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  Concernente ao campo dos movimentos complexos situa-se a ação pianística. Em termos 

genéricos, a função de um pianista é traduzir códigos e símbolos contidos no papel em sons que 

apresentam uma estrutura coerente entre si. Durante este processo de tradução, uma miríade de 

eventos se sucede para que a resultante sonora seja a mais efetiva possível, entre outras palavras, 

para que a intenção do compositor seja transmitida pelo performer de maneira fiel e clara.  

  No aprendizado de um novo movimento, sentidos como visão, audição e propriocepção 

são ativados para que seja possível a materialização de uma ideia eminentemente mental, ou seja, 

a concepção do movimento começa, antes de tudo, na mente. Todos os sentidos trabalham 

concomitantemente e servem tanto para abstrair uma intenção musical como para analisar o seu 

resultado. Nesse contexto, a visão serve para compreender o código musical e posteriormente 

regular espacialmente a coordenação dos movimentos, a audição prevê um resultado sonoro e o 

analisa para que seja verificada o ideal estético previamente concebido e a propriocepção regula 

as sensações durante a interação do corpo do pianista com o instrumento. 

  Nessa linha de raciocínio, meu intuito foi de buscar um entendimento mais integrado em 

como conceber e compreender o movimento humano dentro do fazer artístico. Para a realização 

da pesquisa, a metodologia consistiu em análise da literatura pertinente à intersecção da prática 

pianística com a coordenação motora. Sendo uma área genuinamente interdisciplinar, o material 

pesquisado envolveu livros relativos desde ao campo das ciências biológicas, como fisiologia, 

anatomia, neurologia e psicologia até aqueles específicos à prática pianística, incluindo-se aqui 

livros de pedagogos, concertistas, além de análise visual de pianistas profissionais. 

  Entende-se que a música instrumental é uma das, senão a mais abstrata de todas as artes. 

Isso se torna um desafio quando vamos criar uma concepção de movimento baseado em uma 

ideia musical, já que, não podemos separar uma ação corporal da intenção artística, ou seja, um 

movimento bem concebido não pode ser reduzido a uma sequência de gestos sem conteúdo 

imagético, pois assim a expressividade torna-se limitada. Um movimento bem definido é aquele 

cuja imagem artística foi consolidada juntamente aos padrões de gestos corporais, onde um fica 

incompleto sem o outro. A imagem artística não se consolida materialmente sem os gestos e os 

gestos não possuem conteúdo expressivo sem uma imagem artística. Como conciliar esta 

dicotomia entre subjetividade e objetividade torna-se uma grande questão, daí a necessidade de 

compreensão e estudo tanto das ciências naturais e físicas como das ciências sociais e artísticas. 

  A partir da pesquisa foi possível desenvolver uma abstração musical mais convergente à 

dialética corpo-movimento. Fundamentada a partir de três conceitos norteadores, sendo o 

princípio da relação e regulação do impulso-movimento1, a imagem artística2, aliados ao 

conhecimento das cadeias musculares e miofasciais que constituem o ser humano, pude 
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vislumbrar uma intersecção de ideias-chave que resultam em um objetivo comum: a 

expressividade.   

  Partindo-se do pressuposto de que a concepção de um movimento começa na mente, é 

fundamental ter uma representação a priori da intenção deste movimento, isto é, do que se busca 

transmitir com seu resultado sonoro. O pianista e pedagogo russo Heinrich Neuhaus em seu livro 

“The Art Of Piano Playing” propõe que o primeiro estágio de aprendizado de uma peça seja 

justamente a idealização deste conceito expressivo, chamado de “Imagem Artística”. A imagem 

artística pode ser entendida como um significado extramusical que o intérprete cria para a 

composição como um todo.  Depende tanto de aspectos objetivos, como a habilidade motora e 

técnica do instrumentista e de aspectos subjetivos, como a vivência musical, capacidade de 

abstração e da sua sensibilidade artística. Por ser intrinsecamente um conceito amplo e ilimitado, 

uma discussão voltada para a sua aplicabilidade torna-se um desafio.  

 Nesse sentido, o princípio da regulação do impulso-movimento elaborado pela pianista e 

professora Maria Bernardete C. Póvoas vem ao encontro de uma possível ligação conceitual entre 

uma imagem mental e uma ação corporal. Focando no aspecto contínuo e fluido do movimento, 

esse princípio pode ser vislumbrado como um veículo para materialização da imagem artística 

proposta por Neuhaus. O impulso, que é a ação que precede o movimento é gerado a partir de 

uma análise prévia do material musical e tem como resultante um encadeamento de movimentos 

interdependentes, denominados pela autora de ciclos de movimentos. Segundo Póvoas (1999), a 

execução será otimizada organizando os movimentos de acordo com a quantidade e frequência de 

padrões na música e agregando o maior número possível de eventos em um único ciclo de 

movimento. Os ciclos são regidos por variáveis que incluem a trajetória do aparato locomotor, 

intensidade sonora, velocidade de ataque, pressão, dentre outros. São, acima de tudo, interligados 

e exigem do corpo completa sincronia e sinergismo muscular. 

  Dentro deste escopo, nas últimas décadas a compreensão da biomecânica do ser humano 

vem passando de um enfoque reducionista em que se analisam músculos isoladamente para uma 

abordagem mais integrativa onde o complexo músculo-articular se comporta como uma teia 

fortemente conectada e interdependente. Temos, como exemplo, as cadeias musculares que são 

grupos de músculos que trabalham juntos a serviço de uma expressão. Seu estudo aprofundado 

pode proporcionar um entendimento mais compatível com a interação de uma ideia musical a um 

movimento já que a prática pianística não envolve músculos isolados, mas sim uma cooperação 

de cadeias musculares em um balanço compensatório e contínuo de tensão e relaxamento.  

  A literatura referente à prática do piano possui muitas vertentes e direcionamentos 

distintos de como analisar o movimento e como conceber a ação pianística em si. Considerando a 

complexidade que é a interpretação musical, esta pesquisa procurou integrar o conhecimento de 

diversos campos do saber com vistas à um aprimoramento contínuo da área da performance 

musical. 
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