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resumo 

 
Este trabalho insere-se no âmbito do mestrado em ensino da música. Foi re-
alizada uma pesquisa sobre os pedais do piano. Embora o pedal seja um 
elemento fundamental na execução pianística, temos constatado através da 
nossa experiência pessoal, que o seu ensino não tem tido a importância e 
prioridade que lhe correspondem. A bibliografia didáctica sobre este assunto 
é escassa e, geralmente, não lhe é dada a prioridade adequada no ensino de 
piano. O tema desenvolvido no projecto surgiu, assim, da constatação da 
falta de exercícios organizados de modo didáctico para o ensino dos pedais 
de piano. 
A investigação também destaca a recolha de dados que nos dão uma per-
cepção do estado do ensino dos pedais. Na medida em que há pouco mate-
rial didáctico sobre o pedal de ressonância, consideramos o trabalho de Gon-
zález um método de aprendizagem muito útil para os alunos, que os ajudará 
a melhorar a sua performance, torná-los-á mais conscientes das funções do 
pedal e das possibilidades auditivas que permite realizar. 
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abstract 

 
This work is part of the Master's degree in music education. A survey was con-
ducted on piano pedals. Although the pedal is a key element of piano perfor-
mance, we have realised, from personal experience, that its teaching has not 
been given the relevance it should have had. Furthermore, the didactic bibliog-
raphy on this subject is scarce and is generally not given proper priority in piano 
teaching. 
The theme developed in this project thus emerged from the lack of didactically or-
ganised exercises for teaching piano pedals. 
Research also highlights the collection of data that gives us insight into the state 
of pedal teaching. As there is little teaching material on the resonance pedal, we 
consider González's work to be a very useful learning method for students, which 
will allow them to improve their performance, making them more aware of the pe-
dal’s functions and auditory possibilities. 
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1. Introdução 

Este relatório final de Prática de Ensino Supervisionada (PES) destina-se à obtenção do 

grau de Mestre em Ensino de Música – vertente de piano. É sustentado por um projecto de 

investigação e implementado na prática com o trabalho realizado na Instituição de realização 

do estágio, a Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra (CMC). 

O relatório final de estágio é constituído por duas partes: o projecto de investigação na 

vertente de tese e o relatório da prática de ensino supervisionada. Pretendemos que ambas 

as partes revelem uma prática educativa que permita aos alunos o conhecimento básico sobre 

as funções e técnicas dos pedais e a capacidade de usar o pedal de ressonância com eficácia, 

com a nossa devida preparação e fundamentação teórica. A PES permitiu-nos desenvolver 

as competências de ensino, sendo o projecto um foco de interesse particular a aplicar na 

prática do estágio. 

A aplicação dos pedais é um elemento fundamental na execução pianística e o seu ensino 

não tem tido a importância e prioridade que lhe correspondem. Por um lado, apesar de todos 

os Professores ao longo da nossa formação terem dado indicações sobre o uso dos pedais, 

na nossa opinião eram indicações empíricas de interpretação que poderiam eventualmente 

ser transferidas para outro reportório. Por outro lado, embora existisse bibliografia que men-

ciona os princípios mecânicos dos pedais e suas funções na execução pianística, ainda não 

se encontra uma pesquisa detalhada nem uma aplicação didáctica no ensino, sobretudo em 

escolas ou conservatórios de música em Portugal. 

Na tentativa de compreender esta fragilidade, considerámos outras dificuldades emergen-

tes: uma, da abordagem dos pedais em idades mais baixas, mas onde já seria possível a 

utilização dos pedais; outra, a aplicação dos exercícios do pedal de ressonância correspon-

dentes às diversas funções. Estes aspectos são desafios para alunos que, não tendo iniciado 

o processo de aprendizagem do pedal de ressonância, requerem tempo e método. Ou seja, é 

necessário um investimento muito maior, para que o aluno adquira boas bases acerca do 

funcionamento e das funções dos pedais. Assim, a aplicação de exercícios do pedal de res-

sonância requer uma adequação à idade e ao nível de desenvolvimento do aluno, para acom-

panhar as exigências técnico-musicais que surgem de modo sequencial no reportório do 

aluno. 
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A ideia inicial deste projecto era desenvolver um conjunto de exercícios que pudessem 

fazer a introdução aos pedais, de modo a ajudar os alunos a perceber como estes modificam 

o som. Contudo, quando descobrimos e examinámos o trabalho de Óliver Curbelo Gon-

zález1, tornou-se claro que a aplicação do método por ele desenvolvido seria uma interes-

sante possibilidade de exploração. Particularmente no pedal de ressonância – o pedal mais 

utilizado no ensino de piano básico e complementar. 

A aplicação deste método na PES permitiria verificar a sua exequibilidade e, simultane-

amente, permitiria que nos levasse a compreender a sua aplicação. 

Para concretizar esta aplicação, estabelecemos objectivos e estratégias para o estudo e 

para a prática. 

As estratégias para a implementação do método passaram pelo planeamento de todo o 

processo, preparação de materiais, palestra, questionários, tabelas de avaliação e calendari-

zação das aulas para aplicar o método. 

Como instrumentos para recolha de dados utilizámos dois questionários – o geral e o de 

avaliação inicial – e os registos em vídeo dos dois momentos de avaliação da execução dos 

alunos. 

O inquérito por questionário geral serviu para a caracterização da população relativa-

mente aos aspectos que nos interessava considerar; o de avaliação inicial serviu para estabe-

lecer uma linha de base de conhecimento ao aluno a quem iríamos aplicar o método. O re-

gisto em vídeo serviu para comparação e avaliação de dois momentos distintos de dois alu-

nos seleccionados. 

Quanto à organização do projecto de investigação, é apresentada uma proposta didáctica 

com base na pesquisa bibliográfica, incluindo a revisão de literatura, a história e evolução 

interpretativa dos pedais, a descrição de cada um deles e o relato do ensino dos pedais através 

das obras pedagógicas. Seguidamente, a respectiva proposta didáctica é aplicada através do 

método de González, desenvolvido na sua tese “Estudio de la enseñanza del pedal de reso-

nancia del piano a través del análisis de las obras pedagógicas – Diseño de una propuesta 

metodológica para su enseñanza” (González, 2013). 

Esta proposta metodológica foi a que o autor usou para dar forma a uma publicação in-

dependente, com o título Escuela de Pedal e publicada em 2014 (González, 2014). 

                                                
1 Passaremos a referir este autor como González. 
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Quanto à organização do relatório de PES, é descrito o contexto de aplicação em relação 

aos diversos intervenientes, nomeadamente a instituição de acolhimento, o Professor Coo-

perante e alunos intervenientes. É apresentado o plano executado da prática pedagógica e da 

organização e participação em actividades. As vertentes de prática pedagógica são a partici-

pação na actividade pedagógica do Orientador Cooperante, a realização das actividades do 

Plano Anual de Formação, a descrição e discussão dos registos das aulas e a prática, plani-

ficações e relatórios das práticas observadas e supervisionadas. 

A metodologia de investigação é um ponto-eixo que articula entre a pesquisa e a Prática 

de Ensino Supervisionada, no qual se descreve o plano de investigação, o âmbito de imple-

mentação, os instrumentos e as técnicas de recolha de dados e tratamento dos dados recolhi-

dos. Também se apresentam e analisam os dados obtidos. 

A reflexão crítica com base nos relatórios é feita sem esquecer a ligação à anterior refle-

xão sobre a investigação e resultados obtidos. São ainda apresentadas conclusões relativas a 

essa parte do trabalho. 

Os anexos contêm apenas uma representação do conteúdo correspondente, indexado para 

facilitar a identificação, já que se encontram em formato digital, anexado a este trabalho, por 

comodidade de espaço e consulta. 

2. Problemática 

Há bastante literatura sobre a aplicação dos pedais do piano, na forma de receituário. 

Podemos apontar como bons exemplos disso The Art of Pedaling, de Anton Rubinstein e 

Teresa Carreño (Banowetz et al., 2003), e de The Pianist’s Guide to Pedaling, de Joseph 

Banowetz (Banowetz, 1992). Quer isto dizer que, tal como uma receita, são explicados os 

princípios técnicos e dadas indicações de aplicação a uma ou mais passagens musicais; e, 

tomadas como exemplo, o pianista deve transpor essas aplicações a situações equivalentes. 

De modo diferente, um método didáctico-pedagógico direcciona a aprendizagem de 

modo estruturado por objectivos, sequencial e graduado, contemplando a explicação dos 

princípios, o treino dos mecanismos necessários e exemplificação. 

Consideramos que a escassez de material pedagógico e didáctico relativo ao ensino dos 

pedais do piano é uma fragilidade no ensino do instrumento. 
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Centrando-nos num ponto mais específico, e segundo Heirich Geghard, antigamente o 

pedal de ressonância do piano chegou a ser desconsiderado e o seu ensino embrionário, mas 

hoje em dia é comummente valorado pela sua real importância. Contudo, em 1963, este 

mesmo autor ainda manifestava a opinião de que the teaching of the musical and artistic use 

of the damper pedal is still in a fragmentar state (Geghard, 2018, viii). Para este autor, os 

pedais do piano foram tomando a importância devida e em crescendo no estudo e execução 

pianísticos. Conquanto que essa relevância se tenha demonstrado, ainda há muitas falhas no 

ensino dos pedais, nomeadamente do pedal de ressonância. 

A questão de investigação que colocámos foi “Como introduzir o pedal de ressonância e 

sua respectiva técnica no ensino de piano?”. Esta constitui uma problemática pertinente e 

que necessita de ser colmatada, uma vez que a técnica de aplicação do pedal de ressonância 

não é leccionada em exercícios didácticos, desvinculada de uma obra musical. A maioria 

dos Professores ensina-o de modo intuitivo e sem qualquer prática técnica prévia. Por sua 

vez, os alunos usam o pedal incorrectamente. A interpretação de uma peça pode ficar, então, 

com uma sonoridade que não lhe corresponde, sem atingir o resultado sonoro que fora pre-

tendido pelo compositor. Por exemplo, pode ocorrer mistura de graves, fusão de harmonias 

ou, até, a alteração de articulação de uma determinada passagem. 

Pela experiência que temos tido ao longo do nosso percurso escolar, nunca houve con-

tacto com um método de ensino do pedal. 

Os alunos, não tendo formação específica através de uma técnica fundamentada e desen-

volvida do pedal de ressonância, podem vir a cometer lacunas técnico-musicais. Assim, a 

expressividade musical – que deverá ser enriquecida e ir ao encontro da ideia do compositor 

– vai sendo camuflada pelo mau e inconsciente uso do pedal. 

Pode até acontecer que, no estudo, os alunos cometam erros na aprendizagem de uma 

peça. Por exemplo, a não percepção de notas erradas – devido à mistura de sons provocada 

pelo pedal direito –, ou a flutuação de andamento, por haver acumulação sonora. 

O Professor tem o importante papel de instruir o aluno para uma boa e fundamentada 

prática do pedal. Para isso, deverá explicar a mecânica do pedal, fornecer exercícios que 

desenvolvam a sua prática e explicar como estes podem ser aplicados na performance pia-

nística. Deve igualmente elucidar como deve o pedal ser usado para obter um determinado 

resultado sonoro. 
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Para esse propósito, e segundo González, o Professor de piano pode socorrer-se de al-

guma bibliografia de referência, como é o caso de Estudio Práctico sobre los Pedales del 

Piano, de Frank Marshall e The Art of Piano Pedaling, de Anton Rubinstein e Teresa Car-

reño. Porém, verifica-se a falta de propostas com carácter didáctico adequadas ao ensino dos 

pedais do piano, nomeadamente do pedal de ressonância (González, 2013). 

Podemos questionar-nos se a existência de método para a aprendizagem dos pedais do 

piano é uma verdadeira necessidade, qual a organização de objectivos de aprendizagem para 

esse efeito, e o que seria uma definição de estratégias eficazes na abordagem de conteúdos 

através de um método. Essa definição de estratégias exigiria uma planificação das activida-

des em função do grau de dificuldade, do tempo disponível, do desenvolvimento do aluno e 

da sua capacidade de transposição do conhecimento? 
A consciência desta problemática incita a procura de soluções e o alerta dos Professores 

nesse sentido. 

O estudo da proposta de González alargou ainda mais o nosso horizonte de questões, 

nomeadamente, se o método corresponde às necessidades de aprendizagem dos alunos, se 

terá eficácia na obtenção da técnica de pedal, se ficará o aluno com conhecimentos funda-

mentados sobre o pedal, e se conseguirá o aluno transpor os conhecimentos para o seu re-

portório com base no que aprendeu com o método. 

3. Objectivos da investigação 

Temos como objectivo geral a introdução do conhecimento das funções e técnicas dos 

pedais, e os seguintes objectivos específicos: 

• Perceber se existem métodos didácticos suficientes sobre o ensino dos pedais do 

piano; 

• Perceber o panorama do ensino dos pedais do piano no âmbito do Conservatório 

de Música de Coimbra (CMC), nomeadamente avaliar de forma simples o conhe-

cimento, a utilização e a importância atribuídos aos pedais do piano pelos alunos 

do CMC; 

• Verificar se se justifica a implementação de um método de ensino do pedal de 

ressonância no ensino do piano no CMC; 

• Avaliar o interesse dos alunos para a aprendizagem do pedal de ressonância; 
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• Examinar o método de González; 

• Perceber o impacto pedagógico do método de González, aplicado na introdução 

do conhecimento das funções e técnicas do pedal de ressonância; 

Apesar do método ser para alunos do ensino profissional, aplicámo-lo com as devidas 

adaptações – como a simplificação de alguns exercícios e a conexão ao seu reportório 

aquando da aplicação do método. 

Após todo o processo de estágio, esperamos que os elementos recolhidos e analisados 

permitam a reflexão e a apresentação de algumas conclusões que, não sendo definitivas, 

perspectivem algumas pistas de desenvolvimento futuro relativamente à aplicação de um 

método de ensino do pedal. 

4. Enquadramento teórico 

Os pedais do piano moderno, tal como os conhecemos hoje, constituem um recurso ex-

pressivo incontestável. Aos pedais correspondem mecanismos diferenciados em termos de 

complexidade mecânica que importa considerar, na medida em que a sua aplicação se traduz 

em resultados sonoros diferentes, também designadas por funções dos pedais. 

Bartolomeo Cristofori construiu o gravicembalo col piano e forte, um instrumento que 

soava de modo muito semelhante ao clavicórdio e ao cravo. Outros construtores do piano-

forte, tal como Gottfried Silbermann e Johann Zumpe, modificaram o conceito original da-

quele primeiro construtor e rapidamente o expandiram. O resultado foi um instrumento mais 

sonoro, tornando o clavicórdio e o cravo obsoletos. Cristofori já havia inserido, em 1726, o 

pedal una corda (Banowetz, 1992). 

Inicialmente os amortecedores ou abafadores eram controlados manualmente através de 

“hand stops”2. Apesar de permitirem gradações de amortecimento selectivo, este mecanismo 

exigia que o performer abandonasse momentaneamente as mãos do teclado para o accionar. 

Em 1765, surgem as alavancas de joelho. Em 1777, Adam Beyer apurou o mecanismo do 

piano com a introdução do “cleft foot”3, que controlava os grupos de abafadores dos graves 

e agudos individualmente. Outras inovações foram inseridas, nomeadamente por John Bro-

adwood e também por Johann Stein. Os materiais de construção dos amortecedores também 

                                                
2 Registo accionado manualmente. 
3 Registo accionado com o pé. 
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se foram diversificando, afectando naturalmente o som do instrumento. O que também mu-

dou ao longo da história dos amortecedores foi a sua localização. Em meados dos anos 60 

do século XVIII, os amortecedores situavam-se sob as cordas. No fim do século XIX, a 

maioria dos construtores de piano preferiu manter os amortecedores localizados acima das 

cordas. Deste modo, a força da gravidade ajuda num rápido uso de pedal (Banowetz, 1992). 

O conhecimento histórico do piano pode ser importante para percebermos que todos os 

passos para chegar ao instrumento dos dias de hoje são fundamentais e que o reportório 

composto ao longo da cronologia musical também foi pensado tendo em conta as caracterís-

ticas técnicas do instrumento. 

O pedal sostenuto é o pedal do meio. Foram criados vários mecanismos para o funciona-

mento deste pedal, mas só o de Albert Steinway, em 1874, conseguiu vingar. Concede ao 

intérprete a possibilidade de sustentar determinadas notas, sem afectar as restantes. Ou seja, 

liberta unicamente os abafadores das notas que estão a ser tocadas com o pedal, permane-

cendo em contacto com as restantes cordas, impossibilitando a sua vibração. O pedal soste-

nuto tem a função de manter um som enquanto as mãos ficam livres para tocar numa outra 

região do teclado, com qualquer articulação (Banowetz, 1992; González, 2013). 

Quanto ao pedal una corda, conhecem-se dois mecanismos primeiramente usados para 

reduzir o volume de som. O primeiro consiste em colocar uma tira de couro ou feltro entre 

os martelos e as cordas, resultando num som muito suave e mais silencioso. O segundo mé-

todo funciona através da deslocação do teclado e martelos para a direita a fim de o martelo 

bater numa só corda, em vez de duas ou três, dependendo da região do teclado. Esta desig-

nação vem do facto de, no século XVIII, cada martelo bater apenas em duas cordas. A sua 

função é obter uma mudança de cor sonora (Banowetz, 1992; González, 2013). 

O pedal de ressonância é um elemento relativamente recente na interpretação pianística e 

a técnica de pedal que se baseia no pedal a contratempo apenas se generalizou no século XX 

(González, 2013). Banowetz, no seu livro The pianist’s guide to pedaling, menciona que a 

história dos pedais do piano sofreu uma evolução que abarcou mais de 150 anos. 

Quanto à qualidade interpretativa que o pedal direito imprime, o autor atribui-lhe dois 

papéis básicos: prolongar sons que não se conseguem segurar com os dedos e colorir a so-

noridade numa interpretação. Relativamente à aplicação do pedal a contratempo, Banowetz 

alude ao princípio do pedal sincopado como uma técnica de pedal usada frequentemente 

(Banowetz, 1992). 
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Há muito poucos livros didácticos e métodos que incluem exercícios variados e sequen-

ciados para o uso dos pedais. Até os estudos considerados mais amplos sobre este aspecto – 

os de Frank Marshall – não contêm exercícios mais detalhados sobre as graduações aplicadas 

nos pedais (González, 2013). A obra referida é Estudio Práctico sobre los Pedales del Piano. 

Neste livro, o autor explicita alguns casos de colocação do pedal de ressonância, com os 

respectivos exercícios. É um pequeno manual, que pretende ser uma ajuda, uma chave para 

os seus alunos, como o próprio autor refere no livro. Foi ainda pulicada uma segunda parte, 

onde se encontram passagens de obras pianísticas de referência, com o objectivo principal 

de demonstrar a utilidade dos exercícios que constituem a primeira parte. 

Embora muita literatura para piano contenha as indicações de pedal, estas nem sempre 

podem ser seguidas fielmente. Ou seja, nem sempre houve a preocupação de registar deta-

lhada e rigorosamente o modo de usar o pedal, quer por parte de compositores, quer de edi-

tores (González, 2013). 

O pianista deve, então, desenvolver a sua capacidade auditiva que permita saber qual o 

tipo de pedal a usar em cada caso. Alcançar uma boa técnica de pedal pode demorar muito 

tempo e não tem que ser aprendida demasiado tarde, ou seja, quando o aluno aprende a usar 

o pedal mais tarde do que quando está preparado. 

Também é preciso ter em conta que há factores que condicionam o uso dos pedais, como 

o piano e a acústica da sala. Mas também é fundamental conhecer as características harmó-

nicas da obra e do instrumento de teclado para o qual ela foi composta. Por outras palavras, 

ter uma noção de todos os factores, quer da obra, quer da ambiência física, é essencial para 

se escolher criteriosamente o uso dos pedais. 

Apesar de haver boa literatura sobre a aplicação dos pedais do piano – como The Art of 

Piano Pedaling, de Rubeinstein e Carreño, e The Art of Pedaling, de Gebhard –, ela desen-

volve geralmente a forma de fórmula, com exemplificação. Contudo, dentro da bibliografia 

a que tivemos acesso, apenas encontramos no Estudio Práctico sobre los Pedales del Piano, 

de Frank Marshall e no Método Teórico Práctico para el uso de los pedales del Piano de 

Enrique Granados, a proposta de exercícios práticos. 

A partir da leitura e análise, será necessário aplicar o conhecimento adquirido a outras 

situações semelhantes, o que nem todos os estudantes conseguem fazer. A dificuldade está 

em conseguir material de ensino sobre os pedais, organizado segundo princípios didácticos, 
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devidamente planificado para que o aluno desenvolva autonomia na aplicação dos pedais e 

dos princípios que regem a sua aplicação. 

As diferentes atribuições da importância pela aprendizagem do uso do pedal de ressonân-

cia podem derivar da má compreensão do mesmo. Leonard Bernstein, na introdução da obra 

The art of pedalling de Heirich Gebhard, refere que há um mal-entendido quando se afirma 

que, se o pedal de ressonância não é usado, o piano está no seu estado natural. E explica: 

“Just the opposit is true. The pianoforte is derived from the harp and the dulcimer, and when 

the damper pedal is depressed and all the strings are free to vibrate, it is in its natural state” 

(Gebhard, 2012, viii). 

A aplicação do pedal para obter os melhores resultados sonoros requer uma compreensão 

clara dos seus limites e possibilidades, bem como do funcionamento mecânico e vibratório 

do instrumento. Esse conhecimento poderá ser aplicado de modo mais congruente se for 

feito de forma metódica e didáctica. 

O trabalho de González tem o mérito de contribuir significativamente para esta aquisição. 

O seu estudo sobre os pedais do piano, e de modo mais específico sobre o pedal de resso-

nância, passa também pela análise de obras pedagógicas que abordam o ensino do pedal. 

Perante a constatação da ausência de um método pedagógico de ensino do pedal, fez uma 

proposta metodológica para o seu ensino. E, ainda que incidindo apenas sobre o pedal de 

ressonância, consideramos que representa um contributo notável para a didáctica do piano. 

O autor defendeu a sua proposta em 2013 no contexto do Programa de doctorado – For-

mación del Profesorado na Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, 

o método desenvolvido para a investigação resultou na publicação de um livro metodoló-

gico, em Espanha, intitulado Escuela de Pedal – Método teórico-práctico sobre el uso del 

pedal. Orientado a las Enseñanzas Professionales de Piano. 

González investigou exaustivamente as fontes relativas ao ensino dos pedais e à técnica 

de pedal do piano, dando especial relevo à obra de Enrique Granados, o Método teórico 

práctico para el uso de los pedales, publicado em 1905, e posterior Reglas para el uso de 

los pedales del piano, de 1913. Granados terá sido pioneiro na ideia de iniciar o uso do pedal 

desde o primeiro ano de estudo do piano (González, 2013)4. 

                                                
4 Alguma bibliografia fundamental foi também por nós acedida e consultada, nomeadamente The Pianist’s Guide to 

Pedaling, de Banowetz, The Art of Piano Pedaling, de Rubinstein e Carreño, A Pedal Method for the Piano, de Albert 
Venino, Modern Technique of the Pedal, de Karl Ulrich Schnabel, e A History of Pianoforte Pedalling, de David Rowland. 
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O método de González baseia-se numa investigação muito completa sobre o ensino do 

pedal de ressonância do piano, constatando que há muitas lacunas em determinados aspectos 

do ensino do uso deste mecanismo. Uma das maiores é a ausência de materiais didácticos 

publicados para a sua aplicação a alunos do nível médio. Por consequência, os alunos podem 

não conseguir fazer um uso adequado e consciente do pedal e até desconhecerem as diferen-

tes possibilidades sonoras que ele oferece. 

Seguindo a ideia de González, a forma “método” deve ser entendida como um instru-

mento didáctico que inclui de forma ordenada e sequencial conteúdos teóricos e a sua forma 

de aplicação prática, com o fim de conseguir atingir objectivos específicos. O autor incita o 

Professor a criar também os seus próprios exercícios, para que o aluno entenda a relação 

entre o uso do pedal e o resultado sonoro (González, 2013). 

O método foi desenhado para alunos do ensino profissional. Apesar de a investigação do 

autor incidir sobre uma população específica, ele recomenda a utilização do seu método com 

qualquer aluno de modo a este poder aprender a utilizar o pedal de ressonância e a fazer a 

transferência de conhecimento para o seu reportório. Ou seja, admite flexibilizar em função 

da capacidade e conhecimentos do aluno, assim como das necessidades que decorrem das 

obras que está a trabalhar. 

Considerámos usá-lo seguindo esta sugestão de flexibilidade: aplicar o método a um 

aluno que não se encontra no ensino profissional. A aplicação é feita diferenciando a lingua-

gem e os exercícios em função da idade e nível de conhecimentos dos alunos. Por outras 

palavras, os exemplos e o nível da linguagem irão ao encontro do aluno, tendo em conta a 

sua idade e conhecimentos que possui. 

O programa oficial de Piano, conforme o Programa do Curso de Piano do Conservatório 

Nacional de Música – 1973/74 (Anexo 3) refere duas obras que podem ser usadas a partir 

do 2.º ano: Gaynor – First pedal studies e Marshall – Estudos práticos sobre o pedal. Esta 

última está no alinhamento da proposta do método de González5. O livro de Marshall 

abrange somente o pedal de ressonância e constitui uma abordagem que, embora estruturada, 

é diferente da de González. Este último insere informação histórica, enumera as diversas 

funções do pedal de ressonância e a sua explicação, e propõe exercícios graduais para a 

assimilação desses mesmos conteúdos. 

                                                
5 Este investigador e pianista é actualmente Professor associado da Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

Departamento de Didácticas Especiales. Estudou na Academia Marshall de Barcelona. 
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No caso de Marshall, há simplesmente uma pequena descrição para os diversos casos de 

aplicação de pedal e exercícios correspondentes. Em González, há uma explicação didáctica 

e mais aprofundada. Apesar das diferenças, podemos considerar que há aproximação destes 

dois materiais pela semelhança dos exercícios e denominações. Aliás, González fez parte da 

sua formação pianística na escola de Marshall. Relativamente aos exercícios, é notória a 

influência de Frank Marshall em González tanto mais que se verifica que aproveitou alguns 

exercícios propostos por Marshall6 para aplicar no seu método de pedal. 

González propõe o seu método em quatro volumes, sendo o último de carácter mais teó-

rico, a ser usado em função da necessidade de pedal por parte do reportório que está a ser 

estudado. Ele aconselha a aplicar o método antes da programação do pedal às peças – peda-

lização. 

O primeiro volume – Escuela de pedal 1 – é destinado pelo autor aos alunos do 1.º ou 2.º 

anos do Ensino Profissional, o segundo volume – Escuela de pedal 2 – aos alunos dos 2.º ou 

3.º anos, o terceiro volume – Escuela de pedal 3 – aos alunos dos 3.º ou 4.º anos e o quarto 

volume – Escuela de pedal 4 – aos alunos do 3.º ou 4.º anos. 

Tendo em conta que os volumes são diferenciados pelos níveis, há conteúdos que pare-

cem repetidos, embora com níveis de abordagem diferentes. Seguidamente apresentamos os 

conteúdos de cada Escuela de Pedal, a fim de apresentar a sequência dos conteúdos que 

guiaram a nossa aplicação do método. 

A sequência completa dos conteúdos temáticos – ou unidades – é a seguinte (González, 

2013)7: 

I – “Escuela de Pedal 1” 

• Unidade 1. Momentos de aplicação. 

• Unidade 2. A função ressonante. 

• Unidade 3. O pedal a contratempo I. 

• Unidade 4. O pedal a contratempo II. 

• Unidade 5. O pedal a tempo. 

• Unidade 6. O pedal para prolongar sons. 

• Unidade 7. O pedal no registo grave e agudo. 

                                                
6 A Academia Marshall, também denominada Asociación Musical Granados-Marshall, é uma conceituada escola de 

música de Barcelona. Foi inicialmente fundada 1901 por Enrique Granados com o nome de Academia Granados e conti-
nuada desde 1920 por Frank Marshall, um seu aluno. O método de ensino do pedal de Granados esteve presente no plano 
de estudos e a sua continuidade manteve-se até ao presente (González, 2013, 54). 

7 A tradução foi feita por um colega nosso, NA, que colaborou. 
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• Unidade 8. Acção lenta do pedal. 

II – “Escuela de Pedal 2” 

• Unidade 1. Pedal de salto 

• Unidade 2. Pedal parcial (graduação intermédia) 

• Unidade 3. A renovação do pedal 

• Unidade 4. O pedal a contratempo 

• Unidade 5. O pedal curto 

III – “Escuela de Pedal 3” 

• Unidade 1. Graduações de pedal I. 

• Unidade 2. Graduações de pedal II. 

• Unidade 3. Renovação parcial. 

• Unidade 4. Pedal vibrato. 

• Unidade 5. O pedal de salto. 

• Unidade 6. Pedal legatíssimo. 

IV – Anexo 

• Unidade 1: Finais do séc. XVIII e princípios do XIX: Mozart, Haydn, Clementi, 

Dussek, Cramer e Field. 

• Unidade 2: Primeira metade do séc. XIX: Beethoven, Hummel, Schubert, Chopin, 

Mendelssohn e Schumann. 

• Unidade 3: Segunda metade do séc. XIX: Thalberg, Liszt, Brahms. 

• Unidade 4: Finais do séc. XIX e princípios do XX: Albéniz, Granados, Debussy, 

Ravel. 

• Unidade 5: Usos do pedal no séc. XX: Rachmaninoff, Scriabin, Bartók, Prokofiev, 

Stravinsky e compositores norte-americanos. 

4.1 Os pedais do Piano e sua evolução histórica 

Sendo um instrumento relativamente recente, o piano teve a sua evolução através de al-

terações mecânicas e sonoras, que viriam a alterar a escrita e as interpretações. 

De acordo com David Rowland, a origem do piano começa em Itália com Bartolomeo 

Cristofori, que terá começado a trabalhar nesse instrumento, na altura chamado pianoforte, 

em 1698. Posteriormente, deu-se a expansão do instrumento. Por exemplo, na Alemanha, o 
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construtor Silbermann já o construía desde 1730. Da Alemanha, o piano rapidamente foi 

divulgado para outros países. Rowland refere que há notícia da chegada de pianos a Londres 

a partir de 1755 e a França a partir de 1759 (Rowland, 1993, 7). 

A afirmação do pianoforte como instrumento de teclado foi lenta – só a partir da segunda 

metade do século XIX o instrumento ganha popularidade, reflectindo-se nas obras compos-

tas desse século. Durante a segunda metade do século XVIII foi criado o piano de mesa, ou 

piano quadrado. A partir de 1780, duas escolas centraram a produção de pianos: germano-

vienense e a inglesa. O modelo desta última foi sendo adoptado pelos restantes construtores 

europeus (González, 2013, 40). O mecanismo dos pianofortes dos construtores da escola 

germano-vienense era ligeiro e permitia uma grande velocidade de resposta. A interpretação 

era, por isso, caracterizada pela articulação e agilidade de dedos. Já o mecanismo da escola 

inglesa, mais pesado e muito difundido para França e Espanha, originava interpretações di-

ferentes das outras (González, 2013, 42). 

A incorporação dos pedais no piano surgiu mais tarde. Até princípios do século XIX, o 

mecanismo dos abafadores era accionado com um registo manual ou através dos joelhos. 

Durante a primeira metade do século XIX, os pianos chegaram a ter oito pedais, na segunda 

metade, dois – o de ressonância e una corda. Aquando da divisão de escolas pianísticas, os 

pedais dos pianos vienenses e ingleses surgiram em diferentes datas: nos ingleses, os pedais 

foram inseridos em 1772; nos vienenses, introduziram-se os pedais durante a primeira dé-

cada de 1800. Especificando a data de origem de cada pedal: o pedal sostenuto foi criado 

por Claude Montal, em 1844 e aperfeiçoado por Steinway, em 1874, segundo González. 

Contudo, Banowetz indica que Montal apenas criou este pedal em 1860. O pedal una corda 

foi introduzido por Cristofori, em 1726. O pedal de ressonância surge por volta de 1783, 

criado pelo fabricante John Broadwood (Banowetz, 1992; González, 2013; Rowland, 1993). 

O funcionamento dos pedais tem-se alterado muito, e em menos de dois séculos a evolu-

ção do instrumento trouxe importantes transformações na robustez do mecanismo – princi-

palmente nas cordas e martelos –, e nos abafadores com o objectivo de alcançar sonoridades 

diferentes. 

Rowland faz uma longa e detalhada análise das anotações de pedal desde meados do sé-

culo XVIII até ao aparecimento de marcações dos pedais da década de 1790. Mozart ocupa 

um lugar de destaque pela sua importância, sem deixar de referir outros contemporâneos 

como Beethoven. O que se verifica é que a terminologia e símbolos nas partituras para 
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representar o uso de pedal têm variado ao longo da sua história (Rowland, 1993). González 

refere que o primeiro termo que se conhece para designar o levantamento dos abafadores é 

grande pedalle, de origem francesa do século XVIII. Nos últimos anos deste século e no 

início do seguinte, o termo mais comummente escrito pelos compositores era senza sordini 

– indicação para soar sem abafadores. A expressão o pedal que levanta os abafadores era a 

mais generalizada. No século XIX surge também o termo pédale forte, enquanto na língua 

inglesa os termos recorrentes são damper pedal, sustaining pedal e loud pedal. Nos países 

germânicos, os termos usados são Fortepedal, Dampferpedal ou Haltepedal (González, 

2013, 75). 

No fim do século XVIII e início do séc. XIX, os compositores, por falta de existência de 

símbolos específicos, adoptaram a sua própria terminologia. No séc. XIX, o símbolo Ped. * 

era o mais generalizado (González, 2013, 78). 

Apesar de terem surgido sistemas de indicação de aplicação de pedal bastante precisos, 

estes não se generalizaram, de acordo com Rowland, por dois motivos: por um lado, aumen-

taria muito os custos de impressão pelo aumento de espaço para as notações – o autor apre-

senta como exemplo um excerto representativo (Figura 1); o outro, dado por Debussy, é que 

não seria possível indicar as aplicações de pedal tendo em conta circunstâncias como a acús-

tica ou a presença de um microfone (Rowland, 1993, 132). 

Figura 1 – Exemplo de anotação de aplicação de pedal na obra Irish Tune from Country Derry, de 
P. Grainger (Rowland, 1993, 132) 
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Em suma, o piano de cauda moderno, geralmente, possui três pedais que actuam de modo 

independente. Os pedais recebem a designação de pedal de ressonância – direito, pedal tonal 

– do meio, e pedal una corda – esquerdo (González, 2013, 27 ss.). 

4.2 Evolução interpretativa do uso do pedal 

Para interpretar de modo rigoroso e historicamente informado uma obra com um deter-

minado e justificado uso de pedal, seria necessário conhecer as características da composi-

ção, o autor, a sua linguagem estilística e, se possível, o piano em que compôs as suas obras. 

Não sendo possível um rigor absoluto, há alguns aspectos que poderão informar de modo 

prático, mas correcto, as interpretações. 

Na escola vienense, os pianistas tinham uma interpretação muito precisa, clara e rápida, 

já que o instrumento se tornava mais fácil de tocar por ter um teclado muito leve – ao con-

trário da escola inglesa que, por ter pianos com um teclado mais pesado, tinha um estilo mais 

repousado e cantado. Mozart e Haydn são dois compositores associados a esta escola. A 

escola inglesa surgiu mais tarde que a vienense, mas foi a que mais adeptos teve; associados 

a ela estão Clementi – que só empregaria pedal nas suas últimas obras –, Cramer – que quase 

não deixou indicações de pedal –, e Dussek (González, 2013, 88). 

Mas foi em França que surgiu o verdadeiro interesse pelo mecanismo do pedal, tendo sido 

iniciada em Paris a chamada moda parisiense de pedal. Associados a esta escola estão 

Johann Milchmeyer, Louis Adam, Daniel Steibelt e Adrien Boieldieu (González, 2013, 89). 

Dado que a escola vienense quase não fazia uso dos pedais, as obras que foram escritas 

neste contexto reflectem esta prática. Consequentemente, o pedal não deve constituir um 

obstáculo na obtenção destas características estilísticas de clareza e precisão. 

Por seu turno, a escola inglesa fazia um uso muito mais frequente dos pedais, recorrendo 

à interpretação a “três mãos” – efeito de interpretação que simula o tocar de uma peça com 

três mãos. Esta escola começou a explorar a possibilidade de levantar os abafadores para 

obter determinadas atmosferas, mediante a mistura dos sons em dinâmica piano. 

A escola francesa seguiu o modelo de construção de pianos ingleses, bem como a tradição 

interpretativa da escola inglesa. Teve grande repercussão no resto da Europa, dado que al-

guns pianistas franceses demonstraram grande interesse nos pedais, escrevendo com grande 

detalhe sobre o seu mecanismo e uso. É, por isso, importante considerar o seu papel na 
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história dos pedais do piano e o modo como influenciaram a interpretação baseada neste 

mecanismo. 

Relatámos com maior pormenor o uso de pedal nestas três escolas – e sua consequente 

interpretação e resultado sonoro –, para nos apercebermos mais claramente da riqueza e le-

que de possibilidades que o pedal nos oferece. Além disso, podemos fundamentar e escolher 

o uso de pedal de modo mais consciente se conhecermos a história do pedal e as escolhas 

artísticas dos músicos de então. 

A partir do momento em que os pianos passaram a ter incorporados de forma generalizada 

os pedais, há os que, como Hummel, reagem ao seu uso, e outros que, como Beethoven, 

tornam-se verdadeiros adeptos das novas possibilidades sonoras trazidas pelos pedais. Be-

ethoven terá sido, inclusivamente, um dos primeiros compositores vienenses a incluir nas 

suas obras marcações de pedal (González, 2013, 99). 

Naturalmente que cada compositor tomou uma posição sobre a colocação do pedal, sendo 

que, quando se trata da música do período Romântico, o pedal torna-se um importante canal 

para alcançar uma determinada coloração ou sonoridade (Rosenblum, 1993, 164). Seguida-

mente, apresentam-se alguns exemplos de opiniões de alguns compositores do Romantismo 

relativamente ao uso dos pedais. Deste modo, podemos estabelecer um contraste com os 

compositores de épocas anteriores e perceber o estilo de composição de cada compositor, 

inserido num determinado contexto. Além disso, analisar as opções artísticas e interpretati-

vas de cada compositor permite-nos conhecer o desenvolvimento do mecanismo dos pedais. 

Entre as figuras consideradas mais representativas de compositores com actividade em 

diversos países, Chopin é indissociável do uso do pedal. Ele indicava cuidadosamente a no-

tação do pedal, revelando a suma importância que dava ao mecanismo (González, 2013, 

107). 

Schubert compôs obras que se definem por um lirismo e por uma exploração do colorido 

sonoro do piano. Dentro do estilo que Schubert desenvolve, o pedal tem um papel funda-

mental – para contrastes sonoros, texturas especiais e passagens de grande lirismo –, que 

requerem certa ressonância e riqueza que só é possível com o pedal. 

A música para piano de Mendelssohn e Schumann também mostra um grande uso do 

pedal. As obras de Schumann são carregadas de expressividade e lirismo. Implica um abun-

dante uso de pedal, de modo a evitar o som seco e percutido, e a dar um maior efeito expres-

sivo nas obras. Porém, Schumann raramente coloca dados concretos sobre a utilização de 
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pedal. Também acontece que a ausência de indicação de fim de pedal é erradamente inter-

pretada como pedal sem renovação durante toda a obra (González, 2013, 108 ss.). 

A segunda metade do séc. XIX revelou novas formas de interpretar, usando o pedal de 

ressonância. 

De acordo com Rosenblum (Rosenblum, 1993, 166), não se sabe ao certo quando é que, 

durante o século XIX, os pianistas começaram a usar o pedal “sincopado” ou “legato”, no 

qual o pedal é pressionado imediatamente após o ataque da tecla, deixando-o quando uma 

nova harmonia é tocada. 

Esta técnica adveio da necessidade de os compositores da segunda metade do séc. XIX 

exigirem cada vez mais uma interpretação baseada no legato. Esta técnica também serve 

para evitar a acentuação do ruído do mecanismo do piano. 

Contudo, esta novidade interpretativa ainda demorou a generalizar-se, pela resistência de 

muitos pedagogos. O primeiro indício do uso do pedal a contratempo, segundo justifica Gon-

zález (2013, 112), é de Sigismund Thalberg (1812-1871). Mais tarde Louis Köhler (1820-

1886) estabelece que o pedal não deve coincidir com o ataque de uma nota ou acorde, mas 

que, na sucessão destas, se pise o pedal depois de atacar a tecla e se levante no momento em 

que se ataca a seguinte. Na mesma linha seguem então, entre outros, Adolph Kullak (1823-

1862), Louis Moreau Gottschalk (1829-1869), Franz Liszt (1811-1886) e Anton Rubinstein 

(1829-1894). 

A consolidação desta técnica deu-se nos finais do séc. XIX e princípios do séc. XX, como 

elemento básico da interpretação. A importância que adquire esta maneira de aplicar o pedal 

de ressonância torna-o um meio indispensável para a interpretação da época. A ilustração 

dada por González (idem, 110) para a técnica é a seguinte: 

Figura 2 – Notação de aplicação de pedal de ressonância a contratempo (González, 2013, 110) 

 
 

Com efeito, os estilos interpretativos são marcados pelo pedal. A procura de novas sono-

ridades ou do corte com o estilo interpretativo da época anterior pode ser acentuada com a 
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escolha de pedal que cada compositor decide empregar. É o caso da música de Debussy, que 

se caracteriza pela procura de novas sonoridades e exploração de efeitos de pedal (Rosen-

blum, 1993; Gonzalez, 2013). 

Mesmo na música de Beethoven ou de outros compositores dos séculos XIX e XX, foram 

utilizados diferentes toques do pedal de ressonância. Estes são indicados pelas diferentes 

indicações de dinâmicas, como por exemplo sforzando e forte-piano. 

Outros compositores como Bartók, Prokofiev, Stravinsky e os norte-americanos do início 

do séc. XX deixaram o estilo romântico e decidiram seguir caminhos inovadores na procura 

das possibilidades percussivas do piano marcadas por um estilo mais seco, preciso e rítmico 

que deriva da forma de atacar a tecla. Em alguns casos, como Scott Joplin e George 

Gershwin, representantes de uma forma mais percussiva, o ritmo é parte essencial, com es-

pecial ênfase na síncopa. A maior parte das peças destes compositores deve ser executada 

com pedal a tempo e de curta duração (González, 2013, 138-139). 

O pedal sostenuto, ou pedal do meio, foi primeiramente instalado pela Steinway nos seus 

pianos quadrados, em 1874, e nos de cauda, em 1875. Contudo, só no século XX os compo-

sitores pensaram nas suas possibilidades sonoras (Rosenblum, 1993, 173). Os compositores 

da segunda metade do séc. XX começam então a ser muito mais precisos nas indicações de 

pedal ou então deixam por inteiro ao critério do intérprete (González, 2013, 140). 

O pedal una corda já tinha esta designação na época de Beethoven. Ao longo da história 

da música, os compositores utilizaram este pedal, registando-o nas partituras. Seguidamente, 

identificamos alguns exemplos do uso do pedal una corda em diversos compositores. Be-

ethoven socorreu-se deste pedal, indicando-o numerosas vezes, sobretudo nas últimas sona-

tas para piano. Exemplo disso são o terceiro e quarto andamentos da sonata op. 106, no qual 

o compositor é bastante preciso nos momentos de aplicar e largar o pedal – com os termos 

una corda e tutte le corde, respectivamente. Schubert assinalou no segundo andamento da 

sua sonata op. 53 o uso de pedal una corda com a expressão mit Verschiebung, que significa 

“com deslocamento”. A obra Bénédiction de Dieu dans la Solitude, de Liszt, tem a indicação 

deste pedal, indicada pelo próprio compositor (Banowetz, 1992). 

A Fantasia op. 49 de Chopin é um exemplo de como o pedal una corda consegue produzir 

inúmeros resultados sonoros. Nesta obra, é possível usar o pedal para moldar os finais de 

frases (Banowetz, 1992). 
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Banowetz afirma que obras como o segundo andamento da sonata op. 111 de Beethoven 

e o Impromptu op. 90, n.º 3 de Schubert são bons exemplos para se aplicar o pedal una 

corda. 

Pelos exemplos enumerados, podemos perceber que cada indicação é muito pessoal e 

característica, pois a denominação, precisão e propósito musical do uso deste pedal varia 

mediante cada compositor (Banowetz, 1992). 

4.3 O pedal direito – pedal de ressonância 

De acordo com a descrição de Banowetz, o pedal de ressonância “has two primary roles: 

to prolong and connect the tones that cannot be held by fingers, and to color them” (Ban-

owetz, 1992, 11)8. Ou seja, dar coloração e prolongar e ligar sons que não poderiam ser 

ligados pelos dedos. Esta coloração consiste em fazer soar por simpatia os harmónicos das 

notas abarcadas pelo pedal, enriquecendo o timbre e a qualidade do som. Citando Rieman, 

González (González, 2013, 29) destaca os harmónicos superiores da nota Dó2. As figuras 

fechadas – representadas com as figuras rítmicas de menor valor – são as que vibram com 

menor intensidade devido às pequenas diferenças existentes na afinação temperada. Schmitt 

apresenta o mesmo exemplo (Schmitt, 1893, 52). Banowetz também explica detalhadamente 

esta função harmónica, pela importância que tem na coloração do som (Banowetz, 1992, 

12). 

Figura 3 - Harmónicos superiores da nota Dó2 (González, 2013, 29) 

 
O pedal de ressonância pode ser explicado de uma forma simples. A acção de uma tecla 

faz um martelo atacar uma ou mais cordas simultaneamente, levantando o abafador corres-

pondente a essas cordas, deixando-as vibrar livremente. Quando se liberta a tecla, o abafador 

cai sobre a corda e pára a sua vibração. Quando o pedal de ressonância é accionado, todos 

                                                
8 A obra de Banowetz The pianist’s guide to pedaling é de tal modo sistemática e completa em relação aos pedais, que 

não sentimos necessidade de alargar muito a bibliografia em relação a este tema, para termos uma boa base de sustento 
teórico. A obra de Anton Rubinstein e Teresa Carreño, The art of piano pedaling, tem um carácter mais inspirador, pela 
exploração das funções do pedal na obtenção da musicalidade. Aliás, o prefácio da obra é feito por Banowetz, um profundo 
conhecedor da obra pianística de A. Rubinstein, de uma forma que mostra bem a aproximação entre estes autores. 
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os abafadores são levantados. Isto permite que as cordas soem livremente até ao momento 

em que largamos o pedal, que volta a colocar os abafadores na sua posição inicial. 

Banowetz admite que a abordagem do pedal do ponto de vista meramente teórico é um 

dos mais difíceis devido às inúmeras variáveis a considerar, desde logo porque não há dois 

pianistas a usar o pedal da mesma maneira (Banowetz, 1992, 9). Este autor constata a grande 

diversidade de notações possíveis para este pedal, sendo que até a mais comum – Ped. * – é 

frequentemente colocada de modo impreciso, e apresenta uma notação sua (idem, 11). 

Figura 4 – Notação de pedal direito sugerida por Banowetz (Banowetz, 1992, 11) 

 
 

Uma outra função evidente deste pedal é aumentar o volume sonoro do instrumento e por 

isso também é chamado forte. 

A posição do pé é importante, tendo em vista a partilha com o pedal do meio e o uso das 

técnicas de pedal parcial e vibrato. O ajuste da colocação do pé deve ser feito tendo em conta 

esses aspectos, mas também o tamanho do pé e o tipo de calçado, de modo a que nas 
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mudanças do pedal os abafadores não fustiguem as cordas. Banowetz também recomenda 

que o treino ou adaptação seja feita através de um exercício de premir rapidamente e largar 

lentamente, exercício esse feito com cautela, de maneira a que não traga tensão ou stresse 

muscular (Banowetz, 1992, 13). 

A função legato é uma importante atribuição deste pedal, que resulta de uma aplicação 

“sincopada”. Banowetz descreve-o na forma de um exercício, aplicado a um excerto de Be-

ethoven – primeiro andamento da Sonata op. 53 (Banowetz, 1992, 16): 

Figura 5 – Exercício de pedal legato sobre um excerto de Beethoven (Banowetz, 1992, 16) 

 
1. Tocar e, então, apanhar o primeiro acorde com o pedal. 

2. Quando tocar o segundo acorde, largar o pedal. 

3. Ouvir o som do novo acorde. Os abafadores devem ter parado o som da anterior 

harmonia no momento em que os martelos atacam novamente as cordas. 

4. Enquanto os dedos mantêm as teclas premidas, renovar o pedal. Ouvir novamente, 

para ter a certeza de que nada da anterior harmonia se sobrepõe a esta mudança 

de pedal. 

5. Repetir o procedimento para cada novo acorde. 

Acerca do staccato e legato, com e sem pedal, Gebhard considera seis combinações, no-

meadamente o staccato seco tocado sem pedal; o staccato líquido tocado com pedal; o por-

tamento seco, um meio-legato com as mãos e dedos – um toque não curto, mas sem ligar 

muito as notas – e sem pedal; o portamento líquido: um meio-legato, mas desta vez com 

pedal; o legato seco, feito com os dedos, sem pedal; e o legato líquido, conseguido com 

acção conjunta de dedos com pedal (Gebhard, 2012, 11-12). Se a isto juntarmos as gradua-

ções de pedal, a capacidade expressiva ainda aumenta mais. 

O tempo de aplicação entre largar e renovar o pedal é responsável por uma grande varie-

dade de colorações, incluindo o pedal legatíssimo. Esta função é usada em passagens que 

requerem coloração especial ou sonoridades atmosféricas, ou efeitos de harmonias 



 
 

22 

crescentes, ou para diluir quebras de som (Banowetz, 1992, 17). Outras funções atribuídas 

ao pedal direito são exploradas pelo autor, como o finger pedaling, em que há notas que são 

mantidas para além do que seria a capacidade natural da abertura da mão (Banowetz, 1992, 

24). 

As aplicações do pedal de ressonância podem ainda ser destinadas à parte melódica, à 

figuração de acompanhamento, na ajuda ao fraseado e articulação, para projectar o ritmo, à 

dinâmica e, ainda, para obter efeitos especiais de coloração. As mudanças parciais de pedal 

merecem também a atenção de Banowetz, no sentido de alertar os pianistas para o facto de 

que, quando o pedal é renovado, o efeito da completa e rápida acção dos abafadores pode 

produzir efeitos não desejáveis. 

Também o pedal vibrato é considerado. Esta função consiste num movimento leve do 

pedal, que permite que os abafadores toquem as cordas de modo a não terminarem o som 

nem deixar que as cordas vibrem livremente. A ilustração deste movimento é a da figura 

seguinte (Banowetz, 1992, 78). 

Figura 6 – Pedal vibrato (Banowetz, 1992, 78) 

 
 

Entre outros, um exemplo de aplicação deste efeito é o excerto da Sonata op. 35 de Chopin 

(Banowetz, 1992, 79). 
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Figura 7 - Exemplo de aplicação de pedal vibrato em excerto da Sonata op. 35 de Chopin (Bano-
wetz, 1992, 79) 

 
 

Outro aspecto essencial da aplicação do pedal de ressonância é a do pedal parcial, consi-

derando quatro níveis – o “completo”, ou seja, a fundo, a 75% ou 3/4, a 50% ou meio pedal, 

e a 25% ou 1/4. Banowetz explicita que estes valores se referem à quantidade de aplicação 

de pedal e não à mera distância que o pedal percorre. Ou seja, é importante que o pedal esteja 

bem regulado e transmita o movimento aos abafadores com velocidade uniforme (Banowetz, 

1992, 81). A aplicação a 25% é feita geralmente para obter sonoridades mais atmosféricas, 

a aplicação a 50% em passagens que requererem equilíbrio harmónico nas mudanças de 

pedal, e 75% para obter quase completa ressonância (Banowetz, 1992, 85). O autor exem-

plifica de modo abundante cada uma das aplicações, o que constitui uma boa base de análise 

para se poder transpor a aplicação a outro reportório. 

4.4 O pedal do meio – pedal tonal ou sostenuto 

O pedal tonal, tal como se encontra nos pianos verticais comuns, tem a função mais sim-

ples de abafador. Mas este pedal nos pianos de cauda tem uma função diferente: é accionado 

um mecanismo que permite seleccionar pela acção conjunta teclas-pedal as notas que conti-

nuam a fazer-se ouvir: “a long bar running along the base of the dampers (...), catch and hold 

any dampers (...) raised from the strings” (Banowetz, 1992, 90). O pedal tonal tem um me-

canismo similar ao pedal de ressonância, com a diferença de levantar unicamente os abafa-

dores das notas que estão a ser tocadas nesse momento. Foi criado em 1844 por Claude 

Montal, e aperfeiçoado por Steinway em 1874 (González, 2013, 31). 

Segundo Banowetz, este pedal é território desconhecido ou ignorado por muitos pianistas, 

que assim perdem uma das mais valiosas ferramentas de coloração e clarificação da textura 

musical (Banowetz, 1992, 90). 



 
 

24 

Há três regras essenciais para a utilização do pedal sostenuto: 1) a nota ou notas a susten-

tar por este pedal devem ser premidas e mantidas até que o pedal esteja completamente pre-

mido; 2) o pedal direito não deve ser premido ao mesmo tempo que o pedal sostenuto sub-

mete as notas pretendidas. Contudo, após o pedal sostenuto ser accionado, o pedal de resso-

nância pode ser usado livremente; 3) o pedal sostenuto deve ser mantido completamente 

premido durante o seu uso, uma vez que qualquer alívio de pressão, imediatamente vai fazer 

a captação de outras notas eventualmente indesejadas (Banowetz, 1992, 91). Entre outros, 

um exemplo desta aplicação é dado pelo autor através de um excerto do Prelúdio, Coral e 

Fuga de César Franck. Neste caso há notas-pedal, um crescendo para fortíssimo em com-

passo e meio, a partir de um forte (Banowetz, 1992, 93). 

Figura 8 – Exemplo de aplicação de pedal sostenuto (Banowetz, 1992, 93) 

 

4.5 O pedal esquerdo – pedal una corda 

O pedal una corda permite um toque mais suave e menos percussivo: “not merely to help 

the perfomer to play softly but also to enhance the mellowness of the sound and eliminate 

any percussiveness in the tone quality” (Banowetz, 1992, 110). Este pedal desloca ligeira-

mente o teclado e o mecanismo dos martelos para a direita. Este deslocamento faz com que 

o martelo ataque menos cordas. Nos pianos do século XVIII, que costumavam ter duas cor-

das por nota, o pedal punha um martelo em contacto com apenas uma corda, pelo que a 

origem do nome vem daí (González, 2013, 30). 

Segundo Banowetz, esta característica não se destina meramente a reduzir a quantidade 

sonora, porquanto é de grande importância a ligeira ressonância que é obtida nas cordas da 

nota que não são usadas, quando o martelo ataca. Acrescenta que este pedal pode ser usado 

em diferentes graduações (Banowetz, 1992, 110). 

A explicação da zona de acção pelo uso do pedal esquerdo encontra-se na figura seguinte: 
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Figura 9 – Explicação da zona de acção pelo uso do pedal esquerdo (Banowetz, 1992, 111) 

 
 

Banowetz considera as exemplificações seguintes como duas boas escolhas para testar a 

aplicação deste pedal: uma passagem do segundo andamento da Sonata op. 111 de Beetho-

ven e o Impromptu op. 90 de Schubert (figura 10). O objectivo é verificar se não ocorrem 

desigualdades sonoras ou sons “asmáticos” na aplicação deste pedal (Banowetz, 1992, 111-

112). 
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Figura 10 – Exemplos de aplicação do pedal esquerdo: segundo andamento da Sonata n.º 111 
de Beethoven e Impromptu op. 90, n.º 3 de Schubert (Banowetz, 1992, 112) 

 
A posição do pé esquerdo em relação a este pedal também merece a atenção de Banowetz. 

Recomenda que o pé esteja à esquerda do pedal, de modo a evitar movimentos bruscos e 

ataques violentos relativamente ao mesmo, o que acontece quando o pianista mantém o pé 

esquerdo afastado do pedal e repentinamente o move para o accionar (Banowetz, 1992, 113). 

As aplicações do pedal esquerdo são extensas, no que este autor não poupa em descrição 

das possibilidades. Refere a cautela do seu uso em meio de frase, e as capacidades para a 

obtenção de efeitos de eco, amaciar o som em fins de frase, acrescentar dramatismo, figura-

ção de acompanhamento, transcrições de peças de outros instrumentos como o órgão, e ainda 

dedica alguma exemplificação de situações em que este pedal é usado com os outros dois 

(Banowetz, 1992, 119). Ocasionalmente os três pedais podem ser usados, com o pé esquerdo 

a distribuir a sua acção pelos pedais da esquerda e do meio. Banowetz cita Percy Grainger, 

que afirma que o domínio desta técnica de duplo pedal é uma necessidade absoluta para o 

pianista moderno. Uma das passagens dada como exemplo para este tipo de aplicação é da 

Sonata em Si menor, de Liszt (figura 11) (Banowetz, 1992, 120-121). 
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Figura 11 – Exemplo de aplicação da técnica de duplo-pedal, com um excerto da Sonata em Si 
menor de Liszt (Banowetz, 1992, 121) 

 

4.6 O ensino dos pedais através das obras pedagógicas 

Historicamente compreende-se que o emprego dos pedais tenha sido ensinado de acordo 

com regras específicas, relacionadas com cada estilo. Os diferentes estilos interpretativos 

surgidos no final do séc. XVIII e princípios do XIX desenvolveram-se graças à difusão dos 

métodos de piano. 

Em Portugal, e a título de exemplo, temos o método de piano de Álvaro Teixeira Lopes 

e Vitali Dotsenko (Lopes & Dotsenko, 1994). À semelhança dele, outros métodos anotam a 

aplicação dos pedais nas peças que são progressivamente abordadas. Embora se encontrem 

referências ao uso dos pedais em teses de mestrado e doutoramento quando as questões re-

lacionadas com o ensino do piano são tratadas, não se encontram propostas como a de Gon-

zález, dedicadas ao ensino do pedal. 

O autor elenca, em termos cronológicos, métodos que contemplaram os pedais (González, 

2013, 144-159): 

- Johanann Milchemeyer publicou em 1797 uma obra, fruto do seu estudo do ins-

trumento e interpretação. Sobre as diferentes possibilidades propõe a imitação de 

vozes e instrumentos, dinâmicas de crescendo e diminuendo e a representação de 

cenas através de ilusões sonoras. 

- Louis Adam, em 1804, publica um importante método de piano onde uma parte é 

dedicada ao pedal, com proposta de simbologia. 

- Daniel Steibelt escreve um método publicado simultaneamente em Paris e Leip-

zig, em 1809, contemplando o funcionamento dos pedais e dá algumas 
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recomendações. Tal como Adam, as principais recomendações são para os usar 

evitando efeitos desagradáveis, cacofonias e confusão sonora. 

- Cramer escreveu, em 1812, um método de piano em que aponta o interesse dos 

pedais e propõe um conjunto de regras para o seu uso. 

- Hummel, Kalkbrenner e Czerny foram autores notáveis de métodos de ensino do 

piano, que se mantêm até hoje. Com excepção de Hummel, encontram-se já refe-

rências substanciais à técnica dos pedais. 

- Moscheles e Herz possuem métodos menos conhecidos que os anteriores, mas 

também com algumas indicações sobre o uso dos pedais, assinalando a sua capa-

cidade de modificar o timbre e a intensidade do som. 

- Na segunda metade do séc. XIX começa a aparecer uma nova concepção do pedal 

– a base da pedalização romântica como hoje é conhecida. 

Ainda de acordo com González (ibidem), os métodos europeus para o piano do segundo 

quartel do séc. XIX apareceram num contexto musical em que muitos pianistas estariam a 

usar o pedal de forma inconsciente, dificultando a clareza de execução. Muitos estudantes 

de então usavam o pedal para dissimular os seus erros técnicos, geralmente desigualdades 

na pulsação, e alguns pedagogos proibiam o uso do pedal até que uma peça estivesse sabida. 

González (idem, 159) assegura que a utilização do pedal a contratempo – relativo ao pedal 

de ressonância –, surgiu nos primeiros anos da década de 1850. E os primeiros autores a 

expor este novo uso do pedal terão sido Thalberg, Köhler, Kullak e Parent. 

Da segunda metade do séc. XX até ao presente, González assinala o aparecimento de 

obras que cuidam mais da pedagogia, com imagens, impulsionando a motivação, a partici-

pação activa do aluno e a sua criatividade. Ele mesmo apresenta um método, no quadro do 

seu trabalho de doutoramento9. 

                                                
9 González estudou na escola de música fundada por Granados e continuada pelo seu discípulo Marshall. Granados 

escreveu, em 1905, o seu Método teórico-práctico para el uso de los pedales, em uso nessa academia. 
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5. A PES no contexto da Escola Artística do Conservatório de 
Música de Coimbra (CMC) 

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) tem por finalidade o desenvolvimento de com-

petências adequadas ao exercício da prática docente, em situação de formação cooperativa10. 

Esta Unidade Curricular compreende as componentes Práticas de Ensino e Relatório Final 

de Prática de Ensino Supervisionado, reflectindo o trabalho desenvolvido na Escola de Aco-

lhimento ao nível das Actividades de Prática Pedagógica de Coadjuvação Lectiva, Partici-

pação em actividade pedagógica do Orientador Cooperante, em Organização de Actividades 

e Participação Activa em Acções a realizar no âmbito do Estágio. 

Também é integrado neste trabalho a componente de investigação desenvolvida no con-

texto da Prática de Ensino. 

Ao longo dos anos o CMC tem colaborado com a Universidade de Aveiro, constituindo-

se como campo de estágio para os alunos dos cursos de ensino de música. Na continuidade 

dessa colaboração, a Direcção deste estabelecimento aceitou receber este estágio supervisi-

onado, que só foi possível concretizar pela disponibilidade do Professor Jorge Ly para o 

papel de Professor Cooperante. 

5.1 Caracterização da instituição 

A Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra (EACMC) tem-se afirmado 

como uma escola de referência no ensino artístico em Portugal. Funciona no mesmo con-

junto de edifícios que englobam a Escola Básica e Secundária da Quinta das Flores 

(EBSQF), com a qual tem uma estreita relação de parceria pedagógica. 

O CMC foi criado pela Portaria n.º 656/85 de 05 de Setembro, integrando a Escola de 

Música Ré Maior e a Escola de Música de Coimbra. 

Sob este estatuto o CMC iniciou a sua actividade em Fevereiro de 1986, mas passou por 

diversas instalações na cidade de Coimbra. Começou no edifício da Cerca de S. Bernardo, 

mudou-se em 1987 para edifício da antiga Maternidade na Sé Velha, passou depois para a 

Rua da Ilha e em 2003 instalou-se provisoriamente na Escola Secundária Dom Dinis. No 

                                                
10 Projecto de Regulamento da Unidade Curricular da Prática de Ensino Supervisionado do Curso de Mestrado em 

Ensino de Música do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro (https://www.ua.pt/file/44855, 
acessado em Outubro de 2018). 
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ano de 2010, com a celebração do seu 25.º aniversário, a EACMC instalou-se definitiva-

mente na Rua Pedro Nunes, em instalações construídas de raiz. 

Os alunos que frequentam a EACMC são, na grande maioria, do distrito de Coimbra. As 

novas instalações vieram dar uma resposta mais alargada, com um aumento significativo do 

número de salas de aula – 38 salas de aula, 12 salas de estudo e 4 de dança – e dois auditórios, 

um com trezentos e oitenta e sete lugares e outro com cerca de cento e trinta lugares. 

No nosso percurso escolar do CMC passámos por todas as instalações, exceptuando a 

primeira. 

Em 2007, em resultado da aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de 

Agosto, o CMC passou a designar-se Escola Artística do Conservatório de Música de Co-

imbra. 

Em Setembro de 2015 expandiu-se para a Vila da Sertã, onde funciona agora um pólo 

artístico. Actualmente está também a funcionar em Arganil outro polo artístico da EACMC 

nas instalações da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo de Arganil, com um total de 29 alunos que 

frequentam o regime articulado e supletivo, provenientes de Arganil, Coja e Góis. 

A EACMC dinamiza também a Orquestra Geração – Sistema Portugal, um projecto de 

inclusão social através da prática musical. Actualmente, fazem parte desta orquestra 42 cri-

anças e jovens. 

5.1.1 Projecto Educativo do CMC 

O Projecto Educativo 2017-2021 da Escola Artística do Conservatório de Música de Co-

imbra11 tem como objectivo principal a orientação educativa da escola, definindo não apenas 

os princípios e os valores, mas igualmente as metas e as estratégias de forma a cumprir a 

função educativa com critérios de coerência, eficácia e qualidade. 

5.1.2 Plano Curricular do CMC 

Os Cursos de Iniciação de Música e Dança são ministrados aos alunos do 1.º ciclo (3.º e 

4.º anos), em regime supletivo e sem vínculo à EACMC. No final do 4.º ano, todos os alunos 

do Curso de Iniciação que pretendam frequentar o 5.º ano de escolaridade / 1.º grau do Con-

servatório têm de fazer uma prova de acesso. 

                                                
11 https://www.conservatoriomcoimbra.pt/attachments/article/162/Projeto-Educativo-2017-2021.pdf, acessado em 

Fevereiro de 2019 
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Os Cursos Básicos de Música e Dança destinam-se aos alunos do 2.º ciclo do Ensino 

Básico (5.º e 6.º anos – 1.º e 2.º graus) e do 3.º ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º anos – 

3.º, 4.º e 5.º graus). O Curso Básico de Música pode ser frequentado quer em regime articu-

lado (em articulação, apenas, com a EBSQF), quer em regime supletivo. O Curso Básico de 

Dança funciona apenas em regime articulado. 

Os Cursos Secundários de Instrumento, Formação Musical e Composição podem ser fre-

quentados em regime articulado ou em regime supletivo. 

O Curso Secundário de Dança funciona apenas em regime articulado para os alunos dos 

6.º, 7.º e 8.º graus, o que corresponde aos 10.º, 11.º e 12.º anos do ensino geral. 

O Curso Profissional de Instrumentista de Jazz é para alunos do Ensino Secundário (10.º, 

11.º e 12.º anos) em regime articulado com a EBSQF. 

5.2 Plano Anual de Formação 

O Plano Anual de Formação é o elemento de planeamento anual das actividades, através 

das quais se concretiza a Prática de Ensino Supervisionada. Após a elaboração e aprovação 

deste plano, ficaram estabelecidas as actividades, distribuídas pelas seguintes categorias: 

 

Actividades de Prática Pedagógica de Coadjuvação Lectiva 

A tabela seguinte mostra o mapa cronológico desta prática. 
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Tabela 1 – Mapa cronológico das Actividades de Prática Pedagógica de Coadjuvação Lectiva por 
aluno 

Actividades de Prática Pedagógica de Coadjuvação Lectiva por aluno 

 
De 

18/Outubro/2018 
a 17/Maio/2019 

JB MM MP 
28/02/19 30/04/19 28/02/19 

07/03/19 09/05/19 07/03/19 

21/03/19 16/05/19 28/03/19 

28/03/19  09/05/19 

04/04/19  16/05/19 
04/04/19   
05/04/19   
05/04/19   
27/04/19   
27/04/19   
30/04/19   
09/05/19   
16/05/19   
17/05/19   
17/05/19   

 

Participação em actividade pedagógica do Orientador Cooperante. 

A tabela seguinte mostra o mapa cronológico desta actividade. 
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Tabela 2 - Mapa cronológico da participação em actividade pedagógica do Orientador Coope-
rante por aluno 

Participação em actividade pedagógica do Orientador Cooperante por aluno 

 
 

De 
18/Outubro/2018 

a 
17/Maio/2019 

JB MA MM MP MS 

18/10/18 31/10/18 18/10/18 18/10/18 08/11/18 

08/11/18 07/11/18 08/11/18 08/11/18 29/11/18 

29/11/18 14/11/18 29/11/18 15/11/18 03/01/19 

03/01/19 28/11/18 03/01/19 29/11/18 17/01/19 

17/01/19 16/01/19 17/01/19 03/01/19 24/01/19 

24/01/19 23/01/19 24/01/19 17/01/19 14/02/19 

 30/01/19  24/01/19 28/02/19 

 13/02/19  20/02/19 07/03/19 

 20/02/19   14/03/19 

 27/02/19   21/03/19 

 13/03/19   28/03/19 

 23/03/19   04/04/19 

 27/03/19   30/04/19 

 03/04/19   09/05/19 

 05/04/19   16/05/19 

 24/04/19    

 08/05/19    

 15/05/19    

 

Organização de actividades 

Tabela 3 – Mapa cronológico da organização de actividades 

Organização de actividades 

18/Dezembro/2018 Audição de alunos 
09/Março/2019 Audição de alunos 

 

Participação activa em acções a realizar no âmbito de estágio na comunidade escolar 

Tabela 4 - Mapa cronológico da participação activa em acções no âmbito de estágio na comuni-
dade escolar 

Participação activa em acções no âmbito de estágio na comunidade escolar 
26 de Fevereiro Concerto comentado (integrado na Semana do Piano) 

9 de Maio Sessão de sensibilização “Piano: boas práticas para jovens pianistas” 
29 de Maio Recital pedagógico (Piano e Canto) 
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O Plano Anual (Anexo 2) sofreu alterações em relação à previsão inicial. Devido à ne-

cessária ligação às actividades internas do Conservatório, era previsível que o plano proposto 

pudesse sofrer algumas alterações ao longo do ano lectivo, decorrente de eventuais contin-

gências. Apesar do esforço da melhor coordenação com a dinâmica e calendarização das 

actividades do CMC, o Plano acabou por sofrer alterações, em relação a algumas actividades. 

A tabela seguinte resume as efectivamente concretizadas. 

Tabela 5 –Plano executado 

Actividades de Prática Pedagógica de Coadjuvação Lectiva 
De 28/Fevereiro 

a 17/Maio Coadjuvação lectiva de 3 alunos num total de 23 aulas – Prática supervisionada 

25/Out/2018 
14/Fev/2019 
23/Mai/2019 

Prática Observada 1 - Planificação 
Prática Observada 2 - Avaliação 
Prática Observada 3 – Avaliação final 

Participação em actividade pedagógica do Orientador Cooperante 
De 08/Outubro/2018  

a 16/Maio/2019 
Assistência a actividade lectiva do Orientador Cooperante de 2 alunos num total 
de 53 aulas assistidas 

Organização de Actividades 
18/Dezembro/2018 Audição de alunos 

09/Março/2019 Audição de alunos (comentada) 
Participação Activa em Acções a realizar no âmbito do Estágio 

26/Fevereiro/2019 Concerto comentado (integrado na Semana do Piano) 
09/Maio/2019 Sessão de sensibilização “Piano: boas práticas para jovens pianistas” 
29/Maio/2019 Recital pedagógico (Piano e Canto) 
30/Maio/2019 Avaliação de aluna de iniciação 

 

Em relação às actividades de prática pedagógica de coadjuvação lectiva, e no que respeita 

ao cumprimento de 25% a 70% de exercício de prática de ensino do trabalho lectivo total 

dos alunos atribuídos, alguns factores desafiaram esse cumprimento. 

Um dos aspectos foi o início um pouco mais tardio do estágio, tendo em conta a finaliza-

ção de alguns materiais, nomeadamente o método de pedal a aplicar. Embora tivéssemos 

definido que seria o pedal o objecto de estudo e aplicação em termos de investigação, a ideia 

inicial contemplava apenas a definição de exercícios lúdicos e motivadores a serem integra-

dos no estudo do piano e relacionados com a exploração do pedal. Só posteriormente, e na 

continuidade da pesquisa que foi sendo feita, é que descobrimos o trabalho de González. 

Esta descoberta redireccionou o nosso trabalho, pelo interesse que de imediato revelou. Não 

retirou a virtualidade inicial de fazer a abordagem ao pedal de modo mais motivacional e 

ainda acrescentou a possibilidade de o fazer de modo organizado, sistemático e com o ca-

rácter didáctico e pedagógico de um método. Considerámos que este reajustamento no 
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projecto apresentava um acrescento de valor que compensaria, relativamente à possibilidade 

de manter o projecto inicial inalterado. 

O esforço acrescentado em relação à análise, estudo e preparação dos materiais acabou 

por se revelar compensador, na medida em que a aplicação deste método foi muito bem 

recebida, tanto pelo aluno a quem foi aplicado como pelo Orientador Cooperante. 

Outra dificuldade com que nos deparámos foi a distribuição da carga lectiva neste ano 

escolar, que trouxe a interrupção lectiva do segundo período – 08 a 22 de Abril – em plena 

aplicação do projecto. Algumas das aulas correspondentes à interrupção lectiva foram com-

pensadas noutras datas, no que contámos com a disponibilidade e entusiasmo do aluno. Mais 

ainda, a longa extensão do segundo período – 03 de Janeiro a 19 de Abril – acabou por tornar 

exíguo o terceiro período, dificultando o encaixe de actividades na programação do período, 

tendo em conta a dinâmica desta Escola Cooperante. 

Outro aspecto que dificultou a obtenção da taxa pretendida da prática de ensino foi o facto 

de, no início do estágio, não ter sido concedida à estagiária a responsabilidade da condução 

das aulas. Todavia, a partir de 28 de Fevereiro de 2019, essa premissa foi alterada, pela 

confiança estabelecida. 

A calendarização feita para as aulas, tendo em conta a obtenção do número exigido, ficou 

sujeita à planificação do Professor Titular e da orientação que ele entendeu que deveria ser 

dada para a obtenção do sucesso dos seus alunos. Por isso, toda as planificações que foram 

feitas tiveram em conta esse aspecto. Contudo, pude contar com a total colaboração e com-

preensão do Professor Jorge Ly, que ofereceu uma aula por semana para a estagiária, a fim 

de implementar o seu projecto educativo, a partir do dia 28 de Março de 2019. Foi, deste 

modo, possível acomodar a aplicação do método de ensino do pedal na programação das 

suas aulas. 

Ainda assim, o objectivo foi cumprido, com uma prática de 23 aulas, o que corresponde 

a uma taxa de 30%. Este valor é obtido considerando um total de 76 aulas sem contabilizar 

as 4 aulas de Prática Lectiva Observada. 

 

Relativamente à organização de actividades, a primeira foi a Audição de alunos da classe 

do Professor Cooperante Jorge Ly. Assinalam-se, porém, diversas alterações neste capítulo 

do Estágio, referentes à organização de actividades. Uma foi a introdução de uma actividade 
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– Sessão de Sensibilização “Piano: boas práticas para jovens pianistas” – pela oportunidade 

surgida, tal como explicaremos adiante. 

Estava também prevista no Plano Anual a organização de uma Masterclasse, a decorrer 

no dia 09 de Maio de 2019. Apesar deste Plano e da data prevista para esta Masterclasse em 

particular ser do conhecimento do Professor Cooperante, a decisão sobre a sua realização 

não era de aceitação tácita como se verificou posteriormente. Ou seja, quando se iniciou o 

processo de organização da Masterclasse, foi considerado pelo Orientador Cooperante que 

não deveria ter o âmbito da comunidade escolar, devendo ser direccionada a um grupo mais 

restrito de alunos. Não obstante, a proposta de realização da Masterclasse para toda a comu-

nidade escolar foi levada a Reunião de Departamento, que votou contra a sua realização 

nestes termos. Ainda assim foi pedida informação à Direcção, tendo em conta o interesse na 

sua realização. Dessa solicitação confirmou-se a recusa devido à acumulação de actividades 

no terceiro período escolar, que neste ano lectivo teve uma duração muito curta. Foi, por 

isso, retirada da nossa programação. 

No que concerne à participação activa em acções a realizar no âmbito de estágio, assina-

lamos também alterações. 

A “Semana do Piano” deveria acolher uma actividade conjunta de Piano e Canto, tendo 

como intervenientes, para além de nós, uma aluna de PES em Canto, Sofia Vinhas. Como a 

colega esteve em convalescença nessa altura, o concerto acabou por ser alterado em relação 

ao conteúdo, tendo nós assegurado a execução do programa, na forma de “concerto comen-

tado”. 

Após a recuperação da condição física da estagiária de canto, também se recuperou o 

agendamento da actividade inicialmente prevista, tendo em conta a sinergia entre os estágios. 

O resgate deste concerto voltou a possibilitar a realização do item previsto no Plano Anual, 

“Recital Pedagógico”. 

5.3 Caracterização da classe 

O estágio decorreu na classe de piano do Professor Cooperante Jorge Ly, tendo sido se-

leccionados alguns alunos tendo em vista as práticas pedagógicas e o projecto de investiga-

ção. 

O grupo de estágio é composto por 6 alunos. A tabela seguinte mostra resumidamente 

para cada um o ano de frequência no conservatório e o seu papel neste estágio. 
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Tabela 6 – Alunos do grupo de estágio 

Nome Piano Papel 
A (JB) 2.º Experimental + Prática supervisionada + Prática observada + Prática assistida 
B (MP) 2.º Prática supervisionada + Prática observada supervisionada + Prática observada + Prá-

tica assistida 
C (MM) 7.º Prática supervisionada + Prática observada supervisionada + Prática observada + Prá-

tica assistida 
D (MA) 1.º Prática assistida 
E (MS) 3.º Inic Prática assistida 
F (JR) 3.º Controlo 

5.3.1 Professor Cooperante 

Jorge Ly é Professor de piano e pianista acompanhador no Conservatório de Música de 

Coimbra desde 1995. Iniciou os seus estudos musicais no Instituto Gregoriano de Lisboa, 

prosseguindo-os no Conservatório Nacional com os Professores Olga Prats, Fernando El-

doro e Miguel Henriques. Desde então, tem desenvolvido uma intensa actividade pedagógica 

e, paralelamente, uma carreira a solo e integrado grupos de câmara. Colabora frequente-

mente com entidades organizadoras de concertos a nível nacional, nomeadamente Festival 

de Música de Tomar, Festival de Música de Vila Franca de Xira, Festival “Verão Musical” 

na cidade de Coimbra, Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, Museu 

Gulbenkian, Museu Machado de Castro e Fundação Bissaya Barreto. É convidado frequen-

temente como pianista acompanhador de diversos cursos e concursos, dos quais se destacam 

o Concurso Internacional de Arcos Júlio Cardona, Concurso Jovens Músicos, Cursos de Ve-

rão organizados pelo Círculo de Cultural Musical da Bairrada e Curso Internacional de Mú-

sica Vocal. 

5.3.2 Alunos de Coadjuvação Lectiva 

Descrevem-se seguidamente de modo simples os alunos envolvidos, organizados se-

gundo o modo como os acompanhámos. Com isto não se pretende definir o aluno, mas ape-

nas apresentar algumas características observadas e registadas. 

5.3.3 Prática Supervisionada e Prática Observada 

Aluno A 

JB foi o sujeito de aplicação do método, no nosso projecto de investigação, e fez parte da 

Prática Supervisionada da Prática Observada e da Prática Assistida. 
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Tem 11 anos de idade e frequenta o 6.º ano de escolaridade. É aluno do 2.º ano de piano 

e apresenta resultados muito bons, de modo regular e consistente, com aproveitamento ele-

vado. O aluno integra bem as aprendizagens e corresponde aos crescentes desafios que lhe 

são colocados, com entusiasmo e interesse e tem autonomia de estudo. 

Envolve-se tanto nas actividades da sala de aula como em trabalhos de casa, explorando 

peças para além do reportório que lhe é atribuído. É um aluno tecnicamente evoluído para o 

nível em que está e consegue dar expressividade. 

 

Aluno B 

MP fez parte da nossa Prática Supervisionada, da Prática Observada e da Prática Assis-

tida. 

Tem 11 anos de idade e frequenta o 6.º ano de escolaridade. É aluna do 2.º ano de piano 

e apresenta resultados pouco consistentes devido à sua falta de concentração. O nível de 

evolução no programa de piano é lento. O nível de motivação e de aplicação é variável. 

Envolve-se em actividades de sala de aula, mas precisa de bastante estímulo. Não possui 

autonomia de estudo. Ao nível técnico e musical, apresenta dificuldades. A posição dos de-

dos e braços nem sempre é correcta. Se estimulada, consegue interpretar as peças com al-

guma musicalidade. 

 

Aluno C 

MM aluno fez parte da nossa Prática Supervisionada, da Prática Observada e da Prática 

Assistida. 

Tem 17 anos e frequenta o 12.º ano de escolaridade. É aluno do 7.º ano de piano e apre-

senta resultados muito bons com regularidade. Corresponde às solicitações do Professor. O 

seu nível de evolução no programa de piano corresponde ao grau. Por motivo de doença 

esteve parado no piano em Fevereiro, Março e Abril. 

O aluno é aplicado e motivado. Envolve-se nas actividades, é metódico e compenetrado. 

Tecnicamente está ao nível esperado para o grau e corresponde com rapidez ao que lhe é 

pedido. Tende a responder de modo mais racional aos desafios. 

5.3.4 Actividade pedagógica do Orientador Cooperante 

Aluno D 
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MA fez parte da nossa Participação na actividade pedagógica do Orientador Cooperante. 

Tem dez anos de idade e frequenta o 4.º ano de escolaridade. É aluna do 1.º ano de piano 

e apresenta resultados muito bons, com regularidade. Precisa de algum estímulo para realizar 

as tarefas. Tem um bom nível de concentração. O nível de evolução no programa de piano é 

superior ao esperado para o grau. É uma aluna motivada e revela interesse nas actividades 

em sala de aula, propostas pelo Professor. Revela alguma autonomia no trabalho individual. 

Está ainda a corrigir a posição dos dedos e responde com algum ânimo aos desafios pro-

postos. 

 

Aluno E 

MS fez parte da nossa Participação na actividade pedagógica do Orientador Cooperante. 

Tem oito anos e frequenta o 3.º ano de escolaridade. É aluno do 3.º ano de iniciação e 

apresenta resultados regulares. Apresenta um nível de evolução normal no programa de pi-

ano. Envolve-se nas actividades em função do estado emocional e do estímulo que lhe é 

proposto. Ou seja, precisa de bastante estímulo. Tem muito pouca autonomia para o trabalho 

autónomo. Tem dificuldade em relaxar, apresenta frequentemente postura rígida e torta. 

 

Aluno F 

JR foi o elemento de controlo da nossa investigação12. 

Tem 12 anos e frequenta o 6.º ano de escolaridade. É aluna do 3.º ano de piano. 

5.4 Prática de Ensino 

De acordo com o plano previsto, as actividades de Prática Pedagógica de Coadjuvação 

Lectiva desdobram-se em prática supervisionada e em prática observada. 

A Coadjuvação Lectiva Supervisionada – corresponde às aulas dadas por nós no contexto 

de sala de aula, estando o Professor Cooperante presente, e para cada uma delas foi feita a 

devida planificação e relatório. 

A Prática Lectiva Observada – corresponde às aulas em que estiveram presentes o Pro-

fessor Cooperante e a orientadora científica e, para cada uma delas, foi feita a devida plani-

ficação e relatório. 

                                                
12 Apenas contactámos com esta aluna para a gravação, pelo que não conhecemos as suas características. 
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A participação em actividade pedagógica do Orientador Cooperante corresponde às au-

las em que estivemos presentes como observadora, a registar e a participar activamente sem-

pre que solicitada pelo Orientador Cooperante para dar alguma sugestão ou resposta a soli-

citação de carácter técnico, didáctico ou pedagógico relacionado com o decurso da aula. Para 

cada uma delas foi elaborado o respectivo relatório. 

A tabela seguinte apresenta a nossa participação em cada uma das situações. 

Tabela 7 – Participação em actividades de prática pedagógica 

Aluno 

Coadjuvação Lectiva 
Supervisionada 

(Planificação e relatório) 

Prática Lectiva 
Observada 

(Planificação e relatório) 

Participação em act. ped. 
do Orientador Cooperante 

(Relatório) Total 
JB 15 2 6 23 
MP 5 2 8 15 
MA   18 18 
MS   15 15 
MM 3  6 9 
Total 23 4 53 80 
 

O aluno JB foi aquele com quem mais trabalhei, tanto mais que foi este o aluno ao qual 

se aplicou o método. Nas 15 aulas de Coadjuvação Lectiva Supervisionada foi aplicado o 

método de pedal, para além de outros aspectos de programa, sujeitos a planificação e relató-

rio para cada aula. Foi também com este aluno que tivemos duas aulas de Prática Lectiva 

Observada, para além de outras seis aulas em que participámos, fazendo parte da actividade 

pedagógica do Orientador Cooperante. Estas seis aulas também foram objecto de relatório. 

A aluna MP foi acompanhada na nossa actividade de estágio em 5 aulas de Coadjuvação 

Lectiva Supervisionada e duas de Prática Lectiva Observada. Também a acompanhámos em 

oito aulas de actividade pedagógica do Orientador Cooperante. 

Acompanhámos os alunos MA e MS nas actividades pedagógicas do Orientador Coope-

rante. Foram 18 com o primeiro e 15 com o segundo. Todas foram sujeitas a relatório. Estas 

aulas tiveram a nossa participação activa, através das solicitações que o Professor Coope-

rante nos fazia e das sugestões que nos pedia no decurso destas aulas. 

Trabalhámos com o aluno MM em três aulas de Coadjuvação Lectiva Supervisionada e 

seis da actividade pedagógica do Orientador Cooperante. 

O total de 80 tempos representa um valor substancial de aplicação à observação, registo, 

preparação, participação e reflexão sobre a actividade lectiva. 
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5.4.1 Funcionamento da Prática de Ensino Supervisionada 

Esta prática decorreu entre 18 de Outubro de 2018 e 17 de Maio de 2019. 

Foi feita uma calendarização tendo em conta a distribuição das aulas pelo ano lectivo, 

mas sabendo que poderia haver ajustes devido a tudo o que pode acontecer durante o per-

curso de um ano: faltas, alterações por motivos inesperados, necessidade de eventuais refor-

ços ou aulas suplementares. Estivemos presentes nas aulas do Professor Cooperante, com o 

objectivo de observar e integrar aprendizagens e colaborar sempre que era solicitada a nossa 

participação por parte do Professor Cooperante. 

Apresenta-se seguidamente a realização das Actividades de Prática de Ensino Supervisi-

onada por cada aluno. 
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Tabela 8 - Acompanhamento das Actividades de Prática de Ensino Supervisionada por cada 
aluno 

JB MA MM MP MS 

18/10/18 PAPOC 31/10/18 PAPOC 18/10/18 PAPOC 18/10/18 PAPOC 08/11/18 PAPOC 
08/11/18 PAPOC 07/11/18 PAPOC 08/11/18 PAPOC 08/11/18 PAPOC 29/11/18 PAPOC 
29/11/18 PAPOC 14/11/18 PAPOC 29/11/18 PAPOC 15/11/18 PAPOC 03/01/19 PAPOC 
03/01/19 PAPOC 28/11/18 PAPOC 03/01/19 PAPOC 29/11/18 PAPOC 17/01/19 PAPOC 
17/01/19 PAPOC 16/01/19 PAPOC 17/01/19 PAPOC 03/01/19 PAPOC 24/01/19 PAPOC 
24/01/19 PAPOC 23/01/19 PAPOC 24/01/19 PAPOC 17/01/19 PAPOC 14/02/19 PAPOC 
14/02/19 PLO 30/01/19 PAPOC 30/04/19 CLS 24/01/19 PAPOC 28/02/19 PAPOC 
28/02/19 CLS 13/02/19 PAPOC 09/05/19 CLS 14/02/19 PLO 07/03/19 PAPOC 
07/03/19 CLS 20/02/19 PAPOC 16/05/19 CLS 20/02/19 PAPOC 14/03/19 PAPOC 
21/03/19 CLS 27/02/19 PAPOC   28/02/19 CLS 21/03/19 PAPOC 
28/03/19 CLS 13/03/19 PAPOC   07/03/19 CLS 28/03/19 PAPOC 
04/04/19 CLS 23/03/19 PAPOC   28/03/19 CLS 04/04/19 PAPOC 
04/04/19 CLS 27/03/19 PAPOC   09/05/19 CLS 30/04/19 PAPOC 
05/04/19 CLS 03/04/19 PAPOC   16/05/19 CLS 09/05/19 PAPOC 
05/04/19 CLS 05/04/19 PAPOC   23/05/19 PLO 16/05/19 PAPOC 
27/04/19 CLS 24/04/19 PAPOC       
27/04/19 CLS 08/05/19 PAPOC       
30/04/19 CLS 15/05/19 PAPOC       
09/05/19 CLS         
16/05/19 CLS         
17/05/19 CLS         
17/05/19 CLS         
23/05/19 PLO         

PAPOC - Participação em actividade pedagógica do Orientador Cooperante | PLO – Prática Lec-
tiva Observada | CLS – Coadjuvação Lectiva Supervisionada 

 

O aluno JB foi acompanhado durante uma extensão de tempo maior, seguido do aluno 

MA, tendo sido o aluno MM o que menos extensão de tempo teve de acompanhamento, da 

nossa parte. Relativamente aos alunos MP e MS, participei apenas na actividade pedagógica 

do Orientador Cooperante correspondente, durante o tempo de estágio. 

O trabalho com os alunos decorreu entre 18 de Outubro de 2018 e 23 de Maio de 2019. 

A Coadjuvação Lectiva Supervisionada com os alunos JB e MP decorreu entre 28 de 

Fevereiro e 23 de Maio de 2019. 
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5.4.2 Programa, objectivos e critérios de avaliação dos alunos 

Cabe ao Orientador Cooperante, enquanto titular da sua classe, escolher ou ajustar os 

conteúdos e as metas para cada aluno, tendo como referência os programas oficiais seguidos 

neste Conservatório (Anexo 3). 

Sendo certo que cada aluno tem um percurso anual caracterizado por um programa13, a 

introdução da técnica do pedal de ressonância podia ter constituído uma sobrecarga. A in-

trodução do conteúdo novo através da aplicação do método de ensino do pedal foi feita de 

modo a não prejudicar o estabelecido, e poder contribuir como elemento estimulante da ob-

tenção de resultados. Isto pode ocorrer devido, eventualmente, ao enriquecimento da expe-

riência exploratória do piano e dos pedais, à diversificação de actividades na sala de aula, à 

transposição de conhecimentos adquiridos no método para o seu reportório e ao aumento da 

capacidade de observação e análise da interpretação de outros reportórios. 

Em relação aos objectivos estabelecidos para os alunos, nas planificações das aulas, 

coube-nos estabelecer aqueles que foram considerados adequados para a Leccionação Su-

pervisionada e Observada. Para isso tivemos em conta o percurso do aluno. 

Para nos orientar na formulação de objectivos, recorremos a alguns autores que pudessem 

ajudar-nos a definir uma linha de orientação. Pretendemos, assim, enunciar comportamentos 

observáveis que revelem a aquisição da aprendizagem pretendida, o conteúdo relacionado 

com o comportamento e o critério de sucesso a demonstrar pelo aluno. 

Os objectivos estabelecidos como marcos de referência, ajudam a organizar o processo 

formativo em duas vertentes, conforme Zabalza sugere (1992, 84): dão lugar a distintos es-

boços de processo e permitem a diversificação e integração da intervenção formativa. 

A organização e hierarquização dos objectivos deve seguir uma orientação, no que a abor-

dagem de Bloom é das mais conhecidas. A taxonomia de Bloom assenta em cinco princípios: 

o princípio didáctico defende a utilização de categorias conhecidas; o princípio psicológico 

defende o saber actual sobre a psicologia da aprendizagem; o princípio da conformidade às 

leis da lógica; o princípio objectivo de não implicar juízos de valor; e o princípio estrutural 

de seguir uma complexidade crescente (Landsheere, 1994, 84). A taxonomia de Bloom 

                                                
13 Convém não perder de vista a importância que tem a existência de um programa oficial de piano. As funções do 

programa, referidas ao Professor são, no entender de Zabalza (1992, 14-15), de controlo, de comparação, de protecção, de 
contrato e de profissionalização. Através do programa os Professores verificam se as aquisições dos alunos satisfazem os 
requisitos exigidos, podem tranquilizá-los pela comparação que podem fazer com o que é conseguido em outras aulas, e 
garante os limites que podem ou não ser ultrapassados. 
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considera essencialmente os domínios cognitivo e afectivo. O domínio cognitivo desdobra-

se em conhecimento (capacidade de lembrar de memória), compreensão (capacidade de de-

monstrar por correspondência directa ou paráfrase), aplicação (uso de um algoritmo simples 

para resolver um problema concreto), análise-avaliação (descobrir se condições determina-

das estão presentes no objecto da observação) e síntese-criatividade (combinar elementos 

para formar estruturas novas). Enquanto os três primeiros processos são considerados infe-

riores, os dois últimos são tidos como processos cognitivos superiores (Idem, 85). 

O domínio afectivo da taxonomia de Bloom diz respeito às atitudes, valores, interesses e 

adaptação pessoal. São objectivos referidos à socialização, mas também à tolerância, curio-

sidade e abertura à inovação. Landsheere (Idem, 87) alerta para o facto de não se poder 

separar o domínio afectivo do cognitivo, porque os dois processos estão em permanente 

interacção. 

A formulação de objectivos de ensino-aprendizagem serve quatro funções, segundo An-

tónio Carrilho Ribeiro (Ribeiro, 1992, 105): indica a direcção e intencionalidade do que se 

pretende que seja aprendido, facilita a comunicação entre os intervenientes do processo, cla-

rifica a avaliação da aprendizagem pretendida, informa os critérios de decisão sobre a esco-

lha de actividades e recursos, e dá coerência às planificações. A definição de objectivos exige 

clareza e precisão, ou não servem de orientação para a elaboração, implementação e avalia-

ção das aprendizagens. O mesmo autor (ibidem) considera como princípios de formulação 

dos objectivos os seguintes: enunciados na forma de resultados finais a serem alcançados; 

enunciados de forma a descrever o comportamento que se espera desenvolver no aluno e 

conteúdo associado; reduzidos e decompostos à simplicidade de modo a evitar interpretações 

múltiplas; e apresentados com clareza e precisão, permitindo distinguir as aprendizagens 

viáveis e necessárias. 

Sendo certo que a aprendizagem do piano tem componentes técnicas e artísticas, as de 

carácter técnico são mais facilmente explicitáveis no estabelecimento de objectivos; já as de 

carácter artístico ou interpretativo podem suscitar alguma dificuldade de precisão. 

De modo específico, com a aplicação deste método para a aprendizagem do pedal de 

ressonância, pretendemos verificar se este contribui para capacitar os alunos para: 

• Melhorar o seu nível de desempenho artístico e pianístico, com aprendizagem do 

pedal de ressonância através deste método. 
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• Adquirir a destreza necessária para pisar o pedal, de modo a evitar movimentos 

bruscos e dominar as diferentes graduações. 

•  Serem conscientes do curso do pedal de ressonância, ajustando a graduação do 

pedal ao efeito sonoro pretendido. 

• Desenvolver a capacidade auditiva no uso da técnica de pedal de ressonância, 

ajustando-a à passagem musical. 

• Adquirir autonomia para encontrar a aplicação de pedal mais adequada segundo 

o estilo e os componentes musicais como registo, dinâmica, articulação, textura, 

tempo, ritmo, harmonia e melodia. 

Não é possível dissociar a avaliação do acto de ensinar. Por isso devemos compreender o 

que é a avaliação e como esta se articula no conjunto de actividades desenvolvidas com os 

alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, sobre a avaliação, partilhamos a opinião de Zabalza, quando afirma que um Pro-

fessor actualizado “capaz de responder satisfatoriamente às necessidades que a escola deve 

satisfazer e inquieto a nível profissional, tem que ser capaz de proceder a boas avaliações e 

dispor de um amplo repertório de técnicas para as efectuar” (Zabalza, 1992, 219). 

Para além de considerar a evidência de que avaliar é comparar, Zabalza considera a ava-

liação como processo e/ou sistema. Nesse sentido, aponta as seguintes características que 

toda a avaliação contém (Idem, 222): propósito, referido às razões da avaliação; técnica, 

seleccionada em função do propósito; questões, referidas aos conteúdos a abordar; aplica-

ção, contemplando as condições de recolha de informação; conduta, pelas respostas dadas; 

correcção, referida à medida dos resultados; classificação, pela valoração dos resultados; e 

consequências, referidas ao feedback. 

Segundo Zepeda (2009), o feedback eficaz deve ser frequente, oportuno, específico e con-

textualizado. Idealmente, claro, o retorno deve ser dado quanto antes, até para tranquilizar o 

aluno. 

Tendo em vista o trabalho realizado neste estágio, consideramos que, ainda que com pe-

sos diferentes e em função das características da avaliação, todos estão presentes. Havia um 

propósito relativamente às avaliações, que era fornecer elementos de observação de momen-

tos diferentes de aprendizagem. 

As técnicas escolhidas – gravação vídeo e questionário –, permitiriam fornecer elementos 

de avaliação efectivos e adequados ao tipo de aprendizagens. A conduta, ou comportamentos 
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observados são as respostas observadas e sujeitas a avaliação. A correcção é a aproximação 

do comportamento ao objectivo pretendido. A classificação é a apreciação fornecida pelos 

avaliadores da aprendizagem, que no caso presente, se reporta aos sujeitos da investigação. 

As consequências referem-se ao retorno a dar ao aluno, como estímulo de aprendizagem e 

de desempenho. 

A avaliação, de acordo com Landsheere, desempenha três papéis: prognóstico, de apre-

ciação e diagnóstico. O papel prognóstico é o de predizer o êxito na etapa que vai começar. 

O papel de apreciação é o que se destina a controlar as aquisições, avaliar o progresso no 

caso de se comparar com ele mesmo, ou de o comparar com outros. O papel diagnóstico é o 

de perceber porque não obteve a aprendizagem desejada (Landsheere, 1974, 15). 

No presente caso, procedemos a uma avaliação inicial, fomos controlando as aquisições 

e ajustando as estratégias e, finalmente, procedeu-se a uma avaliação final, destinada a ava-

liar o progresso. 

Para estabelecer os critérios, seguimos a sugestão de González (González, 2013, 607), 

organizando os conteúdos teóricos e práticos na forma de tabela. 

5.4.3 Descrição e discussão dos registos das aulas 

As planificações e relatórios de todas as aulas em que participámos estão em anexo, em 

formato digital, pela extensão e número de documentos. 

A ordenação é feita por ordem cronológica dentro de cada tipo e são apresentados os 

elementos identificadores no cabeçalho, incluindo o tipo de aula. 

Os relatórios têm uma forma descritiva, incluindo o que era pedido ao aluno, a resposta 

do aluno e o resultado sonoro obtido. Estes registos constituem uma base de aprendizagem 

muito valiosa, pela reflexão que proporcionam sobre a relação pedagógica, as dificuldades, 

aquisição de competência, processos de aprendizagem e superação, e construção de estraté-

gias de ensino. 

5.4.3.1 Planificações e relatórios da prática supervisionada 

Da Prática Supervisionada, os 23 relatórios e planificações das aulas correspondentes são 

apresentadas no Anexo A9. 

A planificação é apresentada de modo estruturado, tendo no cabeçalho os elementos iden-

tificadores de tipo de aula, data e intervenientes. 
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São apresentados conteúdos didácticos a serem trabalhados e estabelecidos os objectivos 

específicos, representando aquilo que o aluno deverá ser capaz de atingir com as estratégias, 

e os recursos usados. 

Os objectivos gerais estabelecem metas mais longas, que devem estar presentes para man-

ter a orientação do processo de ensino-aprendizagem. 

A planificação foi feita tendo em conta os pressupostos relacionados com os conteúdos e 

objectivos, mas também o processo de aprendizagem que o aluno estava a percorrer. Este 

processo representa aquilo que caracteriza o aluno num determinado momento, em relação 

às suas competências técnicas e artísticas, às suas dificuldades e desafios, e àquilo que está 

disposto a fazer para alcançar os seus objectivos. 

A definição de um plano para uma aula requer que seja considerado um leque alargado 

de possibilidades, seleccionando aquelas que podem ser viáveis, adequadas e eficazes. 

Também deve ser considerado que uma planificação demasiado exaustiva pode não ser 

aplicável, tendo em conta a flexibilidade necessária para enfrentar imprevistos que sempre 

podem acontecer. Um imprevisto pode, ainda assim, ser um desafio interessante que leve a 

novas aquisições. 

Tendo em conta a Prática Supervisionada, houve aprendizagens feitas com as planifica-

ções e relatórios. 

Relativamente às planificações, houve a preocupação de adequar conteúdos, estabelecer 

objectivos precisos e articular as estratégias e competências técnicas tendo em vista a evo-

lução do aluno. O exercício desta prática resultou numa maior consciencialização da gestão 

do tempo da aula, do planeamento pormenorizado do programa, do progresso do aluno a 

curto e a médio prazo, e da gestão do trabalho do reportório. 

No que toca aos relatórios, estes permitiram tomar consciência das mudanças e diferenças 

face às planificações, perceber se os objectivos foram cumpridos ou se surgiram novos du-

rante a aula, entender quais as estratégias que resultam com determinado aluno em determi-

nada situação e se a gestão se cumpriu comparativamente ao que estava planeado. 

Todo este processo teve o auxílio do Professor Cooperante Jorge Ly, que ao longo do ano 

lectivo foi dando indicações e opiniões. As suas críticas construtivas encaminharam para o 

aperfeiçoamento e evolução do planeamento das aulas e da interacção com os alunos de um 

modo mais eficaz. 
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Os conteúdos didácticos foram seleccionados para que o aluno tivesse um leque de tra-

balho variado e complementar, incluindo peças de reportório e estudos técnicos na maioria 

das aulas. O programa foi sendo ajustado ao longo das aulas, verificando-se que a gestão das 

obras elegidas havia sido equilibrada e adequada. Porém, reparámos que, por vezes, o con-

teúdo se reportou exclusivamente para a aplicação do método. Este facto ocorreu devido à 

falta de tempo disposto para a implementação da Escola de Pedal, além de que o tempo gasto 

com tal actividade demorou mais do que o planeado em cada aula. 

Os objectivos gerais e específicos foram seleccionados com base nos critérios anterior-

mente invocados na literatura de referência. Eles contribuem para a objectivação do conte-

údo da aula e uma melhor dinâmica. Se há uma meta bem definida, a aula terá mais facil-

mente, como base, conteúdos bem elencados e coerentes. Nem sempre foi fácil estabelecer 

tais objectivos, porque há muitos aspectos que podem ser trabalhados numa determinada 

peça pelo aluno. Pode ocorrer, no entanto, que este cumpra ou tenha já ultrapassado as difi-

culdades previstas. Por isso mesmo, o desafio consiste em reservar alternativas para colmatar 

situações emergentes nas aulas, que não estavam previstas. 

As estratégias criadas e implementadas surgiram para dar resposta adequada aos desafios 

colocados por cada aluno. Sempre se teve em conta um acompanhamento personalizado do 

aluno, atendendo às suas necessidades e dificuldades. O uso de uma linguagem apropriada 

e ligada ao mundo do aluno, a transmissão de estratégias de soluções específicas e a felici-

tação pelos progressos feitos foram estratégias usadas para motivar o aluno e que se revela-

ram úteis. A apresentação dos objectivos ao aluno propostos para a aula foi planeada para as 

aulas iniciais. Todavia, posteriormente achou-se dispensável tal tópico. Achamos, contudo, 

que é um ponto importante no decorrer da aula para que o aluno fique com a noção de como 

ela vai ser, dado que, em geral, sempre gostam de saber. O risco de comunicar ao aluno todos 

os conteúdos a trabalhar na aula é o de poder não haver tempo para os trabalhar. 

O ambiente de aula sempre foi saudável, construtivo, facilitador da aprendizagem. O 

comportamento dos alunos facilmente se ajustou ao decorrer da aula, já que uma das estra-

tégias é ligar referências do mundo do aluno ao reportório que estava a trabalhar. 

5.4.3.2 Planificações e relatórios da prática observada 

As quatro planificações e relatórios correspondentes à Prática Observada são apresenta-

das no Anexo A10. 
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Houve dois momentos de Prática Observada, um no dia 14 de Fevereiro de 2019 e outro 

no dia 23 de Maio de 2019. Aquilo que os distanciou foi marcado pela prática e pela reflexão 

feita entre esses momentos. 

A participação na actividade pedagógica do Orientador Cooperante, a Prática Supervisi-

onada, a reflexão da actividade e a vivência do ambiente de uma escola artística, agora do 

lado dos Professores, diferente daquele que conhecemos enquanto aluna de piano, proporci-

onaram uma base enriquecida para as competências do ensino. 

O contacto com os alunos e o conhecimento que fomos tendo das suas características e 

possibilidades também informou muito a planificação do segundo momento. Uma caracte-

rística diferenciadora do segundo momento de Prática Observada foi a maior clareza na de-

finição do que se poderia atingir, através da planificação. O apuramento da noção do tempo 

necessário para o desenvolvimento de uma tarefa e o nível de pormenor a que poderia chegar 

também ficaram mais claros, permitindo uma melhor definição na planificação do trabalho 

a desenvolver na aula. 

Durante as aulas observadas, o ambiente de aula foi positivo e construtivo e foi estabele-

cida uma boa relação pedagógica. Os exercícios foram bem explicados, tendo os alunos res-

pondido bem às solicitações, em geral. Instituiu-se um bom diálogo, permitindo que a pla-

nificação se realizasse. 

Nem todas as actividades ou exercícios previstos foram realizados. Uns por falta de ges-

tão de tempo, outros porque o aluno não estava a corresponder à solicitação. Outra dificul-

dade encontrada aquando destas aulas foi o facto de, por vezes, não ser dada a solução téc-

nica ou musical mais indicada para uma determinada passagem de uma obra. 

5.4.3.3 Relatórios da participação em actividade pedagógica do Orientador Coope-
rante 

Os 53 relatórios correspondentes à participação em actividade pedagógica do Orientador 

Cooperante estão em anexo (Anexo 11). 

A participação na actividade pedagógica do Orientador Cooperante foi marcada por uma 

dinâmica que consideramos muito interessante e enriquecedora. 

O Professor Jorge Ly envolvia-nos por vezes nas suas aulas, aumentando com isso as 

possibilidades de aprendizagem e de desenvolvimento das nossas competências para o en-

sino. As suas observações foram sempre feitas de modo positivo, suscitando a reflexão sobre 
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momentos significativos do trabalho com os alunos em aula e desafiando-nos a encontrar 

propostas de estratégias para superar dificuldades técnicas e artísticas dos alunos. 

A observação da relação pedagógica que o Professor Cooperante estabelecia com os seus 

alunos permitiu-nos entender o gosto que eles têm em frequentar as aulas. 

A mudança de exercícios era frequente e o estabelecimento de desafios provocava o in-

teresse dos alunos. O feedback dado pelo Professor Cooperante era construtivo e fundamen-

tado, com demonstração das razões e da lógica de pensamento e raciocínio que suportavam 

a resolução de um problema técnico ou questão interpretativa. Outra aprendizagem foi o 

Professor envolver os seus alunos nas decisões interpretativas e técnicas. Deste modo, o 

aluno toma consciência do que fez e do resultado sonoro que se pretende, para além de tornar 

o processo de aprendizagem mais autónomo. 

5.4.4 Metodologia de ensino-aprendizagem 

O estágio é uma etapa de aprendizagem, reflectida sobre a prática. Há um longo processo 

que vem desde a nossa experiência como aluna, passa pelo estudo de como ensinar piano e 

culmina nesta fase, em que houve oportunidade de observar, aplicar e reflectir, e que valida 

competências de ensino. 

Uma expressão possível de competência de ensino pode ser o modo como se conduz a 

aprendizagem. Trata-se do domínio dos métodos de ensino-aprendizagem. 

O étimo da palavra “método” refere-se a “caminho”, um meio, para se chegar a um ou 

vários objectivos, enquanto que “técnica” se refere ao processo de fazer algo (Rangel, 2005, 

10). 

A didáctica, ou metodologia geral, de acordo com Landsheere (1992, 95), é “o conjunto 

dos princípios normativos, das regras e dos processos igualmente aplicáveis aos diversos 

ensinos”. Para esta autora, considerar um método como um conjunto de procedimentos fun-

damentados para atingir um objectivo, terá sempre a ver com a maneira de ser e agir em 

relação ao aluno (ibidem). Nada pode garantir o resultado com que se conta, pela aplicação 

de um método. Landsheere cita, a propósito, uma formulação de Popham: “a qualidade da 

aprendizagem que se pressente numa dada situação de ensino, depende de um método parti-

cular, empregue por um Professor em particular, para estudantes particulares, que perseguem 

um fim particular” (ibid, 96). 
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Este direccionamento do foco para o aluno é caracterizado por um conjunto de opções 

humanistas e democráticas e de métodos propícios a alcançar objectivos referidos a esta 

perspectiva. Landsheere resume assim as qualidades deste tipo de ensino, centrado no aluno 

(Landhseere, 1994, 99): 

- Os alunos participam na escolha dos objectivos tendo em vista a responsabilização 

e a motivação; 

- A relação com o Professor deseja-se democrática, participando na formulação dos 

regulamentos; 

- Os alunos tomam iniciativa, são activos; 

- É proporcionado ao aluno o máximo de oportunidades para que possa construir o 

conhecimento, tanto dentro como fora da escola; 

- O Professor é, antes de mais, alguém capaz de fornecer soluções, um facilitador 

de meios e de acesso, diagnostica problemas e trabalha o mais frequentemente 

possível com o aluno individualmente; 

- A actualidade e os problemas da vida corrente entram na escola e, em conjunto, 

Professores e alunos alternam função na procura da solução; 

- O espaço e equipamentos são adaptados de modo flexível; 

- O currículo e a aprendizagem são individualizados ao máximo e a aprendizagem 

independente é encorajada; 

- É aberto ao trabalho conjunto com diferentes idades; 

- O trabalho em grupo é estimulado; 

- A escola é aberta ao exterior e as aprendizagens aí feitas são igualmente válidas; 

- A auto-avaliação é incentivada e desvalorizados os exames tradicionais, prefe-

rindo-se a avaliação por observação directa, contínua e por amostras de trabalhos. 

 

Como podemos facilmente concluir, com excepção dos exames, actualmente o ensino do 

piano reúne condições para poder responder a quase todas as condições tipo de ensino cen-

trado no aluno. 

A realidade que encontrámos na observação da actividade pedagógica do Orientador Co-

operante identifica-se claramente com esta visão educativa e na qual nos revemos. 

Também para Rangel (Rangel, 2005, 11), a escolha da metodologia de ensino e aprendi-

zagem é feita tendo em conta o aluno – as suas características cognitivas e escolares –, o 
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conteúdo – a sua natureza e a sua lógica –, e o contexto – as circunstâncias e as condições 

do aluno, do Professor, da escola e da comunidade. 

A planificação é um elemento de ligação entre a teoria e a prática. Para compreendermos 

a planificação das aulas enquanto conceito aplicado à prática usando correctamente os seus 

princípios, procedemos a uma breve revisão do conceito. 

Em termos gerais, e de acordo com Zabalza (1992, 47-48), planificar é “converter uma 

ideia ou um propósito num curso de acção”. Isto significa, seguindo esta linha de pensa-

mento, que é feita uma previsão de possíveis cursos de acção e apresentar essas previsões, 

desejos e metas num projecto “que seja capaz de representar, dentro do possível, as nossas 

ideias acerca das razões pelas quais desejaríamos conseguir, e conseguir levar a cabo um 

plano para as concretizar”. 

O mesmo autor, citando Clark e Peterson (idem, 48), assinala dois modos diferentes de 

tratar a planificação pelos Professores, um referido aos processos mentais internos do Pro-

fessor e outro voltado para fora, referido ao desenvolvimento da planificação. Zabalza de-

senvolve esta ideia, sugerindo três elementos que podemos encontrar no processo de plani-

ficação: um conjunto de conhecimentos que actuam como apoio conceptual e de justificação 

do que se decide, um propósito que indica a direcção a seguir e uma previsão do processo 

concretizada numa estratégia de procedimento. (ibidem). 

Um estudo de Clark e Yinger, citado por Zabalza (idem, 48) identifica três razões apon-

tadas pelos Professores como justificações para planificar, sendo que estas pretendem res-

ponder à questão “para quê planificar?”. As respostas agrupavam-se em três categorias: os 

que planificavam para satisfazer as suas próprias necessidades pessoais de reduzir o stresse, 

dar confiança e definir orientação; os que planificavam para determinar os objectivos a al-

cançar; e os que planificavam tendo em vista a definição de estratégias de actuação e avali-

ação. 

Do ponto de vista do método, o ensino do piano pode ser encarado de modo predominan-

temente individualizado. Predominantemente, porque as aulas são individuais e a planifica-

ção é feita tendo em conta essa característica, de um modo geral. Ocorrem também situações 

de aprendizagem com outros colegas, como é o caso de audições e masterclasses, mas po-

demos dizer que é sobretudo individualizado. Esta característica é uma especificidade que 

se reflecte no modo de dirigir o processo de ensino-aprendizagem do instrumento. 
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A transferência das aprendizagens é necessário que ocorra, também, no caso da aprendi-

zagem dos pedais do piano. Não sendo possível explorar todo o reportório nem todo o co-

nhecimento do piano, compete ao Professor potenciar a capacidade de o aluno transferir 

aprendizagens. A transferência das aprendizagens é o processo que permite aplicar conheci-

mentos ou habilidades adquiridas em novas situações (Landsheere, 1994, 66). No caso do 

uso dos pedais do piano, por exemplo, se o aluno compreender o que informa determinada 

aplicação do pedal, poderá depois explorar situações equivalentes em relação a outras parti-

turas e compositores. Um erro de interpretação que pode ser feito em relação a esta transfe-

rência de conhecimento é pensar que isso poderia corresponder a aprender um modelo a 

aplicar indiscriminadamente. Antes, o valor positivo do desenvolvimento da capacidade de 

transferência será a de entender o “porquê” e o “como” de um procedimento. Nesse sentido, 

Landsheere aponta os seguintes conselhos para favorecer a transferência, citando Gage e 

Berliner (Lansheere, 1994, 67): escolher situações tão próximas quanto possível da reali-

dade; assegurar que uma aprendizagem seja dominada antes de propor tarefas de transferên-

cia; variar muito a apresentação, os exemplos e exercícios; estimular a aplicação do que foi 

aprendido e a reconhecer numa situação nova aquilo que pode ter de comum com uma já 

aprendida. 

Com crianças ou alunos mais novos, a captação e manutenção da atenção é mais difícil. 

A introdução de elementos lúdicos associados à utilização do corpo e de dinâmicas de mo-

vimento intercalando com a execução no piano, permite manter as crianças mais novas aten-

tas aos conteúdos. Por isso, o tipo de abordagem expositiva é desaconselhado. 

Enquanto a exposição magistral, como método, representa um ensino dogmático em que 

o Professor comunica de modo autoritário crenças, conhecimentos e comportamentos tidos 

como referências incontestáveis, já no método da interpelação o docente suscita a interven-

ção dos alunos na exploração do conhecimento (Landsheere, 1994, 104). O questionamento 

na aula é uma arte que se mantém actual e este método pode funcionar bem com alunos de 

mais idade, mas com as crianças mais pequenas deve ser adaptado na forma de procurar a 

avaliação da aprendizagem. 

O modelo intuitivo leva o aluno ao conhecimento por associações criteriosamente colo-

cadas à sua disposição (Landsheere, 1994, 106). Este método pode ser cativante e motivante 

para a aprendizagem, pela melhoria da auto-estima do aluno, que assim “descobriu” um novo 

conhecimento. 
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A aprendizagem pela descoberta através da resolução de problemas é um processo de 

auto-aprendizagem, através do qual o aluno produz conhecimentos com um mínimo de in-

tervenção do Professor (Landshseere, 1994, 108). Nesta perspectiva, o papel do Professor é 

o de ter a sensibilidade de escolher criteriosamente os problemas a propor ao aluno. A apli-

cação deste método ao ensino do piano traduz-se no conhecimento do aluno e do nível a que 

ele é capaz de aceitar os desafios. 

Tivemos oportunidade de observar esta estratégia na prática pedagógica do Professor Co-

operante quando ele pedia a um aluno que apresentasse pelo menos uma sugestão de resolu-

ção de um problema técnico. Com isto há uma incitação à autonomia, à exploração de pos-

sibilidades de resolução, de sistematização de conhecimentos e de procura de soluções ade-

quadas. 

Uma das características do ensino do piano é a individualização. Landsheere (1994, 124) 

afirma que a individualização não serve necessariamente uma pedagogia humanista, no que 

concordamos. Mas a realidade observada afasta-nos dessa preocupação, porque se percebe 

claramente que, neste caso, esta individualização é feita respeitando o aluno nas suas dimen-

sões humana, social e individual. 

A nossa construção das planificações e a sua execução estratégica beneficiou muito da 

observação das estratégias de ensino usadas pelo Professor Cooperante. 

Da nossa observação, as principais estratégias usadas eficazmente pelo Professor Jorge 

Ly, são: 

• a associação de imagens visuais à interpretação de uma peça; 

• o cantar de uma melodia que necessita de ser ressaltada; 

• a fragmentação da aula por várias peças; 

• a colocação de desafios ao aluno num curto período de tempo; 

• a demonstração ao piano do resultado sonoro que se pretende obter; 

• a definição de objectivos muito concisos para a aula seguinte, nomeadamente 

quando se trata da memorização de uma peça, ou de um ponto técnico específico 

a trabalhar em casa, para a aula seguinte; 

• o tocar com o aluno passagens que precisem de maior atenção e detalhe; 

• a explicação de conhecimentos úteis para um melhor entendimento e performance 

ao piano, como a elucidação da fisiologia da mão ou da transmissão de conheci-

mentos históricos; 
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• a análise das peças em conjunto com o aluno de modo didáctico, simples e apela-

tivo; 

• a tomada de consciência do que se faz em aula; 

• a criação de exercícios que permitam resolver os problemas técnicos e interpreta-

tivos dos alunos, mediante as suas necessidades e idades. Na sua maioria são cri-

ados pelo Professor, embora, por vezes, este solicite o aluno a criá-los ou a selec-

cioná-los entre os já conhecidos. 

 

Relativamente à aplicação do método de ensino do pedal, a metodologia usada combina 

exposição de conteúdos com uma grande dose de participação activa do aluno. Este desco-

bre, elabora e integra conhecimentos através de actividades de escuta e prática, onde desco-

bre as diversas possibilidades do pedal de forma autónoma. Os conteúdos são apresentados 

de forma próxima e estimulante, a fim de conseguir a compreensão dos conteúdos teóricos 

expostos nas diversas secções de cada unidade (González, 2013, 609): 

• “Sabias que…?” – Esta breve secção colocada no início de cada unidade comporta 

informação teórica sobres aspectos concretos do piano e do pedal. Geralmente 

possui carácter histórico. 

• “Aprende” – Esta secção contém aspectos teóricos que o aluno aprenderá em cada 

unidade. Tem uma forma expositiva, embora possa pedir a participação do aluno 

para validar o conteúdo exposto. 

• “Escuta” – Esta secção pretende desenvolver a capacidade auditiva do aluno, a 

sua autonomia e a aplicação do pedal. Através de uma série de exercícios, o aluno 

deverá executar e escutar o resultado sonoro. Assim, de uma forma totalmente 

activa, elabora o seu próprio conteúdo e extrai conclusões. 

• “Pratica” – Esta secção está destinada ao desenvolvimento da técnica do pedal 

mediante a execução de uma série de exercícios para os dedos, de forma a poder 

concentrar toda a sua atenção no controlo do pedal. A maior parte dos exercícios 

são variações dos anteriores. Deste modo, o aluno pode memorizar a execução 

rapidamente e destinar a concentração no movimento do pé sobre o pedal. 

• “Conclusão” – Trata-se de umas breves linhas que resumem uma série de regras 

daquela unidade que o aluno deve compreender, pois são de vital importância para 

passar aos novos conteúdos. 
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Trabalho de casa – Pode ser sugerida como preparação a leitura de exercícios das 

unidades seguintes, de modo a dispensar o esforço de leitura para o enfoque no pedal 

quando o for trabalhar na aplicação seguinte. 

5.5 Actividades organizadas e participadas 

Do encontro entre o Plano Anual de Formação e a dinâmica da escola cooperante, resul-

taram algumas alterações nas actividades inicialmente previstas. Era algo que sabíamos que 

poderia acontecer – há sempre a possibilidade de ocorrerem alterações, constrangimentos ou 

re-definições, tendo em conta a complexa realidade de uma escola. 

As actividades abaixo descritas foram organizadas ou tiveram a nossa participação. 

É relatada a organização de duas audições de alunos, em que estes fizeram uma pequena 

apresentação oral do que iriam executar. É relatada a participação em outras três actividades, 

nomeadamente um concerto comentado, integrado na Semana do Piano, uma sessão de sen-

sibilização intitulada “Piano: boas práticas para jovens pianistas” e um recital pedagógico, 

de piano e canto. 

5.5.1 Organização de Actividades 

Nesta dimensão do Plano, relata-se a organização de duas audições de alunos. 

5.5.1.1 Audição de alunos em 18 de Dezembro de 2018 

A audição de primeiro período dos alunos da classe de piano do Professor Jorge Ly de-

correu no dia 18 de Dezembro de 2018 e teve a presença de 10 alunos e 15 assistentes. 

Foi desenhada a folha de sala e cartaz para o dia da audição e feita a promoção. 

Em anexo, apresentam-se o cartaz e folha de sala (frente e verso) da audição de alunos de 

18 de Dezembro de 2018 (Anexos A08.1 e A08.2). 
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Figura 12 – Cartaz e folha de sala (frente e verso) da audição de alunos de 18 de Dezembro de 
2018 (Anexos A08.1 e A08.2) 

 

5.5.1.2 Audição de alunos em 09 de Março de 2019 

A audição de alunos da classe de piano do Professor Jorge Ly estava prevista no Plano 

Anual de Actividades do CMC para o dia 09 de Março. Foi a audição de final de período. 

Foi desenhado um cartaz em formato A4 para divulgação e uma folha de sala para o dia 

da audição. Para esta audição decidimos colocar um desafio suplementar aos alunos partici-

pantes, que consistia em comentar brevemente o que iriam tocar. Tratou-se de uma novidade, 

na medida em que os alunos nunca se tinham apresentado desta maneira numa audição. A 

proposta foi bem aceite pelo Professor Jorge Ly e os alunos reagiram bem à solicitação, 

tendo levado, com antecedência de uma semana, um pequeno guião que os ajudaria a compor 

a sua intervenção. 

O guião orientava a construção do pequeno discurso inicial com base na resposta a quatro 

perguntas: 

• Qual o ano de composição da peça? 

• Qual o período musical a que pertence? (ex.: Romantismo, Barroco) 

• Que mensagem é que esta peça me transmite? 

• O que mais gosto nesta peça? 

Em anexo, apresentam-se cartaz e folha de sala (frente e verso) da audição de alunos de 

09 de Março de 2019 (Anexos A12.1 e A12.2). 
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Figura 13 – Cartaz e folha de sala (frente e verso) da audição de alunos de 09 de Março de 2019 
(Anexos A12.1 e A12.2) 

  
O resultado foi muito interessante, tendo em conta o desempenho dos alunos. Deste modo, 

não só desenvolveram alguma reflexão sobre o conteúdo da sua comunicação artística como 

também a puderam expressar através do discurso. Todos os alunos prepararam a sua apre-

sentação. 

Foi feita a divulgação através de cartaz no CMC. Para além dos sete alunos participantes, 

estiveram presentes 19 ouvintes. Temos verificado que a pouca frequência de público é usual 

no CMC. 

Houve diversas manifestações de grande satisfação pelo desempenho dos alunos por parte 

dos familiares e não registámos qualquer expressão de desagrado por parte dos alunos. 

5.5.2 Participação em actividades da comunidade escolar 

Não é possível separar as práticas dos contextos institucionais (Santos, 2012). Neste caso, 

refere-se a actividades em que tivemos participação directa. São relatadas acções realizadas 

no âmbito da comunidade escolar: um Concerto Comentado realizado no dia 26 de Fevereiro 

de 2019, uma Sessão de Sensibilização no dia 09 de Maio de 2019, um Recital Pedagógico 

no dia 29 de Maio e a participação na avaliação de prova de um aluno do 4.º ano de iniciação 

a 30 de Maio de 2019. 
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5.5.2.1 Concerto comentado 

Este concerto veio substituir a proposta inicial do Plano que previa a participação na 6.ª 

Semana do Piano. A “Semana do Piano” é um evento realizado anualmente e que contempla 

sempre concertos de antigos alunos. A actividade prevista era um concerto de piano e canto, 

dada a coincidência de as duas estagiárias terem sido alunas deste estabelecimento. Porém, 

um problema de voz da cantora impediu a concretização da participação nesses moldes. 

Tendo havido abertura da organização do evento para uma proposta de alteração, apro-

veitámos a oportunidade de realizar a solo um concerto comentado destinado aos alunos e 

comunidade escolar, com interesse formativo. 

Este concerto teve como objectivos: 

- Enquadrar de modo breve António Fragoso no tempo. 

- Apresentar a evolução musical de António Fragoso através de duas fases caracteri-

zadas por linguagens musicais diferentes. 

- Fazer uma aproximação de estilo musical entre António Fragoso e Debussy. 

- Mostrar, de modo expositivo e comparativo, algumas características essenciais da 

linguagem musical do Romantismo e do Impressionismo. 

- Apresentar de modo claro, através da execução de peças para piano, as diferenças 

entre as linguagens musicais do Romantismo e do Impressionismo. 

O recital iniciou-se com a apresentação do propósito e conteúdo do recital. Foi dito que 

seria um recital comentado, com o intuito de o público perceber o reportório que iria ouvir, 

podendo escutá-lo com maior interesse e entendimento após a explicação. Além disso, foi 

também referido que o recital iria ser uma curta viagem pela vida de António Fragoso que, 

apesar de breve, compôs música que ainda hoje é tocada. 

Seguidamente foram apresentadas as razões da escolha do reportório, com obras repre-

sentativas da linguagem musical do compositor português e Debussy, pelo facto de haver 

uma proximidade musical entre os compositores. 

Foram apresentadas as principais características da linguagem romântica, nomeadamente 

a expressão das emoções através de grandes contrastes. 

Do primeiro momento musical fizeram parte os Prelúdios Românticos e o Nocturno em 

Si bemol menor, de António Fragoso. Houve o cuidado de interpretar cada uma das peças 

com musicalidade e expressividade, ilustrando as informações do momento expositivo com 

a execução musical. 
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Optou-se por ter dois momentos expositivos para criar uma maior dinâmica e para as 

informações ficarem mais presentes, antes da execução de cada parte. 

O segundo momento expositivo iniciou-se com o relato de mais alguns elementos biográ-

ficos e musicais de António Fragoso, mas explicando o desenvolvimento da sua linguagem 

pelo estudo e contacto com algumas figuras marcantes do seu percurso. A sua procura in-

cessante estava a conduzi-lo a formas e sonoridades diferentes, tendo encontrado no impres-

sionismo de Debussy uma grande identificação. Para ilustrar esta aproximação foram exe-

cutadas: Livro de Imagens II, de Debussy e Poème du Soir, de Fragoso. 

O feedback por parte dos ouvintes foi muito positivo. Estiveram presentes cerca de 80 

ouvintes. 

Um dos resultados positivos do sucesso do recital foi a solicitação por parte de alguns 

Professores de se repetir o evento. 

Em anexo apresenta-se o plano e relatório (A14.2), a folha de sala (A14.4), o cartaz 

(A14.3) e o filme resumido (A14.1). 

Figura 14 – Folha de sala e cartaz de divulgação da 6.ª Semana do Piano (Anexos A14.4 e A14.3) 

  

5.5.2.2 Sessão de sensibilização 

No dia 09 de Maio de 2019 foi feita uma Sessão de Sensibilização que teve como título 

“Piano: boas práticas para jovens pianistas”. 
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A ideia desta actividade surgiu de uma ocorrência na Audição de Piano de 09 de Março 

de 2019. 

Um aluno apresentou-se nessa audição com queixas num pulso, que trazia ligado com 

uma banda elástica. Os pais atribuíram ao facto de, na véspera, ele ter estado bastante tempo 

ao piano a preparar a sua participação na audição. 

O Professor Jorge Ly procurou de imediato avaliar uma possível situação problemática, 

já que é muito atento às questões músculo-esqueléticas e posturais que afectam os pianistas. 

Foi por ele sugerido que seria interessante poder compilar, na forma de um pequeno fo-

lheto, um conjunto de recomendações e exercícios que ajudassem os alunos a lembrar as 

boas práticas ao piano. Esse folheto seria orientado por ele, na compilação de algumas ima-

gens e recomendações relativamente a boas práticas preventivas e correctivas das questões 

físicas. 

Este conjunto de elementos – a queixa do aluno, a presença da família enquanto observa-

dora e acompanhadora do processo evolutivo do aluno, e a sensibilidade do Professor ao 

desenvolvimento completo dos alunos – suscitou o nosso interesse em desenvolver uma ac-

ção que contribuísse positivamente para ajudar e prevenir problemas físicos em crianças e 

jovens enquanto pianistas em desenvolvimento. Esta sugestão foi acolhida pelo Professor 

Jorge Ly, que ficou receptivo à apresentação de uma proposta. 

A proposta foi desenvolvida na dupla forma de um pequeno folheto com indicações prá-

ticas de exercícios físicos, e uma sessão teórico-prática envolvendo alunos, famílias e espe-

cialistas. O painel dos intervenientes seria constituído por especialistas de diferentes áreas 

de interesse para a sessão. 

Procuravam-se, assim, atingir três objectivos: 

• Sensibilizar os alunos para a necessidade de prestarem atenção ao seu corpo e às 

mensagens que ele envia, relacionadas com a correcção postural, o cansaço e as 

dores. 

• Sensibilizar os familiares para prestarem atenção às queixas da criança, detecta-

rem problemas correctamente e desenvolverem acções correctivas no sentido de 

aconselhamento e encaminhamento. 

• Informar sobre as principais dificuldades físicas relacionadas com a aprendizagem 

do piano, por três especialistas: um médico, um atleta e um Professor de piano. 
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Conciliou-se a participação de Ricardo Vieira, Doutorado em medicina e aluno de piano, 

e de Gustavo Madureira, licenciado em ciências do desporto, pós-graduação em treino per-

sonalizado e atleta de alta competição. Estes tratariam das boas práticas físicas nas respecti-

vas áreas, e o Professor Jorge Ly teria a seu cuidado as boas práticas no piano. 

O conteúdo do folheto de informação integrou algumas informações consideradas moti-

vadoras, nomeadamente conselhos dos especialistas, e algumas curiosidades relacionadas 

com a actividade de tocar piano. 

O folheto começou a desenvolvido na segunda quinzena de Março, com os contributos 

do Professor Jorge Ly na parte dos exercícios de relaxamento, de Ricardo Vieira no aconse-

lhamento das boas práticas ao piano e dos aspectos neurofisiológicos, e de Gustavo Madu-

reira na parte da manutenção física. 

O folheto procura informar sobre os benefícios de tocar piano, apresenta alguns conselhos 

e recomenda bons hábitos promotores de saúde; apresenta algumas recomendações básicas 

sobre a preparação física que pode ser feita extra-aula e alguns movimentos que podem ser 

usados em aula, para promover o conforto físico. Apresenta também algumas propostas de 

artigos para quem queira aprofundar o conhecimento. 

Coube-nos reunir e coordenar a informação a colocar no folheto, que, sendo destinada a 

crianças e jovens, teve um carácter mais prático. Deste modo, foi feito um trabalho de par-

ceria entre o Professor Cooperante e a estagiária. 

Também nos coube a concretização de um filme de apresentação do tema. 

O filme de 12’37’’ consiste numa montagem de imagens alusivas à locução em voz off 
de um texto original que escrevemos para o efeito. Tanto o folheto como o filme são apre-

sentados em anexo em formato digital (Anexo A13.1 e A13.2). 

A Sessão demorou cerca de 1h30 e constou de: 

• Abertura da sessão, pela estagiária, com introdução ao tema e apresentação de 

filme. 

• Comunicação de Ricardo Vieira – Médico e aluno de piano. 

• Comunicação de Gustavo Madureira – Atleta e licenciado em desporto. 

• Abertura do diálogo com a assistência pelo Professor Jorge Ly. 

Os objectivos foram cumpridos, com apreciação muito positiva dos assistentes, em nú-

mero de 23, que referiram o elevado interesse do tema e a inovação trazida pela Sessão de 

Sensibilização. Foram várias as expressões de apreciação do modo como a sessão estava 
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organizada, o nível dos convidados e a qualidade da informação prestada. Os especialistas 

também manifestaram terem gostado muito da acção, reconhecendo-lhe mérito. 

Em anexo apresenta-se o convite (Anexo A13.3), o folheto (A13.1) e filme utilizado 

(A13.2). 

Figura 15 – Convite de divulgação (Anexo A13.3) e Folheto (A13.1) 

  

5.5.2.3 Recital Pedagógico 

A recuperação da boa condição vocal da cantora permitiu reconsiderar o recital anterior-

mente planeado. E assim, embora já fora do âmbito da “6.ª Semana do Piano”, foi possível 

agendar novamente como Recital Pedagógico (Piano e Canto), tendo em vista a colaboração 

entre a pianista e a cantora, ambas em PES nas respectivas áreas. 

Em anexo apresenta-se o relatório (Anexo A15.3), cartaz (Anexo A15.1) e folha de sala 

(A15.2). 
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Figura 16 – Cartazes (Anexo A15.1) e folha de sala – frente e verso (Anexo A15.2) 

  

 

5.5.2.4 Participação em avaliação de prova de aluno 

No dia 30 de Maio de 2019, recebemos uma solicitação, pela Professora Rita Dourado, 

de participar no júri de avaliação de prova de uma aluna de 4.º ano de iniciação. Aceitámos 

de imediato, tendo em conta a oportunidade e a disponibilidade existentes. 

A avaliação de prova em júri exige a exposição de opinião com outros elementos e debate 

sobre decisões a tomar quanto à avaliação e feedback a dar aos alunos. Foi mais uma expe-

riência enriquecedora das valências de desempenho futuro enquanto Professora de piano. 

Apresenta-se relatório da participação em anexo (Anexo 26). 

6. Metodologia da investigação 

A aplicação do método Escuela de Pedal de González, nomeadamente o ensino do pedal 

de ressonância enquanto projecto de investigação, foi definido após a comparação de 
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métodos relativamente ao ensino da técnica de pedal no piano. A implementação deste mé-

todo na escola do CMC apresenta-se como uma intervenção de tipo quase-experimental. 

Esta designação é aqui feita salvaguardando todas as limitações que o presente estudo apre-

senta, face à definição de rigor que aquele tipo de estudo acarreta. De acordo com Fortin 

(1999, 191), este tipo de desenho de investigação é bastante frequente, com ameaças prove-

nientes sobretudo do facto de os grupos não serem equivalentes, sendo esta não equivalência 

referida ao sentido aleatório do termo. Ou seja, também no nosso caso, tendo a escolha sido 

feita condicionalmente, poderia enquadrar-se no tipo de estudo quase-experimental com 

grupo não equivalente. 

A cautela que nos assiste nesta definição tem a ver com o facto de não nos atrevermos a 

fazer qualquer inferência estatística ou de outro tipo, tendo em conta as ameaças à validade 

que discutiremos nas conclusões. Ainda assim, enquanto experiência, este estudo pode tra-

zer-nos informações, pistas, reflexões e sugestões para trabalhar posteriormente. 

Este tipo de desenho de investigação assume que haja intervenção directa, tendo em vista 

uma mudança no aluno. No presente caso, através da aplicação de um método de aprendiza-

gem. Tanto a amostra como a intervenção não foram determinadas de forma aleatória, mas 

sim por situações, em função das condições existentes. O estudo acompanha o sujeito du-

rante o tempo do período de estágio, com dois momentos de observação (antes-após) a serem 

sujeitos a uma análise. Não só os dois momentos de avaliação, como também os apontamen-

tos do diário de bordo durante as sessões de aplicação do método. É, por isso, um estudo 

longitudinal. 

O método é aplicado a um aluno (X1), do 2.º ano, da classe do Professor Jorge Ly, tendo 

ainda outro como elemento de controlo (C1), aluna de 3.º ano de outra Professora. A aluna 

C1 foi uma escolha não aleatória, tendo em conta as disponibilidades do CMC para este 

estudo. Apesar disso, procurámos um aluno que tivesse uma capacidade musical semelhante 

à do aluno X1. 

Os exercícios desenvolvidos no decurso da aplicação do método estão devidamente en-

quadrados nas planificações das aulas. 

O manual “Escuela de Pedal”, adaptado14, foi fornecido ao aluno de acordo com a pro-

gressão nas actividades. 

                                                
14 A adaptação foi feita a partir da tradução, com o que pudemos contar com a ajuda de um colaborador, e edição 

simples no programa de edição Microsoft PowerPoint. Procurámos respeitar o grafismo, dentro das possibilidades de com-
posição que o software tem, mas aproximando-o tanto quanto possível da configuração original. Este manual foi produzido 
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Seguidamente, apresenta-se a distribuição dos exercícios ao longo do decurso de aplica-

ção das unidades do método de ensino do pedal. 

Embora estes exercícios estejam distribuídos por toda a “Escuela de Pedal” de González 

(2013, 611 ss.), mostram-se aqui de modo organizado em forma de tabela. Para esta siste-

matização indica-se o volume e unidade onde se encontram. As restantes referências dizem 

respeito ao conteúdo tratado, descrição do exercício, e justificação e resultado pretendido. 

Este último campo serviu ainda para formular os objectivos nas planificações. 

Tabela 9 – Tabelas de exercícios usados na aplicação do método de ensino do pedal (1, 2 e 3): 
localização, conteúdo, descrição e resultado pretendido 

 Conteúdo 
tratado 

Descrição sumária do exercício Justificação  
e resultado pretendido 

Es
co

la
 d

e 
pe

da
l 1

 

Unidade 1  
– Momen-
tos de 
aplicação 

Aplicação do 
pedal em fun-
ção do mo-
mento (anteci-
pação, a 
tempo e a 
contratempo). 
Aplicação do 
pedal em fun-
ção do mo-
mento e da di-
nâmica (forte 
e piano). 

O aluno toca um excerto de um coral com as 
três aplicações de pedal: antecipado, a 
tempo e a contratempo. 
O aluno toca um acorde com dinâmica forte 
com as três aplicações de pedal e o mesmo 
com dinâmica piano. 

O aluno conhece a designação dada 
à aplicação de pedal, em função do 
momento. 
O aluno diferencia os resultados so-
noros obtidos em função do mo-
mento da aplicação do pedal e da 
dinâmica. 

Unidade 2  
- Função 
resso-
nante 

A função res-
sonante do 
pedal produ-
zida pela vi-
bração livre 
de todas as 
cordas do pi-
ano. 

O aluno toca com a mão direita, lentamente, 
o Dó 2 sem produzir som. Mantendo essa te-
cla premida, toca com a mão esquerda em 
modo ff e staccato o Dó da oitava inferior. A 
nota Dó inicial deverá fazer-se ouvir; experi-
menta com outras variantes. 

O aluno identifica a vibração harmó-
nica por simpatia, produzida pela 
função de ressonância. 
O aluno compreende que, ao levan-
tar os amortecedores, permite que 
os harmónicos naturais inferiores e 
superiores vibrem por simpatia, pro-
duzindo um enriquecimento sonoro. 

Unidade 3  
– O pedal 
a contra-
tempo I 

Uso do pedal 
a contratempo 
como forma 
de tocar o le-
gato sem mis-
turar sons. 

Exercício progressivo em três fases, sobre um 
pequeno excerto, para emprego do pedal a 
contratempo a velocidade progressivamente 
maior. O aluno treinará o uso do pedal de 
forma consciente, pisando e levantando no 
momento certo. 

O aluno compreende que, em su-
cessões de acordes ligados, deve 
usar o pedal a contratempo. 

Unidade 4  
– O pedal 
a contra-
tempo II 

Uso do pedal 
a contratempo 
baseado na 
rapidez da 
pulsação das 
notas. 

Exercício progressivo em duas fases, sobre 
um pequeno excerto, para emprego do pedal 
a contratempo a velocidade progressiva-
mente maior, para treinar o uso de forma 
consciente por nota ou por grupo de notas. 

O aluno compreende que o pedal a 
contratempo se usará sempre que 
os dedos executem sucessões de 
notas em articulação ligada, para 
evitar restos do último som. A sua 
aplicação dependerá da velocidade 
e dos valores das notas, permitindo 
que se aplique a contratempo de 
nota ou de grupo. 

                                                
para uso restrito e exclusivo neste projecto. 
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Unidade 5 
– O pedal 
a tempo 

Uso do pedal 
a tempo para 
obtenção de 
som com res-
sonância. 

Exercício progressivo em três fases, sobre um 
pequeno excerto, para emprego do pedal a 
tempo sobre notas de duração diferente. 

O aluno diferencia os resultados so-
noros obtidos com o pedal a tempo 
relacionados com a dinâmica, no 
desempenho do ff ou do cantabile 
em passagens de dinâmica piano. 

Unidade 6 
– O pedal 
para pro-
longar 
sons 

Uso do pedal 
a tempo e a 
contratempo 
como formas 
de prolongar 
o som. 

Exercício de aplicação do pedal a tempo para 
manter um som, sobre um pequeno excerto, 
outro de aplicação do pedal a contratempo e 
ainda outro que contém ambos – a tempo e a 
contratempo. 

O aluno consegue prolongar o som 
de uma nota que não se pode man-
ter com os dedos, aplicando o pe-
dal a tempo ou a contratempo, 
desde que a sua aplicação não im-
plique reter o som de uma nota ou 
harmonia anterior. 

Unidade 7 
– O pedal 
nos regis-
tos grave 
e agudo 

Uso adequado 
do pedal nos 
registos mais 
graves e agu-
dos do piano. 

Através de exercícios de escalas nos diversos 
registos do piano, aplica-se o pedal a fundo, 
comparando o resultado em função da cla-
reza sonora. 

O aluno compreende que, no re-
gisto grave, o pedal produz facil-
mente um som “sujo”, pelo que 
deve ser renovado mais frequente-
mente e que, no registo agudo, 
ajuda a evitar um som demasiado 
seco e com pouca vibração das cor-
das. 

Unidade 8 
– Acção 
lenta do 
pedal 

Uso da gradu-
ação lenta do 
pedal para 
obtenção de 
crescendo e 
diminuendo. 

O aluno toca um acorde com pedal e levanta 
as mãos, após o que levanta o pedal lenta-
mente até que o som se extinga, conse-
guindo um diminuendo progressivo. 
O aluno toca um acorde e, depois de contar 
até dois, levanta lentamente o pedal con-
tando até dez, repetindo o exercício com me-
nos tempo de cada vez, progressivamente, 
para variar o tempo de levantar o pé. 
Sem tocar, treina o pisar e levantar lenta-
mente, usando diversas contagens. 

O aluno usa o pisar e alívio progres-
sivo do pedal em oposição à noção 
de tudo-nada para conseguir outros 
efeitos sonoros. 

 

 

Conteúdo  
tratado 

Descrição sumária do exercício Justificação  
e resultado pretendido 

Es
co

la
 d

e 
pe

da
l 2

 

Unidade 1 
– O pedal 
de salto 

Uso do pedal 
para criar a ilu-
são sonora de 
uma interpreta-
ção a três mãos, 
pelo prolonga-
mento de sons 
específicos. 

Conjunto de quatro exercícios de dificul-
dade progressiva, para treinar o movimento 
do pé nos saltos, usando o pedal a contra-
tempo. Executados apenas com a mão es-
querda, o dedo não deve abandonar a tecla 
antes dos amortecedores levantarem, pois 
o pedal não iria manter o som da dita tecla. 

O aluno compreende esta forma de 
uso do pedal para conseguir uma 
textura típica das composições ro-
mânticas para piano. 

Unidade 2 
– O pedal 
parcial 

Uso adequado 
de pedal parcial 
em função da 
dinâmica, re-
gisto do piano e 
das passagens 
cromática ou de 
grau conjunto. 

Série de seis exercícios sobre pequenos ex-
certos, com aplicação de pedal parcial: 1) a 
contratempo sobre pausas de semínima; 2) 
a contratempo com valor de semínima so-
bre figuras de mínimas; 3) a contratempo 
com valor de colcheia sobre figuras de mí-
nima; 4) a contratempo sobre grupos de 
duas notas; 5) a tempo com dinâmica forte 
e em piano; 6) a tempo e a contratempo 
para o prolongamento de um som. 

O aluno compreende o uso do pe-
dal parcial na obtenção de um som 
mais “limpo” nos registos graves, 
em grupos de notas de grau con-
junto ou cromáticas, e em passa-
gens piano ou pianíssimo. 

Unidade 3 
– O movi-
mento de 
renovação 

Uso adequado 
do movimento 
de renovação 
do pedal. 

Exercício (1) de aplicação de pedal parcial a 
contratempo a diferentes valores, sobre um 
pequeno excerto, variando assim a rapidez 
da renovação. 
Exercício (2) de aplicação de pedal de forma 
autónoma, exploratória, sobre um excerto 
de uma peça de Schumann. 

O aluno compreende a utilidade de 
fazer a renovação do pedal em fun-
ção do registo do piano e da lingua-
gem da obra. 
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Unidade 4 
– O pedal 
a contra-
tempo 

A independên-
cia de movimen-
tos entre o pé e 
as mãos, de 
modo a facilitar 
a execução e 
evitar acentos, 
imprecisões e 
desigualdades 
rítmicas. 

Exercício (1): sobre um excerto, o aluno 
aplica o pedal como está escrito para res-
peitar o staccato e ligar cada um dos acor-
des da mão esquerda. 
Exercício (2): sobre um excerto, o pedal 
deve levantar-se no terceiro tempo do com-
passo, para respeitar a pausa da mão es-
querda e o staccato da nota aguda. 
Exercício (3): sobre um excerto é apresen-
tada uma linha descritiva da aplicação do 
pedal. 

O aluno adquire recursos de treino 
de independência para desenvolver 
a execução do pedal a contra-
tempo. 

Unidade 5 
– O pedal 
curto 

Uso adequado 
do pedal curto 
em passagens 
de notas curtas 
ou em staccato 
a serem tocadas 
em forte e de 
modo orques-
tral. 

Exercício (1): sobre um excerto, o aluno 
aplica o pedal como está escrito para res-
peitar o staccato e ligar cada um dos acor-
des da mão esquerda. 
Exercício (2): sobre um excerto que com-
bina passagens de grande contraste dinâ-
mico, o aluno aplica o pedal procurando 
obter o contraste (f – p) e a qualidade (seco 
– ressonante). 

O aluno compreende que o pedal 
curto pode ser usado para obter um 
som mais orquestral em passagens 
staccato ou com notas de valor 
curto. Também pode ser usado 
para criar grandes contrastes sono-
ros em dinâmicas e timbres. 

 

 

Conteúdo 
tratado 

Descrição sumária do exercício Justificação 
e resultado pretendido 

Es
co

la
 d

e 
pe

da
l 3

 

Unidade 
1 – Gra-
duações 
de pe-
dal I 

Treino das 
graduações 
do pedal (0 – 
¼ – ½ – ¾ – 
1). 

Treinar no piano as mudanças de posição do 
pedal, correspondentes a diferentes gradua-
ções: 0 – ¼ – ½ – ¾ – 1 (pedal a fundo). O 
exercício é feito com recurso ao pedalímetro 
e com auxílio do metrónomo. 

O aluno adquire a noção da posição 
do pedal em diferentes graduações. 

Unidade 
2 – Gra-
duações 
de pe-
dal II 

Uso adequado 
das gradua-
ções do pe-
dal. 

O aluno aplica as graduações de pedal a um 
trecho de uma peça e do seu reportório, ano-
tando-as e prestando muita atenção ao resul-
tado obtido. 

O aluno compreende que as gradu-
ações do pedal permitem criar um 
efeito legato sem prejudicar a lim-
peza do som ou as dinâmicas. 

Unidade 
3 – Re-
novação 
parcial 

Uso adequado 
da renovação 
parcial do pe-
dal. 

Exercício (1): O aluno treina no pedal do pi-
ano, pisando a fundo lentamente, sobe a ½ e 
volta a pisar. Repete esta operação várias ve-
zes, acelerando o movimento de renovação e 
assegurando que o nível de graduação se 
mantém. Faz o mesmo para ¼. Repete o 
mesmo, mas alternando entre ¼ e ¾. 
Exercício (2): O aluno tenta detectar o nível 
máximo que consegue levantar o pedal sem 
prejudicar o prolongamento do som de uma 
nota. Trabalha com notas em registos e dinâ-
micas diferentes, e com mudanças parciais de 
pedal. Superada esta fase, incorpora a mão 
direita com sucessões de acordes. 
Exercício (3): Aplicação da renovação do pe-
dal a um excerto de uma peça. 

O aluno compreende que a renova-
ção parcial do pedal permite man-
ter um som grave durante vários 
compassos, minorando as dissonân-
cias que se criam noutras vozes, ou 
sobreposição harmónica. 

Unidade 
4 – Pe-
dal vi-
brato 

Uso adequado 
do pedal vi-
brato para ob-
ter maior res-
sonância e cla-
reza do som. 

Exercício (1): O aluno treina no pedal do pi-
ano o movimento vibrato, variando rapida-
mente entre ¼ e ¾. 
Exercício (2): O aluno treina o pedal vibrato 
numa escala cromática a duas mãos, desde o 
registo grave ao agudo, procurando uniformi-
dade no pedal. 
Exercício (3): Aplicação do pedal vibrato a um 
excerto de uma peça. 

O aluno compreende como pode 
usar o pedal vibrato para obter res-
sonância e clareza em passagens rá-
pidas e em registos graves, graças 
ao uso continuado de diferentes 
graduações. 
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Unidade 
5 – O 
pedal 
de salto 

Uso adequado 
do pedal de 
salto para 
conseguir pro-
longar uma 
nota. 

Exercício de prática de pedal de salto a con-
tratempo e com movimento muito rápido: so-
bre um excerto, para a mão esquerda, o 
aluno aplica o pedal como está escrito, procu-
rando obter o efeito desejado de prolonga-
mento. 

O aluno compreende como pode 
usar o pedal de salto a contratempo 
e de renovação rápida, para manter 
uma nota que não consegue manter 
com os dedos e que apenas pode 
ser tocada com valor muito breve. 

Unidade 
6 – Pe-
dal lega-
tíssimo 

Uso do pedal 
legatíssimo 
para efeito. 

Exercício de prática de pedal legatíssimo em 
sucessões de acordes sobre um trecho e que 
consiste em atrasar a renovação do pedal. 

O aluno compreende o uso do pe-
dal legatíssimo para obtenção de 
um efeito sonoro velado em suces-
sões de acordes em pianíssimo ou 
mudanças de registo. 

 

 

Para manter a coerência na replicação15 do estudo, também se procedeu a uma avaliação 

inicial para comprovar o estado inicial, e no final da aplicação do método a avaliação cor-

respondente, empregando os mesmos procedimentos. 

O plano de investigação consistiu, então, em: 

Tabela 10 – Plano de investigação 

Momentos Sujeito experimental 
(não aleatório) 

Sujeito de controlo 
(não aleatório) 

1 Avaliação de X1 Avaliação de C1 
2 Aplicação do método - 
3 Avaliação de X1 Avaliação de C1 

 

Esta avaliação, em dois momentos diferentes, é feita: 

1) por questionário inicial aos dois alunos, sobre o seu conhecimento da aplicação do 

pedal; 

2) pelo registo, em vídeo, da interpretação de uma obra indicada. 

 

Para a análise da interpretação gravada em vídeo, considerámos necessário construir uma 

tabela de avaliação. 

Para a construção da nossa tabela de avaliação, seguimos a lógica dos conteúdos do mé-

todo de González. Ou seja, cada volume está dividido em unidades e cada unidade desen-

volve um conjunto de conteúdos. 

                                                
15 Recorremos aqui ao conceito metodológico “replicar”, que significa fazer uma réplica, reproduzir. Ou seja, ao repli-

carmos do método de González, aplicámos o seu método num outro contexto. Contudo, neste caso, foi replicado com 
algumas adaptações dentro das limitações existentes. 
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González apresenta os resultados comparativos da avaliação inicial e final sobre a apli-

cação do método teórico-prático de um aluno, tal como é representado na tabela seguinte, 

que aqui é apresentada simplesmente como exemplo. 

Tabela 11 – Comparação de resultados da avaliação inicial e final sobre a aplicação do método 
teórico-prático de um aluno do primeiro ano de Ensino profissional por González 
(González, 2013, 607) 

Evaluación inicial Evaluación final tras la aplicación del método 

El alumno usa el término pedal sincopado. El alumno usa el término pedal a contratiempo. 

El alumno no conoce las diferencias entre el 
efecto del pedal a tiempo y a contratiempo. 

El alumno es capaz de diferenciar el efecto sonoro del 
pedal a tiempo y a contratiempo, y sabe aplicarlo según 
la situación. 

El alumno conoce la función resonante del 
pedal pero desconoce por qué se produce. 

El alumno entiende la función resonante del piano y se 
ha iniciado en la conciencia de las cuerdas que vibran. 

El alumno usa la misma pedalización en los 
distintos registros del piano. 

El alumno es capaz de regular el uso del pedal según el 
registro del piano. 

El alumno no conoce datos históricos sobre 
el pedal y su utilización. 

El alumno conoce algunos aspectos históricos básicos so-
bre el pedal y su utilización. 

El alumno no pisa ni levanta el pedal con preci-
sión. 

El alumno es capaz de usar el pedal con precision en 
velocidades y valores medios. 

El alumno nunca ha utilizado la acción lenta 
del pedal. 

El alumno se ha iniciado en el pise y levantamiento gra-
dual del pedal y sabe dónde utilizarlo. 

El alumno usa el pedal inconscientemente. El alumno utiliza el pedal de forma consciente. 

 

A nossa tabela de avaliação (Tabela 13) – assim organizada por volumes, unidades e 

conteúdos – pretende reflectir os objectivos propostos ao longo dos três primeiros volumes 

do método e das respectivas unidades. Excluiu-se o quarto, pelo carácter mais teórico que 

apresenta. Aliás, decorrente da aplicação do método, faria todo o sentido que a avaliação 

seguisse os objectivos dentro da sequência de conteúdos estabelecida por González no seu 

método. 

Esta tabela é a que serve de base de avaliação pelos avaliadores – Professores que fazem 

a avaliação dos registos antes e após a aplicação do método aos dois alunos: aquele a quem 

foi aplicado o método e o outro a quem não se aplicou. 

A escolha dos avaliadores foi feita de modo não aleatório, a partir da sugestão de dispo-

nibilidades que o Professor Cooperante encontrou. Foram designados três Professores do 

departamento de teclas do CMC. 

A avaliação ocorreu dentro da seguinte cronologia: 
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Tabela 12 – Cronologia da aplicação do método e momento de avaliação 

 Aluno a quem foi apli-
cado o método 

Aluno a quem não foi 
aplicado o método 

Palestra sobre os pedais 15/Março/2019 27/Fevereiro/2019 
Gravação 1 da execução da peça 15/Março/2019 27/Fevereiro/2019 
Aplicação do método 28/Março/2019 a 

17/Maio/2019 x 

Gravação 2 da execução da peça 30/Maio/2019 29/Maio/2019 
Submissão das gravações 1 e 2 aos avaliado-
res 30/Maio/2019 30/Maio/2019 

 

Foram distribuídos a cada avaliador, em formato digital, as quatro gravações devidamente 

identificadas e as tabelas de avaliação. Na primeira gravação do aluno experimental, não 

houve uso do pedal. A inclusão desta iria permitir aos avaliadores uma melhor percepção do 

desempenho entre as duas fases. 

Mostram-se seguidamente as tabelas usadas pelos avaliadores. 
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Tabela 13 - Tabelas de avaliação para o painel dos avaliadores 
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6.1 Planeamento da Implementação do projecto 

O Planeamento da implementação teve em conta a preparação de materiais, no que se 

inclui a tradução da “Escuela de pedal” para português e o desenvolvimento dos instrumen-

tos de recolha de dados. 
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Para a aplicação do método, considerámos a distribuição das aulas e a capacidade de 

acomodação dos conteúdos relacionados com a aprendizagem do pedal. A capacidade de 

resposta do aluno iria determinar a rapidez com que o método seria aplicado. A distribuição 

inicialmente prevista é a constante da tabela seguinte. 

Tabela 14 – Calendarização inicialmente prevista para a implementação do método de ensino do 
pedal de González 

Alunos Calendarização 
JB (2º ano) – experimental (d) 
MP (2º ano) – controle (c) 
MM (7º ano) – experimental (a) 
SI (6º ano) – controle (b) 
 
 
 
 
(a) - Abandono por doença 
(b) - Retirado por (a) ter abandonado 
(c) - Trocado por outro de nível correspondente a (d) 
 

24 Janeiro 2019  
14 de Fevereiro 
21 de Fevereiro 
28 de Fevereiro 
07 de Março 
14 de Março 
21 Março 
28 Março 
04 Abril 
08 a 22 Abril – Férias Páscoa 
22 e 26 Abril 
02 Maio 
09 Maio 
 

 

A calendarização inicialmente prevista para a implementação do método de ensino do 

pedal de González sofreu mudanças, ajustando-se ao decurso do estágio. A aplicação do 

método ficou reduzida a um aluno, devido ao abandono do outro elemento inicialmente pre-

visto. Por esse abandono foi retirado o equivalente de controlo. O elemento assinalado por 

(c) na tabela anterior foi substituído por outro de nível correspondente àquele a quem seria 

aplicado o método. 

O calendário efectivamente realizado é apresentado na tabela seguinte: 

Tabela 15 – Calendarização da implementação do método de ensino do pedal de González 

Aluno Calendarização Conteúdo Duração 

JB (2º ano) – experimental 28 de Março/2019  
04 de Abril/2019 
05 de Abril/2019 
 
27 de Abril/2019 
30 de Abril/2019 
17 de Maio/2019 
 

Escola 1; Unidades 1, 2, 3 
Escola 1; Unidades 4, 5, 6 
Escola 1; Unidades 7, 8 
Escola 2; Unidades 1, 2 
Escola 2; Unidades 3, 4, 5 
Escola 3; Unidades 1, 2 
Escola 3; Unidade 3 
Escola 3; Unidades 4, 5, 6 

30 min. 
45 min. 
25 min. 
45 min. 
45 min. 
45 min. 
45 min. 
45 min. 
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Os dias 05 de Abril e 17 de Maio têm duas linhas na tabela, uma vez que foi dado ao 

aluno a aplicação do método em dois momentos diferentes nesse dia. 

A palestra e a aplicação do questionário de avaliação iniciais aos elementos participantes 

no projecto (experimental e de controlo) ocorreriam antes da aplicação do método. Realizá-

mos as palestras separadamente para cada um dos alunos, sendo a primeira feita a 27 de 

Fevereiro de 2019 – ao aluno JR – e a segunda a 15 de Março de 2019 – ao aluno JB –, 

ambas com a duração de meia hora. 

O registo e a avaliação das gravações ocorreriam previsivelmente após terminar a aplica-

ção do método, ou seja, antes de 30 de Maio de 2019. Na grelha seguinte apresentamos as 

datas e durações do segundo momento de gravação das peças a cada um dos alunos. 

A aplicação do questionário geral aos alunos de piano foi feita num curto período de 

tempo, tendo sido distribuídos a partir do mês de Abril e recolhidos até ao final de Maio. 

Foram distribuídos aos Professores de piano do CMC, que os devolveram preenchidos pelos 

respectivos alunos. 

Tabela 16 - Datas e durações do segundo momento de gravação das peças a cada um dos alunos 

Aluno Data Duração 

JR 29 de Maio 2019 20 min. 

JB 30 de Maio 2019 5 min. 

 

Relativamente à aplicação do método, em cada sessão haveria a entrega de uma ficha 

correspondente às unidades aplicadas. Esta poderia incluir o trecho a trabalhar em casa para 

trazer na próxima sessão. O objectivo seria obter melhores resultados na aula seguinte, já 

que o aluno concentrar-se-ia apenas no trabalho do pedal e não na leitura do trecho pela 

primeira vez, o que poderia ser um obstáculo se não tivesse desenvoltura na leitura. 

Em exercícios de maior complexidade ou extensão era sugerido reduzir ou simplificar as 

peças sugeridas, de modo a poder ter o benefício sem a demora que exigiria o trabalho de 

leitura. 

González prevê em determinado ponto do seu método o uso de um “Pedalímetro” (Gon-

zález, 2013, 828), que é um dispositivo construído por ele que simula a acção do pedal, de 

modo a permitir a visualização da pressão exercida e o alcance que ele atinge. Não foi in-

cluído no nosso projecto por uma questão prática de realização e porque considerámos pos-

sível a realização dos exercícios nos pedais do piano. 
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Foram feitas duas palestras, de características idênticas, uma para o elemento de controlo 

e outra para o elemento que iria ser sujeito à aplicação do método. O distanciamento de datas 

ocorreu por condicionamento de agenda dos alunos intervenientes. 

Tabela 17 – Palestras aos elementos participantes da investigação 

PALESTRA I PALESTRA II 

DATA:  27 de Fevereiro de 2019  15 de Março de 2019 

HORA: 12H  14:30H 

LOCAL: Sala M16 do CMC Sala M16 do CMC 

DURAÇÃO: 30’ 30’ 

ELEMENTO: JR (controlo) JB (experimental) 

PALESTRANTE: Inês Martins Pereira Inês Martins Pereira 

 

As palestras foram destinadas aos dois alunos envolvidos no projecto de investigação, 

proporcionando uma exposição de conteúdos essenciais sobre o pedal de ressonância. 

Para o elemento de controlo, a palestra destina-se à aquisição de conhecimentos de base 

sobre este pedal do piano. Embora pudesse ter já adquirido algum conhecimento deste tema, 

com a palestra delineou-se uma linha de base de conhecimentos que se pretende uniforme, 

tendo em conta o elemento submetido à aplicação do método. 

Também, deste modo, se proporcionou uma experiência que se pretendia ser compensa-

dora para este elemento de controlo. 

O aluno JB, sujeito a aplicar o método, pôde também deste modo fazer a aquisição de 

conhecimentos de base sobre os pedais do piano. 

Estabelecemos um conjunto de estratégias que considerámos adequadas para o sucesso 

desta actividade: a exposição teórica intercalada com exemplificação prática ao piano, a es-

timulação da participação através do diálogo, promover a interacção solicitando o reconhe-

cimento e identificação de características e modulações sonoras pela aplicação do pedal de 

ressonância. Além disso, diversificámos a utilização de recursos, apresentando um pequeno 

filme de animação destinado a facilitar a compreensão dos mecanismos envolvidos na acção 

do pedal16. A planificação destas palestras está em anexo, assim como o relatório correspon-

dente (Anexo 17). 

                                                
16 “How does a Grand Piano work”, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=6effL4ATZVo 
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Pretendemos, com estas palestras, assegurar aos alunos envolvidos no projecto de inves-

tigação um nível informativo básico essencial e nivelado, sobre o modo de aplicar o pedal 

de ressonância e as suas funções. Também foi nosso propósito fazer a apresentação do pedal 

de ressonância enquanto recurso para o desempenho pianístico, tanto de ordem técnica como 

artística. 

De modo específico, nesta palestra, procurámos contextualizar historicamente o pedal, 

mostrar de modo simples o mecanismo de funcionamento dos três pedais do piano e a função 

básica de cada um, mostrar o mecanismo de funcionamento do pedal de ressonância, apre-

sentar a aplicação do pedal de ressonância em função do tempo, graduação e rapidez, e de-

monstrar algumas funções do pedal de ressonância. 

Os conteúdos explorados foram: 

• Breves notas históricas do piano. 

• O mecanismo dos pedais, exposto de modo simples (una corda, sostenuto, de res-

sonância) e a sua consequente acção. 

• A modulação do som pela aplicação do pedal: 

• Tempo (quando se aplica). 

• Graduação (profundidade do pisar). 

• Rapidez (velocidade). 

• Funções do pedal (resultantes da combinação destes três factores de modulação): 

• Ressonância de cordas (harmónicos). 

• Prolongamento de som. 

• Tímbrica – qualidade do som. 

• Dinâmica. 

• de Salto. 

• Parcial. 

 

A tradução da “Escuela de Pedal” foi uma acção necessária tendo em vista reduzir as 

dificuldades de compreensão que pudessem advir de estar escrito em língua espanhola. Foi 

traduzido para português, sem alterar substancialmente o aspecto gráfico. Um aprimora-

mento gráfico maior teria requerido mais recursos técnicos e de tempo. 

O manual foi disponibilizado ao aluno à medida que avançava na aplicação do método. 
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6.2 Instituição de Implementação 

A instituição que acolheu o nosso estágio foi a Escola Artística do Conservatório de Mú-

sica de Coimbra. A implementação do projecto de investigação foi feita nesse local tendo 

em conta não só a disponibilidade enquanto instituição cooperante, mas também eventuais 

constrangimentos que sempre podem surgir pela complexa dinâmica de uma escola. 

6.3 Participantes 

A escolha dos participantes na investigação foi feita tendo em conta o local de estágio e 

a disponibilidade de alunos face às condições consideradas interessantes para a aplicação do 

método. A caracterização do universo dos alunos de piano da Escola Artística do Conserva-

tório de Música de Coimbra iria ajudar a enquadrar a investigação em relação ao conheci-

mento dos pedais do piano e à motivação e interesse pelo seu estudo e aplicação, através de 

um inquérito por questionário. Em relação à escolha dos elementos de controlo e de aplica-

ção do método, tratou-se de uma escolha não aleatória, mas da possibilidade existente. Um 

dos critérios excluiu os alunos de iniciação, por interesse da própria investigação. A indica-

ção dos possíveis elementos para participar na investigação foi feita após deliberação con-

junta com o Professor Cooperante e a Orientadora Científica. Inicialmente foram designados 

dois alunos como elementos de controlo e dois experimentais, contudo um dos elementos 

destinados à aplicação do método adoeceu, tendo que ser retirado. Em consequência, tam-

bém um dos elementos de controlo foi retirado. Passámos então a contar com um experi-

mental e outro de controlo. 

6.4 Questões éticas 

Foram seguidos os procedimentos adequados de modo a assegurar a protecção de dados 

e imagem, tendo sido recolhidas as devidas autorizações para o desenvolvimento da inves-

tigação, a aplicação dos instrumentos e desenvolvimento de actividades, assim como as au-

torizações dos encarregados de educação relativas à participação dos alunos na investigação 

(Anexo 4 e Anexo 5). Nos dois momentos de gravação, a protecção de imagem dos dois 

alunos foi igualmente preservada através da não exposição da identidade do aluno. 
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6.5 Recolha e análise de dados 

O inquérito por questionário foi o instrumento usado para a recolha de dados de caracte-

rização da população. Efectuou-se esta recolha para perceber o panorama do ensino dos pe-

dais do piano do CMC, a fim de se saber quão justificável é e em que moldes se pode aplicar 

o método de González. 

A representação gráfica permite uma leitura mais directa e uma compreensão mais faci-

litada dos dados recolhidos e tratados através de estatística descritiva simples. 

Também foram feitos registos em vídeo (Anexos 21, 22, 23 e 24) para avaliação dos dois 

momentos, antes e após aplicação do método. Estes têm por objectivo a avaliação por painel 

de avaliadores dos desempenhos, através de tabela construída para o efeito referido anteri-

ormente (Tabela 13). 

6.6 Instrumentos para recolha de dados 

Os instrumentos de recolha de informação forneceram os dados para análise e apuramento 

de conclusões. As conclusões a retirar desta investigação são circunscritas à realidade ob-

servada e ao contexto da investigação. Por isso, não são passíveis de qualquer inferência 

estatística. As conclusões a retirar são referidas apenas ao contexto da presente investigação. 

O questionário enquanto técnica de recolha de dados permitiu recolher os elementos que 

consideramos necessários para conhecer e caracterizar a população em relação ao seu co-

nhecimento dos pedais do piano e da sua motivação e interesse em relação ao seu conheci-

mento e aplicação. 

É reconhecido que o questionário serve este tipo de objectivos (Quivy & Campenhoudt, 

1998; Ghiglione & Matalon, 1993). 

6.6.1 Os questionários do projecto de investigação 

Seguidamente descrevem-se os questionários aplicados na investigação, os pressupostos 

e o âmbito de aplicação. 

6.6.1.1 O questionário geral 

A construção deste questionário (Anexo 16) foi feita após estudo da proposta de Gon-

zález. Deduziu-se o questionamento que considerámos necessário tendo em conta a procura 

da sensibilidade à utilização dos pedais do piano. A construção das perguntas foi feita tendo 
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em vista recolher as percepções sobre a utilização dos pedais em contexto de exploração 

livre ou em aula e a atribuição de importância ao seu uso, bem como o interesse no seu 

estudo e aplicação. 

O objectivo geral deste questionário era levantar dados que poderiam justificar a impor-

tância de se aplicar um método estruturado sobre o pedal de ressonância. 

Os dados recolhidos também permitiriam caracterizar de modo simples e geral a popula-

ção, face ao conhecimento que têm dos pedais e à importância que os alunos lhes atribuem. 

Este questionário foi destinado a todos os alunos de piano com exclusão dos de iniciação. 

Esta exclusão deveu-se a considerarmos que, no estágio inicial que é a iniciação, o pedal 

poderá constituir um elemento de distracção, quando ainda estão a ser trabalhadas compe-

tências muito básicas relacionadas com a postura, leitura, mãos e dedos. Aliás, a maior parte 

das crianças de iniciação não chega ainda com os pés aos pedais. Uma proposta de introdu-

ção dos pedais nesta fase implicaria um mecanismo de adaptação à altura dos pedais e a 

proposta de actividades de carácter diferente daquele que era o objectivo pretendido neste 

estudo. 

O questionário foi estruturado de modo a conseguir: 

- Caracterizar a população. 

- Avaliar de forma simples o conhecimento da designação dos pedais do piano. 

- Avaliar de forma simples o conhecimento sobre a aplicação e funções dos pedais 

do piano. 

- Avaliar de forma simples a importância atribuída pelo aluno aos pedais do piano. 

- Avaliar de forma simples o interesse do aluno para o estudo e aplicação do pedal 

de ressonância. 

A estruturação do questionário em função dos objectivos foi a seguinte: 
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Tabela 18 – Estrutura do questionário geral em função dos objectivos 

Conteúdo / objectivo Questões 

Características sociodemográficas 1; 2; 3 

Avaliar de forma simples o conhecimento da designação dos pedais do piano 4 

Avaliar de forma simples o conhecimento sobre a aplicação e funções de cada pedal 5; 6; 7; 10 

Avaliar de forma simples a importância atribuída pelo aluno aos pedais do piano 8 

Avaliar de forma simples o interesse do aluno para o estudo e aplicação do pedal de 
ressonância 9 

 

Foi pedida a autorização à Direcção do CMC para a aplicação deste questionário (Anexo 

6), e também a colaboração dos Professores, a quem se distribuiu o número de exemplares 

necessário e recolhidos com carácter de anonimato (Anexo 7). 

Foram distribuídos 75 questionários a 14 Professores de piano, correspondente ao número 

de alunos fornecido pela Direcção do CMC, excluindo os alunos de iniciação. A taxa de 

retorno foi de 60%, com 45 questionários recolhidos. 

6.6.1.2 O questionário de avaliação inicial 

O questionário de avaliação inicial foi aplicado no final da palestra de introdução aos 

pedais do piano, e antes de começar a aplicação do método. 

Este questionário tinha como objectivo recolher algumas percepções sobre a utilização 

dos pedais do piano e o grau de interesse e motivação para o seu estudo. 

O questionário abre com um resumo sobre o pedal de ressonância e começa por perguntar 

sobre o conhecimento prévio dos pedais (questões 1 e 2). Pergunta seguidamente o que achou 

da palestra de modo geral, sendo usado como escala de resposta uma representação em três 

posições, com caras expressivas, de modo a tornar mais motivante o preenchimento do ques-

tionário (questão 3). A questão 4 questiona sobre a prévia atribuição de importância ao pedal 

de ressonância e a questão 5 pretende saber do interesse em estudar esse pedal. As opções 

de resposta estão feitas de modo a que o aluno não sinta desconforto a dizer que não lhe 

interessa. As questões 6, 7 e 8 pretendem clarificar aspectos relacionados com a aprendiza-

gem feita nesta palestra. 

Este questionário foi aplicado imediatamente após a palestra. As respostas são apresen-

tadas em anexo (Anexo 19). 
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6.6.2 Registo dos desempenhos dos elementos participantes na investigação 

As gravações em vídeo dos desempenhos dos elementos que participaram na investigação 

foram sujeitas a observação por painel de avaliadores das execuções antes (Anexos 21 e 22) 

e após aplicação do método (Anexo 23 e 24). 

As tabelas destinadas ao júri, para análise dos desempenhos através dos registos em vídeo, 

contêm um conjunto de itens referentes aos aspectos de utilização do pedal de ressonância e 

das suas funções. 

Os itens estão organizados de acordo com a sequência de conteúdos do método de Gon-

zález – volumes 1, 2 e 3. 

1. 

- O aluno diferencia o pedal antecipado, a tempo e a contratempo 

- O aluno entende a função ressonante do pedal 

- O aluno sabe usar e aplicar o pedal a contratempo 

- O aluno sabe usar e aplicar o pedal a tempo 

- O aluno sabe usar e aplicar o pedal para prolongar os sons 

- O aluno é capaz de regular o uso do pedal segundo o registo do piano 

- O aluno sabe usar e aplicar a ação lenta do pedal 

- O aluno sabe usar o pedal com precisão (considerando um andamento médio e fi-

guras de valor médio) 

2. 

- O aluno sabe usar e aplicar o pedal de salto 

- O aluno sabe usar e aplicar o pedal parcial 

- O aluno sabe renovar o pedal segundo a linguagem estilística 

- O aluno tem independência das mãos e dos pés no pedal a contratempo 

- O aluno sabe usar e aplicar o pedal curto 

3. 

- O aluno domina as diferentes graduações do pedal 

- O aluno sabe usar e aplicar o pedal vibrato 

- O aluno conhece e sabe usar o pedal legatíssimo 

- O aluno usa o pedal de forma consciente segundo o resultado sonoro que deseja 

obter 
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A avaliação do desempenho em relação a cada um dos itens aponta para 5 posições: não 

utiliza, utiliza de modo inconsistente, utiliza bem, utiliza completamente e não se aplica no 

desempenho observado no registo em vídeo. 

O registo e avaliação das sessões de aprendizagem do pedal foram sendo feitas sistema-

ticamente, através do diário de bordo e dos relatórios feitos após cada sessão17. 

7. Apresentação e análise dos resultados do questionário geral 

O questionário geral teve um retorno de 60%, com um total de 45 questionários recolhidos 

dos 75 distribuídos. 

7.1 Distribuição por idade 

Os respondentes distribuem-se entre os 10 e os 18 anos. A média de idades é de 14 anos. 

Gráfico 1 – Distribuição dos respondentes por idade 

 

7.2 Distribuição por género 

As respostas estão equilibradas em relação a esta distribuição. 

                                                
17 Este “diário de bordo” não apresenta uma forma diferenciada, porque representa o conjunto das nossas observações 

registadas manualmente. Estes registos em caderno, das sessões de aplicação do pedal, foram transcritos para os relatórios 
de coadjuvação lectiva. 
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Gráfico 2– Distribuição dos respondentes por género 

 

7.3 Distribuição por ano de piano 

Os respondentes distribuem-se entre o primeiro e o oitavo ano de piano, sendo a maioria 

das respostas provenientes de alunos do segundo ano. A distribuição apresenta um peso 

maior para alunos até ao quarto ano. 

Gráfico 3– Distribuição dos respondentes por ano de piano 

 

7.4 Caracterização da resposta à questão: Conheces outro nome para pe-
dal esquerdo? 

A maioria desconhece outro nome para o pedal esquerdo. 
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Gráfico 4 – Respostas à questão: “Conheces outro nome para pedal esquerdo?” 

 

7.5 Caracterização da resposta à questão: Conheces outro nome para pe-
dal do meio? 

A grande maioria (80%) dos inquiridos desconhece outro nome para o pedal do meio. 

Gráfico 5 – Respostas à questão: “Conheces outro nome para pedal do meio?” 

  

7.6 Caracterização da resposta à questão: Conheces outro nome para pe-
dal direito? 

O pedal direito é claramente o mais conhecido dos três pedais e a maioria dos responden-

tes mostrou conhecer a designação de pedal de ressonância. 
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Gráfico 6 – Respostas à questão: “Conheces outro nome para pedal a direito?” 

  

7.7 Caracterização da resposta à questão: Sabes para que serve o pedal 
esquerdo? 

Embora a maioria dos respondentes tivesse dito que desconhecia outro nome que não 

fosse ‘pedal esquerdo’, poucos são os que não sabem para que serve e alguns dizem já o 

terem usado em reportório (9). 

Gráfico 7 – Respostas à questão: “Sabes para que serve o pedal esquerdo?” 

  

7.8 Caracterização da resposta à questão: Sabes para que serve o pedal 
do meio? 

Apenas cerca de 1/4 dos respondentes diz desconhecer o pedal do meio. 
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Gráfico 8 – Respostas à questão: “Sabes para que serve o pedal do meio?” 

  

7.9 Caracterização da resposta à questão: Sabes para que serve o pedal 
direito? 

O pedal da direita é incontestavelmente reconhecido por todos. 

Gráfico 9 – Respostas à questão: “Sabes para que serve o pedal direito?” 

  

7.10 Caracterização da resposta à questão: Já usaste combinações de pe-
dais? 

Cerca de metade dos alunos inquiridos refere não ter usado combinação de pedais. 
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Gráfico 10 – Respostas à questão: “Já usaste combinações de pedais?” 

  

7.11 Caracterização da resposta à questão: Como deve variar a aplicação 
dos pedais? 

Claramente a quase totalidade manifesta opinião de que a aplicação do pedal deve consi-

derar o estilo e o compositor. 

Gráfico 11 – Respostas à questão: “Como deve variar a aplicação dos pedais?” 

 

7.12 Caracterização da resposta à questão: Que importância tem nesta 
fase do teu estudo de piano, a aplicação dos pedais? 

A quase totalidade dos respondentes considera importante para o seu estudo de piano a 

aplicação dos pedais. 
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Gráfico 12 – Resposta à questão: “Que importância tem nesta fase do teu estudo de piano, a 
aplicação dos pedais?” 

 

7.13 Caracterização da resposta à questão: Qual o teu interesse para estu-
dar e aplicar o pedal de ressonância? 

Quase 90% dos inquiridos manifestou interesse em estudar o pedal de ressonância. 

Gráfico 13 – Resposta à questão: “Qual o teu interesse para estudar e aplicar o pedal de resso-
nância?” 

 

7.14 Caracterização da resposta à questão de conhecer a função de Pedal 
ressonante 

Metade dos que responderam afirma conhecer e já ter usado esta função de pedal. 
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Gráfico 14 – Resposta à questão de conhecer a função de pedal ressonante 

 

7.15 Caracterização da resposta à questão de conhecer a função de Gra-
duação do pedal de ressonância 

A maior parte dos alunos questionados respondeu não conhecer a função de graduação 

do pedal de ressonância. 

Gráfico 15 – Resposta à questão de conhecer a função de graduação do pedal de ressonância 

 

7.16 Caracterização da resposta à questão de conhecer a função de acção 
lenta do pedal de ressonância 

Dos 45 respondentes, há 18 que afirmam desconhecer a função de acção lenta do pedal 

de ressonância. 

Gráfico 16 – Resposta à questão de conhecer a função de acção lenta do pedal de ressonância 
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7.17 Caracterização da resposta à questão de conhecer a função de passa-
gens de salto com o pedal de ressonância 

Dos respondentes, cerca de metade afirma conhecer a função de passagens de salto com 

o pedal de ressonância. 

Gráfico 17 – Resposta à questão de conhecer a função de passagens de salto com o pedal de 
ressonância 

 

7.18 Caracterização da resposta à questão de conhecer a função de reno-
vação parcial do pedal de ressonância 

Metade dos inquiridos manifestou desconhecer a função de renovação parcial do pedal 

de ressonância. 

Gráfico 18 – Resposta à questão de conhecer a função de renovação parcial do pedal de resso-
nância 

 

7.19 Caracterização da resposta à questão de conhecer a função de pedal 
de ressonância em movimento curto, ou efeito staccato do pedal de 
ressonância 

Cerca de metade dos respondentes disse desconhecer a função de pedal de ressonância 

em movimento curto, ou efeito staccato do pedal de ressonância. 
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Gráfico 19 – Resposta à questão de conhecer a função de pedal de ressonância em movimento 
curto, ou efeito staccato do pedal de ressonância 

 

7.20 Caracterização da resposta à questão de conhecer a função de efeito 
vibrato do pedal de ressonância 

A quase totalidade afirma desconhecer a função de efeito vibrato do pedal de ressonância. 

Gráfico 20 – Resposta à questão de conhecer a função de efeito vibrato do pedal de ressonância 

 

7.21 Caracterização da resposta à questão de conhecer a função de efeito 
legatíssimo do pedal de ressonância 

Em resposta à questão de conhecer a função de efeito legatíssimo do pedal de ressonância, 

mais de metade dos inquiridos manifestou desconhecer essa função. 

Gráfico 21 – Resposta à questão de conhecer a função de efeito legatíssimo do pedal de resso-
nância 
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7.22 Conclusão deste parâmetro e conclusão do resultado anterior 

O questionário distribuído aos alunos de piano do CMC forneceu-nos uma imagem do 

estado do ensino dos pedais do piano nesta instituição. Contém um conjunto de questões 

relacionadas com os três pedais, dando mais ênfase ao pedal de ressonância. Não se pretende 

que esta imagem recolhida represente de modo rigoroso o estado de aprendizagem do pedal 

de ressonância, aliás, não poderia, dadas as limitações do estudo e dos instrumentos. 

Ainda assim, de acordo com os resultados obtidos, dos alunos entre os 10 e os 18 anos, a 

sua maioria no 2.º ano de piano, sabem mais sobre o pedal de ressonância do que sobre os 

outros dois. Mostram, na maioria, conhecer o pedal, outra designação para o mesmo e dizem 

tê-lo usado já em reportório estudado. Sobre o pedal do meio, apenas cerca de um terço dos 

respondentes refere não conhecer a finalidade do pedal. 

Relativamente às combinações de pedais, a maior parte dos alunos nunca o fez. Concluí-

mos, perante esta amostra de respostas, que o pedal direito é o mais usado e explorado e o 

pedal do meio, o menos abordado. 

As respostas dos alunos demonstram vontade de aprender e reconhecem a importância 

dos pedais no seu estudo de piano. Aparentam ter noção de que o uso dos pedais é condici-

onado tanto pelo estilo quanto pelo compositor da obra. Estas respostas revelam uma boa 

base para se desenvolver um trabalho dos pedais com os alunos. 

Existe muito trabalho a realizar com os alunos quanto aos pedais, nomeadamente na apre-

sentação, exemplificação e experimentação das funções do pedal direito. Os alunos não co-

nhecem a maioria das funções que este pedal permite, sendo a função de efeito vibrato é a 

menos conhecida. Aceitamos a possibilidade de alguns alunos que disseram desconhecer 

algumas funções, conhecerem os efeitos sonoros relacionados com as funções, apenas des-

conhecendo o nome da função. 

7.23 Apresentação e análise dos resultados do questionário de diagnóstico 

Para além do questionário geral, o questionário de diagnóstico, era dirigido especifica-

mente aos alunos de controlo e experimental. Este questionário serviu para comparar os re-

sultados entre os dois alunos, antes e após a aplicação do método. Deste modo, tornava-se 

mais facilmente perceptível o efeito pedagógico do método de González e os respectivos 

benefícios na aprendizagem de um aluno de piano – neste caso do experimental. 
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Também aqui consideramos que a leitura destes resultados não é definitiva nem fechada, 

pois os instrumentos não possuem um rigor que o permite. 

O elemento de controlo respondeu a este questionário dizendo que já aplicava algumas 

noções relativamente ao modo de pisar o pedal e, das funções que foram apresentadas, tam-

bém já aplicava algumas. 

A resposta a este questionário diagnóstico foi feita imediatamente após a palestra sobre 

os três pedais deixando o aluno fazer o preenchimento isoladamente e ao seu ritmo. O pro-

cedimento foi igual para os dois alunos. 

Este aluno manifestou ter gostado da palestra de modo geral, e que antes da palestra já 

considerava que o pedal tinha alguma importância. 

Também revelou ter ficado com vontade de aprender mais sobre o pedal de ressonância 

e, de todas as funções apresentadas na palestra, a que mais gostou foi a função ressonante. 

Afirmou ter compreendido o funcionamento do mecanismo dos pedais. Para este aluno, 

a função que considerou ser a mais difícil de compreender foi a tímbrica e a mais difícil de 

aplicar, a função de pedal parcial. 

Este aluno, estando no 3.º ano de piano, teria já algumas noções acerca da aplicação do 

pedal, decorrente do seu percurso de aprendizagem, onde terá tocado peças que o exigiam. 

O aluno experimental respondeu a este questionário dizendo que, apesar de aplica algu-

mas das funções que foram apresentadas, desconhecia o que foi mostrado sobre o modo de 

aplicar o pedal. 

Manifestou ter gostado da palestra de modo geral e que antes desta já considerava que o 

pedal tinha alguma importância. 

Também revelou ter ficado com vontade de aprender mais sobre o pedal de ressonância 

e, de todas as funções apresentadas na palestra, a que mais gostou foi a função ressonante. 

Afirmou ter compreendido o funcionamento do mecanismo dos pedais. Para este aluno, 

a função que considerou ser a mais difícil de compreender foi a função tímbrica e a mais 

difícil de aplicar, a função de pedal parcial. 

Os dois elementos apresentam respostas do questionário muito semelhantes em relação 

ao conhecimento das funções do pedal, ao seu interesse e motivação para o seu estudo. 

Consideramos que, o facto de terem considerado as mesmas funções como a mais difícil 

de compreender (pedal tímbrico – a função que altera o timbre do piano) e o mais difícil de 
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aplicar (pedal parcial), não tem a ver tanto com a abordagem dos conteúdos, mas com a 

dificuldade do conteúdo em si. 

Consideramos que os objectivos da palestra em relação a estes elementos foram plena-

mente atingidos. 

Quer o questionário, quer a palestra são dois elementos que estão estritamente ligados. A 

palestra feita individualmente aos dois alunos – de controlo e experimental –, foi seguida do 

preenchimento do questionário. Foi o início do processo de implementação do projecto. 

A palestra teve como objectivo introduzir os alunos no processo que se seguiria e dar 

noções essenciais de modo resumido aos dois alunos. Desta maneira, o processo de apren-

dizagem ficaria mais consolidado e sistematizado. Por outro lado, o questionário teve o pro-

pósito de ver o conhecimento detido por cada aluno. 

7.24 Apresentação e análise dos resultados das gravações 

Para avaliar as gravações, recorremos a três Professores de piano que preencheram as 

tabelas fornecidas a cada um. O júri A foi a Professora Rita Dourado, o B a Professora Isilda 

Margarida e o C a Professora Marta Tojal. A escolha destes avaliadores foi feita a partir de 

uma proposta do Professor Jorge Ly, a partir da qual se desenvolveram os contactos. Tendo 

havido algumas recusas, os Professores que aceitaram foram integrados neste painel de ava-

liadores. As respostas dos três Professores ajudam a aferir um eventual trajecto de aprendi-

zagem relacionado com a aplicação do método de ensino do pedal de ressonância18. 

Da execução do aluno de controlo, e relativamente à primeira gravação, o júri A conside-

rou que o pedal foi bem usado na maior parte das funções, revelando inconsistência nos 

pedais vibrato e legatíssimo. A aplicação de pedal a tempo foi considerada completamente 

dominada. Como reflexão geral, o júri A deu a opinião de que este aluno usou o pedal se-

gundo o resultado sonoro que queria obter de forma inconsistente. O júri B manifestou uma 

opinião bastante divergente da anterior, perante a mesma gravação. O pedal parcial e a re-

novação de pedal segundo a linguagem estilística são dois parâmetros que não foram usados 

pelo aluno, sendo que o uso do pedal vibrato não fazia sentido nesta situação. A maior parte 

dos parâmetros avaliados foi usada de modo inconsistente, pelo que apenas três pontos foram 

considerados como bem conseguidos: a função ressonante do pedal, o pedal como prolon-

gador de sons e a independência das mãos e pés no pedal a contratempo. A conclusão foi, 

                                                
18 As avaliações, apresentadas nos anexos 21-22-23-24, foram enviadas e recolhidas por e-mail. 
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porém, a mesma: o aluno de controlo, na primeira gravação, usou de modo inconsistente o 

pedal para obter o resultado sonoro desejado. Por fim, o júri C observou que o aluno soube 

usar o pedal a tempo de modo muito eficaz. O aluno não soube aplicar o pedal parcial, nem 

dominar as diferentes graduações do pedal. De modo inconsistente, usou diferenciadamente 

o pedal antecipado, a tempo e a contratempo, a acção lenta do pedal e o pedal legatíssimo. 

Quanto aos restantes parâmetros, o júri C considerou-os bem usados pelo aluno de controlo 

na sua primeira gravação. No âmbito geral, o júri C considerou que o aluno usou bem o pedal 

de forma a obter o resultado sonoro que pretendia. 

Gráfico 22 – Resultado da avaliação da primeira gravação do aluno de controlo (27 Fevereiro 
2019) 

 
Quanto à segunda gravação do aluno de controlo, o júri A achou que o aluno usou o pedal 

com completa eficácia em três parâmetros: a diferenciação entre pedal antecipado, a tempo 

e a contratempo, a aplicação de pedal a contratempo e o uso de pedal para prolongar os sons. 

Nos restantes campos de preenchimento, o júri A considerou que o aluno aplicou bem as 

funções que usou. O júri B não partilhou da mesma opinião, dando um parecer mais nega-

tivo. Apesar de considerar que o aluno usou bem a função ressonante do pedal, a aplicação 

a contratempo, a aplicação a tempo e a função de prolongar os sons, o júri B registou como 

inconsistentes os restantes parâmetros. No caso do pedal vibrato, não foi uma função que se 

aplicasse a esta situação. Em suma, considerou que o aluno usou o pedal para moldar o 
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resultado sonoro de modo inconsistente. O júri C achou que o aluno usou bem a função 

ressonante do pedal, o pedal a contratempo, o pedal para prolongar os sons, a regulação do 

uso do pedal segundo o registo do piano, o pedal com precisão, a renovação do pedal se-

gundo a linguagem estilística, a independência dos pés e mãos no pedal a contratempo e o 

pedal curto. Foi considerado que o aluno usou bem o pedal de forma a obter um resultado 

sonoro desejado. 

Gráfico 23 – Resultado da avaliação da segunda gravação do aluno de controlo (29 Maio 2019) 
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pedal, o pedal a contratempo, o pedal como prolongador de sons, a acção lenta do pedal, o 

uso do pedal parcial, a independência da mãos e pés no pedal a contratempo, e na aplicação 

do pedal curto. Respondeu que o pedal vibrato não se aplicou a esta situação. De forma 

global, o aluno soube usar apenas de modo inconsistente o pedal para obter o resultado so-

noro que pretendia. O júri C fez um balanço positivo do segundo momento de gravação do 

aluno experimental. Anotou que o aluno realizou bem a maior parte dos parâmetros, com 

excepção da precisão do pedal, do uso do pedal parcial, do uso do pedal vibrato e do pedal 

legatíssimo, que os considerou inconsistentes. Quanto ao uso do pedal para obter um resul-

tado sonoro desejado, o júri C registou que o aluno realizou a um bom nível. 

Naturalmente que, se na primeira gravação não houve uso de pedal, a segunda pode re-

velar um progresso na sua aplicação. No entanto, o júri que notou um maior progresso foi o 

C. 

Gráfico 24 – Resultado da avaliação da segunda gravação do aluno experimental (30 Maio 2019) 

 
Não pretendemos simplificar a observação de um progresso apenas pelo facto de num 

ponto do percurso não usar o pedal, e posteriormente fazê-lo. O que se percebe, através da 

análise dos júris, é que o aluno experimental usou de forma consistente algumas funções do 

pedal. Deve referir-se que foi o aluno que escolheu as aplicações de pedal em função do que 

considerava ser correcto perante o que aprendeu através do método. 
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Relativamente às discrepâncias encontradas nas observações dos júris sobre os mesmos 

parâmetros, elas revelam não só eventuais diferenças avaliativas e de percepção, como tam-

bém algumas fragilidades na aplicação dos instrumentos – os vídeos e as tabelas. Alguns 

aspectos poderiam ser melhorados, nomeadamente a qualidade e ângulo de gravação, e até 

eventualmente a avaliação ser feita conjuntamente e de modo simultâneo pelos três júris. 

8. Conclusão geral 

Ao reflectir sobre as aprendizagens feitas, num percurso formativo que tem a especifici-

dade de preparar para o ensino, há uma interrogação que se coloca que é “quando é que 

alguém está pronto para ensinar?”. Jane Applegate resume esta questão a duas premissas: 

“teaching is a process that requires preconditions in order for it to occur successfully; and, 

teaching is a human endeavour” (Appegate, 1998, 79). A autora desenvolve a resposta a esta 

questão através de quatro apontamentos merecedores de reflexão (idem, pp. 80-87): ensinar 

é adquirido naturalmente, ensinar é um desenvolvimento, ensinar é baseado em competên-

cias e ensinar é baseado em conhecimento. 

Concordando com este quadro, a nossa percepção de que ensinar é adquirido natural-

mente, vem do gosto de estar e transmitir o conhecimento do piano a crianças e jovens, fora 

da formalidade de uma aula, e muito antes de iniciar um percurso formativo nesse sentido. 

É evidente que desenvolvidas as competências adequadas, o processo de ensino-aprendiza-

gem adquire um sentido diferente, tanto do lado do aluno como do Professor. Mas a trans-

missão do gosto pela arte musical, ensinar uma melodia ao piano, partilhar o teclado numa 

brincadeira musical com uma criança dá um sentido “natural” ao gosto de ensinar. 

A nossa compreensão de que ensinar é um desenvolvimento vem das memórias de um 

percurso de aprendizagem, de contacto permanente com Professores e da motivação que foi 

sendo mantida. A nossa expectativa sobre uma carreira ligada ao piano foi sendo desenvol-

vida ao longo da vida. E, na diversidade de opções que o piano oferece, está também o en-

sino. 

Considerar que ensinar está baseado em competências pode ser facilmente percebido, mas 

a experiência de as desenvolver implica uma envolvência formal que exige uma aplicação 

de trabalho notável. Há muitas competências que têm de ser experimentadas, para além de 
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terem sido desenvolvidas. A diversidade de experiências em estágio pode permitir um leque 

variado de desafios, como preparação para a que se encontrará na vida profissional. 

Também é facilmente perceptível que ensinar está baseado em conhecimento, embora o 

ensino do piano seja marcado pela particularidade do instrumento. Devemos falar em con-

junto de conhecimentos e não apenas em conhecimento, porque é igualmente exigido co-

nhecimento técnico, teórico, artístico e cultural para o ensino do piano. Além disso é neces-

sário saber lidar com cada aluno e com as mais diversas situações. O estágio de certa forma 

resume o percurso de uma vida de estudo do piano, mas acrescenta-lhe o valor do conheci-

mento técnico de ensino. Em suma, ensinar piano, uma técnica e uma arte. 

 

O encerramento deste trabalho suscitou-nos algumas reflexões finais sobre a confluência 

das actividades de Prática de Ensino Supervisionada (PES) com o projecto educativo. Desde 

logo se torna claro que há pontes directas entre as duas vertentes de trabalho, na medida em 

que se sustentam mutuamente, um com uma característica mais prática e outro mais teórico. 

A PES configura um conjunto de actividades que nos forneceram as oportunidades e as 

condições para desenvolver as diversas competências relacionadas com o ensino do piano: 

a prática lectiva observada e supervisionada, a participação em actividade pedagógica do 

Orientador Cooperante, a organização de actividades e a participação activa em acções rea-

lizadas na escola de acolhimento. 

O projecto educativo permitiu um foco sobre um aspecto mais específico do ensino do 

piano, o pedal. Parece ser evidente que o pedal não é tratado com a importância que merece, 

contudo este tipo de percepção merece ser bem compreendido. Não basta pensar que não se 

conhecem métodos de ensino do pedal ou que este é tratado de forma intuitiva em níveis 

mais avançados, ou ainda que o ensino está limitado ao modo como cada Professor ensina 

aos seus alunos a técnica do pedal. 

Há alguma literatura sobre as abordagens ao pedal, mas sobretudo verifica-se uma grande 

dificuldade em encontrar um método que permita a aprendizagem de modo lúdico e motiva-

dor. 

A implementação deste projecto em PES revelou-se simples de fazer pela sistematização 

de que é dotado o método organizado por González e pela disponibilidade do Professor Co-

operante em que fosse aplicado. 
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Descobrir e aplicar o método de ensino do pedal de González durante a PES foi muito 

interessante e proporcionou-nos um recurso muito valioso para a nossa prática futura. A 

experiência feita mostrou que este método pode ser aplicado desde bastante cedo, abrindo 

aos alunos maiores possibilidades interpretativas à medida que avançam no estudo, apli-

cando de modo consciente este valiosíssimo recurso do piano. 

No âmbito do estágio, encontrámos um aluno que já havia adquirido as competências 

básicas – a posição correcta da mão e do braço, bem como o relaxamento muscular. Procu-

rámos que tivesse a consciência de que o pedal não serve para esconder os erros de execução, 

e que soubesse minimamente como obter um determinado som através das variações de in-

tensidade, timbre, altura e duração, recorrendo aos dedos. Nos casos em que os exercícios 

dados para a explicação das funções do pedal de ressonância são de difícil execução para 

crianças, simplificámos o texto musical, pelo que o aluno somente tocou as notas estruturais, 

suficientes para perceber o efeito de determinada função do pedal de ressonância. Além desta 

solução, demos mais tempo ao aluno para se adaptar ao excerto musical e à aplicação dos 

exercícios19. 

Em relação aos objectivos propostos inicialmente, conseguimos perceber que o trabalho 

desenvolvido em relação ao aluno a quem se aplicou o método permitiu a existência de 

transformações perante a utilização de recursos técnicos por parte do aluno. A aquisição de 

destreza para pisar o pedal é notória, na medida em que, inicialmente, o estudante mexia 

demasiadamente todo o corpo aquando a utilização do pedal, desperdiçando energia. Estes 

movimentos foram substancialmente reduzidos pelo que, com a continuidade, a longo prazo, 

facilmente serão eliminados. Quanto aos movimentos bruscos do pé e consequente barulho 

do pedal, estes deixaram de existir. 

Durante a aplicação do método, foram exploradas e desenvolvidas pelo aluno as diferen-

tes graduações de pedal. Antes da aplicação, este apenas usava o pedal com uma graduação. 

Após o método, verificámos que o aluno, por iniciativa própria, começou a aplicar no seu 

reportório as diversas graduações de pedal. Ficou com mais consciência do leque de possi-

bilidades que o pedal oferece. 

Como consequência, o aluno passou a observar com mais atenção a utilização de pedal – 

por ele, ou por outros –, além de conseguir adequar a graduação e função de pedal de 

                                                
19 Não nos deparámos com uma dificuldade que poderia ocorrer, que é o facto de algumas crianças não chegarem com 

os pés aos pedais do piano. Nesses casos utilizar-se-ia um mecanismo extensor de pedal para crianças, ajustáveis em altura, 
que facilitam o alcance aos pedais por parte de crianças que fisicamente não chegam aos pedais. 
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ressonância ao resultado sonoro pretendido. Como exemplo constatamos o tratamento de 

pedal no estudo de Burgmuller escolhido pelo aluno. Este referenciou-nos as suas escolhas 

e respectivas razões, para aplicar uma determinada função de pedal e não outra. 

Esta escolha varia mediante o estilo de composição, o registo do teclado, as dinâmicas e 

articulações, o ritmo, e as harmonias e melodias. O aluno adquiriu autonomia para encontrar 

a aplicação de pedal mais adequada a estas características, sendo a procura constante para 

encontrar o resultado sonoro pretendido. 

Com todos estes avanços, o aluno a quem foi aplicado o método desenvolveu a sua capa-

cidade de aplicar o pedal de forma consciente, melhorou a sua performance musical e tomou 

consciência de que o pedal tem variadíssimas possibilidades que auxiliam no fraseado e na 

técnica. O nível artístico e pianístico teve progressos. 

Desta maneira, o aluno JB ficou com uma maior ligação ao instrumento, usando o pedal 

como ferramenta para expressar a sua mensagem musical. Notamos que o aluno saiu moti-

vado e com uma maior vontade de aprender sobre o pedal, sendo uma mais valia no seu 

percurso pianístico. 

Verificámos que o método corresponde às necessidades de aprendizagem dos alunos. 

Combina uma relação dinâmica entre explicação teórica e exercícios, numa abordagem ade-

quada ao público-alvo. Ou seja, os alunos ficam com noções muito completas sobre as fun-

ções do pedal, dado que este é abordado nas duas vertentes – teórica e prática. 

Com a aplicação de excertos de obras conhecidas, os alunos reconhecem o valor do pedal 

em obras de diversos compositores de diferentes épocas. Além disso, ainda poderão compa-

rar o tipo de pedal a usar entre duas épocas distintas. 

A linguagem é adequada, com um “discurso próximo” do leitor, simples e de fácil enten-

dimento. 

O método também é bastante eficaz devido ao modo como está estruturado. Os temas 

estão bem delimitados e cada unidade retrata de modo muito específico o seu conteúdo – 

nos três primeiros volumes ou anexos, cada unidade retrata apenas uma função do pedal; no 

quarto anexo, cada unidade explora um determinado período de tempo. 

Dito isto, achamos que o método de González tem eficácia na obtenção da técnica de 

pedal. São abordadas muitas funções do pedal de ressonância, com uma explicação aprofun-

dada e completa. 
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Um aluno conseguirá, na nossa opinião, transpor os conhecimentos para o seu reportório 

com base no que aprendeu com o método. A explicação é dada através de exemplos com 

obras pianísticas, e suportada por meio da teoria. Com estes dois elementos, o aluno poderá 

ter melhor base para tomar decisões de aplicação de pedal de modo independente. 

Resumindo, pensamos que, com este método, o aluno poderá adquirir conhecimentos fun-

damentados sobre o pedal. 

Em conclusão, a PES constituiu-se como uma base experimental das diversas componen-

tes da prática profissional docente e do conhecimento que exige ser dominado. A prática 

ajuda a desenvolver critérios para tomadas de decisão sobre os processos de ensino-apren-

dizagem. Consideramos ainda relevante ter permitido a reflexão sobre os desafios e limites 

das diversas estratégias, metodologias e actividades. 
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ANEXOS	

Anexo 1 - Projecto Educativo do CMC 
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Anexo 2- Plano Anual de Formação 
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Anexo 3– Programa Oficial de Piano 
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Anexo 4 - Consentimento informado da Direcção do CMC para a realização da PES 

 
  



 
 

111 

Anexo 5 - Consentimento informado dos Encarregados de Educação para a realização da investi-
gação 

  

 



 
 

112 

Anexo 6 - Autorização para aplicação do questionário geral 
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Anexo 7 - Carta de solicitação aos Professores de piano para aplicação do questionário 
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Anexo 8 – Cartaz e folha de sala da audição de alunos de 18 de Dezembro de 2018 

 

  

  

AUDIÇÃO DE PIANO

Classe do Prof. Jorge Ly

Sala M 36

18:45

18 de dezembro de 2018

Conservatório de Música de Coimbra

AUDIÇÃO DE PIANO

Classe do Prof. Jorge Ly

Sala M 36

18:45

18 de dezembro de 2018

Conservatório de Música de Coimbra

Runaway River............................................... J. Thompson
The Traffic Cop ............................................... J. Thompson

Polka ................................................................. D. Kabalevsky

• Leonor Milheiro (pianista convidada)

Estudo Op. 599 n.º 41 ....................................C. Czerny

• Maria Carreira (1.º G)

The Banjo Picker .......................................... J. Thompson

Princess Waltz ............................................... J. Thompson

• Pedro Balhau (acompanhado pelo pai João Balhau e irmão João Balhau)

Estudo Op. 599 n.º 19 ...................................C. Czerny
Peça em lá m .....................................................L. Mozart

• Tomás Pestana (1.º G)

Estudo Op. 45 n. 2 ..........................................S. Heller

• Maria Pleno (2.º G)

Estudo Op. 91 n.º 2 .......................................M. Moszkovski
Invenção n.º 1 a duas vozes .........................J. S. Bach

Prelúdio em Dó M ..........................................J. S. Bach

• João Balhau (2.º G)

Nocturno em Fá#M Op. N.º 2 .......................F. Chopin

• Mateus Mariz (7.º G)
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Anexo 9 - Coadjuvação Lectiva Supervisionada – Planificações e Relatórios da PES 
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Anexo 10 - Coadjuvação Lectiva Observada – Planificações e Relatórios 
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Anexo 11 - Participação na actividade pedagógica do Orientador Cooperante – Relatórios 
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Anexo 12 - Organização de actividades – Audição de alunos 09 de Março de 2019: cartaz e folha 
de sala 
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Anexo 13 - Organização de actividades – Sessão de Sensibilização 09 de Maio de 2019: convite, 
folheto e filme 
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Anexo 14 -Participação em actividades – Concerto comentado 26 de Fevereiro de 2019: Vídeo, 
Plano e Relatório 
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Anexo 15 - Participação em actividades – Recital 29 de Maio de 2019: Folha de sala e registo 
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Anexo 16 – Plano e Inquérito geral aos alunos de piano do CMC 
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Anexo 17 - Planificação das palestras aos participantes no projecto de investigação e relatórios 
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Anexo 18 - Questionário de avaliação da palestra inicial 
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Anexo 19 - Respostas ao questionário de avaliação da palestra inicial 

Controlo | Experimental 
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Anexo 20 - Obra de piano usada nos momentos de avaliação 

Burgmuller op. 109, n.º 15 
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Anexo 21 - Registo de execução do primeiro momento do elemento de controlo e tabelas de 
avaliação do painel de avaliadores 

 Júri: A 

 
Júri: B 

 

Júri: C 
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Anexo 22 - Registo de execução do primeiro momento do elemento experimental 
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Anexo 23 – Registo de execução do segundo momento do elemento de controlo e tabelas de 
avaliação do painel de avaliadores 

 Júri: A 

 
Júri: B 

 

Júri: C 
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Anexo 24 - Registo de execução do segundo momento do elemento de experimental e tabelas 
de avaliação para o painel de avaliadores 

 Júri: A 

 
Júri: B 

 

Júri: C 
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Anexo 25 - Manual “Escola de Pedal” 
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Anexo 26 - Participação na actividade de avaliação de aluna de iniciação em 30 de Maio de 2019: 
Relatório 

 
 

 


