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 Como parte da pesquisa Ação pianística, análise e coordenação motora – Aplicações 

Interdisciplinares na organização da prática através do desempenho musical, esse estudo teve o 

objetivo de buscar dentro de domínios como música, coordenação motora e psicologia cognitiva, 

argumentos que possam ser relacionados com otimização da prática pianística, gerando através da 

interdisciplinaridade, uma visão holística do assunto. A metodologia adotada para tal, foi: revisão 

bibliográfica; aplicação de conceitos na prática ao piano; aplicação de conceitos no ensino do 

piano; discussão; exercícios propostos no grupo de pesquisa.   

 A prática pianística envolve diversas áreas do comportamento humano, que não podem ser 

dissociadas. Para KAPLAN (2008, p. 40):  

 
O executante deve aprender a efetuar coordenadamente uma série de movimentos de 

grande precisão, refinamento e diferentes graus de rapidez e força (componente motor), 

em função do seu conhecimento e compreensão (componente cognitivo) do valor 

simbólico de um código – notas, sinais de dinâmica, articulação e fraseado, agógica, etc. – 

para interpretar uma obra de sua preferência (componente afetivo). 

 

 Em virtude da necessidade de produção ao piano, que muitas vezes demanda a leitura e 

execução de um repertório musical extenso e variado em um curto período de tempo, a prática 

pianística deve ser organizada e sistematizada de forma a conferir ao pianista um melhor 

aproveitamento e controle do tempo de estudo, bem como os parâmetros de avaliação sobre o 

resultado da aprendizagem dos conteúdos musicais, movimentos e correspondentes habilidades 

motoras.  

 O elemento essencial da prática pianística é o movimento. O movimento por sua vez é uma 

manifestação de processos controlados pelo cérebro e o sistema nervoso central. Portanto, a 

execução pianística é um processo basicamente mental, e quanto mais consciente for esse 

processo, maior será a capacidade do pianista de reter e evocar as informações aprendidas. Assim 

sendo, o processo de aprendizagem pianística aplicado a um repertório específico deve começar 

na decodificação do material musical escrito, de forma que as estruturas formais, harmônicas (se 

aplicável) e melódicas sejam compreendidas através de reflexão analítica e relacionadas com a 

experiência prévia do pianista – tratando-se aqui de pianistas não iniciantes –, de modo a 

ocasionar conforto cognitivo, ou seja, familiaridade com o material. 

 O material, uma vez que assimilado conceitualmente e musicalmente, irá reger o planejamento 

da ação pianística (movimento), objetivando o resultado sonoro pretendido. Para Póvoas, o 

planejamento da ação pode ser otimizado através do emprego de duas estratégias consequentes: a 

Simplificação de Movimentos por Redução de Distâncias (SMRD) que é o princípio básico da 
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estratégia dos Ciclos de movimentos, que consiste em agregar o maior número de eventos ao 

menor número de movimentos. 

 O planejamento consciente das ações correspondentes à prática pianística produzem uma 

realimentação (ou feedback) à prática, que por sua vez otimiza o processo de aprendizagem. A 

Figura 1 mostra um esboço do sistema de retroalimentação, utilizando para isto os conceitos de 

Chaffin et al, Kaplan, Schmidt & Lee e Póvoas. 

 

 
Figura 1 – Sistema de Retroalimentação à prática 

 

 Foram abordados também, no estudo, assuntos referentes a Estratégias de memorização, 

Bimanualidade, Fatores que influenciam a atividade motora, Percepção de qualidade timbrística 

de acordo com os tipos de toque ao piano e Ergonomia. Porém, em virtude do limite de tamanho 

deste resumo, não foi possível abordar tais assuntos no mesmo, dando preferência às conclusões 

principais do trabalho. 

 


