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Abstract
This article aims to elaborate certain thoughts about the use of the piano pedals in general and
to discuss the criteria used on their choice of application in the piece 'Guaratuba e Antonina',
from the composer Harry Crowl.
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Introdução
O processo evolutivo na construção de pianos ainda não chegou ao fim. Além
de pequenas mudanças estruturais e inovações no mecanismo do teclado,
como os modelos “Accelerated Action”® da firma Steinway e “Millenium III”® da
firma Kawai, ambas evoluções da patente de duplo escape da firma Erard1, os
pedais também passam por alterações ao longo do tempo. Um bom exemplo é
o fato de como se tornou equivocada a nomenclatura usada para designar o
pedal de recuo lateral do mecanismo, conhecido como una corda. Pois o
tamanho dos martelos aumentou, não sendo mais possível que apenas uma
corda seja tocada quando esse pedal é acionado. Um eventual aumento do
1

Sebastian Erard patenteou o mecanismo (action) de duplo-escape e repetição em 1821,
unindo as melhores características do mecanismo inglês e vienense (Dolge 1911: 88).
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recuo lateral faria com que fosse tocada simultaneamente uma corda da nota
vizinha, criando assim um efeito de segunda menor. Uma das últimas
inovações é a proposta de um quarto pedal, pela fábrica de pianos Fazioli. Tal
pedal faz com que os martelos se aproximem das cordas, e com essa distância
reduzida o volume de som produzido também é alterado.
O que faz com que essas mudanças e aprimoramentos continuem a
acontecer? Muitos avanços estruturais no piano surgiram em consequência de
exigências musicais, feitas por compositores como Beethoven, Liszt, Ravel e
muitos outros, para as quais o instrumento ainda não dispunha de respostas
mecânicas adequadas. Essas exigências musicais, aliadas à evolução das
técnicas de construção do instrumento, influenciaram também o uso dos
pedais, refletindo-se no maior detalhamento em sua notação.
A peça escolhida para se discutir sobre os critérios usados no emprego do
pedal é a primeira do Ciclo Marinas, do compositor brasileiro Harry Crowl.
Como o próprio nome do ciclo sugere, a peça trata de um imaginário sonoro
suscitando a constância dos sons marítimos, o que torna apropriado o uso
abundante e atento dos pedais.
Este trabalho visa, além de propor uma reflexão sobre o uso dos pedais, expor
sugestões para a pedalização da peça 'Guaratuba e Antonina', de Harry Crowl,
com explicações sobre os critérios utilizados para que os mesmos possam
servir de referência para a execução dessa peça e de outras obras com
características similares.
Reflexões sobre o uso dos pedais
Primeiramente, devido à sua importância para a compreensão do presente
trabalho, faz-se necessária uma descrição dos pedais do piano e sua
funcionalidade. Os pedais são meramente alavancas, que, quando acionadas,
reagem com o mecanismo do teclado e dos abafadores do piano. O pedal
posicionado à direita é acionado para levantar todos os abafadores, que estão
localizados sobre as cordas do piano, liberando assim as cordas para vibrarem
por simpatia, gerando os sons da série harmônica da nota fundamental tocada.
Podem vibrar simultaneamente todos os corpos que produzem não somente a nota
fundamental, mas também, qualquer um dos sons harmônicos naturais do som produzido pelo
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primeiro corpo” (Casella 1948:132).

Efeitos acústicos muito utilizados com esse pedal são decorrentes do que será
aqui chamado de pedalização fracionada, ou seja, pedal inteiro, meio pedal e,
segundo alguns autores, até ¼ de pedal (Neuhaus 1985). O pedal fracionado
acontece quando os abafadores são abaixados somente até que os mesmos
encostem-se às cordas, contudo sem repousar seu peso sobre elas, abafando
desse modo primeiramente o som das cordas mais agudas. Isso se deve ao
fato de que as cordas mais graves, sendo mais grossas, mais longas e,
portanto, mais pesadas, tendem a demorar mais para serem abafadas somente
com o contato dos abafadores. Além da distância entre os abafadores e as
cordas, alguns efeitos também acontecem através da frequência com a qual
ocorre a troca de pedal. Ainda sobre efeitos de pedal vale citar o grande
pedagogo russo Heinrich Neuhaus, que em seu livro ‘A Arte do Piano’ sustenta:
“Toco 80% de meu repertório somente com meio e ¼ de pedal e 20% ou ainda
menos com pedal inteiro” (Neuhaus 1985:153).3
O pedal do meio, encontrado em muitos modelos de piano, é chamado de
pedal tonal ou pedal sostenuto. Patenteado em 1875, pela firma Steinway
(Rowland 1993), esse pedal faz com que os abafadores, levantados pela ação
individual das teclas, permaneçam acionados independentemente do pedal
direito. No entanto, ao contrário do pedal direito, é necessário que as notas
sejam tocadas antes do pedal sostenuto ser acionado. O pedal da esquerda,
ou mais comumente conhecido como pedal 'una corda', nomenclatura
equivocada segundo os parâmetros atuais, é usado para recuar lateralmente o
mecanismo do teclado e marteleira do instrumento, a fim de que os martelos
toquem uma corda a menos (com a exceção das notas graves que só possuem
uma corda), modificando assim o timbre do som. Isso também ocorre devido ao
deslocamento da superfície de contato do feltro do martelo com as cordas.
Também é chamado de Verschiebung (Banowetz 1985: 5), podendo-se
encontrar, por exemplo, frequentemente na obra de Franz Schubert a
marcação 'mit Verschiebung',

que significa 'com deslocamento/recuo' em

2 Texto original: “pueden vibrar a um mismo tiempo, sino también, cualquiera de los sonidos
armónicos naturales de sonido producido por el primer cuerpo”.
3 Texto em espanhol: Toco el ochenta por ciento de mi música com solo médio o um cuarto
de pedal y el veinte por ciento o incluso menos, com el pedal entero.
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alemão. O quarto pedal, recentemente proposto pela firma Fazioli em seu
modelo 308 (piano de concerto de 3,08 metros), faz com que a marteleira se
aproxime das cordas, diminuindo a distância percorrida entre os martelos e as
cordas, tornando possível dinâmicas de reduzido volume sonoro, sem as
mudanças de timbre ocasionadas pelo pedal do recuo lateral ('una corda'). O
efeito é similar ao do pedal esquerdo em pianos verticais, instrumentos que não
serão abordados no presente trabalho. No piano Fazioli esse pedal se localiza
à esquerda, com uma distância diferenciada dos outros pedais4. Ex. Figura 1

Figura 1 - Quarto Pedal.
Quanto mais eu toco, mais eu fico completamente convencido de que o pedal é a alma do
5

piano. Em certos casos o pedal é tudo (Rubistein e Careño 2003: xi).

A frase de Anton Rubinstein citada acima é um dos mais conhecidos truísmos
sobre o pedal, no caso, o pedal dos abafadores. Seu uso não está restrito
apenas ao prolongamento dos sons através da liberação dos abafadores,
infelizmente, uma idéia ainda defendida por muitos. Com a qualidade dos
instrumentos atuais, o pedal adquiriu uma identidade musical própria, tornando
possíveis características timbrísticas únicas, não somente em compositores do
período impressionista até os contemporâneos, mas em todas as obras
executáveis ao piano. Já não é mais incomum, e nem visto como
desconhecimento estilístico, usar pedal em obras do período barroco, que
foram compostas originalmente para instrumentos que não dispunham de tal
artifício. Convencionou-se que, de certa forma, essas execuções tratam-se de
4 Meus cordiais agradecimentos à Srª Elena Turrin, da firma Fazioli, pelos esclarecimentos
prestados sobre o quarto pedal e pela cessão dos direitos de imagem das figuras aqui
utilizadas.
5 Texto original: The more I play, the more I am thoroughly convinced that the pedal is the soul
of the piano. There are cases where the pedal is everything.
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adequações instrumentais, ou até mesmo, transcrições, nas quais abrir mão de
aspectos intrínsecos do instrumento, somente diminuiria sua capacidade
expressiva (Neuhaus 1985: 151, Casella 1948: 137 e Banowetz 1985: 125).
Outro equivoco comumente encontrado é o uso do pedal esquerdo puramente
com a finalidade de graduação dinâmica, não se levando em conta a sua
característica de mudança de timbre, como observou Chopin a Franchomme:
“Aprenda a fazer um diminuendo sem a ajuda do pedal [una corda]; você
poderá usá-lo mais tarde” (Eigeldinger 1986: 57). O uso do pedal de recuo é
uma ferramenta timbrística muito rica, sobretudo quando acionado em
circunstâncias pouco usuais, como por exemplo, nos revela o pianista Artur
Rubinstein no documentário ganhador do OSCAR de 1969, L’amour de la vie:
“Agora vou lhe contar um segredo: para se tocar em piano com um grande
brilho sonoro, tem que se pisar no pedal esquerdo e tocar forte”
Critérios usados na pedalização da peça Guaratuba e Antonina, de Harry
Crowl
A peça escolhida para se discutir o emprego dos pedais faz parte do ciclo
‘Marinas’, do compositor brasileiro Harry Crowl6. Composto em 2004, o ciclo
descreve sonoramente várias paisagens marítimas e costeiras e se compõe de
oito peças. A primeira delas, 'Guaratuba e Antonina', sugere dois universos
sonoros contrastantes, referenciando, respectivamente, as duas cidades do
estado do Paraná, no sul do Brasil. Sobre o que o teria inspirado ao compor a
peça, o compositor diz:
A tranqüilidade das praias do litoral paranaense no final da estação de inverno contrastada com
a agitação do festival de Inverno de Antonina e uma viagem de carro entre as duas cidades
serviu de ponto de partida (entr. Crowl 2004).

O nome do ciclo, “Marinas”, remete-se instantaneamente a lembranças que
6 O compositor mineiro Harry Crowl “vem pouco a pouco marcando seu nome no panteão dos
grandes compositores brasileiros” (Mariz 2005: 482). Suas obras vêm sendo executadas
mundo afora, intensificando a produção e sedimentando o grande valor da música brasileira
contemporânea. Vale citar a estréia de sua Quarta Sinfonia, executada recentemente na
Salle Cortot, em Paris, e várias outras execuções e gravações realizadas na Alemanha,
Áustria, Dinamarca, Bulgária, Romênia, Estados Unidos e Canadá. Crowl exerce intensa
atividade não somente como compositor, mas também como pesquisador, responsável pela
descoberta e restauração de várias obras do período colonial brasileiro, e como professor,
dando aulas e ministrando palestras nos Estados Unidos, Canadá, Áustria e Brasil.
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criam a expectativa de se encontrar um material musical com vários arpejos,
efeitos de pedal, frases em pianíssimo, palheta timbrística impressionista e
outros recursos musicais que fazem lembrar mar e água. Isso nem sempre é o
caso neste ciclo. Harry Crowl nos traz não somente um imaginário sonoro do
mar e das águas, mas também suas impressões e sensações inspiradas por
essas paisagens costeiras. Por exemplo: após a exposição dos primeiros
arpejos em Guaratuba e Antonina, insinua-se a impressão sonora de pequenas
embarcações atracadas, com seu ruído típico reproduzido pela mão esquerda;
sobre episódio seguinte, marcado pelo ostinato das colcheias na mão direita
(un poco piu mosso), diz o compositor ter sido inspirado por uma viagem de
carro, entre as duas cidades paranaenses. Como utilizar essas impressões e
informações a fim de formar uma interpretação da peça? Sob a ótica de como a
pedalização pode estar a serviço da expressividade, sugerem-se as seguintes
escolhas interpretativas:
As trocas de pedal devem ser realizadas a cada arpejo (compassos 1 a 3,
Ex.1). Recomenda-se trocas de meio pedal, sem que o peso dos abafadores
chegue a repousar sobre as cordas7. A ação do pedal dos abafadores deve ser
feita de forma sincopada, ou seja, quando o pedal é acionado imediatamente
após reprodução do som, ou até mesmo logo após o ataque dos martelos
sobre as cordas. Neste caso sugere-se que o pedal seja trocado após ser
tocada a nota mais aguda de cada arpejo.

Ex. 1 Compassos 1 a 3.

O pedal sincopado, demonstrado na figura 2 (Rubinstein e Careño, 2003:57), é
comumente utilizado para se ligar acordes em que o legato com os dedos não

7 As trocas de meio pedal (abafadores não repousam nas cordas) serão assim
representadas:
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é possível.
Figura 2

As trocas devem ser feitas a cada acorde, porém, sem levantar totalmente o
pedal, ocasionando em uma troca com efeito de meio pedal, agindo assim
diretamente com as notas mais dissonantes do trecho, pois as mesmas dão
uma sonoridade especial aos arpejos, e não possuem um caráter incisivo. O
pedal esquerdo deve ser usado durante todo o trecho. Desse modo o efeito
sonoro será menos articulado e mais adequado ao caráter indicado (Muito
Tranquilo). No segundo compasso, o pedal poderá ser levantado aos poucos
com um efeito de tremolo de meio pedal

8

(Rubinstein e Careño 2003:37),

quando troca-se o pedal repetidas vezes para que se perca a vibração
simpática dos harmônicos (por meio do contato dos abafadores sobre as
cordas, sem seu repouso), e por fim abaixando os abafadores lentamente,
observando um efeito de diminuendo.
No trecho seguinte (compassos 4 a 7), que faz alusão ao ruído das
embarcações (Ex. 2), o pedal deve criar uma “bruma” sonora, sendo trocado
quase sempre com as notas mais graves.

Ex. 2 Compassos 4 a 7.

Em un poco piu mosso (compasso 8), optou-se por fazer as trocas de pedal
(trocas de meio pedal) aproximadamente a cada duas notas da mão esquerda,
nunca levantando o pedal completamente, contribuindo assim para o caráter
ébrio e enevoado da passagem (Ex.3).

8 Em conversas com o pianista Nelson Freire, fiquei familiarizado com o termo ‘pé nervoso’,
nome com o qual o tremolo de meio pedal também é conhecido. Esse termo também foi
usado durante uma aula que tive com o pianista Daniel Pollack (nervous feet pedal). N.A.
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Ex. 3 Um poco pium osso.

Os três últimos compassos desse episódio, nos quais a composição assume
um caráter mais sombrio, devem-se diminuir as trocas de pedal e aplicar o
pedal esquerdo. Por se tratar de uma região muito grave do instrumento, a
troca de pedal deve ser completa. Optou-se também pela troca do pedal com
as notas mais graves (Ex.4).

Ex. 4 Compassos 25 a 27.

A segunda seção da peça alude ao festival de inverno da cidade de Antonina9,
e traz um grande contraste dinâmico e rítmico. A pedalização proposta para
esse trecho é conhecida como pedal rítmico, ou pedal simultâneo (Neuhaus
1985:152), que é acionado de maneira curta, simultaneamente com o ataque
dos dedos sobre o teclado. Este começo de seção deve soar seco, usando
mais pedal somente nos acordes arpejados do final do segundo compasso do
exemplo 5.

Ex. 5 Compassos 28 a 30.

Esse caráter incisivo começa a se diluir a partir do compasso 34 (Ex. 6), onde o
9 Festival multicultural que acontece desde 1991 abrangendo cursos e apresentações
artísticas N.A.
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pedal deve ser empregado de maneira similar ao exemplo 3 (poco piu mosso),
evidenciando o caráter mais sombrio do episódio.

Ex. 6 Compasso 34.

Logo em seguida, no compasso 36 (Ex. 7), surge uma indicação de piano
súbito, com articulações diferenciadas na voz superior. Para que tais
articulações sejam respeitadas, deve-se empregar o pedal inteiro somente na
segunda metade do compasso, executando a segunda voz com toque
legatissimo. A partir do compasso seguinte sugerem-se trocas de meio pedal, a
fim de se auxiliar um grande crescendo dinâmico que chega a fortissimo no
compasso 38.

Ex. 7 Compasso 38.

No final da peça, com marcações de dinâmica piano e pianissimo, o
pedal deve ser trocado a cada nota (meio pedal), à exceção do compasso 41
(primeiro do Ex. 8), onde as pausas devem ser respeitadas levantando
totalmente o pedal dos abafadores. Como as notas da clave de fá são
sustentadas manualmente durante todo o compasso, não haverá nenhuma
lacuna sonora.
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Ex. 8 Compassos 41 a 43.

Em seus últimos quatro compassos (Ex. 9), a dinâmica indicada é pianíssimo e
sugere-se que somente os sons mais agudos permaneçam. Isso requer troca
de meio pedal a cada nota. Para os últimos 2 compassos, sugere-se
pedalização sincopada, com troca de meio pedal, aliada a um toque tenuto em
pianissimo. Isso resultará em uma sonoridade tranquila, tênue. Essa
característica quase impalpável é o caráter do final da peça, que termina o
acorde arpejado apresentado no começo da peça.

Ex. 9 Compassos 51 a 54.

Conclusão
Como exposto no presente artigo, o uso consciente e criterioso do pedal, em
parceria com um profundo estudo e compreensão do material musical, é um
valioso aliado na interpretação pianística. Foram descritos os pedais do piano e
suas respectivas funções, assim como apresentadas sugestões para seu uso
na peça 'Guaratuba e Antonina', de Harry Crowl, com explicações sobre os
critérios utilizados. É sabido que em diferentes instrumentos, e em ambientes
acústicos distintos, podem ser evidenciados diferentes efeitos, porém procurouse salientar, além da maneira de pedalização, os efeitos sonoros decorrentes
das mesmas. Ainda sobre o tema pode se afirmar, citando a legendária pianista
venezuelana Teresa Careño: “No emprego deste importante fator de
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embelezamento da sonoridade ao piano – o pedal – a maior ajuda, o maior
professor, é o instinto musical do intérprete.” (Rubinstein e Careño 2003:75).10
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