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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na revisão de literatura, foram selecionadas estratégias de memorização e 

organizadas em um plano geral de estudos que foi aplicado por este pesquisador no processo 

de preparação para a performance da Fuga BWV 997 de J. S. Bach, com o objetivo de 

verificar a eficiência e funcionalidade de tais estratégias na performance violonística. O plano 

foi organizado em quatro estágios distintos do processo com número limitado de sessões de 

estudo que foram divididos entre as estratégias respectivas a cada estágio. Como meio de 

controle desse planejamento, foi elaborado um memorial de estudos no qual constam estágio, 

número da sessão de estudos, tempo de duração, etapa, objetivo (estratégia) e o resultado 

alcançado. 

Partindo da proposta de planejamento foram estruturadas etapas que se iniciaram com 

o reconhecimento do material musical apresentado através da análise da partitura e que 

tiveram como base o reconhecimento do estilo e da forma composicional em que obra foi 

composta. Este procedimento se revelou uma ferramenta indispensável no processo de 

memorização contribuindo de forma efetiva para o entendimento da obra que possibilitou a 

organização de seu mapa estrutural e gerou referências para a demarcação dos guias de 

execução estruturais e interpretativos e dos pontos de referência. 

Com a realização das primeiras leituras da obra em andamento lento e voltando a 

atenção para o estabelecimento da digitação de ambas as mãos, constatamos ser este um 

procedimento de suma importância nas próximas etapas do processo, visto que, a digitação 

exerce função básica para a obtenção do fluxo musical e que concebida racionalmente 

possibilita alcançar bons resultados quanto a expressividade e qualidade de execução da 

articulação escolhida. O estabelecimento da digitação e seu exercício também proporciona o 

início do enraizamento dos procedimentos cinestésicos ainda nas primeiras leituras. 

O estabelecimento de guias de execução e seu exercício através de estratégias que vão 

desde estudos mentais até a execução ao instrumento de vozes isoladas, geram segurança e 

suporte para o performer. Os guias de execução são importantes em todos os estágios do 

processo de memorização, podendo gerar uma grande quantidade de pistas que auxiliaram 

tanto no processo de percepção, enraizamento, manutenção quanto na recordação. No entanto, 

o performer deve selecionar os guias de execução possíveis de serem atendidos durante a 

performance, evitando assim, colapsos durante a execução por excesso de informações. 
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