian Döbereiner (gamba) e Wanda 

Landowska (cravo). A seguir, apresentaremos as edições disponíveis. 

A primeira edição da alemã Bach-Gesellschaft, editada por Wilhelm Rust 

(1822–1892) e publicada por volta de 1860, traz sua instrumentação original, mas a 

parte da gamba está escrita na clave de tenor, e não na de alto. 

 As que se seguiram foram editadas para violoncelo e piano. Uma das 

primeiras foi a do violoncelista Friedrich Grfitzmacher, de cerca de 1867, com 

arcadas de violoncelo, dedilhados, clave de tenor, e alguns ajustes de cordas duplas 

ou transposições de oitava. 

A edição de 1923, de Claude Debussy, com a parte cello editada por Louis 

Fournier, na qual – ao contrário da maioria – as marcas editoriais são claramente 

distintas do original.  

Nos anos 30 apareceram transcrições para outros instrumentos. 

Em 1935, apareceu uma edição para viola da gamba e cravo publicado pela 

alemã Peters, editada por Rolf van Leyden. Com muitas gravações e performances 

acontecendo, as sonatas pouco a pouco atingiram um lugar firme no repertório do 

gambista. 

No final de 1980 aparecem quatro novas edições. 

Em 1987, a edição de Hans Epstein, publicada pela alemã Bärenreiter, 

apresenta dois formatos: um para viola da gamba com uma parte extra para viola 

(BA 5186) e outra apenas para violoncelo (BA 6207). Embora sejam exatamente as 

mesmas partituras, as partes para viola e violoncelo têm algumas adaptações nas 

cordas duplas ou transposição de notas que excedem as escalas destes dois 

instrumentos. (CYR, 1989, P.108) 
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A edição de Lucy Robinson, de 1987, publicada pela inglesa Faber, traz partes 

individuais para a viola da gamba e violoncelo, com ligaduras e articulação editoriais 

mais amplas do que a de Eppstein, mas sem qualquer dedilhado. 

Em 1985, a Petes apresenta a edição de Laurence Dreyfus. A parte da gamba 

tem adições editoriais com dedilhados, arcadas, a indicação da posição da mão 

esquerda, ligaduras, e as marcas de articulação. A parte de cello não tem a maioria 

delas, exceto para as ligaduras e marcas de articulação. Uma característica desta 

edição, que a distingue das demais, são as sugestões editoriais, um ensaio sobre o 

trabalho e as notas críticas minuciosas no final da edição. 

Por fim, a edição de 1985 de Charbonnier, da série 'Musique en main', 

publicado pela francesa Heugel. Nela, as sonatas são publicadas individualmente, 

com uma parte da viola da gamba na clave de contralto, mas não a parte da viola ou 

o do violoncelo. (CYR, 1989, P.110) 

 

Fontes encontradas 

Em minhas explorações pude ter acesso à partitura nas edições de Christian 

Friedrich Penzel, Hans Eppstein e Wilhelm Rust (esta última reproduzida no Anexo 

A), e de excertos no trabalho de Marinkovic (2006). (ver Referências das Partituras). 

 

Exemplos de interpretação / gravações 

De acordo com Cook (2006, p.11), um pesquisador da música enquanto 

performance, refletindo sobre o tema, diz que “a maneira mais óbvia de se estudar 

música enquanto performance é, simplesmente, estudar as performances que 

engrossam o legado das gravações”. 

Antes dele, em seu Ensaio Sobre a Maneira Correta de Tocar Teclado, C.P.E. 

Bach recomenda para melhorar a execução ao teclado, ser muito necessário ouvir 

tocar os mestres mais excelentes, pois na música há coisas que “só é possível 

aprender ouvindo”; e “ao ouvir boa música, o aluno adquire um gosto mais refinado” 

(BACH, 2009, p. 18). 

Seguindo estas orientações, procurei escutar como exemplo interpretativo as 

seguintes gravações, com distintas formações (ver Referências das gravações): 
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Gravação 1 – Com os intérpretes Anner Bylsma, violoncello piccolo e Bob van  

Asperen, órgão. 

Gravação 2 – Com os intérpretes Laurence Dreyfus, viola da gamba e Ketil  

Haugsand, cravo. 

Gravação 3 – Com os intérpretes Mischa Maisky, cello e Martha Argerich,  

piano. 

Gravação 4 – Com os intérpretes Stefano Canuti, fagote e Enrique Bagaria,  

piano (disponível apenas o 1º mov.). 

Gravação 5 – Com os intérpretes Sebastian Wittiber, flauta, José Luis Garcia  

Vegara, oboé, Ulrich Horn, violoncello e Flóra Fábri, cravo. 

Gravação 6 – Com os intérpretes Lorenzo Antinori, spinetta, Sara Tenaglia,  

faluta I e Gloria Giacomelli, flauta II. 

Apresentamos aqui seis gravações acessadas no Youtube (sites disponíveis 

nas Referências), sendo quatro com teclados (2 com piano, 1 com cravo e 1 com 

órgão) e dentre estas, duas com violoncelo, uma com viola da gamba e uma com 

fagote (disponível apenas o 1º movimento); as outras são apresentadas com o 

tratamento instrumental de um trio-sonata, sendo uma com flauta, oboé e contínuo 

(cello e cravo) e a outra com duas flautas e espineta. 

Escutando as seis gravações, percebi alguma variação nos tempos e tive a 

curiosidade de verificá-los aferindo-os com um metrônomo. 

Os tempos das gravações foram aferidos com um metrônomo digital (Zen-On 

Metrina Multi, Quartz Metronome) e apresentados na Tabela 1 – Relações 

metrônomicas das gravações, a seguir. 

 

  Tabela 1 – Relações metrônomicas das gravações 

Vivace   Adagio   Allegro 

Gravação 1   q = 92 – 95  q = 64 – 69  q. = 70 - 73 

Gravação 2   q = 84 – 89  q = 62 – 66  q. = 64 - 68 

Gravação 3   q = 84 – 92  q = 60 – 65  q. = 64 – 68 

Gravação 4   q = 91 – 94         -          -   
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Gravação 5   q = 90 – 91  q = 78 – 81   q. = 67 – 72 

Gravação 6   q = 90 – 91  q = 78 – 80  q. = 67 – 72 

Fonte: autoria própria 

 

Conclusão sobre as gravações 

Pela tabela observamos que todas as gravações apresentam uma pequena 

variação nos tempos entre si e dentro de cada movimento, resultado da agógica 

interna do texto musical – inerente à prática barroca e da liberdade de cada 

intérprete.  

Entretanto, vemos que as Gravações 5 e 6, que foram tratadas como trio-

sonatas em sua formação, apresentam menor variação para o Vivace; mas 

apresentam também o Adagio mais rápido; e finalmente, junto com a Gravação 1, o 

Allegro final também mais rápido. 

Excluindo as Gravacões 5 e 6, a Gravação 1, com violoncello piccolo e órgão, 

foi a que mais me atraiu por causa da sonoridade do conjunto. O som aveludado dos 

registros utilizados no órgão, em relação ao do cravo e do piano, e a diferença entre 

as tessituras agudo/grave revelou mais contraste em relação ao cello do que as 

outras, e a capacidade do órgão de prolongar o som torna, principalmente a melodia 

da mão direita, mais cantabile (e também os baixos no Adagio) e mais afim com o 

instrumento melódico solista. Na partitura há uma oitava de diferença entre a 

melodia da mão direita do teclado em relação à linha do instrumento solo. Sobretudo 

no Adagio, o ‘sentimento religioso’ é fortemente sugerido nesta versão. (SPITTA, 

apud MARINKOVIC, 2006, p. 21) O terceiro e último movimento é executado num 

tempo mais rápido do que as outras duas transmitindo uma sensação de ímpeto. 

A Gravação 2, a única que utilizou os instrumentos originais para a qual a 

sonata foi escrita, tem características fortemente barrocas. Juntamente com a 

Gravação 3, usa o tempo mais baixo para os três movimentos. 

A Gravação 3, cuja sonoridade dos instrumentos utilizados é a mais próxima da 

nossa apresentação, oferece os recursos dos instrumentos relativamente mais 

modernos e a concepção de dois artistas contemporâneos de alto nível.  
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A Gravação 4, com flauta, oboé e cravo, com intérpretes de alto nível e ativos 

em importantes orquestras europeias atuais, bem como a Gravação 6, cujos 

intérpretes são os mais jovens dentre todas as apresentadas, com duas flautas e 

espineta, oferecem um tratamento como se a obra fosse escrita originalmente em 

forma de trio-sonata. Na Gravação 4, feita num local acusticamente tratado, 

distingue-se nitidamente a sonoridade de cada instrumento, o que torna clara a 

textura tanto das vozes agudas quanto a do cello e do cravo realizando o contínuo. 

Também a articulação dos motivos non legato, legato e staccato e outros recursos 

sonoros são claramente percebidos na trama polifônica, ocorrendo simultaneamente 

ou não. Já na Gravação 6, um concerto realizado em 09 de maio de 2013 na 

Catedral de Amelia (TR) dentro do festival "Assis no Mundo - Projeto Homenagem a 

Umbria", percebemos uma reverberação excessiva causada pela acústica do 

ambiente o que  torna indistinto, por vezes, o som das flautas I e II, ou seja, das 

vozes superiores. Podemos perceber certo ruído de fundo como resultado da 

ressonância dos sons dos instrumentos. Entretanto é uma versão muito interessante 

pela sonoridade resultante. 

A Gravação 5, com fagote e piano, chama a atenção pela realização discreta 

do contínuo nos primeiros compassos do Vivace, utilização do recurso da dinâmica 

do piano e da rica ornamentação introduzida pelo pianista, e também pela fantástica 

execução do fagote. 

 

Sobre os tempos no barroco 

Na conclusão acima foi dito que todas as gravações apresentam uma pequena 

variação nos tempos entre si e dentro de cada movimento, resultado da agógica 

interna do texto musical – inerente à prática barroca e da liberdade de cada 

intérprete. No entanto, encontrar o espírito da obra é mais importante. Nas palavras 

de Cyr, 

Tempo implica uma estabilidade da batida, normalmente medida em 
batimentos por minuto.[�] Claro que, mesmo uma velocidade 
regular, entende-se relativa e afetada por menores flutuações de 
acordo com as demandas da música e da interpretação do artista. 
[...] O tempo é afetado por muitos fatores, como o tamanho e as 
características acústicas da sala, os instrumentos particulares a 
serem utilizados, o tamanho do conjunto, e até mesmo como se 
sente no momento. Assim, quando falamos de estabelecer um ritmo 
correto para uma peça, entende-se que uma determinada velocidade 
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permitirá pequenos ajustes de acordo com as circunstâncias de 
performances individuais (CYR, 1992, p. 29-30). 

Determinar o espírito apropriado de uma composição barroca é mais 
importante do que definir a sua velocidade, pois sem o primeiro, 
mesmo o tempo "correto" não irá levar à expressão apropriada de 
uma peça. Para esta decisão, a música em si normalmente fornece a 
maior parte das pistas necessárias sobre o espírito, nestes incluindo 
características tais como o compasso, texto, tonalidade, ritmo 
harmônico, a quantidade de dissonância, ornamentação, e às vezes 
os próprios valores das notas. Indicações de tempo são 
frequentemente ausentes, especialmente na música vocal, mas 
mesmo quando estão presentes devemos considerá-los juntamente 
com outros recursos musicais, a fim de chegar a um espírito e ritmo 
apropriado para uma peça(CYR, 1992, p. 36). 

 

Donington já havia colocado antes que 

É importante ser lembrado dessa maneira que a personalidade e o 
temperamento são variáveis legítimas. Nós nunca devemos assumir 
que só pode haver um caminho certo e autêntico: nunca houve e não 
é o caso agora. A flexibilidade é a essência da boa interpretação 
barroca. [...] Um dos aspectos mais surpreendentes, que dá a sua 
qualidade característica à música barroca, é a liberdade que ela 
concede ao intérprete em improvisar a maior parte da expressão 
enquanto acompanha, e até mesmo uma parte bastante substancial 
das notas. Nada é considerado totalmente fixo. Tudo é apenas muito 
aberto para o estado de espírito do momento. É possível ser 
inconsistente, rebelde, imaginativo e imprevisível, e se você estiver 
suficientemente em contato com o estilo de sua peça, nenhum dano 
(prejuízo) precisa vir dele, mas sim todo o gozo de uma liberdade 
espontânea dentro de limites. Não é de admirar que a música 
barroca apela fortemente para a nossa geração amante da liberdade. 
Grande parte da nossa própria música contemporânea persegue 
exatamente esta espontaneidade e na Música Barroca este 
ingrediente está contido nas próprias condições de sua performance 
autêntica. [...] No entanto, existe a responsabilidade anexada a essa 
liberdade. É necessário conhecer o estilo e respeitar as convenções 
que estabelecem os limites exteriores a ele. O segredo da 
musicalidade barroca é imaginação e fantasia dentro dos limites do 
estilo (DONINGTON, 1982, p. 5 - 6) 

Ainda Donington, ao comparar descrições barrocas sobre as indicações de 

tempo e estado de espírito (humor/ânimo), verifica as discrepâncias entre elas bem 

como nossas convenções modernas: 

(45) Joachim Quantz, Berlim, 1752: Tome o tempo ‘mais a partir do 
conteúdo da peça do que das palavras [que indicam o tempo]’; mas 
‘qualquer que seja a velocidade e demandas do Allegro, ele nunca 
deveria afastar-se de um movimento controlado e razoável (sensato, 
justo).’ 

(46) C.P.E. Bach, Berlim, 1753: ‘O tempo de uma peça, que é 
normalmente indicado por uma variedade de termos italianos 
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familiares, é derivado de seu humor geral em conjunto com as notas 
mais rápidas e passagens que ela inclui. A devida atenção a estas 
considerações irá impedir que um Allegro seja apressado e o Adagio 
seja arrastado.’ 

Leopold Mozart, (47) em 1756, incluiu os seguintes termos em ordem 
crescente de velocidade: Grave; Largo; adagio; Andante; Vivace; 
Allegretto; Allegro (‘o que de fato mostra um ritmo alegre, mas não 
apressado’); Presto e Allegro assai (‘muito pouco diferente’ um do 
outro); Prestissimo e Presto assai (‘quase o mesmo’). Mais uma vez 
ele insiste que o ritmo não pode ser descrito em palavras, mas ‘deve 
ser inferido a partir da própria música, e é isso que infalivelmente 
mostra a verdadeira qualidade de um músico. Cada peça melódica 
inclui uma frase, pelo menos, a partir da qual a variedade do tempo 
necessário para que a música possa ser claramente reconhecida. 
Esta frase, se outras considerações são levadas em conta, muitas 
vezes obriga que se toque em sua própria velocidade natural. Tenha 
isso em mente, mas também perceba que, para este tipo de intuição, 
experiência longa e fina sensibilidade são necessários. Quem vai 
contradizer-me se eu considerar isso como uma das mais altas 
realizações na arte da música?' (DONINGTON, 1982, p. 16). 

 

Considerações finais 

Diante de tantas gravações excelentes e variadas desta sonata, com 

instrumentos para a qual foi originalmente escrita e também na versão com outros 

distintos instrumentos, podemos concluir que realmente a música de Bach atinge a 

esses intérpretes – todos eles contemporâneos (gravações recentes) – que de 

alguma forma buscam executá-la de maneira historicamente informada. 

Espero que este artigo, através dos tópicos nele abordados, possa contribuir 

para uma compreensão mais abrangente da sonata para viola da gamba e cravo 

BWV 1029, de J. S. Bach, e, como consequência, numa interpretação da mesma 

com elementos historicamente informados sobre convenções e estilo da música 

Barroca. 
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ANEXO A 

 

Partitura 1 – edição de Wilhelm Rust, 1860 
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APÊNDICE C – Plano Pedagógico 2015.1 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE DEMÚSICA 
Salvador – Bahia  

 
 

PLANO DE CURSO  
 
01 IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: MUS B31 Piano Suplementar I 
PROFESSOR: Paulo Novais de Almeida 
CARGA HORÁRIA - TOTAL: 17 horas 
HORAS/DIA: 1h 
PERÍODO: 1 semestre letivo 
CONTATOS: pnovais@ufba.br 
 
02 APRESENTAÇÃO 

Piano Suplementar I é uma matéria obrigatória disponível no primeiro semestre do 
curso de graduação para todos os alunos do Curso de Música, exceto para os 
matriculados no curso de Instrumento – Piano. 
 
03 JUSTIFICATIVA 

Essa disciplina obrigatória justifica-se no início do curso de graduação por 
proporcionar os conhecimentos necessários do instrumento harmônico piano, 
servindo de base para os demais componentes curriculares.  
 
04 EMENTA 

Componente Curricular – MUS B31 – PIANO SUPLEMENTAR I 
Carga Horária – Total: 17 horas 
 
1º de quatro semestres de iniciação musical ao teclado. Concentração no 
desenvolvimento de habilidades pianísticas nas áreas de repertório, técnica, leitura, 
improvisação, harmonização e transposição. Reforço da compreensão de conceitos 
teóricos. 
 
05 OBJETIVO GERAL  

Desenvolver habilidades específicas referentes ao instrumento harmônico piano. 
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06 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

07 CONTEÚDOS 

Conhecer os conceitos básicos do 
aparelho pianístico.  

Aparelho pianístico: postura, posição 
do braço, antebraço e mão no 
teclado;  

Familiarizar-se com a topografia do 
piano. Desenvolver visão gráfica do 
teclado. Aprender a localizar 
fisicamente no teclado do piano, as 
notas das linhas das claves de sol e 
fa. 

Observação da disposição das teclas 
brancas e pretas. Visualização, no 
teclado do piano, das notas das linhas 
das claves de sol e fa. 

Aprender a ordem e o número dos 
dedos, e sua posição relativa no 
teclado. 

Os números e a ordem dos dedos 
usados no piano e suas 
possibilidades de posições relativas.  

Trabalhar a forma da mão e a 
independência dos dedos. Dar a 
noção da altura do pulso e altura dos 
dedos antes de baixar a tecla. 

Exercícios, a princípio em mãos 
separadas, com cada dedo 
individualmente, aumentando e 
diminuindo a velocidade 
proporcionalmente. ‘Posição Chopin.’ 

Trabalhar a sequencia dos dedos, por 
graus conjuntos. 

Exercícios diatônicos sequenciais 
utilizando os dedos 1 a 3 , depois 1 a 
4 e 1 a 5  

Executar uma partitura com exercícios 
básicos para os dedos.  

Ainda em mãos separadas, exercícios 
para os cinco dedos nas teclas 
brancas.  

Estudar a composição do dedilhado 
básico para escalas. Exercitar o 
deslocamento do braço. 

Exercícios de deslocamento lateral do 
braço enquanto toca uma escala, 
seguindo o padrão de dedilhado 
básico da escala de Si Maior. 

Encadear acordes de progressão I 
para IV e I para V, etc., segundo as 
regras da harmonia tradicional. 
Introduzir princípios de improvisação. 

Exercícios com acordes cadenciais 
para a mão esquerda e improvisação 
melódica para a mão direita. 
 

Trabalhar ritmos distintos para 
acompanhamento de uma melodia. 

Sequencia de acordes I-IV, I-V, IV-V, 
eventualmente II e V7, em compassos 
e ritmos variados. Criação de 
melodias com notas do acorde, 
passagem, bordadura, etc. 

Executar os exercícios de 
improvisação anteriores em outras 
tonalidades. 

Exercícios de improvisação em 
diferentes tonalidades. 

Trabalhar a leitura de uma partitura de 
música. 

Leitura e análise de uma partitura de 
música de textura e forma simples, de 
preferencia conhecida do aluno.  

 Improvisar e criar novas músicas. 
 

Criação de músicas a partir dos 
conhecimentos aprendidos. 
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08 PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

As aulas expositivas dialógicas serão ministradas tutorialmente e baseadas nas 
orientações expostas nos livros: The Art of Piano Playing: a scientific approach, de 
George Kochevitsky (1967), Teoria da Aprendizagem Pianística de Kaplan (2008), 
Piano technique de Gieseking e Leimer (1972), El Arte del Piano deNeuhaus(1987), 
Ensino moderno de piano de Sá Pereira (1964) e outros. Inicialmente serão 
realizados exercícios básicos progressivos de técnica pianística. Em seguida serão 
introduzidas peças do repertório de nível inicial, de estilos variados: folclórico, 
erudito, popular. 
 
09 RECURSOS 

Sala com isolamento acústico e pelo menos um piano em condições apropriadas, 
isto é, todas as teclas e pedais funcionando adequadamente e completamente 
afinado. Dado a nossas condições climáticas, um ventilador ou ar condicionado. 
Eventualmente será utilizado um aparelho de som e um computador. 
 
10 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

No final do primeiro semestre será aplicada uma avaliação prática, se possível uma 
audição onde os alunos terão a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido 
durante o semestre. Também serão levadas em conta a frequência mínima de 75% 
de presença estipulada na LDB 9.394/96 e a participação efetiva em todas as 
atividades desenvolvidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador, 11 de agosto de 2015 
 
 
 
 
 
____________________________     _____________________________ 

Coordenador do Curso   Professor do componente curricular 
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APÊNDICE D – Plano Pedagógico 2015.2 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
ESCOLA DE DEMÚSICA 

Salvador – Bahia  
 
 

PLANO DE CURSO  
 
01 IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: MUS B32 Piano Suplementar II 
PROFESSOR: Paulo Novais de Almeida 
CARGA HORÁRIA - TOTAL: 17 horas 
HORAS/DIA: 1h 
PERÍODO: 1 semestre letivo 
CONTATOS: pnovais@ufba.br 
 
02 APRESENTAÇÃO 

Piano Suplementar II é uma matéria obrigatória disponível no segundo semestre do 
curso de graduação para todos os alunos do Curso de Música, exceto para os 
matriculados no curso de Instrumento – Piano. 
 
03 JUSTIFICATIVA 

Essa disciplina obrigatória justifica-se no segundo semestre do curso de graduação 
por proporcionar a continuação dos conhecimentos necessários do instrumento 
harmônico piano, servindo de base para os demais componentes curriculares.  
 
04 EMENTA 

Componente Curricular – MUS B32 – PIANO SUPLEMENTAR II 
Carga Horária – Total: 17 horas 
 
2º de quatro semestres de iniciação musical ao teclado. Concentração no 
desenvolvimento de habilidades pianísticas nas áreas de repertório, técnica, leitura, 
improvisação, harmonização e transposição. Reforço da compreensão de conceitos 
teóricos. 
 
 
05 OBJETIVO GERAL  

Desenvolver habilidades específicas referentes ao instrumento harmônico piano. 
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06 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

07 CONTEÚDOS 

Aprimorar as habilidades básicas da 
técnica pianística.  

Aparelho pianístico: postura, posição 
do braço, antebraço e mão no 
teclado. Exercícios básicos da técnica 
pianística.  

Desenvolver visão gráfica do teclado.  Observação da disposição das teclas 
brancas e pretas. Visualização, no 
teclado do piano, das notas das linhas 
das claves de sol e fa. 

Continuar a trabalhar a forma da mão 
e a independência dos dedos, da 
flexibilidade do pulso e independência 
dos dedos. 

Exercícios, em mãos separadas e 
depois mãos juntas, com cada dedo 
individualmente, aumentando e 
diminuindo a velocidade 
proporcionalmente. 

Executar uma partitura com exercícios 
básicos para os dedos.  

Exercícios para os cinco dedos nas 
teclas brancas.  

Desenvolver o estudo do dedilhado 
básico para diversas escalas. 
Exercitar o deslocamento do braço. 

Exercícios de deslocamento lateral do 
braço enquanto toca uma escala, 
seguindo o padrão de dedilhado 
básico das várias escalas. 

Encadear acordes do campo 
harmônico maior e menor em várias 
progressões, segundo as regras da 
harmonia tradicional. Introduzir 
princípios de improvisação. 

Exercícios com acordes cadenciais 
para a mão esquerda e improvisação 
melódica para a mão direita. 
 

Trabalhar ritmos distintos para 
acompanhamento de uma melodia. 

Sequências variadas de acordes em 
compassos e ritmos distintos. Criação 
de melodias com notas do acorde, 
passagem, bordadura, etc. 

Transpor os exercícios de 
improvisação anteriores em outras 
tonalidades. 

Exercícios de improvisação em 
diferentes tonalidades. 

Trabalhar a leitura de uma partitura de 
música. 

Leitura e análise de uma partitura de 
música de estilo variado. 

 Improvisar e criar novas músicas. 
 

Criação de músicas a partir dos 
conhecimentos aprendidos. 

 
 
08 PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

As aulas expositivas dialógicas serão ministradas tutorialmente e baseadas nas 
orientações expostas nos livros:The Art of Piano Playing: a scientific approach, de 
George Kochevitsky (1967), Teoria da Aprendizagem Pianística de Kaplan(2008), 
Piano technique de Gieseking e Leimer (1972), El Arte del Piano deNeuhaus(1987), 
Ensino moderno de piano de Sá Pereira (1964) e outros.Inicialmente serão 
realizados exercícios básicos progressivos de técnica pianística. Em seguida serão 
introduzidas peças do repertório de estilos variados: folclórico, erudito, popular. 
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09 RECURSOS 

Sala com isolamento acústico e pelo menos um piano em condições apropriadas, 
isto é, todas as teclas e pedais funcionando adequadamente e completamente 
afinado. Dado a nossas condições climáticas, um ventilador ou ar condicionado. 
Eventualmente será utilizado um aparelho de som e um computador. 
 
10 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

No final do segundo semestre será aplicada uma avaliação prática, uma audição 
onde os alunos terão a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido durante 
o semestre. Também serão levadas em conta a frequência mínima de 75% de 
presença estipulada na LDB 9.394/96 e a participação efetiva em todas as 
atividades desenvolvidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador, 12 de dezembro de 2015 
 
 
 
 
 
____________________________     _____________________________ 

Coordenador do Curso   Professor do componente curricular 
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APÊNDICE E – DVD DO RECITAL-PALESTRA: O CONTRAPONTO E O PIANO NA 
MÚSICA PARA TECLADO DE J. S. BACH 

Realizado no dia11 de maio e 15 de julho de 2016 no Auditório da Escola de Música 

da UFBA. 
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ANEXO A - Relatório da Disciplina MUS 48 - Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 
2015.1 
 
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS  
 
Aluno: Paulo Novais de Almeida    Matrícula: 215115578 
Área: Criação Musical/ Interpretação   Ingresso 2015.1 
 

Código Nome da prática 
MUS D 48 Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 
Orientador da Prática: Professora Dra. Ekaterina Konopleva  
 

Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática: Prática como Intérprete ao Piano na Escola de Música da UFBA 

2) Carga Horária Total: 232h  

3) Período de Realização: 02/03 a 30/11 de 2015  

4) Locais de Realização: Escola de Música da UFBA 

5) Detalhamento das Atividades:  
a) Levantamento das informações bibliográficas sobre o tema escolhido – estudo e tradução 
do livro "The Art of Piano Playing" de George Kochevitsky – 10h 

b) Tradução do livro de G. Kochevitsky "The Art of Piano Playing" – 160h 

c) Revisão técnica da tradução do livro de G. Kochevitsky "The Art of Piano Playing" – 32h 

d) Elaboração do 1º artigoacadêmico, sobre o livro de G. Kochevitsky "The Art of Piano 
Playing" – 30h 
 

Carga Horária Total – 232h 

 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática:  
a) Realizar os estudos referentes aos aspectos de técnica e a interpretação ao piano; 

b) Realizar a tradução do livro de G. Kochevitsky "The Art of Piano Playing" 

c) Realizar a revisão técnica da tradução do livro de G. Kochevitsky "The Art of Piano 
Playing" 

d) Escrever o 1º artigo acadêmico 

7) Eventuais produtos Resultantes da Prática: 
Tradução do livro de Kochevitsky "The Art of Piano Playing" 

Artigo acadêmico 1 

8) Orientação:  
18 encontros presenciais semanais de 2 h 
Carga Horária Total de Orientação - 36h 
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ANEXO B - Relatório da Disciplina MUS 48 - Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 
2015.2 
 
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS  
 
Aluno: Paulo Novais de Almeida    Matrícula: 215115578 
Área: Criação Musical/ Interpretação   Ingresso 2015.1 
 

Código Nome da prática 
MUS D 48 Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 
Orientador da Prática: Professora Dra. Ekaterina Konopleva  
 

Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática: Prática como Intérprete ao Piano na Escola de Música da UFBA 

2) Carga Horária Total: 232h  

3) Período de Realização: 11/01/2016 a 04/06/2016 

4) Locais de Realização: Escola de Música da UFBA 

5) Detalhamento das Atividades:  
a) Levantamento de informações bibliográficas sobre o tema escolhido – estudo e tradução 
do livro "The Art of Piano Playing" de George Kochevitsky – 10h  

b) Tradução do livro de G. Kochevitsky – 160h 

c) Revisão técnica da tradução do livro de G. Kochevitsky – 32h 

d) Elaboração do artigo 2º acadêmico  
Carga Horária Total – 232h 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática:  
a) Realizar os estudos referentes aos aspectos de técnica e a interpretação ao piano; 

b) Realizar a tradução do livro de G. Kochevitsky "The Art of Piano Playing" 

c) Realizar a revisão técnica da tradução do livro de G. Kochevitsky "The Art of Piano 
Playing" 

d) Escrever o 2º artigo acadêmico 

7) Eventuais produtos Resultantes da Prática: 
Tradução do livro de Kochevitsky "The Art of Piano Playing" 

Artigo acadêmico 2 

8) Orientação:  
18 encontros presenciais semanais de 2h 
Carga Horária Total de Orientação - 36h 
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ANEXO C - Relatório da Disciplina MUSD 53 - Preparação de Recital /Concerto Solístico 
2015.1 
 
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS  
 
Aluno: Paulo Novais de Almeida    Matrícula: 215115578 
Área: Criação Musical/ Interpretação   Ingresso 2015.1 
 

Código Nome da prática 
MUS D 53 Preparação de Recital /Concerto Solístico 

 
Orientador da Prática: Professora Dra. Ekaterina Konopleva  
 

Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática: Prática como recitalista na Escola de Música da UFBA 

2) Carga Horária Total: 131h  

3) Período de Realização: 02/03 a 30/11 de 2015 

4) Local de Realização: Escola de música da UFBA 

5) Detalhamento das Atividades:  
a) Levantamento de informações auxiliares sobre os temas escolhidos: A polifonia ao piano 
segundo Sá Pereira e Kochevitsky eO contraponto e o piano em obras de Bach – (30h) 

b) Elaboração da apresentação oral e visual (parte teórica) do recital palestra. O 
CONTRAPONTO E O PIANO EM OBRAS DE BACH – (30h) 

c) Preparação parcial do repertório escolhido – (50h) 

J. S. Bach – Invenção a 2 vozes:  
    em Mi Maior BWV 777  
    em Fá Menor BWV 780 
 
  – Cravo Bem Temperado, livro I: 
    Preludio e Fuga nº VI, em Ré Menor BWV 851 
Carga Horária Total - 80h 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática:  
a) Realizar estudo individual do repertório proposto 

b) Apresentar a parte teórica e prática do Recital-Palestra 

7) Eventuais produtos Resultantes da Prática: 
Gravação do Recital - Palestra 

8) Orientação:  
18 encontros presenciais semanais de 1h 
Carga Horária Total de Orientação – 18h 
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ANEXO D - Relatório da Disciplina MUSD 53 - Preparação de Recital /Concerto Solístico 
2015.2. 
 
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS  
 
Aluno: Paulo Novais de Almeida    Matrícula: 215115578 
Área: Criação Musical/ Interpretação   Ingresso 2015.1 
 

Código Nome da prática 
MUS D 53 Preparação de Recital /Concerto Solístico 

 
Orientador da Prática: Professora Dra. Ekaterina Konopleva  
 

Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática: Prática como recitalista na Escola de Música da UFBA 

2) Carga Horária Total: 131h  

3) Período de Realização: 08/03 a 11/07 de 2015 

4) Local de Realização: Escola de música da UFBA 

5) Detalhamento das Atividades:  
a) Levantamento de informações auxiliares sobre o tema escolhido: O CONTRAPONTO E O 
PIANO EM OBRAS DE BACH (30h) 
b) Elaboração da apresentação oral e visual (parte teórica) do Recital Palestra. (30h) 
c) Preparação integral do repertório escolhido: (50h) 
J. S. Bach – Invenção a 2 vozes:  
    em Mi Maior BWV 777  
    em Fá Menor BWV 780 
 
  – Cravo Bem Temperado, livro I: 
    Preludio e Fuga nº VI, em Ré Menor BWV 851 
    Preludio e Fuga nº IX, em Mi Maior BWV 854 
    Preludio e Fuga nº XXI, em Si bemol Maior BWV 866 
 
  – Suite Francesa: nº 2, em Dó Menor, BWV 813 

d) Ensaios no local de apresentação: Auditório da EMUSUFBA – (4h) 
e) Apresentação do Recital palestra: O CONTRAPONTO E O PIANO EM OBRAS DE 
BACH. Escola de Música da UFBA,11 de maio de 2016 – 3h 
Carga Horária Total - 117h 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática:  
a) Realizar estudo individual do repertório proposto 

b) Apresentar Recital-Palestra sobre o tema 

7) Eventuais produtos Resultantes da Prática:  
Gravação do Recital – Palestra, em 11 de maio de 2016 

8) Orientação:  
18 encontros presenciais semanais de 1h 
Carga Horária Total de Orientação - 18h 
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ANEXO E - Relatório da Disciplina MUS D 57 - Prática Docente em Ensino Individual 
Instrumental/Vocal 2015.1  
 
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS  
 
Aluno: Paulo Novais de Almeida    Matrícula: 215115578 
Área: Criação Musical/ Interpretação   Ingresso 2015.1 
 

Código Nome da prática 
MUS D 57 Prática Docente em Ensino Individual Instrumental/Vocal 

 
Orientador da Prática: Professora Dra. Ekaterina Konopleva  
 

Descrição da Prática 
 

1) Título da Prática: Prática como professor de piano na Escola DE Música da UFBA 

2) Carga Horária Total: 145h  

3) Período de Realização: 02/03 a 30/11 de 2015  

4) Locais de Realização: Escola de música da UFBA 

5) Detalhamento das Atividades:  
a) Estudos bibliográficos referentes às ideias pedagógicas apresentadas nos trabalhos de: 
Kochevitsky, Sá Pereira, Neuhaus, Gieseking,entre outros (30h). 

b) Elaboração do Plano Pedagógico do Componente Curricular Piano Suplementar I a ser 
aplicado no Curso de Graduação da Escola de Música da UFBA (30h) 

c) Aplicação do Plano Pedagógico no Componente Curricular Piano Suplementar I (85h) 
Carga Horária Total – 145h 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática:  
a) Realizar estudo dos princípios pedagógicos expostos nos trabalhos de: Kochevitsky, Sa-
Pereira, Neuhaus, Gieseking etc. 

b) Construir e aplicar um Plano Pedagógico do Componente Curricular Piano Suplementar I 

7) Eventuais produtos Resultantes da Prática  
Plano Pedagógico do Componente Curricular Piano Suplementar I; 

8) Orientação:  
18 encontros presenciais semanais de 1 h 
Carga Horária Total de Orientação -  18h 
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ANEXO F - Relatório da Disciplina MUS D 57 - Prática Docente em Ensino Individual 
Instrumental/Vocal 2015.2 

 
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS  
 
Aluno: Paulo Novais de Almeida    Matrícula: 215115578 
Área: Criação Musical/ Interpretação   Ingresso 2015.1 
 

Código Nome da prática 
MUS D 57 Prática Docente em Ensino Individual Instrumental /Vocal 

 
Orientador da Prática: Professora Dra. Ekaterina Konopleva  
 

Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática: Prática como Professor de Piano na EMUS - UFBA 

2) Carga Horária Total: 145h  

3) Período de Realização: 11/01/2016 a 04/06/2016  

4) Locais de Realização: Escola de Música da UFBA 

5) Detalhamento das Atividades:  
a) Estudos bibliográficos referentes às ideias pedagógicas apresentadas nos trabalhos de: 
Kochevitsky, Sá Pereira, Neuhaus, Gieseking, entre outros. (30h) 

b) Elaboração do Plano Pedagógico do Componente Curricular Piano Suplementar II a ser 
aplicado no Curso de Graduação da Escola de Música da UFBA (30h) 

c) Aplicação do Plano Pedagógico no Componente Curricular Piano Suplementar II (85h) 

d) Preparação do Recital dos alunos  
Carga Horária Total – 145h 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática:  
a) Realizar estudo dos princípios pedagógicos expostos nos trabalhos de: Kochevitsky, Sa-
Pereira, Neuhaus, Gieseking, etc. 

b) Construir um plano pedagógico a ser aplicado no componente curricular Piano 
Suplementar II 

c) Realizar Recital com participação dos alunos de Piano Suplementar II no Auditório da 
EMUS em 18 de maio de 2016. 

7) Eventuais produtos Resultantes da Prática  
a) Plano Pedagógico do Curso  

b) Recital dos alunos do componente curricular PS II, em 18/05 

8) Orientação:  
18 encontros presenciais semanais de 1h 
Carga Horária Total de Orientação – 18h 


