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• TESE (título final): For a ‘Dramaturgy of the Piano Recital’ – an investigation of interdisciplinary 

strategies for live classical piano performances [Por uma dramaturgia do recital de piano: uma 

investigação de estratégias interdisciplinares para performances de piano clássico]. 

 

• ABSTRACT (texto original integrante da tese) 

This research investigates interdisciplinary strategies for live classical piano performances. The questions which 
initiated this research emerged from my practice as a classical pianist, and they are concerned, in particular, 
with the space of the performance, the formalities of the concert etiquette, and the format of the presentations 
themselves. Although the conventions of the concert hall and the respective idea of music alone have been 
widely established since the mid-nineteenth century, the understanding of music as an intrinsically multimedia 
experience has been increasingly explored in contemporary academic and artistic works. This research aims to 
contribute to this context by exploring the idea of dramaturgy in the development of interdisciplinary piano 
performances as comprehensive art works, and by offering alternative ways to engage audiences in classical 
music performances. To this end, experimental piano performances have been devised to investigate the topics: 
(1) interdisciplinary dialogues within musical performances; (2) alternative strategies for the space of the 
performance and for the engagement of audiences; (3) application of concepts of dramaturgy and narrative to 
interdisciplinary piano performance. Theoretical and practical works in the fields of music performance, theatre 
and dance have been examined in order to contextualise this study. Findings have been drawn from a reflection-
in-action process, which was supported by audience feedback and included considerations on my experience as 
author and performer, and discussions on the literature review. The outcome of this research shows that 
interdisciplinary works can demonstrate innovative strategies, introducing new audiences to classical music - to 
contemporary classical repertoires in particular - and offering fresher ways of engagement to experienced 
spectators. Ultimately, this research contribution to the classical music field consists of offering new insights 
for the format of live music performances, new parameters for the classical pianist’s practice, and the 
introduction of the concept of an artform recital.  
 

• RESUMO (tradução do texto original em inglês, pela autora) 

Esta pesquisa investiga estratégias interdisciplinares para performances de piano ao vivo. As questões que 
originaram essa pesquisa emergiram da minha prática como pianista recitalista, e dizem respeito, em particular, 
ao espaço da performance, as formalidades de etiqueta de comportamento em concertos e o formato das 
apresentações em si. Apesar das convenções da sala de concerto e da ideia de música absoluta terem sido 
largamente estabelecidas desde meados do século XIX, o conceito de música como uma experiência 
intrínsicamente multimodal tem sido crescentemente explorada em obras contemporâneas acadêmicas e 
artísticas. Esta pesquisa almeja contribuir para esse contexto ao explorar a ideia de dramaturgia no 
desenvolvimento de performances pianísticas interdisciplinares como uma forma de arte abrangente, e ao 
oferecer maneiras alternativas para o engajamento de públicos em performances de música de concerto. Para 
tal, performances experimentais de piano foram desenvolvidas para investigar os tópicos: (1) diálogos 
interdisciplinares envolvendo performance pianística; (2) estratégias alternativas para o espaço da performance 
e para o engajamento de públicos; (3) aplicação de conceitos de dramaturgia e narrativa em apresentações 
pianísticas interdisciplinares. Obras teóricas e práticas nos campos de performance musical, teatro e dança são 
examinadas para contextualizar esse estudo. Conclusões são obtidas através de um processo de reflexão-em-
ação, o qual é informado por respostas do público e incluem considerações sobre a minha experiência como 
autora e artista-executante, além de discussões amparadas pela revisão de literatura. Os resultados dessa 
pesquisa demonstram que obras interdisciplinares podem compreender estratégias inovadoras, introduzindo 
música de concerto para novas plateias – música do repertório contemporâneo em particular – e oferecendo 
novas formas de engajamento para ouvintes mais experientes. Por fim, a contribuição desta pesquisa para o 
campo da música de concerto consiste em oferecer novas ideias para o formato de performances musicais ao 
vivo, novos parâmetros para a prática pianística, e a introdução do conceito original do recital como uma forma 
artística em si. 
Texto completo da tese disponível na biblioteca da Oxford Brookes University sob referência: 



Decoté Rodrigues, Késia, and Oxford Brookes University. 2017. “For a 'Dramaturgy of the Piano 
Recital': An Investigation of Interdisciplinary Strategies for Live Classical Piano Performances.” 
Dissertation, Oxford Brookes University. 

 

e em versão digital no repositório da Oxford Brookes University, no endereço eletrônico: 

https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/6e5a7656-4f19-4b81-bed9-84906bd6657b/1/ 

 

Banca examinadora:  

Dr John Dack (Examinador externo - Middlesex University London) 

Dr Stephen Cornford (Examinador interno – Oxford Brookes University) 

 

 

 

 

• DETALHAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa investigou estratégias interdisciplinares para o recital de piano, com objetivo de oferecer formas 

alternativas para o engajamento de plateias em performances de música de concerto. O objetivo final deste 

estudo consistiu em desenvolver uma dramaturgia para recitais de piano, isto é, de promover a compreensão de 

processos criativos que possam fundamentar o entrelaçamento de elementos em recitais de piano que incluam 

elementos interdisciplinares, de modo que a obra seja apresentada e apreendida de modo coeso, como uma 

unidade. 

 

A proposta de pesquisa submetida no início deste processo apresentou os seguintes objetivos principais e 

específicos: 

 

Objetivos Principais 

- Criação de um espetáculo interdisciplinar original, propondo a interpretação de obras do repertório erudito ao 

piano como veículo base para diálogo com outras expressões artísticas, em uma estrutura inspirada em um 

pensamento dramatúrgico; 

 

- Produção de bibliografia acadêmica em forma de tese e artigos, com fim de compartilhar o conhecimento 

obtido com a comunidade artística e acadêmica brasileira e internacional; 

 

- Investigar e produzir novas estratégias para o campo da performance ao vivo da música de concerto, 

buscando, de forma singular, otimizar a experiência do público presente nos concertos de música erudita, 

também visando o alcance de novas plateias. 

Objetivos Específicos 



- Explorar diálogos entre o texto musical e artes visuais, integrados ainda na fase de concepção de um evento de 

performance musical; 

 

- Pesquisar elementos do discurso dramatúrgico e investigar a apropriação desses no campo da performance 

musical, visando utilizá-los como ferramenta para o desenvolvimento de projetos musicais de caráter artístico 

total; 

 

- Trazer novas propostas para o público no que tange a apreciação de música erudita ao vivo, proporcionando 

possibilidades diferenciadas de imersão no universo das obras; 

 

- Buscar incrementar a produção de eventos artísticos multi e interdisciplinares no Brasil, desta forma 

ampliando as oportunidades para atuação do artista/musicista brasileiro. 

 

Tais objetivos mantiveram-se como base por todo o desenvolvimento desta pesquisa. As questões chaves, 

porém, foram refinadas e reformuladas com fim de direcionar este estudo mais acuradamente: 

 

1. Seria possível enriquecer o engajamento do público com música de concerto através do diálogo entre 

elementos de outras disciplinas artísticas e performance musical? 

2. Como poderíamos oferecer formas alternativas para a experiência de escuta musical para plateias 

contemporâneas? 

3. Quais estratégias poderiam ser exploradas para desenvolvimento do recital de piano em uma 

experiência artística mais abrangente e fisicamente imersiva? 

 

 

Principais etapas 

 

- Etapas acadêmicas 

1. Registration [Registro da Pesquisa], fevereiro de 2015: Seguindo o regulamento da universidade, eu realizei 

o processo de registro da proposta de pesquisa no período entre o terceiro e o sexto mês do primeiro ano de 

estudos. Este processo é requerido para averiguação que: a qualificação da candidata é satisfatória, o plano de 

estudos é viável, a equipe de supervisão foi selecionada adequadamente, e que a universidade poderá suprir a 

candidata com a infra-estrutura necessária para realização da pesquisa. O processo de registro de pesquisa se dá 

através de submissão de formulário ao sub-comitê de pesquisa da universidade, o qual inclui plano de estudos 

revisado como resultado das primeiras investigações do estágio inicial do curso. O meu formulário de registro 

foi submetido em 18/02/2015 e foi aprovado em sua primeira versão. 

2. MPhil – PhD Transfer [Transferência de níveis MPhil para PhD], maio de 2016: Segundo o regulamento da 

universidade, no 18º mês do curso eu iniciei o processo de transferência do status de curso MPhil para PhD. O 



processo inclui submissão de relatório da pesquisa, plano de estudos para o próximo período, entrevista com os 

orientadores e apresentação oral do relatório em seminário de pesquisa. Em 06/05/2016 o meu processo de 

transferência foi oficialmente aprovado pelo comitê de Humanidades, Meio Ambiente e Ciências Sociais 

(HESS) da universidade. 

 

3. Início do processo de examinação da tese, com apresentação do trabalho prático final, como requerimento do 

processo de pesquisa prática [practice-based research]: junho de 2017. 

Título do Projeto Prático Final: myths & visions – a piano (& body) performance.  

O meu projeto final de curso consistiu em um espetáculo solo interdisciplinar combinando performance 

pianística e dança. Esse projeto foi apresentado para examinadores, público acadêmico e público 

externo nos dias 21, 22 e 23/06/2017, no Drama Studio da Oxford Brookes University.  

 

4. Submissão da tese – 03 de outubro de 2017 

 

5. Exame de defesa viva voce – dezembro de 2017 

A defesa da tese (exame Viva voce) foi realizada em 13/12/2018, em sala de examinação da Oxford 

Brookes University. A tese foi aprovada com a necessidade de pequenas correções (minor corrections).  

 

6. Entrega da tese com as correções requeridas – abril de 2018 

A versão corrigida da tese foi enviada ao examinador interno, Dr. Stephen Cornford, para reavaliação 

no dia 11/04/2018, seguindo o prazo estabelecido pelo sub-comitê de Humanidades, Meio-ambiente e 

Ciências Sociais da universidade, e conforme planejado no cronograma enviado ao CNPq. 

 

7. Conferimento do título de Doctor of Philosophy – maio de 2018 

Mediante a aprovação final das correções pelo examinador interno, a versão final da tese, incluindo 

portfolio de trabalhos, foi depositada na biblioteca, e o título de Doctor of Philosophy foi conferido no 

dia 22/05/2018. 

 

 

- Etapas do desenvolvimento da pesquisa  

Ano 1, 2014/2015  

Os estágios iniciais da pesquisa foram dedicados à revisão de literatura, focando em estudos sobre arte e 

política, sociologia do espetáculo musical, experiências multimodais de apreciação musical e o conceito 

Musicking (Christopher Small, 1998) que sugere um entendimento ampliado sobre “música”: mais que uma 

experiência auditiva, música seria, acima de tudo, uma experiência social. 

Este primeiro ano da pesquisa também se concentrou na investigação sobre inserção de elementos 

interdisciplinares em performances musicais, através de observação de obras de outros artistas e de 



desenvolvimento de projetos experimentais, como parte da metodologia de pesquisa prática. Os projetos 

experimentais desenvolvidos na pesquisa foram: 

 

- for her: investigação sobre a estratégia de exploração do recital de piano como instrumento de 

conscientização sobre um tema social, inserção de elementos de artes visuais (instalação/ambiente), material 

temático em forma de projeção de texto e gravações de áudio entremeados na performance musical, e uso da 

técnica de desfamiliarização para intensificação do impacto do conteúdo temático 

 

- from night to day: recital de piano com elementos de contação de história, incluindo ambientação do 

espaço da performance musical e leitura de textos literários durante o programa musical; 

 

- night: recital de piano com iluminação específicamente concebida para formar uma cena para cada 

peça musical, com um programa musical seguindo uma proposta de um pensamento narrativo, em palco estilo 

arena apresentando proximidade entre público e pianista. 

 

Ano 2, 2015/2016:  

O segundo ano da pesquisa apresentou uma concentração em estudos sobre as relações entre espaço, 

performance, plateia e performer. A revisão de literatura foi dedicada a estudos sobre convenções do concerto 

de música erudita, públicos de teatro e música, narrativa e dramaturgia. 

 

Uma série de projetos experimentais foram desenvolvidos para investigar a experiência do público, abordando 

questões sobre intimidade, interação entre performer, espectador e obra musical, e possibilidades alternativas de 

escuta: 

- Silent concert: recital de piano ao vivo mediado por uso de headphones; 

 

- Les Jours, My piano in the midst of the turmoil: recitais de piano para plateias de uma pessoa só; 

 

- house-dream: performance de piano apresentada como preparação para projeto de maior escala, 

incluindo interação pessoal com o público antes da apresentação e uso de vários instrumentos. 

 

- casa: principal projeto do ano 2, explorando uma proposta narrativa e entrelaçamento de ações teatrais 

no desenrolar do programa musical, expansão do espaço de performance com uso de vários 

instrumentos e a não-diferenciação entre palco e plateia, e disposições alternativas para o público 

(ausência de cadeiras para os espectadores, os quais foram informados que poderiam caminhar e 

explorar o espaço livremente durante a performance musical). 

Ano 3, 2016/2017:  



O terceiro ano da pesquisa foi dedicado ao desenvolvimento do trabalho prático final e à elaboração da tese. 

Revisão adicional de literatura foi realizada para aprofundamento da conceitualização e contextualização dos 

tópicos referentes a convenções do concerto de música erudita, aspectos sociais da experiência musical, 

interdisciplinaridade em artes e música, e elementos de dramaturgia.  

 

Um projeto adicional foi realizado para complementação dos estudos sobre a experiência do público em termos 

de relação entre espectador e performer, e questões de intimidade, os quais foram inicialmente investigados no 

ano anterior: 

 

- One-to-one Chopin: performances de piano para plateias de uma pessoa só, onde a pianista e o 

espectador estavam sentados frente a frente, mantendo contato visual direto durante a performance 

musical. 

 

O projeto final de curso propôs um diálogo entre performance pianística e dança, em um espetáculo solo sob 

título myths & visions. 

 

- myths & visions: performance de piano com programa de peças que requerem técnicas pianísticas 

expandidas, o que ofereceu maiores possibilidades para exploração do potencial coreográfico dos 

gestos inerentes à performance pianística. Propostas alternativas para a público também foram 

exploradas, onde os espectadores foram organizados em grupos e guiados para locais específicos em 

momentos da performance. O concerto foi iniciado fora do teatro, com improvisações em um piano a 

céu aberto, e dali a pianista guiou os espectadores para o interior da sala de concerto. No decorrer do 

espetáculo, aproximadamente na metade do programa, os espectadores foram auxiliados a trocarem de 

lugares dentro do teatro. Elementos de dramaturgia foram utilizados para a integração coerente dos 

diversos elementos, para desenvolvimento de uma obra de performance que fosse percebida como uma 

unidade coesa e original.  

 

- Prorrogação da bolsa, setembro de 2017 a maio de 2018: Preparação para exame de defesa – seminários, 

encontros com o supervisor, mock-viva. Defesa da tese. Correções. 

 

Resultados  

A partir de uma investigação utilizando metodologias de pesquisa prática, este projeto gerou novos 

conhecimentos na área de performance de música de concerto, mais especificamente sobre o desenvolvimento 

de recitais de piano de caráter interdisciplinar e sobre o engajamento de plateias.  

 



Avanços práticos na área de performance musical incluem a sistematização de estratégias para a integração de 

elementos interdisciplinares em recitais de piano, também a discussão sobre novos paradigmas para a prática 

pianística no contexto artístico interdisciplinar contemporâneo.  

 

Avanços teóricos gerados por esta pesquisa apresentam modelos dramatúrgicos que possam auxiliar na 

estruturação coesa e coerente de performances musicais com elementos interdisciplinares, além da introdução 

do conceito original do recital de piano como uma forma artística em si. 

 

- Resultados específicos 

- 10 (dez) projetos interdisciplinares de performance musical, includindo 3 espetáculos interdisciplinares 

principais apresentados para os públicos acadêmico e externo (for her, casa e myths & visions), documentados e 

publicados como objetos digitais em repositório da Oxford Brookes University; 

 

- Publicações em forma de tese, artigos publicados em revista acadêmica e em anais de congressos, e um 

capítulo de livro em vias de publicação (detalhes na seção “Publicações”); 

 

- Novos conhecimentos para o campo da performance de música de concerto, em particular sobre a integração 

de elementos de outras disciplinas artísticas e sociais em performances de piano, plateias em situações de 

performances musicais e novas ideias para seu engajamento, e uma proposta de abordagem dramatúrgica para a 

estruturação de recitais de piano interdisciplinares (a serem discutidas em detalhe na seção seguinte deste 

relatório); 

 

- Compartilhamento de conhecimento com a comunidade acadêmica e artística brasileira através de 

apresentações em congressos (ANPPOM 2016, FMCB 2018), apresentações em de projetos desenvolvidos na 

pesquisa em forma de recitais abertos ao público (for her - Rio de Janeiro 2015, elementos de casa – Vitória 

2016, myths & visions – apresentações planejadas em cidades do estado do Espírito Santo, 2019) e palestras 

sobre a pesquisa para estudantes de música de instituições de ensino musica no Brasil (Teatro Carlos Gomes, 

Vitória 2016; Faculdade de Música do Espírito Santo, Vitória 2018).  

 

Discussão 

Através da investigação de integração de elementos de outras disciplinas artísticas em projetos experimentais de 

piano performance, foi demonstrado que propostas interdisciplinares podem ser eficazes no enriquecimento da 

experiência de plateias: por um lado, podem oferecer um contexto e estimular imagens como referência para a 

escuta de espectadores com menos experiência com música de concerto; por outro lado, podem oferecer novas 

formas de apreciação para espectadores mais experientes com este repertório musical. 

 



Também foi observado que o espaço da performance tem papel determinante na experiência de escuta. Foi 

verificado que a preparação metódica do contexto físico - incluindo elementos tais como defamiliarização, 

intimidade e imersão pela eliminação de distinção entre placo e plateia - podem contribuir para estimular 

horizontes de expectativas, desta forma fortalecendo o engajamento na performance musical. 

 

As investigações sobre as relações entre espectador, performer e obra musical demonstraram de modo prático 

que o contexto social tem papel central na experiência de escuta musical ao vivo. De acordo com o referencial 

teórico, “as experiências mais significantes para membros do público referem a uma combinação de fatores 

sociais, pessoais e situacionais [os quais se referem ao local, ambiente, interações com outros membros do 

público/performers], sendo que este último tem efeito mais impactante no engajamento do espectador” (Burland 

e Pitts 2014, 176)1. Do ponto de vista prático, aspectos da interação entre performer e plateia foi examinado 

através do estabelecimento de comunicação pessoal e maior proximidade física entre pianista e espectador. Por 

outro lado, a interação entre membros do público foi examinada através do deslocamento de convenções de 

escuta em salas de concerto, através do uso de headphones, e também por oferecer possibilidades de interações 

entre os espectadores durante os concertos onde eles podiam se locomover durante a performance. 

 

Além disso, foi verificado que, experiências impactantes podem emergir quando há uma intensificação da 

sensação de fazer parte do evento musical de forma singular. Tal sensação de singularidade se beneficia de uma 

interação mais próxima entre performer e espectador, e da sensação de fazer parte de uma comunidade, mesmo 

que temporária, com outros membros do público. 

 

Esta pesquisa então abordou os tópicos sobre dramaturgia e narratividade como bases estruturais para 

performances interdisciplinares de piano. Os seguintes elementos foram explorados como pontos de partida 

para os processos criativos dos projetos desta pesquisa: temas, literatura, autobiografia e gestos coreomusicais2. 

Novos conhecimentos foram gerados no que se refere a modelos de processos dramatúrgicos que emergiram do 

desenvolvimento desta pesquisa:  

- Processo dramatúrgico radial, onde todos os elementos interdisciplinares convergem na direção do 

tema; 

- Processo dramatúrgico linear, onde os elementos interdisciplinares surgem em sequência, a partir do 

tema; 

- Processo dramatúrgico combinado, onde os elementos interdisciplinares são combinados no texto 

artístico em níveis de equivalente importância;  

                                                             
1 BURLAND, Karen, and Stephanie Pitts, eds. 2014. Coughing and Clapping: Investigating Audience Experience. 
SEMPRE Studies in the Psychology of Music. Farnham, Surrey; Burlington, VT: Ashgate. (Lista completa das referências 
bibliográficas desta pesquisa encontra-se disponível na tese de doutorado, disponível na biblioteca da Oxford Brookes 
University, e também em formato digital online no endereço eletrônico: https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/6e5a7656-
4f19-4b81-bed9-84906bd6657b/1/ 
2 Nesta pesquisa, o termo “gestos coreomusicais” é utilizado para se referir a movimentos corporais relativos à interseção 
entre dança e música.		



- Processo dramatúrgico corporeal, onde os elementos interdisciplinares são integrados segundo um 

desenvolvimento orgânico, tendo a presença física da pianista/perfomer em si como elemento 

unificador do texto artístico.  

 

Foi observado que as transições são os elementos chaves na dramaturgia de performances interdisciplinares. 

Isto é, as conexões entre eventos são os elementos estruturais que trazem unidade ao tecido multifacetado de 

uma performance interdisciplinar. Também foi demonstrado que narratividade (isto é, a qualidade de evocar 

uma linha narrativa) pode ser uma ferramenta eficaz como base dramatúrgica para uma performance 

interdisciplinar, uma vez que provê suporte para a integração coerente entre os elementos. Também, a 

percepção de uma linha narrativa pode, em particular, auxiliar o engajamento na escuta para plateias menos 

experientes com música de concerto. 

 

Do ponto de vista da experiência da pianista-pesquisadora, foi observado que performances interdisciplinares 

trazem novos paradigmas para a prática pianística. Propostas artísticas interdisciplinares com performance 

musical requerem uma prática musical que inclui, além da prática instrumental em si, entendimentos sobre: 

 

- os aspectos sociais da prática musical, que inclui relações entre performer e plateia, e entre membros da 

plateia; 

- o espaço da performance e o seu potencial de moldar a experiência de escuta musical; 

- o corpo do musicista como um corpo performático, que carrega em si potencial de estrutura dramatúrgica, de 

expressividade e significado musical. 

 

Tais reflexões sobre uma prática musical mais abrangente resultam no conceito do recital de piano como uma 

forma artística em si, a qual seria observada como uma prática composicional. Desta forma, a elaboração de um 

recital de piano seria entendido como a criação de uma obra artística singular, com integração coerente de todos 

os elementos que o constitui. Tal conceito – o recital de piano como uma forma artística em si – representa o 

cerne da contribuição desta pesquisa. 

 

Algumas problemáticas emergiram durante o desenvolvimento dos projetos desta pesquisa, em particular no 

que tange à prática pianística. Foi observado que as performances musicais de caráter interdisciplinar 

desenvolvidas nesta pesquisa por vezes apresentaram novos desafios para esta pianista, em termos de 

conhecimento dos elementos de outras disciplinas artísticas, tais como tais como técnicas de contação de 

história, teatro e dança. Também foi observado que algumas propostas alternativas para o público onde há 

diluição de distinção entre palco e plateia podem apresentar desafios para concentração. Assim, esta pesquisa 

traz novos parâmetros para a prática pianística relacionada a performances interdisciplinares, dentre os quais 

destaca-se: 

 



- a necessidade de treinamento teórico e técnico, adicional à pratica pianística, em outras disciplinas envolvidas 

nos projetos interdisciplinares; 

- a necessidade de desenvolvimento de estratégias para alcançar a concentração necessária para performance de 

peças complexas do repertório pianístico em contextos físicos e sociais diversos; 

- o reconhecimento que a contextualização dramatúrgica do programa musical pode influenciar a influenciar a 

interpretação musical, por ter impacto na ambiência da performance, no molde dos gestos musicais, na 

respiração e na execução de elementos do texto musical (por exemplo: fraseado e dinâmica). 

 

Um aspecto de limitação da pesquisa foi o fato dos projetos de performance musical serem de pequeno e médio 

porte, deliberadamente direcionados a plateias não mais numerosas que 30 pessoas. Deste modo, questões 

emergem como potencial para futuros estudos que examinem estratégias interdisciplinares para performances 

musicais com alcance de plateias mais numerosas. 

 

Outro fator de potencial para futuros estudos diz respeito ao repertório dos programas de performances musicais 

de caráter interdisciplinar. Apesar do repertório contemporâneo não ser o foco da proposta inicial deste estudo, 

no decorrer da pesquisa os programas musicais gradualmente foram se concentrando em obras escritas por 

compositores contemporâneos. Assim, é vislumbrado o potencial para futuras investigações sobre a integração 

de elementos interdisciplinares em performances de obras do repertório musical tradicional, verificando, desta 

forma, a hipótese de que obras contemporâneas oferecem mais possibilidades de abordagem interdisciplinar. 

 

 

 

 

• APOIOS FINANCEIROS ADICIONAIS NO ÚLTIMO ANO 

 

No último ano desta pesquisa, foi recebido auxílio financeiro da unidade de pesquisa em Artes Sonoras da 

Oxford Brookes University (SARU – Sonic Arts Research Unit) para apresentação de artigo acadêmico no 

congresso 38th International Conference on the Fantastic in the Arts, em Orlando, USA, entre os dias 22 e 

26/03/2017.  

 

A unidade de pesquisa SARU, na qual eu estava registrada como pesquisadora associada enquanto aluna do 

curso de doutorado, também providenciou apoio financeiro para realização do meu projeto final de curso, 

cobrindo os custos de aluguel de piano e pagamento da taxa da coreógrafa colaboradora. 

 

Não ocorreram taxas de bancada nem quaisquer despesas adicionais no processo de examinação e obtenção do 

título de PhD pela Oxford Brookes University, de modo que esta pesquisa não acarretou custos adicionais para 

o CNPq, além da taxa anual da universidade e pagamento regular das mensalidades para a bolsista. 



• PUBLICAÇÕES DA PESQUISA 

 

Tese 

Decoté Rodrigues, K. (2017) For a ‘Dramaturgy of the Piano Recital’ – an investigation of 
interdisciplinary strategies for live classical piano performances. Ph.D. Oxford Brookes University. 
DOI: 10.24384/qfe1-8t05 (Accessed: 20 February 2019). Disponível em 
https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/6e5a7656-4f19-4b81-bed9-84906bd6657b/1/   

 

Capítulo de livro (em processo de publicação) 

Decote Rodrigues, K. casa and other works: Explorations on the performance space and 
interdisciplinary strategies for the piano recital, in Music and Sound Art, (título provisório) Dr. John 
Dack and Dr. Mine Dogantan-Dack (eds.). Cambridge Scholars Publishing.  

 

Artigo em revista acadêmica  

Decote Rodrigues, K. For her - an exploration of the piano recital as a tool for raising social issues 
awareness. IMPAR - Initiatives, Meetings and Publications on Artistic Research, Online Journal for 
Artistic Research, Vol. 1, Nº 1, 2017, p. 29-37, ISSN 2184-1993. 
 

Artigos em anais de congressos 
Decote Rodrigues, K. 'casa' e 'myths & visions': dois recitais de piano/performances interdisciplinares, 
in Festival de Música Contemporânea Brasileira (FMCB). Volume V: 2018, Campinas, Brazil. 
Disponível em http://fmcb.com.br/wp-content/uploads/2019/01/Kesia-Decote.pdf 

 
Decote Rodrigues, K. 'casa' - reflections on house & home: explorations of narrative, space and 
audience in a piano performance, in annals of XXVI Congresso da Anppom (Brazilian Association for 
Research of Musical Performance Conference). Belo Horizonte, Brazil, 22 - 26 August 2016. 
Disponível em: 
http://www.anppom.com.br/congressos/index.php/26anppom/bh2016/schedConf/presentations  
 

 
Documentação digital de performances musicais 

Decoté, Késia. 2018. "For her". Oxford Brookes University. DOI: 10.24384/000489. 
https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/0d712430-1d9d-47ca-b8d0-d68af08228ec/1/  
 
Decoté, Késia. 2018. "Myths and Visions." Oxford Brookes University. DOI: 10.24384/000532. 
https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/75b45f39-c861-40e4-96b5-0d8f54761374/1/. 
 
Decoté, Késia. 2018. "Casa - Reflections on House & Home." Késia Decoté. DOI: 10.24384/000530. 
https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/057ce7b3-1c42-4171-b908-f674808196f0/1/. 

 

 

Outras formas de disseminação da pesquisa 

Apresentações do projeto final – myths & visions, a piano (& body performance) como espetáculo artístico para 

o público externo: 

- Outburst Festival, 19/04/2018, Pegasus Theatre, Oxford, Inglaterra 

- Body & Music (evento de performances interdisciplinares envolvendo música e movimento corporal), 

08/06/2018, OVADA, Oxford, Inglaterra. Evento promovido por OCM – Oxford Contemporary Music. 



- Resonant Bodies (evento de performances interdisciplinares envolvendo música e movimento 

corporal), 17/06/2018, The Abbey Sutton Courtney, Oxfordshire, Inglaterra. Produção independente. 

 

Documentação dos 10 projetos interdisciplinares desenvolvidos durante a pesquisa em website de acesso aberto 

ao público 

- https://kesiadecote.wordpress.com/phd-research/ 

 

 

 

 

• PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS E EVENTOS ACADÊMICOS   

 

International Research School 2018 – NTNU (Trondheim) and Grieg Research School, Trondheim, Norway, 

23-26/10/2018. “myths & visions – a piano (& body) performance: music performance informing dance, dance 

informing musical performance” (Recital-palestra). 

 

V FMCB (Contemporary Brazilian Music Festival), Campinas, Brazil, 20-24/03/2018. “Ressonâncias e 

Miragem em casa e myths & visions: dois recitais de piano/performances interdisciplinares” (Apresentação de 

artigo, via Skype).  

 

38th International Conference on the Fantastic in the Arts. Orlando, USA, 22-26/03/2017. Myths and visions – 

an extended piano performance about imaginary worlds and images (Apresentação de artigo). 

 

XXVI Congresso da Anppom (Brazilian Association for Research of Musical Performance Conference). Belo 

Horizonte, Brazil, 22 – 26/08/2016. ‘casa’ – reflections on house & home: explorations of narrative, space and 

audience in a piano performance. (Apresentação de artigo). 

 

Seventh International Symposium on Music/ Sonic Art: Practices and Theories. Hochschule für Musik, 

Karlsruhe, Germany, 30/06 – 03/07/2016. ‘Casa and other works: Explorations on the performance space and 

interdisciplinary strategies for the piano recital’ (Apresentação de artigo). 

 

Graduate College Competition 2016, Oxford Brookes University, 03/06/2016. My piano in the midst of the 

turmoil (Apresentação de projeto - performance musical). Trabalho premiado com Special Commendation 

[Menção Honrosa].  

 

Oxford Brookes TDE Faculty Conference. Oxford Brookes University, 18/05/2016. My piano in the midst of 

the turmoil (Apresentação de projeto - performance musical). Membro do comitê organizador. 



 

PERFORMA – Conference on Musical Performance. Universidade de Aveiro, Portugal, 11 – 13/06/2015. ‘For 

her – an exploration of the piano recital as a tool for raising social issues awareness’ (Recital-palestra). 

 

CARU | Arts re Search Conference 2015. Oxford Brookes University, 07/06/2015 (Apresentação de relatório 

parcial da pesquisa, e apresentação de projeto for her – performance musical). 

 

Oxford Brookes TDE Faculty Conference. Oxford Brookes University, 20/05/2015. ‘Piano and etc - an 

investigation on interdisciplinary strategies for the piano recital’ (Apresentação de relatório parcial da 

pesquisa). 

 

Art and Conflict Symposium. University of Oxford, Wolfson College, UK, 02 – 03/05/2015 (Membro do 

comitê organizador). 

 

 

 

 

• PALESTRAS e OFICINAS MINISTRADAS 

 

- “The musical body: learning with dance for music” [O corpo musical: aprendizados da dança aplicados à 

performance musical]. Oficina ministrada a alunos do Programa de Pós-graduação em Performance Musical da 

University of Nottingham, Inglaterra, 05/03/2018. 

 

- “Performance pianística em diálogo com outras artes”, palestra ministrada ao público geral, apoio Faculdade de 

Música do Espírito Santo e Secretaria de Estado da Cultura – ES. Teatro Carlos Gomes, Vitória, ES, Brasil, 

03/09/2016. 

 

- “For a Dramaturgy of the Piano Recital: an investigation of interdisciplinary strategies for live classical piano 

performances”, palestra ministrada aos alunos curso de Pós-Graduação em Gestão de Hospitalidade na Oxford 

Brookes University, UK, 14/10/2016. 

 

- “For a Dramaturgy of the Piano Recital: an investigation of interdisciplinary strategies for live classical piano 

performances”, palestra ministrada aos alunos de bacharelado em Gestão de Hospitalidade na Oxford Brookes 

University, UK, 13/03/2017. 

 


