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Movimento, coordenação bimanual e desempenho motor. Conceitos e
aplicações interdisciplinares na otimização da ação pianística
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Abstract
This study is part of the research project called Technique, Movement and motor coordination –
interdisciplinary applications on piano action, and it aims to investigate piano technique in its
relation with interdisciplinary approaches based on movement orientation and planning, with
emphasis on bimanual coordination, its variations and movement simplification (MSDR);
establish connections between fields for the analysis and application of technical strategies for
organization and movement control; verify the consequences of the use of these techniques on
motivation; establish the steps and protocol to evaluate the use of such resources on the
optimization of musical performance through qualitative and quantitative analysis, through a
biomechanical experiment (kinematic method).
Keywords: Pianistic action; piano technique; movement; bimanual coordination.

Apresentação
Este

trabalho

representa

parte

da

pesquisa

Técnica,

Movimento

e

Coordenação Motora – Conceitos e Aplicações Interdisciplinares na Ação
Pianística, cuja origem está no fato de que o movimento, um ato motor, é o
meio que viabiliza a ação pianística. A proposta neste trabalho é investigar
sobre a técnica pianística em sua relação com abordagens interdisciplinares
que tratam do movimento humano, com ênfase na coordenação bimanual.
Estudos interdisciplinares, acompanhados de avaliações, mostram que o
desempenho músico-instrumental pode ser otimizado por recursos advindos da
pesquisa interáreas.
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A proposta para esta parte da pesquisa é investigar sobre a técnica pianística
em sua relação com abordagens interdisciplinares que tratam do planejamento
e orientação de movimentos bimanuais paralelo e contrário, suas variações e
sua simplificação (SMRD); estabelecer conexões interáreas para a análise e
aplicação de estratégias técnicas de organização do movimento;

verificar

possíveis consequências da utilização de procedimento(s) proposto(s) na
motivação (questionário); avaliar o uso de tais recursos na otimização do
desempenho músico-instrumental.
Para

desenvolver

a

investigação

foram

considerados

pressupostos

interdisciplinares sobre técnica pianística e demais áreas que tratam do
movimento humano, como a aprendizagem motora e biomecânica. Vêm sendo
estabelecidas conexões entre o material teórico estudado e a prática pianística.
Em etapa posterior será avaliada a aplicação dessas conexões no
desempenho pianístico de dois grupos de pianistas, experimental (GE) e
controle (GC), por meio de análise qualitativa e quantitativa (experimento
biomecânico: cinemetria e/ou eletromiografia), durante a execução de
situações musicais específicas.
Contexto
Frequentemente, por ocasião da leitura, preparação e realização pianística de
uma obra ou de partes dela, devido às exigências técnico-interpretativas no
âmbito da rítmica, textura, andamento e agógica, torna-se necessário utilizar
recursos técnicos não habituais ao pianista. Em muitos casos situações
técnico-musicais devem ser resolvidas durante a execução de eventos
distantes entre si com deslocamentos de médias e grandes distâncias, além da
necessidade de realizar movimentos assimétricos entre os segmentos direito e
esquerdo (braços, mãos e dedos), requerendo habilidades motoras altamente
especializadas.
A ocorrência de padrões repetidos merece especial atenção, pois requer dos
segmentos um grau de flexibilização maior do que em situação contrária
(Mechsner 2004). Tais conteúdos exigem do intérprete um trabalho motor
organizado e consciente que permita o máximo domínio técnico-mecânico em
função do resultado musical.
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Na realização de movimentos os deslocamentos e inflexões devem ser
realizados com objetividade e energia e, sobretudo, por meio de impulsos
flexíveis em ambas as mãos. O movimento flexível e livre dos segmentos
corporais envolvidos na atividade deve ser naturalmente guiado mais no
sentido parabólico do que retilíneo. Por exemplo: na execução de acordes em
stacatto, impulsos bem coordenados e operacionalizados de forma contínua e
evitando movimentos bruscos de punho para baixo possibilitam a realização de
dois ou mais acordes numa única inflexão. Tal organização do movimento
permite executar os trechos com menor dispêndio de energia e maior
velocidade, reduzindo a trajetória.
No âmbito da técnica pianística os movimentos são comumente designados
por Movimentos Gerais e classificados em simétricos, assimétricos paralelos,
assimétricos não paralelos e alternados, com base em características
determinadas pelo delineamento das linhas musicais.
Kaplan (1987: 34) descreve um único tipo, o simultâneo, que equivale à
definição desta autora para movimento assimétrico não paralelo. Nos quadros
seguintes são arrolados os tipos de movimentos segundo dois autores. A
divisão de movimentos assimétricos em três: paralelo igual, paralelo
semelhante e assimétrico não paralelo é opção desta autora. Estão no Quadro
2 com respectivas definições e siglas correspondentes.
Movimentos Coordenados KAPLAN (1987)
Tipos de

Simétrico: deslocamento convergente ou divergente dos segmentos
com relação ao eixo do corpo.

Movimentos

Alternado: segmentos em movimentos alternados.
Assimétrico Simultâneo: execução simultânea de movimentos
diferentes.
Quadro 1: Tipos de Movimento segundo Kaplan (1987) .

Simétrico: gestos equivalentes com deslocamento convergente e
divergente dos segmentos direito e esquerdo (MS).
Assimétrico Paralelo Igual: deslocamentos simultâneos e paralelos
na mesma direção; escrita equivalente para as linhas musicais para
use dos segmentos direito e esquerdo (MAPIG).
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Assimétrico Paralelo Semelhante: deslocamentos simultâneos e
paralelos na mesma direção, com escrita semelhante nas linhas
musicais para os segmentos direito e esquerdo (MAPS).
Assimétricos ñ Paralelos: segmentos direito e esquerdo realizam
movimentos distintos simultâneos ou não (MA).
Alternados:

segmentos

direito

e

esquerdo

realizam

ações

intercaladas (MALT).
Quadro 2: Tipos de Movimento segundo Póvoas (1999).

No Quadro 3 são apresentados os movimentos fundamentais aconselhados por
Fink (1997: 22-35) com o objetivo de treinar a memorização de sensações
associadas aos movimentos e seu conceito de movimentos integrados.
Segundo orienta, os movimentos fundamentais são segmentares que, de
maneira integrada e dependendo das exigências do design musical, atuam
dentro da categoria de movimentos coordenados gerais.
Prono-supinação do braço (rotação interna e externa).
De pêndulo a partir do ombro (ou flexão e extensão do braço).
Fundamentais

Lateral de abdução e adução do braço.
De flexão e extensão do antebraço.
Do o antebraço (posição fletida, relativa à ação de remar).
Dos dedos.
Das mãos.
Dos punhos.

Integrados

Combinação de dois ou mais movimentos fundamentais.

Quadro 3: Movimentos Fundamentais e Integrados segundo Fink (1997).

No âmbito da coordenação motora, as pesquisas vêm fornecendo informações
mais exatas sobre o funcionamento do sistema de controle motor nos
processos bimanuais. No entanto, experimentos laboratoriais mostram
evidências de que os dois braços estão funcionalmente vinculados para agirem
juntos, como uma unidade, para executarem movimentos distintos entre si, com
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diferentes padrões espaciais ou características de tempo. Assim, é necessário
que essas estruturas coordenativas sejam reorganizadas para a realização de
tais movimentos. Nesse caso, “desenvolve-se uma estrutura coordenativa nova
que fornece meios eficazes para organizar os graus de liberdade necessários
para essa habilidade” (Magill 2000: 83). Quando houver necessidade de
adquirir habilidades diferentes e simultâneas sempre ocorrerá interferência
entre os membros, até que especificações únicas para cada membro possam
ser incorporadas no programa motor. Nessa perspectiva, e segundo os
sistemas dinâmicos, a prática bimanual progride na medida em que
características dinâmicas do desempenho por membro vão sendo treinadas.
No movimento simétrico (MS) os gestos necessários são equivalentes para os
segmentos direito e esquerdo no sentido convergente ou divergente em relação
ao plano do corpo. Schmidt (2001) esclarece que é relativamente fácil
realizarmos movimentos simultâneos das mãos se os padrões de movimento
forem os mesmos para ambas, mas é ainda mais fácil se forem imagens
espelhadas uma da outra. Cabe observar que, em muitas circunstâncias, em
diferentes tipos de movimentos bimanuais, as mãos parecem estar “ligadas”
uma à outra. Dada a distribuição das teclas brancas e pretas no teclado, o
movimento simétrico ocorre mais sob a forma de escrita diferenciada, em
menor ou maior grau, entre as partes destinadas à execução de cada
segmento (direito e esquerdo), como se vê no exemplo de escrita musical
mostrado na Figura 1.

o

Figura 1: Movimento Simétrico (MS): Polonaise Opus 40 n 1 de Chopin, compassos 32 e 33.
Fonte: Chopin 1975: 26.

O movimento assimétrico paralelo (MAP) é aquele em que as ações músculoesqueléticas dos segmentos envolvidos de ambos os lados (braços e mãos)
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realizam um conjunto de movimentos em deslocamentos simultâneos e
paralelos na mesma direção do teclado. São utilizados na execução de trechos
musicais cuja escrita é igual ou similar para ambas as mãos. O movimento
assimétrico paralelo igual (MAPIG) é realizado quando as duas mãos executam
escritas radicalmente equivalentes, conforme exemplo seguinte.

Figura 2: Movimento Assimétrico Paralelo Igual (MAPIG): Finale da Sonata Opus 35 de Chopin,
compassos 1 e 2. Fonte: Chopin 1963: 75.

O exemplo da Figura 3 caracteriza o uso alternado dos movimentos assimétrico
paralelo semelhante (MAPS) e paralelo igual (MAPIG). O primeiro devido ao
dobramento do baixo do acorde do segundo tempo dos compassos, o outro em
parte do segundo tempo e no terceiro para execução do motivo em fusas mais
a semínima. Nessa variação as figurações rítmicas são repetidas quatro vezes
a cada dois compassos até o oitavo, onde uma mudança com relação aos
compassos 2, 4 e 6 não altera o paralelismo dos movimentos a serem
empregados na realização do trecho.

Figura 3: Movimentos assimétrico paralelo semelhante (MAPS) e assimétrico paralelo igual
(MAPIG): Variação XIII, compassos 1-3. Fonte: Rachmaninoff 1989: 12.

Os movimentos assimétricos não-paralelos (MA) são aqueles em que os
segmentos do lado direito e do lado esquerdo realizam movimentos diferentes,
uns simultâneos, outros não. A necessidade de utilizar esse tipo de movimento
caracteriza-se pela escrita musical distinta para cada mão. Os exemplos vão
desde a melodia acompanhada à escrita polifônica, e apresentam grande
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variedade de densidade, graduação sonora e nível de complexidade técnicomusicail. Esse tipo de movimento, como o anterior, exige um nível de
dissociação e coordenação musculares bastante elaboradas (Kaplan 1987:14).
Nos movimentos alternados (MALT), os segmentos do lado esquerdo e do
direito envolvidos na execução trabalham de forma intercalada. O grau de
complexidade para realizar os movimentos depende das características do
design apresentado na obra e do grau de semelhança entre o material
distribuído para cada mão. O trecho representado na Figura 4, é retirado do
Estudo 1 para piano de Cláudio Santoro (1919-1989), constitui um típico
exemplo de utilização do MALT.

Figura 4: Movimento Alternado (MALT). Estudo n.1 de Claudio Santoro, compassos 1 e 2.
Fonte: Santoro (1962:1).

No exemplo da Figura 4, a unidade e o padrão rítmico são regulares; todavia,
entanto, há situações musicais em que um desses elementos, ou mesmo
ambos, não o são. É o caso, por exemplo, da Gigue da Suite Para Piano Opus
25 de Schoenberg, na qual a execução dos eventos requer o MALT em 45 dos
seus 75 compassos, a unidade rítmica é regular, mas o padrão de acentuação
não é.
Dentre os movimentos coordenados gerais, é difícil precisar qual é o tipo mais
frequente na literatura pianística. O repertório existente apresenta exemplos em
que se usa cada um dos tipos específicos de movimento, outros solicitam a
utilização de movimentos de forma combinada ou intercalada. A execução das
peças apresenta maior ou menor complexidade de execução na medida em
que as combinações são mais ou menos intensas, dependendo também da
densidade da escrita, graduação sonora, número de eventos por unidade de
tempo e possibilidade de serem estabelecidos padrões de execução. Os
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exemplos seguintes mostram trechos do repertório que requerem a realização
de tipos diferentes de movimentos em curto espaço de tempo.

Figura 5: Movimentos alternado (MALT), assimétrico paralelo igual (MAPIG) e assimétrico
paralelo semelhante (MAPS): Variação XVI, compassos 1 e 2.
Fonte: Rachmaninoff 1989: 53.

O exemplo da Figura 6 chama a atenção o fato de que, além de ser necessária
a utilização de diferentes tipos de movimentos em curto espaço de tempo, as
articulações, em muitos momentos, são diferentes para os segmentos direito e
esquerdo.

Figura 6. Movimentos simétrico (MS), assimétrico paralelo semelhante (MAPS), alternado
(MALT): Frevo, compassos 70 e 71. Fonte: Nobre 1985: 25.

Acrescenta-se às observações anteriores que na ação pianística os
movimentos ocorrem por deslocamento dos dedos, mãos ou braços sobre o
teclado, medialmente ou lateralmente em relação à linha medial do corpo.
Devido à necessidade de serem efetuadas combinações de movimentos para
realizar os diferentes trechos do repertório aqui apresentados, e considerandose os fatores que interagem na ação pianística, o aproveitamento de padrões
de movimento insere-se neste contexto como uma possibilidade de otimizar a
ação pianística.
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Partindo-se do princípio de que a observação está na base do primeiro
mecanismo da aprendizagem, mostra-se igualmente essencial integrar
conceitos de feedback e representação antecipativa aos estudos sobre
movimentos coordenados, identificando fatores dos quais ambos dependem.
Conhecer os processos de evolução do feedback intrínseco e extrínseco,
também auxilia no desenvolvimento de cada uma das etapas da aprendizagem
(Magill 2002). Na aprendizagem motora há uma “mudança interna no domínio
motor do indivíduo, deduzida de uma melhoria relativamente permanente em
seu desempenho, como resultado da prática” (Palafox 2004: 3).
Os deslocamentos e inflexões durante os movimentos devem ser realizados
com objetividade e energia e, sobretudo, por meio de impulsos livres e flexíveis
dos segmentos corporais envolvidos na ação pianística, guiados mais no
sentido parabólico do que retilíneo. Por exemplo: se a execução de uma
sequência de acordes em stacatto for operacionalizada de forma contínua em
impulsões bem coordenadas, evitando movimentos bruscos de punho para
baixo, é possível realizar dois ou mais acordes em uma única inflexão. A
aplicação dessas orientações na organização do movimento permite reduzir a
trajetória de movimentos, com menor dispêndio de energia e maior velocidade
no desempenho músico-instrumental.
Diante de tais argumentos se insere a formulação de estratégias técnicas
decorrentes da análise de conteúdos estruturais em situações mecânicas
específicas de repertório selecionado, na perspectiva de que os resultados de
procedimentos experimentais contribuam para uma realização mais eficiente e
saudável da ação pianística.
Para garantir a aquisição de maior eficiência técnico-instrumental durante o
aprendizado e desempenho pianístico, torna-se essencial desenvolver e aplicar
estratégias de organização do movimento, considerando argumentos que
tratam da coordenação motora, bilateralidade e coordenação bimanual
(Schmidt & Lee, 2005; Obhi & Goodale, 2005; Mechsner, 2004; Schmidt &
Wrisberg, 2001), flexibilização (Maggil, 2002) e simplificação do movimento por
redução de distâncias (SMRD) (Póvoas 2008; Schmidt & Wrisberg, 2001).
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Método
Para avaliar a aplicação de estratégias para o treinamento de trechos
selecionados do repertório, entre as quais a SMRD, propõe-se proceder à
reflexão analítica que consiste na análise integrada das relações entre os
fatores que interagem no processo de treinamento dos repertórios, permitindo
prever, planejar e adequar movimentos corporais às questões musculares e
técnico-instrumentais em função dos resultados musicais (Davidson 2007).
Na

continuidade

desta

investigação

será

realizado

um

procedimento

experimental em três etapas: 1- seleção e análise de trechos musicais nos
quais serão aplicadas as estratégias a serem avaliadas; seleção de sujeitos
pianistas para participarem do experimento em dois grupos: experimental (GE)
e controle (GC); estabelecimento do protocolo para operacionalizar o
procedimento experimental; 2- realização do experimento propriamente dito
com aquisição de dados através da captação de imagens de dois ou mais
ensaios; 3- processamento, análise e cálculo dos dados.
O método biomecânico aplicado para coleta de dados será a cinemetria, que
possibilita: medir parâmetros cinemáticos do movimento por meio do registro
videográfico da execução de movimentos realizados por sujeitos participantes
do experimento; e levantar variáveis cinemáticas, tais como força, velocidade,
trajetória, ângulo e curva de aceleração. Os dados numéricos e cálculos
matemáticos serão obtidos em laboratório, cujos resultados deverão mostrar a
relação entre o uso de estratégias técnicas e seus efeitos na prática pianística.
Na terceira etapa, os trechos a serem executados pelos sujeitos deverão: 1apresentar repetição de padrões; 2- demandar movimentos a) intercalados e b)
com deslocamentos de curta, média e longa distância dos segmentos na
extensão do teclado para aplicação do recurso SMRD; 3- conter em seu design
articulações díspares a serem realizadas pelos segmentos esquerdo e direito.
Os trechos mostrados nas Figuras 3 e 6 agregam dois ou mais dos critérios
mencionados e deverão ser aplicados no procedimento experimental.
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Conclusões
Devido à necessidade de serem efetuadas combinações de movimentos para a
realização instrumental de diferentes trechos musicais aqui apresentados, e
considerando-se os fatores que interagem na ação pianística, a pesquisa sobre
organização de movimentos e recursos estratégicos de treinamento e
execução torna-se essencial, representando um vasto campo de investigação.
O aproveitamento de padrões de movimento insere-se nesse contexto como
um recurso estratégico para otimizar a ação pianística considerando-se os
movimentos gerais apresentados.
Os resultados de pesquisa com foco no estudo e entendimentos sobre a
coordenação bimanual e formulação de estratégias técnicas devem contribuir
para maior atenção e consciência corporal e eficiência do movimento, com
reflexos na otimização da prática em termos de tempo e energia do trabalho
técnico-musical. Os dados levantados e os resultados fornecidos por
experimento biomecânico deverão auxiliar na avaliação e validação da
proposta.
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