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IntroduçãoIntrodução

Para iniciar a leitura de um repertório para qualquer instrumento
musical é necessário uma preparação estratégica para o estudo.
Neste trabalho utilizaremos guias estruturais como ferramenta
potencial na preparação de obras contrapontísticas para órgão.

ObjetivoObjetivo

Investigar as potencialidades e limitações de guias estruturais como
ferramenta de resolução na prática de estudantes de Órgão.

JustificativaJustificativa

Esta pesquisa justifica-se na medida em que apresentaremos vários 
tipos de guias a serem estudados no início do estudo de uma obra, 
sendo alguns inéditos. 

MetodologiaMetodologia

• Seleção da peça a ser estudada;

• Seleção de três estudantes/participantes;

• Formulação de guias de vários tipos a serem utilizados pelos
estudantes, baseados nos trechos difíceis das obras;

• Aplicação e análise de questionário;

• Resultados.

RepertórioRepertório

• Elevação (Elevation) - Léon Böellmann (1862-1897)

• Minueto (2º mov.) da Suite Gothique - Léon Böellmann

• Partita sobre um Tema Coral Finlandês - Günter Raphael (1903-
1960)

ProcedimentoProcedimento

Cada participante recebeu guias de estudo (melódicos, técnicos e
contrapontísticos) formulados pela bolsista para os pontos de maior
dificuldade. Esses foram estudados durante 3 semanas, juntamente
com seu estudo particular das obras. Após 2 meses, cada
estudante responderam a um questionário avaliando o uso dos
guias.

TipoTipo dede guiasguias dede estudoestudo:: melódicos,melódicos, técnicostécnicos ee
contrapontísticoscontrapontísticos

Guia melódico: Minueto (2º mov.), Suite Gothique – Léon
Böellmann (1862-1897)
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Guia técnico: escuta contrapontística – Partita sobre um 
Tema Coral Filandês – Günter Raphael (1903-1960)

ResultadosResultados

A maioria dos estudantes de órgão já está acostumada a estudar
cada parte separada (mão direita, mão esquerda e pedal). O
propósito desta pesquisa foi introduzir alguns guias novos, sendo
esses: (1) guias de escuta contrapontística, com a utilização de
dois manuais e registros distintos para duas vozes
simultaneamente e, (2) tocar a parte do pedal com a mão
esquerda e a voz do tenor com a mão direita. Os resultados do
Questionário indicam que esses guias, assim como outros guias
apresentados (melódicos, técnicos e contrapontísticos) mostraram-
se eficientes para acelerar o processo de aprendizagem das obras
propostas.

Guia contrapontístico: Elevação (Elevation) – Léon 
Böellmann (1862-1897)


