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Resumo

O objetivo desta pesquisa é elaborar, a partir das abordagens de Dalcroze, Orff e
Gazzi de Sá, uma proposta de estudo do desenvolvimento rítmico. É destinado às pessoas
que estejam a procura desse tipo de estudo, sejam elas professores ou não, de uma forma
descontraída de se estudar e de ensinar ritmo.
No Capitulo I trata-se da abordagem de três métodos no que diz respeito a parte
rítmica. O método de Carl Orff, músico e também educador musical, nascido na Alemanha
(1895 - 1981), Carl Orff elaborou um trabalho em educação musical, onde uma das
questões que também lhe preocupava era a criação musical (Piazza, 1979). Na educação
musical formal, Orff resgata o prazer do jogo sonoro e expressivo da palavra. Tal qual
Dalcroze, Orff dá ênfase ao movimento corporal como reação à excessiva teorização da
música ( Piazza, 1979). O método de Jaques Dalcroze, músico e pedagogo, tendo nascido
na Suiça ( 1865 - 1950 ), elaborou uma proposta metodológica, a "Eurritimia" ou
"Ginástica Rítmica", assim denominada por ele. A idéia se desenvolveu a partir de
experiências realizadas no Conservatório de Música de Genebra. Para Dalcroze a educação
musical não tem utilidade alguma se não houver uma integração entre o corpo e a
mente(Dalcroze, 1967). O método de Gazzi Galvão de Sá, músico e educador musical,
nasceu em João Pessoa no ano de 1901. Sua obra foi considerada um trabalho de grande
importância para a formação dos professores de Educação Musical. O método expõe toda
uma experiência ao longo de sua carreira como educador. Na parte rítmica, Gazzi criou um
novo método que envolve a silabação rítmica, que simplifica o aprendizado para o aluno
(Sá, 1990).
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No Capitulo II trata do processo de desenvolvimento de um método rítmico, que
visa facilitar o aprendizadorítmico,e orientar o professor do aluno no desenvolvimento de
uma composição para canto coral.
Será possível dentro deste processo, se apreender alguns conceitos musicais, como
por exemplo: pulso, compasso, acentuação, síncope, etc. de uma prática e musical.
Utilizando-se de provérbios populares torna-se mais agradável o estudo rítmico,
pois os provérbios por si só, nos sugerem inúmeras possibilidades rítmicas, trabalhando
desta forma não só a imaginação, como também a criatividade do aluno.

INTRODUÇÃO
Parto do principio de que a curiosidade e a ousadia sejam os estímulos principais
para qualquer tipo de atividade, seja ela artística ou não, que um indivíduo venha a
desenvolver. É preciso ser curioso para se sentir motivado a analisar e também especular
sobre: como, por quê?, para quê?, se fez isso ou aquilo; E ser ousado para se modificar ou
recriar sobre o que já se foi criado, pois a criação por si só, não surge do nada. normalmente
há referências e influências anteriores que até mesmo de uma forma inconsciente nos
conduzem a uma nova idéia.
Tomando como base esta reflexão e que surgiu, a partir de uma peça para canto coral, cujo o titulo é: "fuga proverbial", composta em 1969, por um músico e também
educador musical chamado Osvaldo Lacerda, a idéia de transformar a linguagem musical
utilizada na peça, que é puramente rítmica, onde os participantes desenvolvessem
exercíciosrítmicocom o objetivo de ao longo desta prática, que também compusessem uma
nova peçarítmicapara canto - coral.
A "fuga proverbial" é uma peça que se utiliza de um jogo que explora criativamente
as possibilidades rítmicas as quais lhe sugerem o tema principal.

JUSTIFICATIVA
Sendo o ritmo um elemento fundamental para a vida de qualquer indivíduo deste a
sua gestação, pois tudo em nosso corpo funciona como a uma orquestra rítmica com seus

instrumentos bem elaborados, como por exemplo o coração e seu "turn, turn, turn"' bem
compassado, conduzindo todo o organismo a uma cadência rítmica perfeita.
Fica aqui uma indagação: será que o rítmico empregado nas escolas de músicas está
satisfazendo as necessidades de aprendizado, e também solucionando as dificuldades dos
alunos! Qual a metodologia que está sendo usada? Será que esta metodologia se adequa ao
grupo ou ao aluno que ali está!? Pois é, o ensino rítmico é uma questão completa no ensino
da musica. Os métodos vão surgindo a fim de ampliar e facilitar este aprendizado. Temos
por exemplo o método Orff que prioriza o uso das palavras como um instrumento para
exercícios rítmicos. Temos também o método Dalcroze que trabalha o corpo ritmicamente,
e, dentre outros, o método Gazzi de Sá que busca facilitar o aprendizado através da
silabacão rítmica. E as escolas de samba, o que fazem para formar ritimistas tão criativos e
precioso na cadência do samba são capazes de deslocar os acentos com naturalidade sem
perder o pulso, além de expressarem um gingado que é impossível de transcrever uma
partitura. Isto comprovado até mesmo por Radames Gnattalli. que aborda o problema da
grafia como sendo, em muitos casos, uma escrita aproximada da realidade musical, como
por exemplo a chamada quiáltera brasileira. Segundo ele, na maior parte das vezes é
indefinida: nem é sincopada, nem é quiáltera, são as duas coisas sem ser nenhuma e sua
execução é aproximadamente uma mescla desses dois ritmos (Paz, 1995).
Com todos esses métodos e mais uma série de outros não mencionados aqui, a
problemática do ensino/aprendizado rítmico ainda paira nas Instituições destinadas ao
ensino da música.
Tendo como base as experiências vividas nas aulas de percepção musical,
disciplina esta que integra o quadro curricular do curso de " Licenciatura em Educação
Artística - Habilidade Específica Música', da Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO),

foram surgindo algumas análises criticas sobre o direcionamento das aulas no que diz
respeito à pratica rítmica.
Durante todo o curso de percepção musical, os métodos foram vários, porém, de
fato nenhum deles foi aplicado com profundidade, pois, a cada semestre a metodologia se
modificava. Será que o método náo é o bastante aplicado para prosseguir até o término do
curso?
Bem, com uma certa insatisfação da aplicabilidade do curso, que tem um período de
duração de quatro semestres. Surgiu a idéia de se criar um "método", que fosse o mais
prático possível no que diz respeito a execução propriamente dita, ou seja, aulas em que os
alunos aprimorassem e adquirissem um conhecimento rítmico, dentro de uma prática, onde
eles mesmos desenvolvessem, através da orientação do professor, exercícios que visassem
criar frases rítmicas tomando como instrumento um provérbio popular, e que prosseguissem
Com esta prática alcançando diferentes níveis até o término do curso.
Este interesse com relação ao desenvolvimento metodológico na pane rítmica, tem
sido motivo de pesquisas por pane de alguns músicos e também de alguns educadores
musicais brasileiros, como por exemplo Gazzi de Sá que publicou um livro
"Musicalização", que se divide em duas partes: a melódica e a rítmica; ou Eduardo
Gramani que também publicou um livro "Rítmica", totalmente dedicado ao
desenvolvimentorítmicoe dentre outros, Lucas Siavata que criou o "Método do Passo".

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo:
(i) abordar três métodos, com a intenção de contextualizar a proposta, e também oferecer
mais elementos referenciais aos interessados por este trabalho.

(2) elaborar uma proposta de desenvolvimento rítmico, destinado à pessoas que estejam a
procura deste tipo de proposta, sendo elas professoras ou não, de uma forma descontraída
de se estudar ou ensinar ritmo.

CAPITULO I
As propostas de três métodos de educação musical no que se refere à rítmica:
Orff, Dalcroze e Gazzd de Sá

Neste capitulo serão citados três métodos. O método Orff, o método Dalcroze e o
Método Gazzi de Sá, no que diz respeito a parte ritmica. Cada um traça uma linha de
trabalho com características próprias, porém com uma certa facilidade, toma-se possível
identificar uma analogia existente entre eles.

1. Método Orff
Músico e também educador musical, nascido na Alemanha (1895-1981), Carl Orff
elaborou um trabalho em educação musical, onde uma das questões que também lhe
preocupava era a criação musical (Piazza, 1979).
Tal qual Dalcroze, Orff dá ênfase ao movimento corporal como reação à excessiva
teorização da música (Piazza, 1979).
Orff, se preocupava com a preservação da criação nas crianças, que houvesse
influências do mundo adulto. O ideal é que o professor conduza uma reflexão sobre o fazer,
sem perder a atenção para a qualidade da elaboração coletiva, e tomar o aluno consciente
de suas realizações musicais.
Orff, na educação musical formal, resgata o prazer do jogo sonoro e expressivo da
palavra, trabalho baseado em fragmentos repetitivos de fácil memorização e domínio

motor, comum nas experiências infantis não formais, que envolvem a expressão verbal.
Segundo pesquisas de "CHUKOVSKY", em diferentes culturas (Gardner, 1973), na
aquisição da fala, a criança incorpora o jogo rítmico melódico, a cadência das construções
verbais, a entoação do discurso, antes mesmo de dominar fonemas isolados ou frases com
sentido. Ruth Weir (Gardner, 1973) verificou em estudos sistemáticos, que o monólogo da
criança de dois anos e meio se caracteriza pela repetição de palavras como uma atividade
exploratória prazerosa, bem como retorno constante à estrutura.
As experiências da primeira infância são as mais significativas e profundas, o
trabalho de educação musical de ser iniciado, segundo Orff, nesta época. A fantasia e a
capacidade criativa são abundantes devendo ser exploradas.
Para Orff os exercícios de prosódia são a base de qualquer educação musical, tanto
rítmica quanto melódica. Palavras soltas, grupos de palavras reunidas segundo o som e o
sentido, nomes, pregões e provérbios, devem ser escritos e trabalhados com a respectiva
notação. Os exercícios de prosódia facilitam a aprendizagem dosritmosbinario e lemário,
das anacrusis, das mudanças de compasso e etc.
Temos um exemplo a seguir, que consta de um provérbio que pode ser trabalhado
ritmicamente de diversas maneiras:
Exemplo 1 :
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Serão apresentados aqui alguns exercícios rítmicos propostos por Orff
Ritmo para Imitação
Os exercícios de imitação, puramente rítmicos, devem iniciar-se simultaneamente
Com os exercícios de prosódia. Para enriquecer o colorido sonoro, as palmas podem ser
executadas com a mão aberta ou a mão côncava. Durante todos estes exercícios a posição
do corpo deve ser descontraída, quer sentado, quer de pé.

Ritmo para acompanhamento em ostinado
Apresentamos alguns exemplos de ostinado, principiando pelo bater de palmas. Em
seguida temos o bater de palmas. Em seguida temos o bater de palmas com o bater dos pés,
seguem-se os exercícios de palmadas nos joelhos ou nas coxas, e finalmente os exercícios
de estalos com os dedos.
O ostinado rítmico é da maior importância para todas as formas de improvisação.

Ritmo para desenvolver e completar
Este exercício, que deve ser praticado logo após as primeiras lições destina-se a
desenvolver o sentido da forma. Os primeiros compassos são executados pelo professor ou
pela classe e completados de improviso por um aluno de cada vez.

Rondós Rítmicos
A execução de Rondós, é também um exercício para desenvolver o sentido da forma
e a faculdade de improvisação livre. O estribilho A„ é executado por todos; as copias B' e

