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 A consolidação de uma base sólida da técnica pianística é fator imprescindível para que a 

construção interpretativa de uma peça consiga ser transmitida do campo mental para as unidades 

do corpo envolvidas no ato de tocar. Ter condições de preparar e adequar os gestos com vistas ao 

resultado sonoro é uma tarefa que envolve a interdisciplinaridade entre as áreas da coordenação 

motora e da técnica pianística, bem como da biomecânica, da acústica e da anatomia. A 

coordenação, segundo Magill (2007) “é a padronização dos movimentos do corpo e dos membros 

relativamente à padronização dos eventos e objetivos do ambiente”, e o ato de tocar piano, sendo 

uma habilidade motora serial que combina movimentos discretos em ordem serial estabelecida por 

cada peça, está submetido a essas condições para uma realização bem-sucedida.  

 Desta forma, com aplicação em repertório específico, a presente pesquisa tem procurado 

relacionar exercícios técnicos que isolam movimentos presentes no repertório aliados a conceitos 

de resolução de problemas técnico-instrumentais com suporte nas áreas supracitadas, como o 

princípio de relação e regulação do impulso-movimento através do ciclo de movimentos 

(PÓVOAS, 1999). 

 Na sua concepção, o ciclo de movimentos pressupõe que os mesmos possam ser analisados 

como movimentos integrados em um único gesto, levando-se em consideração primeiramente a 

observância de padrões e regularidade entre os eventos e, em seguida, o possível agrupamento entre 

eles em um movimento maior. Sendo assim, deve haver uma diminuição da somatória das 

distâncias, levando em conta a velocidade e a energia despendidas com vistas ao resultado sonoro. 

 O trecho do repertório selecionado para o presente resumo – compassos 245 a 249 da Toccata 

da suíte Le Tombeau de Couperin, de Maurice Ravel4 - apresenta situações técnicas em cada mão 

que puderam ser relacionadas com dois dos 51 exercícios para piano de Johannes Brahms, números 

20ª e 363, e em que se aplicou o princípio dos ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Compassos 245 a 248 da Toccata da Suíte Le Tombeau de Couperin, de Maurice Ravel.  
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 O ciclo de movimentos da mão esquerda foi construído englobando 4 eventos ascendentes na 

linha de trajetória da coordenada x, movimento de baixo para cima, seguido da seta pontilhada que 

significa o retorno da mão por cima para início de novo ciclo. Este desenho de movimento pôde 

ser comparado e estudado isoladamente a partir do exercício no 20 da Figura 2, que trabalha a 

abertura da mão em oitavas - quebradas, neste caso - e o deslocamento da unidade da mão, do 

antebraço e do braço de forma ascendente e descendente. Assim como o excerto de Ravel, todos 

os eventos desse exercício que acontecem na mesma direção foram englobados em um mesmo 

ciclo. 

 A mão direita, por sua vez, abarca um ciclo do compasso 245 inteiro e em seguida subdivide o 

compasso por tempo, tendo em vista que as semicolcheias se alternam de forma ascendente e 

descendente. Nesta clave do excerto a unidade que toca não se desloca no teclado sem estar em 

contato com as teclas, ao contrário da clave de baixo. O desenho da mão direita foi relacionado ao 

exercício no 36 da Figura 2 em função o movimento de troca dos dedos 1-5 em nota repetida, bem 

como o movimento de expansão para o agudo e retorno ao grave em semicolcheias. O exercício 

também ajudou a preparar a angulação do movimento dos segmentos braços e mãos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Exercícios 20ª 

e 36 do livro 51 
exercícios para piano 

de Johannes Brahms.  

 

 

 A busca por resoluções de problemas do repertório pianístico através da interdisciplinaridade, 

áreas da coordenação motora, da biomecânica e da técnica pianística, tem permitido otimizar o 

tempo de estudo, bem como conscientizar o uso do próprio corpo como meio para movimentos que 

produzem resultados sonoros mais satisfatórios.  
  

 
Palavras-chave: Técnica pianística; coordenação motora; desempenho musical. 
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