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Resumo: O trabalho propõe possibilidades interpretativas para as paráfrases de concerto Miserere 
du Trovatore de F. Liszt ([1860]) e Miserere du Trovatore de L. M. Gottschalk (1864), baseadas na 
mesma obra de Verdi, porém dessemelhantes no ato interpretativo. Uma transcrição resulta da 
interpretação da obra original feita pelo transcritor (THOM, 2007), e uma transcrição operística 
apresenta implicitamente o significado da letra para o intérprete informado (CONE, 1974). Destarte, 
avalia-se o quanto da expressão da obra original (aspectos musicais e do texto) pode ser realizada pelo 
performer no piano e como a mudança de instrumento interfere na transcrição e nas suas 
possibilidades expressivas. 
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Introdução 

Neste trabalho são abordados aspectos expressivos de duas transcrições 
operísticas para piano solo por dois compositores da mesma época, contudo 
dessemelhantes no ato interpretativo: as paráfrases de concerto Miserere du 
Trovatore de F. Liszt ([1860]) e Miserere du Trovatore de L. M. Gottschalk (1892, 
primeira edição de 1864). O Miserere da ópera Il Trovatore de Verdi, obra transcrita, 
foi composto para soprano, tenor, coro masculino e orquestra. A ópera, estreada em 
1853, em Roma, teve mais de duas centenas de apresentações ao redor do mundo, ao 
longo dos três primeiros anos, desde a estreia, com um vasto número de exibições 
(CHUSID; KAUFMAN, 1987), o que demonstra o rápido sucesso alcançado, mesmo 
fora da Itália e da Europa. Nota-se que as duas transcrições selecionadas foram 
publicadas alguns anos após a estreia da ópera.  

Segundo Kregor (2012), do fim do século XVIII até o início do século XIX, as 
transcrições para piano adaptavam materiais da obra original para o estilo de 
composição para piano da época, assim não buscavam sonoridades aproximadas ao 
original e não expandiam significativamente as possibilidades técnicas e expressivas 
do instrumento. Transcrições, já no século XIX, eram compreendidas, em geral, 
como uma forma de revelar originalidade artística, e não buscavam mera reprodução 
da obra original em outra formação instrumental, momento em que permitiu 
alterações na concepção da transcrição pelo compositor. Liszt foi um dos principais 
compositores — provavelmente o principal — a buscar adaptar para o piano efeitos 
sonoros produzidos na obra original, explorando, para isso, novas sonoridades no 
piano (KREGOR, 2012). Devemos lembrar que a exploração de novos recursos 
sonoros foi possível pelos diversos e constantes aprimoramentos feitos pelos 
construtores de piano, os quais, por sua vez, visavam atender às demandas dos 
performers por melhorias, tais como capacidade de produção de maior sonoridade 
com menor perda possível na resposta da ação (CLOSSON, 1974; HUMPHRIES, 
2002). 
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Neste trabalho, compreendemos, assim, que cada uma das duas transcrições 
operísticas selecionadas apresenta particularidades expressivas e interpretativas. A 
investigação é feita por dois vieses: (1) a maneira de cada compositor evocar o 
conteúdo expressivo da obra transcrita e (2) as variedades interpretativas das 
transcrições para o performer. Ainda pretende-se avaliar as possibilidades 
interpretativas das transcrições, considerando o quanto da expressão da obra 
original (aspectos musicais e do texto) pode ser realizada pelo performer no piano e 
como a mudança de instrumento interfere na transcrição e nas possibilidades 
expressivas. 

Transcrição e sua performance 

Uma transcrição compartilha materiais musicais com a obra original e esta 
deve permanecer reconhecível a partir da audição da obra transcrita. Apesar disso, 
uma transcrição é concebida para meio sonoro (instrumental ou vocal) diferente 
daquele da obra original e, por essa razão, a transcrição deve apresentar adaptações 
dos materiais musicais originais para as necessidades de execução dos instrumentos 
(THOM, 2007). Por exemplo, uma transcrição operística para piano solo, que 
apresenta adaptação dos materiais orquestrais e vocais da ópera para o piano, deve 
considerar, entre outros aspectos, a limitação de uma mão em alcançar 
sincronicamente notas distantes no teclado. Um transcritor pode, além dessas 
adaptações, realizar alterações e transformações dos materiais conforme sua 
intenção musical, recriando-os.  

A paráfrase é uma categoria de transcrição caracterizada por não seguir 
cronologicamente cada evento musical da obra original, adicionando transições 
entre materiais antes adjacentes, não apresentando algum compasso, mesclando 
materiais antes isolados ou reordenando os conteúdos musicais (THOM, 2007). 
Neste trabalho, ambas as transcrições operísticas selecionadas — de Liszt e de 
Gottschalk — são paráfrases, e seus próprios compositores as consideraram 
paráfrases de concerto em suas partituras.  

Pelas várias escolhas e intenções musicais disponíveis a um transcritor, uma 
transcrição é concebida a partir da sua interpretação da obra original. Dessa forma, 
o transcritor e o performer interpretam musicalmente por intermédio de processos 
diferentes: a interpretação de uma obra pelo transcritor resulta na composição de 
uma transcrição, e a interpretação de uma obra (transcrição ou original) pelo 
performer resulta em sua performance (THOM, 2007).  

Scruton (2007) destaca que a expressão ou o caráter de uma peça é conferido 
pelo conjunto de materiais musicais e de recursos expressivos utilizados. Cone (1974, 
pp. 166–167), tratando especificamente da música vocal, explica que seu conteúdo 
expressivo é resultado da relação mútua entre palavras e materiais musicais, e 
salienta que, mesmo na transcrição da música vocal para uma formação apenas 
instrumental, o significado da letra é implícito, afetando a compreensão da obra pelo 
ouvinte informado.  

Com base nas discussões acima, consideramos que o performer, visando à 
recriação artística de uma transcrição, deve tentar compreender também a obra 
original, mediante seus materiais musicais e texto, bem como a concepção do 
transcritor em relação a ela. As características expressivas da obra original devem ser 
estudadas e consideradas para a construção de uma interpretação da transcrição, de 
forma a haver coerência de expressão entre as peças.  
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Construção da performance 

Dentre os recursos expressivos disponíveis ao performer destacamos para 
este trabalho a dinâmica e a agógica. Ambas podem ser estudadas a partir da noção 
de acentuação, constituindo as acentuações dinâmicas e agógicas, significativas pela 
utilização distinta, de acordo com a compreensão do fraseado e da estrutura pelo 
performer. Segundo Rosenblum (1988), os acentos dinâmicos enfatizam certas 
notas pela dinâmica mais forte, e podem ser classificados em (1) gramaticais (ou 
métricos), (2) de fraseado (ou formais) e (3) expressivos (ou articulatórios). Os 
acentos gramaticais são utilizados de acordo com a métrica e a divisão de tempo de 
compasso. Por exemplo, em peça com fórmula de compasso 4/4, o primeiro tempo de 
cada compasso deve receber o mais forte acento gramatical e o terceiro tempo deve 
receber o segundo mais forte; nos tempos subdivididos em quatro semicolcheias, a 
mesma hierarquia se reproduz no nível estrutural de tempo. Os acentos de fraseado 
têm a função de delinear a estrutura das frases e de seus membros e motivos. Por 
exemplo, as notas gramaticalmente mais fortes de uma frase devem receber uma 
acentuação mais intensa do que as outras dessa mesma frase, concebidas em uma 
hierarquização. Os acentos dinâmicos expressivos, mais proeminentes que os demais 
acentos dinâmicos, se manifestam de maneira independente da métrica ou da divisão 
do tempo do compasso, e podem não ser indicados na partitura. Estes acentos podem 
ser usados, por exemplo, em notas destacadas por maior duração, por altura mais 
alta ou mais baixa, em dissonâncias e em síncopes.  

De maneira similar, Lerdahl e Jackendoff (1983) nomeiam esses acentos, 
respectivamente, acentos métricos, acentos estruturais e acentos extraordinários. 
Estes autores salientam que a acentuação expressiva reforça a acentuação métrica 
quando recaem nas mesmas notas. Essas acentuações influenciam a agógica, por 
meio de ênfase em certas notas pelo prolongamento. Rosenblum (1988) explica que 
a mudança de agógica pode se manifestar também em pequenas pausas e cesuras 
para evidenciar as seções, divisões de frases e incisos. Dessa maneira age em função 
da estrutura fraseológica e pode ser empregada de maneira expressiva, enfatizando 
dissonâncias e notas identificadas pelo performer como mais significativas de um 
determinado fragmento. Outras manifestações agógicas estão relacionadas ao tempo 
rubato, o qual é identificado por Rosenblum (1988) nos dois seguintes tipos 
principais: rubato agógico, que movimenta propositalmente o tempo da peça, 
provocando acelerações ou retardamentos; e rubato contramétrico, em que o pulso 
se mantém constante, mas a melodia apresenta uma redistribuição dos valores 
rítmicos.  

Observada a variedade expressiva ocasionada pelas acentuações dinâmicas e 
agógicas, esses princípios da acentuação serão utilizados como base para a 
construção de algumas possibilidades interpretativas das transcrições Miserere du 
Trovatore de Liszt e de Gottschalk. Salientamos que essas interpretações serão 
construídas também a partir da investigação de características expressivas da obra 
original, considerando o texto e os materiais musicais. Selecionamos para este 
trabalho o fragmento correspondente ao coro inicial do Miserere da ópera Il 
trovatore de Verdi pelas significativas diferenças expressivas nas duas transcrições. 
Em Liszt, o fragmento selecionado corresponde aos primeiros onze compassos; já em 
Gottschalk, corresponde aos compassos 70 com anacruse (em que há a indicação 
Miserere na partitura) até o 78, pois essa paráfrase contempla a ária precedente na 
ópera. Ambos os compositores, apesar de fazerem algumas modificações nos 
materiais, seguem cronologicamente os eventos desse trecho inicial, aparecendo a 
única exceção em Liszt, antes do início do material do coro, pela adição de um 
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compasso extra com o material do “sino” (La campana dei morti) do Miserere de 
Verdi. Acrescentamos às partituras anotações, em cor vermelha, que visam à clareza 
das informações contidas na partitura e dos maiores detalhes expressivos, conforme 
cada intenção interpretativa, com o objetivo final de realizar a performance musical 
das peças. 

 

Figura 1 - Verdi. Miserere da ópera Il trovatore. cc. 1–10. Nos cc. 1–8 foram mantidas apenas a 
linha melódica mais aguda do tenor e a mais grave do baixo. Os cc. 9–10 incluem as notas das outras 

vozes. 

O texto cantado por esse coro de Verdi pode ter a seguinte tradução: 
“Misericórdia de uma alma já perto / da partida que não há retorno; / Misericórdia 
dela, bondade divina, / não seja presa da estadia infernal”.1 É um coro de religiosos 
que, com pouca variedade melódica e rítmica, utiliza o eufemismo para se referir à 
morte, figura de linguagem que diminui a gravidade e a dramaticidade do tema. 

 
1 Tradução nossa.  



Possibilidades interpretativas em duas transcrições operísticas para piano 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 199 
 

 

 

Figura 2 - Verdi-Gottschalk. Miserere du Trovatore. cc. 70–78. Simulação de uma possível 
interpretação de um pianista que desconsiderou a obra original. (Baseada na edição Oliver Ditson, 

1892). 

Na Figura 2 são mostrados acréscimos à partitura de Gottschalk com 
indicações de uma possível realização interpretativa, simulando um performer que 
não conhece a obra transcrita e que ignora até mesmo a indicação “Miserere” na 
edição, por essa razão ocultada nessa figura. Como este artigo trata de aspectos 
expressivos como dinâmica, articulação e agógica, as indicações de pedal foram 
omitidas em todos os exemplos, por não fazerem parte do escopo deste trabalho. 

Na interpretação da Figura 2, observa-se que o fraseado do primeiro membro 
de frase (Miserere d’un alma già vicina) não reproduz fielmente o texto proposto 
por Verdi, desconsiderando a obra original, neste caso, não dando continuidade à 
palavra (“Miserere”). Na Figura 1, marcamos com ligaduras o fraseado dessa palavra 
no início da primeira frase do coro, de modo a facilitar a comparação. O pianista que 
desconhece a obra original pode também considerar a melodia acompanhada, 
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proporcionando demasiado contraste dinâmico entre uma voz escolhida como 
melodia e as outras vozes. As ligaduras utilizadas na Figura 2 mostram o tipo de 
toque utilizado, mais legato, que um intérprete desinformado poderia aplicar apenas 
à melodia considerada por ele como principal ou a todo o material de acordes. Ambos 
os casos estariam inadequados à obra original, pois um coro realizaria com maior 
clareza nas articulações das sílabas. 

 

 

Figura 3 - Verdi-Gottschalk. Miserere du Trovatore. cc. 70–78. Possível interpretação com 
principal intenção de valorizar a expressão da obra original. (Baseada na edição Oliver Ditson, 

1892). 

Um intérprete conhecedor da obra de Verdi compreenderia que Gottschalk, 
no excerto selecionado da paráfrase, expande os registros do material do coro para a 
região mais aguda, diminuindo o caráter fúnebre. A interpolação do material do coro 
com materiais que representam o “sino”, em registro bem grave, cria interrupções 
nas vozes e evita a sobreposição de materiais (das vozes e do sino), dando variedades 
de possibilidades de propostas sonoras devido às múltiplas notas e à não 
simultaneidade com as vozes para o performer. O compositor também modifica 
algumas notas e células rítmicas do coro, criando possíveis melodias nas vozes 
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internas e superior, que podem ser valorizadas na performance. A extensão de alguns 
intervalos para a mão esquerda ultrapassa a oitava, com 10as e 11as, o que pode impor 
a alguns pianistas a realização de arpejos, que, caso necessário, devem ser realizados 
de modo veloz e tocando o baixo no tempo, de maneira a tentar simular a 
simultaneidade dos sons como na configuração original de Verdi.  

 

 

Figura 4 - Verdi-Gottschalk. Miserere du Trovatore. cc. 70–78. Possível interpretação que valoriza 
os contornos melódicos presentes na transcrição e as características expressivas da obra original. 

(Baseada na edição Oliver Ditson, 1892). 

De maneira coerente com a proposta de interpretação de transcrições deste 
trabalho, apresentam-se três possíveis interpretações de Gottschalk que consideram 
a obra transcrita e sua expressão. A primeira possibilidade oferecida (Figura 3) é 
baseada prioritariamente na expressão de Verdi, considerando-se a Figura 1. A 
segunda possibilidade interpretativa (Figura 4) tenciona valorizar o contorno das 
melodias das vozes superior e intermediária alternadamente, implementadas por 
Gottschalk, com uma diferença sutil de dinâmica entre essas possíveis melodias e as 
demais vozes. A terceira (Figura 5) adapta algumas acentuações de acordo com as 
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mudanças rítmicas da transcrição, considerando ainda assim a expressão da 
transcrição.  

 

Figura 5 - Verdi-Gottschalk. Miserere du Trovatore. cc. 70–78. Possível interpretação que valoriza 
as modificações rítmicas e a expressão da obra original. (Baseada na edição Oliver Ditson, 1892).  

Nas anotações da partitura mostrada na Figura 3 as acentuações em Verdi 
(Figura 1) foram consideradas, assim como a possível antecipação do auge do 
crescendo dos cc. 4–6 (Figura 1), referente aos cc. 72 e 74 da Figura 3. Adicionamos 
nesta figura, em azul, o primeiro verso cantado pelo coro original, correspondente ao 
primeiro membro de frase, de modo a facilitar a visualização da relação entre a 
transcrição e a obra original. Quanto ao material do “sino”, nos cc. 71 e 73, foi 
explicitada a prescrição de uma acentuação no segundo tempo dos compassos, de 
modo a valorizar o contorno melódico que tem como nota mais aguda Fá bemol. A 
dinâmica foi proposta coerentemente com a partitura e com o caráter da obra de 
Verdi. 

Na Figura 4 busca-se valorizar as possíveis melodias acrescentadas por 
Gottschalk, que alternam entre voz superior e voz intermediária. Observa-se que 
outros aspectos expressivos, além do destaque pela dinâmica mais intensa das notas 
dessas linhas melódicas, não precisam mudar em relação à interpretação da Figura 
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3 para que sejam valorizados esses contornos melódicos. Na Figura 5 valoriza-se a 
acentuação decorrente de modificações rítmicas na transcrição de Gottschalk em 
relação à obra de Verdi, assim como os aspectos expressivos da obra transcrita. 
Observa-se que em alguns inícios de frase Gottschalk reduziu a duração da primeira 
nota, de modo que não seja mais de longa duração. Por exemplo, a redução da 
duração da anacruse do c. 70 (Figura 5) torna a semínima do primeiro tempo a nota 
mais longa do membro de frase, criando a possibilidade de ser precedida pelo “roubo 
de tempo”, e de haver um sutil acréscimo na sua duração. Essa alteração da 
acentuação valoriza a métrica da partitura e a alteração de ritmo feita por Gottschalk. 
Apesar disso, mantivemos a indicação de tenuto na anacruse, o que possibilita a 
sensação de contiguidade presente no coro de Verdi. 

 

Figura 6 - Verdi-Gottschalk. Miserere du Trovatore. cc. 70–78. Partitura na íntegra (com exceção 
das indicações de pedal direito). (Baseada na edição Oliver Ditson, 1892).  

Em relação ao trecho selecionado da transcrição de Gottschalk, pode-se 
mostrar, por fim, que suas quatro indicações originais de dinâmica (Figura 6), 
omitidas nas figuras anteriores, podem não ser realizadas literalmente pelo 
performer. As quatro indicações de f não oferecem variabilidade dinâmica, e são 
incompatíveis com o caráter do coro de Verdi, que, cenicamente na ópera, estão em 
segundo plano no palco, reduzindo a projeção sonora para o público, e recebem 
indicações de pp e mezza voce na partitura. Além disso, em toda a sua paráfrase, a 
partir do Miserere, há apenas, dentre as indicações de dinâmicas não graduais, f, ff, 
fff e uma ocorrência de p, permitindo ao intérprete relativizar a intensidade 
representada pelo f.  

O trecho selecionado da paráfrase de Liszt tem várias notáveis diferenças em 
relação ao de Gottschalk e ao de Verdi. Por exemplo, o coro foi transcrito oitava 
abaixo, para mão direita, com modificações de notas, de modo a ter extensão máxima 
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de uma oitava. O material correspondente ao “sino” aparece agora com pelo menos 
duas notas em todos os compassos, no registro mais grave do piano, geralmente 
formando uma apojatura, o que aumenta a dramaticidade, e com a indicação quasi 
campana, traduzida como “quase sino”. Há indicação de sf para o “sino” no segundo 
tempo dos compassos, tempo fraco pela métrica, o que cria certo desequilíbrio e 
tensão. Mesmo nos compassos em que não há sf, a ligadura de expressão entre as 
duas notas, reforçada ou não pelo sinal de decrescendo, indica que a primeira nota 
do “sino” é mais forte do que a segunda e que a segunda nota da ligadura tem a sua 
duração reduzida. Liszt é bastante fiel ao ritmo das vozes, modificando apenas o 
ritmo da anacruse inicial do coro (em vez de dois pontos de aumento, utiliza apenas 
um) e do acorde final. Liszt também é fiel ao número de acordes articulados pelo 
coro, sendo possível inserir a letra perfeitamente. No compasso 10, ponto 
culminante, há oitavas cromáticas, que aumentam a dramaticidade, na região mais 
grave do piano, com indicações de marcato.  

 

 

Figura 7 - Verdi-Liszt. Miserere du Trovatore. cc. 1–11. Possível interpretação que valoriza a 
expressão da obra original. (Baseada na edição Schuberth, [1860]). 

A Figura 7 apresenta uma possível interpretação que valoriza sobretudo a 
expressão da obra de Verdi. No compasso 5, as indicações de dinâmica inseridas 
apenas oferecem maior clareza para o intérprete, pois as indicações expressivas 
escritas por Liszt já são compatíveis com a expressão do coro. Verificamos que a 

indicação de crescendo no compasso 7 já presente na edição da partitura é 
incompatível com a expressão da obra de Verdi, e foi retirada nas edições Peters 
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([1917]), editada por Emil von Sauer, e Dover (1982). Além da métrica do 
compasso, o texto não possibilitaria essa dinâmica, pois a última sílaba da palavra 

“Miserere” (acrescentada em azul na Figura 7) não deve ser acentuada. Assim, 
acrescentamos uma indicação de dinâmica mais adequada à proposta interpretativa 

de valorizar a expressão da obra original.

 

Figura 8 - Verdi-Liszt. Miserere du Trovatore. cc. 1–11. Possível interpretação que intenciona o 
equilíbrio com as modificações apresentadas por Liszt. (Baseada na edição Schuberth, [1860]). 

A interpretação da Figura 8 pretende valorizar o equilíbrio entre os tempos, 
ou seja, o equilíbrio na acentuação dinâmica dos tempos de um compasso, a aparente 
constância geralmente transmitida pelo coro original, que é prejudicada em Liszt 
pelo sino. Alguns aspectos expressivos de Verdi são modificados em prol do caráter 
escolhido para todo o trecho. Nessa interpretação, principalmente a última nota dos 
membros de frase deve ter uma notável diminuição dinâmica, de modo a não parecer 
estar acentuado o segundo tempo dos cc. 4, 6 e 8.  

A intenção interpretativa na Figura 9 é valorizar a sonoridade do piano e suas 
características idiomáticas, ainda que se considere a obra transcrita e sua expressão. 
A variedade de timbres no instrumento é limitada, e, para que seja evidente, deve ser 
exagerada pelo performer. Assim sendo, essa interpretação planeja apresentar 
contrastes dinâmicos e de tipos de toques entre os materiais da mão direita e da mão 
esquerda do pianista, apresentando uma longa diminuição de intensidade antes do 
material do sino, que provoca um considerável contraste com o sf. Ou seja, 
simultaneamente à dinâmica bem suave na mão direita, a mão esquerda apresenta 
sf. Opta-se ainda por alterar o auge do crescendo para o terceiro tempo nos 
compassos 5 e 7, o que é possível de acordo com a partitura de Verdi, permitindo ao 
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performer um crescendo um pouco mais gradativo após o decrescendo anterior. 
Observa-se que a agógica, apesar de um pouco modificada em relação às figuras 
anteriores, ainda é coerente com a expressividade de Verdi, assim como aspectos 
gerais do fraseado.  

 

 

Figura 9 - Verdi-Liszt. Miserere du Trovatore. cc. 1–11. Interpretação que busca a diversidade de 
sonoridades simultâneas no piano, de modo a valorizar suas características idiomáticas. (Baseada na 

edição Schuberth, [1860]).  

Considerações finais 

As paráfrases de concerto Miserere du Trovatore de F. Liszt ([1860]) e 
Miserere du Trovatore de L. M. Gottschalk (1892, primeira edição de 1864) 
apresentam dessemelhanças interpretativas, mostradas no trecho correspondente ao 
coro inicial do Miserere de Verdi. Gottschalk apresenta um contraste entre as vozes, 
que se expandem para o registro agudo, e o “sino”, que se expande para o grave. As 
vozes do coro apresentam considerável extensão de registro, possível devido ao uso 
das duas mãos, e apresentam a inserção do “sino” entre os membros de frase do coro, 
preferindo a não reproduzir integralmente o coro proposto por Verdi. Liszt mantém 
a simultaneidade entre coro e “sino”, o que possibilita a realização de mais 
sonoridades diferentes simultaneamente. Liszt apresenta ambos os materiais no 
registro grave e valoriza o sino ao inserir mais notas, apojaturas e ao deslocá-lo para 
o segundo e terceiro tempos do compasso. Observamos que o material do “sino” nos 
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compassos 1–5 e c. 9 apresenta duas vozes formando texturas diferentes, que podem 
ser distinguidas pelo performer, realizando mais sutilezas sonoras. As características 
de cada transcrição influenciam as possibilidades interpretativas do performer, 
conforme mostrado nas figuras das duas transcrições. Além disso, um intérprete 
pode realizar interpretações diferentes a cada performance, desde que ele conceba 
algumas possibilidades no período de estudo e preparo da peça. Merece observação 
a grande quantidade de signos e indicações de expressão apresentadas por Liszt em 
sua partitura, como ligaduras de expressão, indicações de caráter e indicações 
variadas de dinâmica. Liszt, em sua primeira edição, escreve o material das vozes do 
coro sem barramento de colcheias e semicolcheias, apresentando similaridade com 
a escrita vocal, em que as notas que articulam sílabas diferentes do texto não são 
agrupadas por barras (de colcheia ou semicolcheia). Gottschalk, em partitura da 
edição aqui utilizada, liga as notas das partes corais com barramento próprio da 
escrita instrumental, e não utiliza muitos signos ou indicações de expressão.  

Em Liszt, as pausas devem ser realizadas pelo performer, com as seguintes 
justificativas: as pausas entre os membros de frase da mão direita indicam a 
terminação de um membro de frase e o início do próximo, e simbolizam a respiração 
dos coristas da obra de Verdi; na mão esquerda, as pausas do início dos compassos 
permitem maior clareza ao início do próximo material do “sino” e permitem melhor 
distinção sonora entre os tipos de toques do material das vozes e o do “sino”, 
possibilitando ao ouvinte melhor compreensão dos materiais sobrepostos. Em 
Gottschalk, também para apresentar clareza no fraseado, demonstrando o fim e 
início dos membros de frase, o pedal deve ser trocado no início de cada um deles, 
separando-os dos sons precedentes (no caso, do som do material do “sino”).  

O uso do pedal direito, recurso expressivo do piano, é variável de acordo com 
o instrumento e com o ambiente em que está inserido, razão pela qual não foi 
indicado nas interpretações aqui propostas. Apesar disso, algumas considerações 
que influenciam o uso do pedal direito devem ser feitas, por exemplo, nos cc. 71 e 73, 
a partir do “Miserere”, o pedal deve ser usado com extrema cautela para permitir a 
compreensão do desenho melódico encontrado no material do “sino”, pois há muitos 
intervalos de semitom no registro grave do piano, sendo esse registro, normalmente, 
o de maior reverberação sonora. 

Concluindo este trabalho, é possível observar que as possibilidades 
interpretativas apresentadas são influenciadas pela expressão da obra original e 
pelas escolhas e modificações feitas pelo transcritor. As características idiomáticas 
do piano também influenciam as interpretações, principalmente na última 
possibilidade apresentada da transcrição de Liszt (Figura 8). Apesar de essas 
interpretações poderem ser mais elaboradas e mais aprofundadas, discutindo outras 
questões referentes às transcrições, à obra original e ao piano, evidenciam como o 
estudo da obra original proporciona uma performance da transcrição mais 
consciente e intencional, que oferece ao intérprete informado a possibilidade de 
reconhecimento auditivo da obra transcrita.  
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