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RESUMO

A busca por uma maneira mais simples, clara e objetiva de ensinar mitsica foi a
principal motivacdo para que eu iniciasse essa monografia; que teve como metodologia
essencial, consultas bibliograficas e entrevistas. Como todos nos sabemos, o ensino de mUsica
no Brasil 6 muito deficiente e precia; o ensino de masica nas escolas, especificamente, vem
a cada dia que passa, perdendo cada vez mais espaco, causando consequentemente urn
crescente desinteresse por parte dos alunos.

Neste contexto, a musicalizacao deve ser pensada e aplicada corn bastante cuidado,
sem perder tempo com questOes sup6rfluas e procurando sempre objetividade no trabalho. 0
Metodo de Musicalizacao Gazzi de Sfi nos permite exatamente isso, ou seja, initmeros
conceitos e elementos da linguagem musical sdo discutidos e analisados de maneira bastante
objetiva e facil de entender, sempre de forma extremamente rational, lOgica e pratica.

A prettica do canto coral aliada as idéias de Gazzi de Sit se completam e fazem corn que
a musicalizacdo, principalmente a infantil, seja feita da maneira mais simples e completa
possivel, pois o hibito de cantar, entre outras qualidades, faz com que a crianca ou qualquer
pessoa Ito musicalizada, entre aos poucos ern contato corn o seu prOprio instrumento, isto 6,
sua voz. Neste trabalho procuro exatamente isso, ou seja, a musicalizacao atrav6s do canto
coral, a partir da utilizacao de conceitos propostos e discutidos no Método de Musicalizacao
Gazzi de Sd.

0 inicio de sua carreira, as intimeras dificuldades encontradas para concretizar seu
ideal, a imensa contribuicdo para o desenvolvimento da prâtica e do ensino musical na Paraiba
e a colaboracão no ConservatOrio National de Canto OrfeOnico corn o Maestro Villa-Lobos
tamb6m foram analisadas neste trabalho.
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I- INTRODUCÃO

Aprender mirsica, fazendo mnsica. Acredito que seja exatamente isso que falte para

que, principalmente nas escolas de ensino fundamental e medic), se obtenha urn resultado

satisfatório no que diz respeito a Educacdo Musical. Na maioria das escolas, sejam elas

especializadas em müsica ou nao, o que se constata ate com uma certa freqiiencia, a uma

estagnacäo da pratica musical, ou seja, näo se faz masica. E, como sabemos, e no minimo

cansativo para uma crianca ter que decorar nomes e formulas sem praticar o que aprende,

ainda mais quando se trata de uma disciplina, uma arte, como a Mtisica.

Urn dos problemas mais graves corn que nos deparamos, tambem corn uma certa

freqiiencia, é corn relacâo ao papel do professor de milsica. Ora, todos nos sabemos que o

born exit° do aluno depende somente do professor. Ele precisa buscar, junto corn seus

alunos, o prazer de fazer mtisica, o prazer de cantar, tanto individualmente como em

conjunto, de aprender urn instrumento. Enfim, esse prazer de que falei tanto, 95 é obtido

atraves da pratica musical, ou seja, da vivéncia do aluno corn a müsica propriamente dita.

Uma das maneiras, que defendo ser a mais eficiente de se iniciar a crianca, ou o

jovem, na müsica é o canto. Atraves do canto, principalmente em conjunto, podem ser

trabalhados diversos contendos e aspectos da linguagem musical, na medida em que aluno

percebe e entende o que estA realizando, ja que para ele lido a täo dificil, pois estard

lidando corn sua voz e o seu corpo, isto 6, seu instrumento.

Gazzi de Sd, esse vitorioso educador paraibano, parece ter percebido tudo isso e,

depois de decadas de experiências, elaborou seu metodo. Urn metodo que facilita e que

prioriza o fazer musical, na medida em que o aluno WA° a forcado a "engolir" termos
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desconhecidos e insignificantes, e aprende mitsica na pratica, deixando a teoria tomar seu

lugar de forma natural. Questoes relativas a tonalidade, ao ritmo, a fraseologia e ate a

harmonia Sao abordadas desde o comeco, lentamente, para que o aluno possa realmente

absorver todos os conteCtdos propostos.

Um dos aspectos que nos chama a atencão é a relacão, tambem estabelecida desde o

inicio, corn a fala A partir da fala, do seu ritmo e de suas acentuacOes naturals, o aluno vai,

naturalmente, entendendo o ritmo musical, sem dificuldades. Entretanto, Gazzi de SA rtio

foi o Mile° educador que soube explorar esse fascinante recurso. Carl Orff, ern sua

metodologia também utiliza a fala corn muita propriedade e eficacia.

A pane melOdica, é outro elemento de extrema importAncia abordado no metodo

Ga77i de SA. Ele é trabalhado igualmente, sem nomes tecnicos e sem dificuldades,

usando os graus da escala ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) e, inicialmente, pequenas series

melOdicas. A no* de tonalidade, ou melhor, a tOnica, Liao é esquecida em nenhum

moment°, tudo gira em torno dela, que pode ser qualquer nota, qualquer altura, jA que no

metodo qualquer nota pode se transformar em t6nica.

Acredito que esse breve comentdrio acima sobre o metodo, tenha sido suficiente

para podermos perceber a imensa contribuicdo para a pedagogia musical que ele nos

proporciona. Portanto, essa monografia destina-se, alem de promover uma breve analise

dos aspectos ritmico e melOdico do metodo Ga77i de SA, tendo em vista toda sua eficacia e

simplicidade corn que trabalha os diversos elementos da linguagem musical, a sua

aplicacão na musicalizacào feita atraves da prAtica do canto coral.

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi baseada em entrevistas corn as

professoras Rejane Carvalho de Franca, Theresia de Oliveira e corn o professor Ermano

SA, e em consultas bibliogrAficas. A estruturacAo dos diferentes capitulos foi pensada de

modo que o leitor tivesse a oportunidade de conhecer näo so o Metodo de Musicalizacäo
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Gazzi de Si, como tambem urn pouco mais da vida deste grande masico e educador

brasileiro. De todos os conteUclos discutidos no Metodo, procurei enfocar apenas o ritmico

(juntamente corn a silabacao criada por Gazzi), e o que trata de questoes relacionadas a

parte melOclica, sempre buscando a aplicacâo destes conteficlos na musicalizacio sendo

feita atraves do canto coral. As experiencias que tive com o metodo tambem foram muito

importantes para o desenvolvimento deste trabalho. Coln a ajuda desses relatos o leitor

poderd entender melhor não so a aplicacao do Mêtodo, propriamente dita, como tambem

todo o conteüdo proposto nessa monografia.



2- A VIDA E 0 APRENDIZADO

" Homem de carater exemplar, sempre alegre e estusiasta a nos estimular no estudo
da masica, o Professor Gazzi de SA para lies era o Villa-Lobos paraibano"
(Adenilson Alves Cordeiro, 2001)1

Nascido em Joao Pessoa, na Paraiba, a 13 de dezembro de 1901, Gazzi Galvao de

SO, filho de Manuel Henrique de SA e Maria Leopoldina Galvao de SA, iniciou-se na

másica ainda pequeno tendo aulas de violino no Colegio das Neves, onde realizou seus

primeiros estudos. Anos depois, ja familiarizado corn o piano, concluiu os estudos

secundarios no Colegio Pio X e, posteriormente, ingressou na Faculdade de Medicina, em

Salvador De acordo coin o musicologo paraibano Adhemar da Nebrega, que foi seu aluno,

essa opcäo pela medicina foi a melhor maneira que Gazzi encontrou para chegar o mais

rapido possivel no Rio de Janeiro, onde poderia entho, estudar e se aperfeicoar cada vez

mais na mirsica.

Apes completar dois anos de estudo em Salvador, transferiu-se para o tao esperado

Rio de Janeiro, ainda fazendo o curso de medicina. Chegando Ia, teve aulas de piano corn o

critico musical Oscar Guanabarino, perdendo totalmente o interesse pela area das ciencias

medicas. Assim que seu pai soube de tal fato, imediatamente suspendeu o dinheiro que

enviava regularmente para sua estadia na Capital Federal, e o obrigou a voltar para a

Paraiba corn a promessa de que iria permitir que ele trabalhasse corn masica. Era uma

armadilha. Gazzi voltou para o seu Estado não para estudar e trabalhar corn mtisica, e sim,

para assumir urn cargo na Companhia Telefbnica da Paraiba, da qual seu pai era dono.

Adenilson Alves Cordeiro foi aluno do Prof. Gazzi de Sa no Seminario Arquidiocesano da Paraiba no ano
de 1945. (Depoimento informal)
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Depois de algum tempo exercendo essa funcão, urn desentendimento com o seu pai o leva

pedir demissào do cargo; Dessa maneira, sem o menor apoio do pai, pride fazer o que

sempre quis, trabaihar corn mUsica. Gazzi se lanca como professor de piano e todo o

ensino deste instrument° sofre uma feliz mudanca, o cendrio monOtono juntamente corn as

antigas receitas e exercicios, considerados ate anti-musicais, sao aos poucos substituidos

por um ensino voltado para a prâtica musical. Basta dizer que foi Gazzi o grande

responsavel pela introducao da nulsica de J. S. Bach no antigo e estatico ensino de piano da

Paraiba. Essa müsica, considerada por muitos a melhor de todos os tempos, era, por

incrivel que pareca, adotada e aproveitada pelos entao professores de piano como exercicio

tecnico, puramente mecdnico, ignorando assim, toda sua beleza e genialidade.

A pratica Coral, que tambem era desconhecida na Paraiba, foi outra area explorada

por Gazzi. Atraves de c6pias feitas por ele prOprio, permitiu que seus alunos tomassem

conhecimento da masica dos grandes mestres da histOria da mitsica, como Clement

Janequin, Orlando de Lassus, W. A. Mozart, entre outros; e aprendessem a ouvir essa

mitsica conscientemente, entendendo e admirando essa mUsica que, apesar de ter sido

compostas ha muitos seculos, em outro continente e numa realidade completamente

diferente da nossa, preserva toda sua beleza e encantamento.



3- GAllI DE SA, VILLA-LOBOS E 0 CONSERVATORIO NACIONAL DE CANTO
ORFEONICO

" (...) ele ia fazendo musics nas escolas e ia trabalhando o que ele pensava
ser bom para o aluno, que seria depois o método Gazzi de SA, que ele foi aos
poucos elaborando e organizando. Isso na prâtica." (Rejane Franca, 2001,
entrevista)

Como já vimos, o ensino de milsica na Paraiba sofreu, a partir dos primeiros anos

da decada de vinte, mudancas que fizeram desse Estado uma referéncia no que diz respeito

a qualidade do ensino de mdsica em geral. Vimos tambem que o grande responsavel por

todas essas mudancas foi o professor Gazzi de SA.; que apesar de ter enfrentado

dificuldades e de ter sido incompreendido em algumas ocasiees, conseguiu transformar a

mentalidade de muitas pessoas, nao so atrav6s do seu mëtodo, mas pela sua incontrolavel

fascinacdo e imenso respeito pela müsica.

Apesar de ter sido concluido entre os anos de 1953 e 1957, o Método de

Musicalizacdo Gazzi de SA., ji vinha sendo preparado a muito tempo, quando Gani se

lancou como professor de piano, iniciando assim, uma carreira de enorme sucesso e

dedicacdo. Enfim, o metodo nasceu e tomou forma a partir da pritica musical e de

innmeras experiências desenvolvidas durante varios anos A simplicidade e a clareza com

que eram resolvidos os mais diversos problemas, acabaram chamando a atencdo nao so da

populacdo paraibana, como também de outros Estados Brasileiros.

Acredito que nao seja necesthrio, neste trabaiho, explicaciies sobre a importäncia

do Maestro Heitor Villa-Lobos para a histOria e o ensino da masica no Brasil, potim,

alguns comenthrios a cerca do desenvolvimento do projeto de implantacdo do Canto

6
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Orfeonico, sio bastante pertinentes e vilidos Este ambicioso projeto, que ja era pensado

pelo Maestro antes mesmo de 1930, so saiu do papel quando Gustavo Capanema assumiu o

Ministerio da Educacio, no governo de Getitlio Vargas, que o nomeia, por indicacio de

Anisio Teixeira, para dirigir a Superintendencia de Educacio Musical e Artistica do

Distrito Federal, o SEMA. Corn este Orgio, são realizados Mein de cursos de educacâo

musical, excursties de divulgacâo, palestras, concertos, concentracties orfamicas e

atividades musicais no geral. Neste contexto, ndo podemos deixar de destacar duas

importantes vertentes da educacio musical brasileira; " enquanto o Canto Orfeonico,

atravês de urn trabalho oral, procurava educar as massas escolares, a iniciacäo musical

preocupava-se com as diferencas individuais dos alunos" ( Si Pereira, 1937; Si Pereira,

1949; Chiaffarelli, 1947; 1961 apud Fuks, 1991, p.122). Como podemos notar, ao contrario

do projeto de musicalizacào proposto por Villa-Lobos, a iniciacdo musical era

essencialmente voltado para alunos que freqiientavam o Instituto Nacional de Mitsica, ou

seja, era urn ensino voltada para uma elite. Porim, é importante esclarecer que essas duas

vertentes mencionadas " apesar de seus aparentes antagonismos, estavam em sintonia corn

o ideal corporativista da salvacio nacional', que seria realizado por uma elite de

intelectuais, intermediaria entre o govemo forte e a Nacio" ( Chaui, 1986; Vieira, 1976

apud Fuks, 1991, p.122)

Na epoca em que permaneceu durante dois anos no Rio de Janeiro ( 1934 a 1936 ),

freqiientando os "Cursos de Pedagogia e Aperfeicoamento do Ensino do Canto OrfeOnico"

ministrados por Villa-Lobos, Ga77i teve a oportunidade concreta de conheci-lo e dar inicio

a uma grande e frutifera amizade e parceria, porem, segundo o professor Ermano Soares de

Si, essa rlio foi a dpoca que os dois trabalharam juntos. " ele comecou a aceitar as suas

ideias ( de Villa-Lobos ) e pratica-las na Paraiba." (Ermano Soares de Sd, 2001, entrevista).

No ano de 1940, em pleno apogeu do Canto OrfeOnico, Gazzi encontra-se no Rio de



Janeiro e, a convite de Villa-Lobos, integra a comitiva na funcdo de secretario, palestrante

e representante do ensino de müsica e Canto OrfeOnico do Norte do Pais, da "Embaixada

Artistico-Educacional ao Uruguai e Argentina." No final dos anos quarenta, ja morando no

Rio de Janeiro, Gazzi é nomeado professor de Apreciacao Musical do ConservatOrio

Nacional de Canto OrfeOnico, ao mesmo tempo que dava aulas de misica no Col6gio das

Operarias de Jesus, onde " ele comecou a desenvolver corn muita rapidez as id6ias que

devia ter acumulado durante acacias de experiéncia pessoal" (Erman Sd, 2001,

entrevista). Apesar de Gazzi ter sido muito ligado a Villa-Lobos, a criacdo, ou melhor, a

elaboracào do método nao tern nenhum vinculo direto corn o projeto idealizado pelo

Maestro. E possivel, porem rdo existe a confirmacdo, de que Gazzi tenha utilizado

elementos de sua metodologia nas suss aulas de apreciacão musical, na 6poca em que era

professor do ConservatOrio Nacional de Canto OrfeOnico, mas isso é so uma hip6tese. "Eu

acredito que o principal, era a vontade de melhorar nossa educacão." (Theresia de Oliveira,

2001, entrevista)



4- 0 METODO DE MUSICALIZACAO GAllI DE SA: ALGUMAS
CONSIDERACOES SOBRE OS ASPECTOS RITMICO E MELODICO

Como _IA foi mencionado anteriormente, Gazzi iniciou sua vida como mnsico

profissional em 1923, apes renunciar a um cargo na Companhia TelefOnica da Paraiba, da

qual seu pai era presidente e dono. Comeca aqui uma importante mudanca em todo o

ensino de piano na Paraiba. 0 cenario monOtono, estatico e, porque näo diner, anti-musical,

aos poucos ganhou novo fOlego corn o Curso de Piano Soares de SA, fundado e

coordenado por Gazzi e por sua esposa, Santinha de SA.

Uma das grandes "inovacOes" do professor Gazzi, como ja foi dito, foi a introducdo

de pecas de Johann Sebastian Bach, que ate entdo era tido rao como masica, mas sim,

como exercicio no ensino de piano. Ainda na Paraiba, nd'o podemos esquecer da sua

contribuicdo para o desenvolvimento da prAtica do canto coral, terreno ate entAb nunca

explorado. Gazzi, que tinha pela polifonia Renascentista grande admiracdo e fascinio,

procurava transmitir aos seus alunos toda essa beleza e, sobretudo, a imporrancia da pratica

do canto coral.

Temos que tambem levar em conta, o interesse de Gazzi pela crianca. A

musicalidade natural da crianca era para Gazzi, e acredito que seja ate hoje para

qualquer professor de boa formacão, o fator determinante e apaixonante para se

desenvolver qualquer proposta de trabalho.

Nos anos cinqiienta, epoca em que era professor na Escola Maria Jose Imperial das

Operdrias de Jesus, no Rio de Janeiro, Gazzi teve sua grande oportunidade de aplicar,

desenvolver e aperfeicoar suas ideias. Segundo a professora Theresia de Oliveira, que era

9
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sua assistente "Os meninos regiam, faziam masica da Renascenca lendo. Orlando de

Lassus, Palestrina."

0 Mêtodo de Musicalizacão Gazzi de Sd nasce a partir dal, ou seja, como resultado

direto de initmeras pesquisas, experimentacOes e uma enorme vontade de fazer corn que a

mitsica soasse como mirsica, sem perder tempo com teorias desnecessarias e complicadas.

Ou seja, fazer mitsica naturalmente, prazerosamente, deixando implicita a teoria embutida

nessa simplicidade. A crianca, principalmente, deve e precisa fazer mirsica na pratica sem a

interferéncia prèvia de teoria. Essa podera ser, e ate é melhor compreendida depois da

prAtica musical.

Virios aspectos sâo propostos e discutidos por Gazzi no nktodo. SAO eks, ritmico,

melOdico, harmOnico e fraseolOgico. A seguir, sett) apresentados e brevemente analisados

os aspectos ritmico e melOdico.

Antes de mais nada, a preciso ressaltar como Gazzi estrutura, ou melhor, organiza

seu nktodo. A alterna'ncia dos capitulos, 0 RITMO e A FUNC AO DOS SONS 2 permite ao

aluno perceber a intima relack existente entre eles, entendendo que urn rdo tern sentido

sem o outro, akin de provocar a constante revisdo nos conceitos relativos aos dois temas

mencionados. Analisando o mkodo, podemos perceber a preocupacdo corn a

aprendizagem, corn o entendimento do aluno, tanto é que, antes de comecar a apresentar

um novo assunto, Gazzi faz uma esikcie de preparacdo, uma introducdo, sendo essa na

maioria das vezes, feita corn muita simplicidade e naturalidade atravês da pr6pria fala, por

exemplo. Para Gazzi de Sd, a unidade de movimento é um elemento de extrema

importancia para o entendimento do ritmo musical. A fala, ou melhor, a voz, aparece aqui

como urn elemento fundamental para toda a aprendimgem, que se inicia com a

2 Evidentemente, não podemos dissociar o elemento ritmico do sonoro. Porém, Gazzi de Sit na intencao de
simplificar o entendimento desses conteados, opta pela utilizaflo dos termos, 0 RITMO, para a discussão de
elementos relacionados a pane ritmico, obviamente, e A FUNCAO DOS SONS, para questhes relacionadas
ao aspect() melOclico.
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compreensao da unidade, chamada por Gazzi de "O." e representada graficamente por uma

haste ( I ). Nesse momento, a recomendado que os alunos executem os gestos pendular e

circular, sugeridos para a marcacao dessa unidade. A associacao desses gestos corn os

compassos, chamados por Gazzi de Sistema Metric° Binario e Ternario, respectivamente,

so sera feita mais a diante. Por enquanto, os alunos so conhecem a haste, para o gesto

pendular, e a haste acrescida de um ponto, para o gesto circular E importante dizer que em

nenhum momento sao mencionados nomes tacnicos, como por exemplo, o prOprio

compasso, citado anteriormente. Esses nomes ainda nao fazem nenhum sentido para o

aluno.

A partir dal, ou seja, da compreensao da unidade e de sua regularidade ritmica,

inicia-se a nocao de acento ritmico. Essa nocao a feita a partir de diferencas naturais da

fala, por exemplo, "baba", "baba" ou "papa", "papa" etc. Gazzi sugere que o acento, a

parte fraca quando for leve, seja entendido como uma pergunta, elevando-se a voz; e

quando for pesado, seja urn pouco mais grave, dando a impressao de uma resposta, de uma

conclusao. Neste caso, Gazzi acrescenta a haste, um acento grave. Utilizando essas

pequenas palavras atraves de jogos e exercicios, como por exemplo, caminhando pela sala

de aula, o aluno comeca a perceber que esta realizando dois movimentos distintos; o

primeiro, caracterizado pelo impulso, pela contracao muscular da perna sendo suspensa a

procura de urn apoio, e o segundo, caracterizado pelo relaxamento da perna ao encontrar

esse apoio. Mais uma vez, sem que o aluno ficasse preso a nomes complicados, foram

trabalhados de forma bastante natural dois elementos da maior importancia para o ritmo

musical, que sao, "Arsis" e "Tasis", ou seja, impulso e relaxamento. Esse elemento

formado por duas Eases e entendidos como se fossem um so, recebe a denominacao de

ritmo elementar ou inciso.
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Corn a fixacâo do conceito de ritmo elementar (ou inciso), a apresentado ao aluno

o dobro da unidade, que sera representado por uma haste, acrescida agora de uma barra

inferior e pela silabacdo tha, que significa "td" + "tr. No gesto circular, esse novo simbolo

6 acompanhado de urn ponto, exatamente como ja foi visto anteriormente. Obviamente,

chegamos a conclusào de que somamos valores e de que houve uma sutil alteracão na

silabacdo. Gazzi de Sd, para solucionar esse pequeno problema, prop6e uma regra simples

que estabelece a permanéncia da primeira silaba e o prolongamento da segunda, isto 6, sem

o " t ", cpnservando apenas a vogal

gesto pendular	 gesto circular

+	 I.	 ±	 I	 L.

ti + ti	 tda	 to	 + ti = tda

1 + 1 =	 2	 1+	 1 =	 2

Essa regra sera aplicada sempre quando houver soma de valores ritmicos.

A nocdo de compasso a iniciada por Gazzi a partir dessa diferenca de acento, leve

e pesado. Esse ultimo, que 6 considerado o ponto de apoio de urn inciso, receberd agora o

nome de "crusa" e sera sempre a primeira unidade do compasso. Essas unidades que

formam os compassos recebem o nome de tempos, e, como 6 de nosso conhecimento, os

compassos podem ter dois ou mais tempos; no m6todo sào abordados os compassos

binario, ternario e quaternirio. 0 aluno a levado a determinar a qualidade desses

compassos atraves de urn exercicio no qual ele ele, a partir do primeiro tempo do

compasso, ou da crusa do inciso inicial, estabelece uma contagem ate a prOxima crusa

inciso	 inciso

1° 2°	 3° 1°
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Ap6s a compreensao dessas etapas, Gazzi pane para a abordagem da fraseologia

ritmica. Neste novo assunto, sao apresentados varios incisos ( inciso a, b, c etc. ), ja vistos

anteriormente, afim de possibilitar mail tarde corn a combinacao dos mesmos, por

repeticao ou diversificacao, a formacao de grupos ritrnicos, frases e, conseqfientemente, de

periodos. Este é o processo denominado por Gazzi de Quadratura. A fala, continua sempre

presente. " Esta disposicao tern analogia corn a pontuacdo verbal. 0 grupo ritmico

corresponde a virgula a frase ao ponto e virgula ou aos dois pontos e o periodo ao ponto

final." ( Gazzi de Sd, 1990, p.55 ).

0 estudo das metades, é proposto ja desde o inicio quando foram apresentados os

gestos. Ao realizar o gesto pendular, marcando somente a unidade ( ta ), sem perceber, o

aluno ja esta tomando consciOncia das suss metades, onde a primeira é marcada coin o

gesto para dentro ( ta ) do corpo e a segunda, para fora ( ti ). A representacao grifica dessa

divisao sat) duas hastes ligadas na pane superior por uma linha, ou uma barra horizontal

ta	 ti

Para a divisâo terndria da unidade, Ga77i utiliza o mesmo principio grafico. Os

tercos tambëm sat) ligados por uma barra, porêm, a silabacao sofre uma pequena

modificacao, o segundo e terceiro tercos, justamente por pertencerem a divisào ternaria

sera() representados pela silaba "le", enquanto o primeiro terco permanece inalterado,

mantendo a silaba "ta"

1	 I	 I
to	 to	 to

Como em todos os capitulos, Gazzi oferece ao aluno varios exercicios para fixacao

do conteildo.
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SO agora, depois de jd ter falado das divisOes em metades e tercos, sac) mencionados

os termos Sistema Metric° Binario ( SMB ) e Tem.:1H° ( SMT ), e a associacâo dente corn

os gestos pendular e circular, respectivamente. A associacao de palavras ao ritmo musical

serve como urn gancho para a abordagem da Prosedia Musical. Por exemplo, a palavra

livro pode ser perfeitamente substituida pelo ja conhecido "tati", enquanto a palavra Jose,

se encaixa na silabacdo somente se for substituida pelo "tits". A mesma coisa acontece na

divisdo ternsiria, corn as palavras, niquina, maria e coracão. A primeira palavra pode ser

substituida pelo ritmo "teed", a segunda por “tetate" e, finalmente a terceira, por "feted".

Dessa forma, mais uma vez, a aprendizagem acontece na pratica, priorizando a vivencia

musical do aluno.

" Quando voce procura pOr os valores musicais nas palavras, apenas metrifica;
quando observa as ligacees dos vocabulos entre si, encontra o ritmo elementar,
por causa da predominAncia de urn dos acentos tOnicos." ( Gani de Sa, 1990, p.76 )

A subdivisào ritmica juntamente com outros aspectos da linguagem musical, sat),

ate para alguns masicos profissionais, urn assunto ate certo ponto complexo. Em mOsica,

todos nos sabemos que, quanto mais cedo se comecar o aprendizado, mais remotas sdo as

chances do aluno adquirir vicios nessa aprendizagem. Portanto, desde o inicio o professor

deve ter sempre a preocupacão de transmitir o conhecimento da maneira mais clara e

esclarecedora possivel, sempre enfocando a pratica musical.

Gazzi de Si concebe e estrutura o capitulo que trata da divisdo ritmica pensando em

tudo isso, ou seja, na simplicidade e na eficiencia do aprendizado. A silabacdo ritmica,

tambem elaborada por ele, toma a execucdo cada vez mais simples e racional, pois o aluno

ve, sente e calcula todas as divisOes e subdivisOes, na pratica. E de fundamental

importancia que o aluno entenda o que esta realizando e entenda as relacOes entre unidade

e seus derivados, mnItiplos e submtiltiplos.
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0 aluno adquirindo dominio e seguranca nas divisoes, Ito tera dificuldades para

entender as subdivisoes, tanto binaria quanto ternaria. Gazzi de Sd mais uma vez, aborda

este novo contend° a partir de urn simples exercicio ritmico, onde o aluno marca corn o pé,

a unidade; corn a mao, as metades e corn um lapis, as subdivisoes. A partir da compreensao

dessa relacao, resta ao professor acrescentar nomes a esses novos valores, que sao os

quartos e os sextos. Novamente a feita uma sutil alteracao na silabacao, que agora é

acrescida de duas novas silabas, "tu" para os quartos e "to" para os sextos

to tu ti tu	 td to to U to to

Urn outro elemento de grande importancia na linguagem e na escrita musical é o

ponto de aumento. Este no mntodo de Gazzi de Sa, é apresentado e desenvolvido ern tres

capitulos. 0 ponto fink° ou simples, como na escrita tradicional, colocado a direita de uma

determinada figura corresponde ao acrêscimo da metade do seu valor. 0 ponto duplo

horizontal acrescenta a figura dois valores inferiores a ela, ou seja, a metade mais urn

quarto dela, como na escrita tradicional. Ja o ponto triplo, acrescentard urn meio, urn quarto

e urn oitavo do valor que o antecede. Finalizando o assunto ponto de aumento, nos resta

abordar os pontos duplos e triplos verticais, criados por Gazzi de Sa. 0 primeiro

mencionado acrescenta ao seu valor urn quarto dela, enquanto 	 o segundo, urn

oitavo

6: =	 + I	 6-=	 1

Nao podemos considerar esse assunto relativo ao ritmo musical encerrado sem

antes comentar os derivados dos quartos e dos sextos e a relacao entre eles. Na minha

opiniao, o estudante de masica, seja ele professional ou amador, so entende e executa

panes ritmicas corn perfeicao se entender essa relacao existente entre os valores ritmicos e,



16

obviamente, seus derivados Gazzi mais uma vez no seu metodo permite ao aluno trabalhar

conteiglos que na aprendizagem tradicional sao feitos, na sua grande maioria, sem a devida

atencao, e que acabam provocando, posteriormente, o mal desempenho do aluno. As

subdivisoes binarias, ou os quartos, como ja foi visto anteriormente, sao representadas por

quatro hastes paralelas e duas barras superiores, recebendo portanto a silaback, "td, tu, ti,

tu". Podemos perceber neste exemplo, a coerência no emprego das silabas; o "th" do

primeiro quarto e o mesmo "07 da unidade, e se compararmos corn as metades, vimos que,

Main do "th", a silaba "ti" tambêm permanece inalterada. 0 procedimento, ou melhor, a

regra aplicada na soma de silabas, encontra-se na inalterada nas subdivisties e sera de

fundamental importancia para a total compreensao ritmica do aluno. Por exemplo, ligando-

se o primeiro e o segundo quartos, surgira a silaba "tau" ( tautitu ), o segundo corn o

terceiro, "tui" ( tatuitu ). 0 mesmo acontece na subdivisao ternaria, corn a (mica diferenca,

agora sera() ligados os sextos da unidade. Portanto, ligando o primeiro e o segundo sextos

"Mc)" ao quinto e ao sexto "teo" , teremos a seguinte silaback, "thotetiteo", corn o terceiro

e o quarto sextos inalterados.

0 aspecto melOdico e urn terra de igual importancia pan Gazzi de Sa. A especial

atencao dada a tOnica e a maneira corn que este problema a abordado faz corn que o

matodo de Gazzi seja pioneiro neste enfoque. Logo no inicio a proposto urn pequeno

exercicio com uma serie determinada de sons corn os nomes das notas, do, re, mi, fa, sol.,

la, si, d6 Ern seguida, para facilitar este exercicio, Gazzi prop& uma pequena mudanca,

ao inves de cantar corn os nomes das notas, cantar corn nameros, ou melhor, como ele

mesmo prefere chamar, corn os graus da escala ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ). Para isso utiliza tras

escalas: grave, media e aguda. Os graus da escala grave recebem urn traco abaixo,

enquanto os da escala aguda recebem urn traco acima. Logo podemos concluir que o 8°

grau da escala mediae igual ao 1° grau da escala aguda, da mesma maneira que o 8° grau
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da escala grave é igual ao 1° grau da escala media. Desta maneira temos, escala grave: 1 2

3 4 5 6 7 8 ( 8 = 1 ), media: 1 2 3 4 5 6 7 8 ( 8 = 1 ), e a aguda: 1 2 3 4 5 6 7 §.

" Para a crianca, do, re, mi, fa, sol, la, si, nao faz o menor sentido, no entanto corn
nirmeros, qualquer nota pode ser urn ninnero de uma escala, não tern problema, e
isso proporciona ao aluno, uma mobilidade fantastica de cantar em qualquer
altura." (Theresia de Oliveira, 2001, entrevista)

Partindo desse trecho, que foi chamado de escala maior, a chamada a atencdo para

necessidade de resolucao dos 2° e 7° graus, ou seja, se o aluno cantar a escala

ascendentemente e parar no 7° grau, ele certamente, ate por intuicdo, cantard o 8° grau ( ou

1° da prOxima escala), e se cantar a escala descendentemente e parar no 2°grau, da mesma

forma, sentith a necessidade de cantar o 1° grau. Isso se explica pela sensacao de repouso

que essa conclusZao proporciona. Gazzi, chama essa nota conclusiva de som resolutivo ou

arnica ( na "Serie 2 3 4", o som resolutivo chama-se mediante etc.), e os outros dois sons,

7° e 2°, de sons apelantes. Para a total percepcdo dessas sensacOes de tensão e repouso,

alêm da preocupacao com a tOnica, Gazzi elabora a "Serie 7 1 2", juntamente corn a pauta

de uma linha. No metodo, ele explica que " 0 7 na pauta ndo necessita do hag° abaixo

porque a sua posicao mais grave do que o 1 determina a altura exata." A partir de

exercicios realizados com a serie

Z Z 4_,	
t.7

e introduzida a nocao de grupo melodico, onde o grupo-pergunta, numa analogia corn a

fala, apresenta uma entoacâo interrogativa, usando como segundo som o 2 ou o 7,

enquanto o grupo-resposta para dar o sentido de conclusào, de t6nica, usa o 1. Ainda sae)

trabalhados com a utilizacdo da "Serie 7 1 2", intervalos melOdicos ( 2 a maior e 3 a menor )

maiores e menores, a nocdo de tom e sernitom, de policOrdios ( dicOrdio, tricOrdio
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etc. ) que poderdo ser maiores ou menores, segundo sua 	 composicao ( relacees

intervalares ) e conclusivos ou suspensivos,	 segundo	 sua terminacao ( 7

suspensivo e 1 conclusivo ), elementos da fraseologia meleulica, como inciso, grupo, frase

e periodo e finalmente, notas melOdicas como, apojatura, nota de passagem, bordadura e

escapada. Todos esses elementos servirao como exemplo e serao constantemente

analisados nas melodias contidas no mêtodo.

A importancia da funcao tönica a reforcada pela introducao do 3° grau, considerado

por Gazzi tambim um som resolutivo, na medida em que tambem atrai dois sons

apelantes, que sao o 2° e o 4°grau. Exatamente como procedeu na "Serie 7 1 2", é sugerido

ao aluno cantar tuna escala descendente partindo do 8° grau, permanecendo por algum

tempo sustentando o 4°grau. Feito este pequeno exercicio, tiao sera dificil para ele perceber

a nitida arm* deste grau para o 3° . Surge entao a "S6rie 2 3 4", e a pauta que antes era

formada somente por uma linha, agora tera duas.

Feita uma analise dessas duas pequenas series, fica constatada a presenca de dois

semitons, urn deles ascendente e o outro descendente ( 7 1 e 4 3 ). Esses dois semitons e

suas respectivas atracties caracterizam o modo major, que agora sera estudado mais

detalhadamente a partir de uma nova sêrie que é resultante das duas estudadas

anteriormente. A "Sèrie 7 1 2 3 4" conserva e estende o assunto que diz respeito a

importancia da tOnica; analisando sua estrutura, sao trabalhados dois	 tetracOrdios

( 7 1 2 3 e 1 2 3 4 ), um dicOrdio ( 1 2 3) e o que considero mais importante, o pentacOrdio

( 7 1 2 3 4) contendo uma 5° diminuta ( 7 4 ). Como ja estamos lidando corn o resultado

das duas series estudadas ate agora, algumas mudancas Sao necessarias para melhor

compreendermos a nomenclatura proposta por Gazzi. Por exemplo, o 3°grau que era

considerado como som resolutivo, agora sera urn som resolutivo relativo, enquanto o 1°

grau, um som resolutivo absoluto. Os sons apelantes sao pensados por Gazzi a partir da 5°
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diminuta contida no pentac6rdio, acrescida do 2°grau. Forma-se portanto, sem que o aluno

saiba, urn acorde de setima da sensivel.

A sensacâo de atratividade é enriquecida pela relacdo do 5°grau corn o 1°

(dominante — tanica ). A "Set-le 7 1 2 3 4 5" é elaborada apresentando o 5°grau como urn

som apelante, pois e atraido pela tOnica, e resolutivo relativo ( assim como o 3°grau ) por

fazer parte do acorde de tOnica.

A nocao de acorde é abordada partindo da combinacão dos sons ja estudados. Gazzi

sugere urn exercicio para ser realizado simultaneamente por doffs alunos, onde urn deles

deve cantar somente o 1° grau, enquanto o outro, segue cantando ascendentemente ate

atingir o 5°grau.

aluno 1: 1 2 3 4 5

aluno 2: 1 1 1 1 1

Dessa forma, chegaremos a conclusdo de que alguns intervalos se combinam entre

1
si, outros não ( os que se combinam portanto sac):

1
3
1	 1 ). SAo extraidas tees

diferentes combinacOes corn o 1 sendo repetido Atlas vezes, restando-nos portanto os

seguintes graus, 1, 3 e 5. Essa concordância de sons organizada por ordem de altura e

sendo executada simultaneamente receberd enfim o nome de acorde de tiinica . E

importante tambern destacar que Gazzi prop& a combinacdo entre esses graus, logo,

trabalhando as inversoes. Outros acordes sdo estruturados do mesmo modo, ou seja, é

denominado a panic da nota mais grave, por exemplo, se o 7°grau ( 7 ) for a nota mais

grave, o acorde receberd o nome de setima da sensivel ou acorde de quinta diminuta

justamente por possuir o intervalo de 5° diminuta ( 7 4 ) deixando-o suspensivo, " como

sua nota fundamental que exige resolucão." ( Gazzi de SA, 1990, p. 161 ).

0 modo menor é desenvolvido no metodo com muita simplicidade atraves da

tonalidade relativa, ou seja, do pentacOrdio 6 7 1 2 3. Este Ultimo, sendo encarado como
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urn pentac6rdio de 1° grau, apresentard o 1 no lugar do 6, o 2 no lugar do 7 e assim por

diante. Feita essa substituicdo, constatamos que, para obedecer a ordem do pentathrdio

original, é necessaria uma alteraflo no 3° grau afim de conservar o semitom ja existente,

originando portanto a "Serie 1 2 —3 4 5".

0 modo maior é novamente abordado-com-a-apresentacdo da "S6rie 7 1 2 3 4 5 6" ,

onde o 6°grau é urn som apelante que encontrard sua resolucão no 5°grau, que como ja foi

visto, é um som resolutivo relativo. Da mesma forma é apresentada a "Sêrie 7 1 2 —3 4 5 —

6", que é a sèrie completa no modo menor e uma outra s6rie do modo maior, a "Serie 5 6 7

1 2 3 4", que terd importancia fundamental em questoes harmonicas, sendo a principal

delas a relacdo de dominante- arnica. SA° trabalhados ainda nessa serie, acordes de

sitima da dominante e da subdominante.

Ga7zi de SA, no momento em que insere a pauta musical ( a pauta é inserida aos

poucos, linha por linha ), ja esta pensando na leitura tradicional feita no pentagrama, com

claves, armaduras etc. Ela é introduzida de forma a que aluno entenda e perceba a altura

dos sons, as relathes intervalares, e não a simples localizack das notas numa determinada

clave.

Corn todos esses conteddos dominados, a passagem para o Stodo tradicional, ou seja, a

representacAo das notas; a utilizacdo de claves e armaduras; a indicaflo do compasso

atraves de frathes, entre outros elementos é feita sem problemas, no momento em que o

professor achar mais oportuno.



5- A APLICACAO DO METODO DE MUSICALIZACAO GAllI DE SA NA
PRATICA

DO CANTO CORAL

A pratica do Canto Coral 6, principalmente para a crianca que nunca teve um

contato mais direto e profundo corn a mitsica, um importante meio para que ela possa se

desenvolver artisticamente e, consequentemente, aprimorar cada vez mais sua

musicalidade, "envolvendo-os num comprometitnento matuo de solidariedade e

cooperacão para que os membros se tornem mais eficientes como pessoas e como

membros do grupo." ( Mathias, 1986, p.22 )

Urn dos aspectos mais complexos e importantes da mnsica e o ritmo. Este deve ser

abordado de maneira simples, objetiva e descontraida pelo professor, sempre enfatizando a

pratica musical, sem deixar que a aula, ou o ensaio do coro, fique monOtono e

desinteressante para os alunos. A prOpria pratica musical, como ja disse, e a objetividade

no trabalho sao essencialmente os principais requisitos para que se obtenha urn resultado

satisfat6rio nesta pritica. Outro problema freqiientemente encontrado por muitos

professores diz respeito a aplicacao da teoria musical; denominaciies complicadas

referentes a formulas de compasso, por exemplo, de nada adiantam, pelo contrario, sO

geram complicacao e desinteresse.

Infelizmente ainda existem professores que duvidam da capacidade de

aprendizagem da crianca, obrigando-as a "engolir" e aceitar, sem maiores

questionamentos, qualquer contend° proposto, ou seja, o aluno nao entende absolutamente

nada, sO decora. Um exemplo claro pode ser visto em alguns corais, tanto infantis quanto

adultos, no momento da aprendizagem de uma mnsica, onde Liao existe aprendizado, e sim,

pura imitacdo. Ou seja, o regente canta um determinado trecho e, simples e

21
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amadoristicamente, os cantores repetem, nào existindo, portanto, nenhum tipo de analise

da peca em questão. E muito mais interessante para o aluno saber o porqui de todas

aquelas notas na partitura, entender a relacao que existe entre a vozes e perceber todas as

intencOes musicais propostas pelo compositor ou pelo regente, do que simplesmente

decord-las e cants-las sem o menor senso critico. Essa oportunidade tern que ser dada a

qualquer aluno, seja ele uma crianca ou um adulto. Todos podem aprender mfisica sem

dificuldades. }testa portanto ao professor fazer corn que a pratica musical venha antes da

teoria, naturalmente, e que esta altima seja abordada de maneira objetiva e clara. Mas,

como fazer isso?

Gazzi de Si, logo no inicio da abordagem do ritmo, trabalha essencialmente coin a

relacao entre a unidade pesada e a leve (da mesma forma como trabalha na parte melOclica,

explorando inicialmente a relacäo entre tensâo e repouso). A relacao coin a fala e a ligacdo

que esta tern posteriormente com a prosedia musical, são elementos que podem e devem

ser usados pelo regente, pois desta forma, podera naturalmente provocar no aluno o

descompromissado e agraddvel interesse pela teoria musical (o termo teoria musical, näo

e nem precisa ser mencionado). Uma breve andlise musical de uma peca coral pode ser

feita logo apOs esta compreensão de unidade pesada e leve, isto 6, Arsis e Tesis; e a nocao

de ritmo elementar, ou inciso. Com isso, o aluno junto corn o professor, estard em plena

condicao de entender, por exemplo, onde estao os tempos "pesados" na masica (sem o use

da partitura tradicional).

Quando fazemos exercicios ritmicos com urn coro durante o processo de

aprendizagem de uma determinada masica, os cantores precisam sentir o que estdo

executando, entendendo as subdivisOes e as divisties da unidade, slim de, 6 claro, näo

esquecer que estdo fazendo miisica. A silabacão ritmica criada por Gazzi nos permite

exatamente isso, isto 6, entender o ritmo musical em toda sua dimensao, al6rn de nos
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oferecer uma excelente base teórica, feita através da prätica, rdo so para o estudo do ritmo,

prosOdia e fraseologia musical, como tamb6m para o melhor entendimento e compreensão

no metodo tradicional. Isso a comprovado, principalmente, quando executamos um trecho

musical que contenha alguma subdivisAo ou divisão ritmica, seja ela em tercos e sextos

( SMT ), ou em metades e quartos ( SMB ). A sensacdo ternaria ou binaria estard sempre

presente, de modo que o aluno sente a unidade, estando ela dividida ou nào, e tomarse

capaz de executar e entender c6lulas ritmicas com urn certo grau de complexidade, sem

dificuldades e corn precisäo ritmica.

Essa precisäo ritmica se deve em grande parte a lOgica com que a feita a silabacão,

fazendo, portanto, coin que o aluno pense em todas as divisties e subdivisOes a partir da

unidade. A regra estabelecida por Gazzi para a soma de quartos e sextos, que são

chamados de derivados, tambem 6 de grande utilidade, na medida em que o aluno ve o que

esta fazendo, facilitando assim, a sua compreensão.

i	 i	 1-
td tu ti tu	 to tu + ti tu	 tá tui tu

Da mesma forma, essas dificuldades podem ser vistas tamb6m quando trabalhamos

o aspecto melOdico. A voz e o elemento mais importante para Gazzi de Sd, e nos,

brasileiros, infelizmente não temos o saudivel Mbito de cantar. NAo se canta em casa,

enfim, nAo usamos o nosso instrumento como ele deveria ser usado. Segundo a professora

Ermelinda Paz, "em principio, podemos dizer que, nesse m6todo, a voz a urn elemento da

maior importAncia e talvez, por isso mesmo, ele nap tenha tido receptividade"( 2000, p.27

). Todos nos sabemos da falta que a prâtica do canto nos faz, principalmente quando

estamos lidando corn o processo de musicalizacio. Por6m, nAo acredito que o m6todo

tenha lido menos aceito exclusivamente por este fato.



24

Ao iniciar urn trabalho com um coro infantil, por exemplo, nos deparamos

freqiientemente com a seguinte dificuldade: a falta da ptitica do canto, tanto individual

quanto em grupo. De inicio, o trabalho que Gazzi propee ern torno dos sons resolutivos e

apelantes, a relacdo entre tensäo e repouso e a conscientizacäo dos intervalos melOdicos e

harmOnicos, desenvolvidos a partir da utilizacdo dos graus da escala, pode ser muito

aproveitado, principalmente, para familiarizar o cantor corn seu instrumento, isto 6, sua

voz. Este trabalho sendo feito atraves de jogos como os de pergunta e resposta, usando a

"Serie 7:1 2", juntamente corn a conscientizacdo da tOnica, esta sendo entendida corn um

ponto de apoio, levam o aluno a sentir todas essas sensaceies na prdtica. Tanto na "Serie 7 1

2", quanto na "Serie 2 3 4", o enfoque principal, como ja foi citado anteriormente, 6 a

TOnica; e os graus que compOem o acorde de tonica, que säo 1, 3, 5, sdo lentamente

introduzidos pelas series, portanto, o aluno passa a estudar varios contendos ao mesmo

tempo. Podemos notar tambem que ao elaborar as duas primeiras series (7 1 2 e 2 3 4),

Ga7zi ao mesmo tempo em que trabalha a importância da tOnica, desenvolve e exercita a

nocão do intervalo de um tom, de meio-tom e urn torn e meio, sendo possivel tambem

realizar um 6timo trabalho de afmacdo e ate de tecnica vocal no coro. No momento em que

e apresentada a primeira serie, a "Serie 7 1 2", e iniciada parte referente a leitura musical

atraves da pauta, e, corn relacdo a isso ele explica: " 0 papel pautado serve para a escrita it

direita, evitando que as palavras saiam da linha reta. Na mnsica, porern, a pauta serve para

fixar a altura dos sons" (Ga7zi de Si., 1990, p. 41).

A escrita musical e introduzida lentamente corn o use da pauta de uma linha,

seguindo, portanto, a mesma linha de raciocinio de antes, ou seja, Gazzi organiza seu

pensamento a partir da menor estrutura ate chegar no todo. Essa forma de trabalho e feita

justamente para facilitar o aprendizado do aluno, evitando que ele perca tempo corn

informacOes desnecesthrias para aquele determinado contend°.
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Sào demonstradas diferentes posicees na pauta, o que possibilitara posteriormente, a

leitura musical em qualquer altura, sem se preocupar corn claves e armaduras, ja que o que

interessa 6 a posicão do 1° grau, ou simplesmente 1 (tOnica), na pauta e a relacão dele com

os outros graus da escala.

No coro, o professor pode aplicar esses conceitos para fazer corn que os cantores

tenham, aos poucos, consciéncia da tonalidade da mnsica trabalhada, e iniciem o processo

de reconhecimento de intervalos melOdicos e harmOnicos, tudo isso a partir da ja conhecida

"Série 7 1 2"; deixando todas as denominacees (clave, armadura, nomes das notas,

tonalidade, modo etc.) para quando o aluno ja estiver corn todos estes conceitos

dominados.

Voltando a parte ritmica, mais especificamente na parte referente a divisdo e

subdivisâo da unidade, vemos que a maneira com que Gazzi elabora e soluciona todos os

problemas de leitura ritmica a muito simples e de facil compreensão, sempre priorizando a

vivencia e pratica musical do aluno. Acredito que nao seja necessdrio frisar aqui o papel do

professor, pois este deve estar suficientemente apto e seguro em todos os conteAdos, para

que haja naturalidade e objetividade na aprendizagem. De acordo corn a professora Rejane

Carvalho de Franca, " voce tern que saber ensinar, como transmitir isso, a maneira que

voce* vai transmitir e como voce vai transmitir. Ai, 6 	 de	 tuna	 simplicidade

maravilhosa."	 (Franca, 2001, entrevista ).

Os jogos musicais dentro deste contexto, isto 6, no trabalho corn os aspectos

melOdico e ritmico, säo da maior importfincia, pois ajudam	 a crianca no seu

desenvolvimento, estimulando e motivando-as a pratica musical. " A partir do momento

ern que a socializacão se inicia, os jogos coletivos tornam-se possiveis e Vdo ficando cada

vez mais elaborados"(Jeandot, 1993, p.62). A realizacäo de exercicios corn a silabacdo

proposta por Gazzi, pode ser feita pedindo para os alunos, corn a ajuda de um "modelo
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ritmico", que pode ser a representacäo das subdivisOes binarias e terndrias (quartos e

sextos, colocar exemplo aqui!), tentarem adivinhar qual seria o resultado da soma de

valores dessas subdivisOes. Por exemplo, somando o segundo quarto corn o terceiro quarto,

qual silabacao teremos? E corn os sextos, qual é o resultado da soma do primeiro, do

segundo e do terceiro? Corn esta simples brincadeira, e corn a regra para a soma de valores

dominada, o aluno nem percebe que esta trabalhando tuna parte complexa do ritmo

musical, entendendo, como ja foi dito, todas as relaceies, ou combinacOes existentes entre

eles sem perder tempo

corn teorizacees, "ele procura a esséncia, nao fica perdendo tempo em torno dessa

essencia, ou seja, corn coisas superfluas." (Theresia de Oliveira, 2001, entrevista).

E o repertOrio? Esse é outro problema que quase sempre todos os professores de

mnsica enfrentam na hora de trabalhar corn urn coro iniciante, ja que os integrantes na sua

grande maioria, nao possuem experiência necessaria para poder executar mirsicas corn urn

certo grau de dificuldade, por exemplo, mUsicas a mais de uma voz, texturas muito

polifemicas, dissonfincias etc. Obviamente, estas dificuldades mencionadas dependem do

coro ern questao. Na minha opinido, a utilizacao do throne para iniciar qualquer proposta

corn urn coro é muito apropriada, e se for urn canon simples e de carter harmemico,

melhor ainda, pois dessa forma o professor pode se preocupar e dar mais atencâo para

problemas de afinacdo e de interpretaflo, mostrando e explicando aos alunos como as

vozes se combinam harmonicamente, ou seja, ele é levado a compreender toda o sentido, e

toda a trama harmonica da müsica, a partir de sua prOpria vivência. Neste momento,

algumas fermatas feitas durante a mnsica, podem ajudar os alunos a compreender melhor

essa combinack entre as vozes.

Mais tarde, corn o amadurecimento do grupo, o professor pode ousar cada vez mais

nao so na escolha de repertOrio, aumentando gradativamente o nivel de dificuldade, como
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tambern na exigencia em aspectos da linguagem musical, sempre partindo da prittica,

evitando a monotonia no ensaio.

A afmacão é outro problema que enfrentamos corn freqiiencia quando estamos

trabalhando corn urn coro inexperiente. Na malaria das vezes, o aluno ainda it° tern

consciencia do som que ele prOprio produz, justamente pela falta de exercicio e do use

incorreto de sua voz. A ma educacdo vocal, outro problema freqiiente, como sabemos,

pode truer conseqiiincias desastrosas para o coro, alem de ocasionar ate, em alguns casos,

complicacOes vocals bastante graves. Por isso mesmo, o professor deve procurar fazer

esses exercicios no momento que considerar mais oportuno, exercitando seu grupo de

maneira correta, respeitando seus limites de tessitura, de idade etc. 0 use dos gratis da

escala tambem a muito nth nesse caso, pois ao iniciar o aprendizado de alguma mnsica, o

professor pode lentamente exercitar a afmacão do grupo a partir de pequenos trechos

meladicos que podem ser extraidos de mfisicas do prOprio repertario, ou atraves de uma

pequena serie, por exemplo, 1 2 3 4 5, sendo a 1 a tenica da mitsica que sera trabalhada

posteriormente. Nesse momenta, a substituicão dos graus da escala por diferentes vogais e

fonemas é de grande utilidade e importancia pois permite o aluno desenvolver o aparelho

vocal, adquirindo aos poucos, o total dominio da voz.

A articulaflo, juntamente corn o fraseado musical, sdo doffs elementos muito

importantes e que merecem todo cuidado na pratica coral. Desde o inicio, o professor deve

incentivar seus alunos a prestar aterao na mtisica, no seu fraseado, enfim, deve procurar

fazer mnsica, that o som do papel. A prOpria relacao estabelecida entre a ritmo da fala e o

ritmo musical pode ser um excelente exercicio para se desenvolver essa nocab na medida

em que podem ser perfeitamente comparadas.

Como vimos, podemos elaborar varios exercicios a partir do Meted° de

Musicalizacao Gazzi de SA; exercicios esses que podem ser da mesma forma aplicados e



desenvolvidos em outras priticas musicais, como por exemplo, no ensino de qualquer

instrumento musical. A seguir, apresento algumas formas de abordagens e exercicios a

partir da metodologia elaborada por Gazzi de Si.

5.1- ASPECTO RITMICO:

A abordagem do ritmo musical, como já disse anteriormente, deve ser feita de

forma simples e objetiva e, ao escolher uma m6sica para trabalhar corn qualquer coro, o

professor deve estar sempre atento a questoes tanto ritmicas quanto melOclicas. A misica

coral, como na maioria das vezes a composta a partir de um texto, precisa ser entendida e

cautelosamente estudada, obedecendo, portanto, a marica po6tica do texto em questdo. A

seguir, apresento alguns exercicios que podem ser feitos no trabalho coral, para que esta

no* fique cada vez mais clara e entendida para os alunos.

A unidade de movimento deve ser o primeiro elemento da mnsica a ser trabalhado.

Sempre a partir da peca estudada, o professor junto corn os alunos pode, corn base no

texto, separar caulas ritmicas, entendendo-as como ritmos elementares, ou incisos. Porem,

antes desta separacdo, devem ser feitos exercicios para a conscientizacio da unidade ("ta").

Ap6s este exercicio, que pode ser feito corn palmas, por exemplo, o professor pode seguir

para a explicacdo das metades da unidade e sugerir para os alunos uma possivel marcacdo

e silabacib para esse novo ritmo que acaba de aparecer. Tomando como modelo as batidas

do relOgio, o professor pode (se nenhum aluno acertar) estabelecer que a nova silaba sera o

"ti". A divisào ternaria deve ser da mesma forma trabalhada desde o inicio. Corn o tempo,

os quartos e os sextos da unidade sera() entendidos sem maiores dificuldades, cabendo ao

professor saber o momento mais oportuno para a apresentacao desses novos contendos.
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Corn estes exercicios o aluno inicia urn processo que o permite pensar e entender a

estrutura da peca. Neste momento, a divisAo do coro em dois ou mais grupos, ajuda na

compreensdo rid° so da unidade como tambêm dos derivados, na medida ern que todos os

alunos executam as diversas panes. Nestes exercicios o professor rid° pode esquecer do

silAncio, ou seja, da pausa musical; da mesma forma, a pausa pode ser entendida a partir de

jogos, corn as panes ritmicas distribuidas em grupos, como ja sugeri anteriormente.

Corn todos esses contendos dominados, os alunos poderAo finalmente ter um

contato mais efetivo corn a leitura e a escrita musical, ja que os elementos considerados

bisicos ja foram fixados e aprendidos por todos os alunos.

5.2- ASPECTO MELODICO:

Desde o inicio, percebemos o quanto a tonalidade é importante e decisiva para a

total compreensão da linguagem musical, especialmente na pratica coral. Como na pane

dedicada ao ritmo musical, varios exercicios podem ser elaborados a partir de contendos

apresentados no m6todo de Gaz7i de SA.. 0 primeiro a ser realizado deve enfocar alem da

tonalidade, a relacdo entre as diferentes notas que compeem a escala. 0 professor pode

utilizar desde o inicio a "Serie 7 1 2" nao so para iniciar o trabalho de percepcão da

tonalidade, como tambem, para desenvolver a nocdo de intervalos meledicas e harmOnicos,

conjuntos e disjuntos, como 2a.maior e menor e a 3a.menor. Estes exercicios devem ser

feitos a partir de trechos da masica trabalhada pelo coro.

Todos os exercicios podem e devem ser feitos com a utilizacdo dos graus da escala,

sempre enfocando a tonalidade. A divisão do coro em grupos e a elaboracdo de jogos aqui
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tambëtn a muito importante, pois permite que todos participem da atividade. Por exemplo,

o jogo de pergunta e resposta pode enfocar a relacão entre tensao e relaxamento, ou seja, os

ja vistos sons apelantes e resolutivos; a afinacâo, da mesma forma, pode e deve ser

trabalhada tamban corn o use dos graus da escala.



6- EXPERIENCIA COM C) METODO DE MUSICALIZACM) GAllI DE SA

A minha experiéncia corn o Metodo de Musicalizacão Gazzi de Sa aconteceu mais

ou menos ern 1992, quando estava cursando a 7a. serie do ensino fundamental no Centro

Educacional de NiterOi (CEN). Nesta época, tive a oportunidade de ter aulas de müsica

corn o filho de Gazzi de Sa, o professor Ennano Soares de Sa, que tambern dirigia (e

dirige ate hoje) os corais juvenil e infantil da referida instituicAo. Ao ingressar neste coro,

pude comecar a entender urn pouco mais o mètodo, pois o maestro sempre que possivel o

aplicava para resolver e explicar determinados trechos das mrisicas nos ensaios

(principalmente na parte ritmica).

A primeira oportunidade que eu tive de aplicar alguns aspectos do metodo foi muito

gratificante. Nesta época, fui convidado para formar e dirigir urn coral de uma escola

municipal em NiterOi. Logo no primeiro ensaio, comecei a trabalhar o conceito de unidade

de movimento e pedi para que os alunos marcassem com palmas um pulso qualquer; fiz

tambèrn alguns exercicios e uns jogos abordando este contendo, sempre chamando a

atencão deles para a regularidade das palmas (pulsos). Ern seguida, acrescentei as metades

e os tercos da unidade, acompanhados, a claro, da silabacäo proposta por Gazzi. Falando

assim, pode ate parecer que eu fiz tudo muito rapid°, sem permitir que os alunos pudessem

amadurecer por completo todas aquelas idéias, que para eles, eram totalmente

desconhecidas e novas. Pura impressdo. A facilidade com que os alunos entenderam esses

conteados foi ate certo ponto espantosa, digo isso porque quando mostrei para eles que as

metades e os tercos podiam se dividir em quartos e sextos, respectivamente, urn aluno, que
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näo devia ter mais de dez anos, simplesmente me disse qual era a silaba que poderia ser

empregada naquele determinado local, que era o segundo quarto da unidade bindria ("tu").

A pane melOdica em momento algum era deixada de lado. Nos ensaios sempre

procurava mostrar para os alunos a intima relacao que a melodia mantinha corn a pane

ritmica e vice-versa. 0 trabalho que desenvolvi na abordagem da melodia foi, quase por

completo, baseado nas series melOclicas que Gazzi utiliza no metodo, e, como eu ito tinha

sido contratado para musicalizar ninguem, e sim para formar urn coro, pensei: Porque não

juntar as duas coisas, ou seja, ao mesmo tempo que posso formar urn coro, posso tambem

atraves desta pritica, apresentar e explicar alguns fundamentos basicos da linguagem

musical, o que so iria facilitar, e facilitou, o aprendizado das masicas. Os ritmos eram

escritos e trabalhados no quadro negro, juntamente corn a melodia (escrita com a utilizacào

dos graus da escala), sempre fazendo cobrancas individuais corn os alunos. 0 resultado,

agora enfocando mais a pane melOdica, tambem foi muito satisfatOrio e a (mica dificuldade

que encontrei foi a falta da prdtica musical propriamente dita, melhor dizendo, os alunos

nao tinham uma boa e sOlida educack musical; o que näo foi, de forma alguma, urn

obstaculo que ndo pudesse ser vencido, pelo menos em pane. 0 problema é muito mais

abrangente do se imagina, pois envolve questeies sociais e politicas bastante complexas,

nao cabendo aqui, uma analise detalhada dessa situacào. 0 que importa realmente é que,

neste curto espaco de tempo em que trabalhei corn eles urn pouco do Metodo de

MusicalizaCao Gazzi de Se., pude despertar a musicalidade desses alunos que, infelizmente,

nao tem acesso nem ao ensino bdsico (quanto mais ao estudo da mnsica), e fazer com eles

tivessem a oportunidade de conhecer e apreciar a arte da mtisica.

Uma outra experiéncia que tive com a utilizacão das iddias de Gazzi, foi quando urn

amigo pediu para ter aulas de percepcdo musical comigo. 0 curioso a que, apesar do

metodo ser voltado para a musicalizacão, isto e, iniciack musical, e, da mesma forma,
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perfeitamente aplicado para pessoas que ja tem algum conhecimento em masica e que

desejam se aperfeicoar e se profissionalizar. Observei que esse meu amigo, quando cantava

um trecho musical, nar" tinha a precisao ritmica e melodica necessaria para a boa execucão

do mesmo, deixando inconscientemente alguns intervalos desafmados, alem de executar

celulas ritmicas sem a devida compreensão e precisao.

0 trabalho corn este aluno foi urn pouco mais dificil, pois ele ja tinha sido

musicalizado e adquirido varios vicios que acabaram prejudicando seu desempenho nas

nossas aulas, sendo assim, tive que rever pacientemente tudo que ele tinha aprendido,

desde o mais basic° conceito de ritmo, ate problemas de afinacäo e fraseado, ja que todos

esses conceitos nao estavam claros para ele. A utilizacäo das series melOdicas foi muito

conveniente e de grande importancia para a nova consciencia de tonalidade, e para a

relacab existente entre os graus da escala maior e menor, que precisava ser revista e

compreendida. A partir das series, analisamos iniuneras mirsicas, destacando, obviamente,

a tonalidade e a relacäo delas com as outras notas; tensees e relaxamentos e nocOes de

harmonia, tambem foram abordadas e discutidas no estudo das series meleglicas, na medida

em que as duas series ("Series 7 I 2 e 2 3 4") exploram a consciencia da tonalidade e os

intervalos de V menor e 2a maior e menor. Esses intervalos combinados podem ser

perfeitamente utilizados para o estudo de solfejo, tanto melOclico quanto harmenico, bem

como para o estudo de percepck musical como urn todo. Posteriormente, com o acrescimo

das outras series, o professor pode fazer novas combinacOes e aumentar o nivel e

dificuldade dos exercicios, sempre explorando e enfatizando a tonalidade da masica

trabalhada.

Outro faro que me chamou a atencão foi a leitura musical deste aluno. Ele

praticamente desconhecia a existéncia das claves de do, conhecendo portanto somente as

claves de sol e fa, e mesmo assim, ainda mostrava algumas dificuldades na leitura a
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primeira vista nessas claves. Estas dificuldades foram trabalhadas a partir do processo

desenvolvido por Gazzi para a leitura musical, e vencidas aos poucos, pois, dessa maneira,

o aluno entendeu todos os "porques" que antes eram tao dificeis de resolver. Logo depois

desta paciente revisão, a leitura musical passou a ser encarada por ele com muito mais

naturalidade e finalmente, foi entendida da maneira correta. Vale a pena ressaltar que com

o desenvolvimento deste contend°, varios outros elementos foram exercitados, como por

exemplo, a afmacäo e o fraseado musical.

Nas duas experiéncias que tive, pude, em primeiro lugar, constatar a total eficiéncia

do metodo nao so para iniciantes na mnsica, como tambem para pessoas ja musicalizadas.

Como vimos, todos os elementos da linguagem musical sac, exercitados quase que

simultaneamente, pennitindo dessa maneira, que o aluno entenda, por exemplo, ritmo,

melodia, fraseologia musical e ate harmonia como elementos insepardveis, o que facilita a

compreensdo de qualquer atividade musical.



7- CONCLUSAO

Acredito que o grande merit° da metodologia de Gazzi de Sd tenha sido aproximar

e fazer corn que aquele aluno, por exemplo, que nunca teve urn contato mais direto corn a

pratica musical, e muito menos corn uma orientacdo correta da mesma; ou aquele que, ate

por questOes sociais, rid° a estimulado a aprender, praticar e se dedicar a um instrumento,

enfim, a masica. Esta aproximacão feita atrav6s do canto e da pretica do canto coral

permite ao aluno, além de conhecer o seu pr6prio instrumento, ou seja sua voz, apreciar, e

principalmente, entender a masica. 0 que a mais fascinante no trabalho do Professor Ga77i

de Si., na minha opinido, é justamente a simplicidade e, ao mesmo tempo, racionalidade

corn que sdo apresentados, discutidos e resolvidos importantes conceitos da linguagem

musical. 0 aluno, seja ele de qualquer faixa etdria, nao é tratado como uma pessoa menos

ou mais capaz de absorver tais conceitos.

Na Escola Municipal Josë de Anchieta, localizada em Niter6i, onde participo como

regente coral de urn projeto que visa desenvolver a musicalidade de criancas, percebo o

quanto a crianca brasileira é musical. Neste projeto, como ji disse antes, a aplicacäo de

alguns conceitos discutidos por Ga77i de Sd faz corn que os alunos tenham, nab so o

simples prazer de cantar, como tambem a oportunidade de vivenciar a masica ern sua

essência, sem perder tempo corn questOes supérfluas. E foi justamente logo depois iniciar

os ensaios nesta escola, que eu percebi que podia, de alguma forma, fazer corn que aqueles

alunos crescessem e despertassem para a masica. Mais uma vez, nOo pelo fato de cantar,

mas eu queria que eles entendessem o que estavam cantando. Queria escrever a mtisica no

quadro-negro da sala de aula e o principal, queria que aquilo fosse fâcil e prazeroso para
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eles. Pensando nisso, resolvi aplicar alguns conteitdos da linguagem musical, sempre

atraves do Metodo de Musicalizacao Gazzi de Sa, iniciar urn trabalho de musicalizacao

com esses alunos, sem mencionar qualquer expressao demasiadamente teorica e buscando

sempre o prazer da atividade musical. Portanto, considero a uniao do canto coral corn a

metodologia desenvolvida por Gazzi de Sa praticamente perfeita, e totalmente adaptavel as

escolas brasileiras.

Na minim opiniao mais uma vez, penso que a preocupacao corn a educacao

fundamental deve ser constante e sempre revista, afim de melhorar, e dar cada vez mais

condicees para que o aluno possa desenvolver suas capacidades cognitivas dignamente.

Porern, a educacao musical nao pode ser renegada ao segundo piano, deixada de lado como

materia extra-curricular. Tambem, por outro lado, questoes sociais impedem que este

ensino seja desenvolvido corretamente; por exemplo, é dificil exigir de uma crianca que

nao tem o habito de ouvir mtisica, de cantar, urn pleno aproveitamento nas aulas de mitsica.

Nao preciso dizer que o use do metodo tradicional de musicalizacao, corn todos as suas

classificaceles e denominacties, e um fator que pode contribuir para o total desinteresse pela

pratica musical.

Apesar da extrema importencia, nao pretendo mais fazer nenhum comentario sobre

a complexidade do sistema educacional brasileiro, principalmente no que se refere

prâtica musical. Finalizo enfocando, mais uma vez, a importfincia e todos os beneficios que

o Metodo de Musicalizacao Gazzi de Sa pode trazer para a Educacao Musical Brasileira.
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9 — ANEXOS

Entrevista: Prof. Theresia de Oliveira.

Como conheceu Gazzi de Sr

Eu o conheci na primeira aula de mirsica, depois de ter sido decidido pela minha

familia que, entre duas possibilidades, ele tinha sido a escolhida por indicacdo de urn

amigo comum, chamado Chico Cicero. Entao, eu fui falar corn minha mäe sobre a

possibilidade de estudar masica. Foi muito engracado, pois minha mäe queria que eu fosse

fazer provas no Recife. Nessa ocasiAo, Gazzi sorriu e me perguntou se eu gostava se

masica. Eu disse: muito. Ele respondeu, entäo vamos fazer mnsica? Eu achei nada mais

convincente do que uma solucdo dessas, e as provas de Recife foram abandonadas.

Porqué estudar corn Gazzi de Sd?

- Porque ja depois dessa primeira sugestdo de fazer másica, eu fiquei decidida mesmo.

Mas ja tinha sido decidido tambêm pela minha familia, pois eu não tinha muita voz pars

decidir essas coisas...

Foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida trabalhar com o Professor Gazzi de

Sd.

3) 0 que mais chamou sua atencão nas aulas e qual foi a principal licdo dada por ele?

- A principal lino dada por ele... Acho que é uma coisa meio complexa porque é uma

licão de vida, uma lick) de compreensào. Enfim, de fascinacão pela masica, porque ele me

revela que o que eu estava fazendo a dez anos rid° era mirsica.
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4) 0 que ele pensava sobre a educacdo brasileira?

- Eu acredito que o principal, era a vontade de melhorar nossa educacdo. Ele chegou,

talvez ingenuamente, a procurar as professoras de milsica do lugar para trabalharem

juntos, numas ideias novas trazidas por ele do Rio de Janeiro, porque essas professoras

achavam que Bach era exercicio e nao masica.

SOBRE 0 METODO DE MUSICALIZAGÃO GAllI DE SA:

Na sua opinido, o que Gani pretendia corn a elaboracâo do m6todo?

- Foi uma coisa tão natural... Eu acho que eu posso to dizer o que ele pretendia, pois eu

acompanhei muitas aulas em muitos lugares. Ele procurava ver a dificuldade do aluno e

fazia a coisa mais compreensiva, mais diretamente musical, evitando muitas explicaciies

sobre compasso, claves, deixando assim, tudo mais simples. A relacão so de linhas e

espacos, ou seja, qualquer nota podia ficar ern qualquer linha ou espaco.

Acredito que, antes de tudo, foi para facilitar a crianca brasileira que não tem tradicdo,

ndo tern experiëncia musical em casa. Pouco se canta em casa, no sentido de cantar a

familia junto. Enfim, a fascinacão pela musicalidade da crianca e o desejo de facilitar sua

aproximacdo, sem complicacão.

Quais são, na sua opinião, os beneficios do mdtodo?

- Vocé parte de elementos ja conhecidos pela crianca, ou seja, ela ja conhece o ninnero,

porque mexe corn nameros desde pequena. Entdo, os mimeros tern relacdo, tern sentido

para ela, ela sabe que o um vem antes do dois etc. A ordem dentro dela de uma maneira

muito forte e muito fad!.
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Para a crianca, do, re, mi, fa, sol, la, si, nalo faz o menor sentido, no entanto corn

!rimer°, qualquer nota pode ser urn nfunero de lima escala, ndo to problema, e isso

proporciona ao aluno uma mobilidade fantastica de cantar em qualquer altura. E o use da

voz como instrumento, tambern é muito para as nossas condicOes que nao podemos

comprar tanto material. Mas a voz e o instrumento mais maravilhoso do mundo...

Agora, eu penso que principalmente, essa simplicidade e porque ele procura a

essencia, nab fica perdendo tempo em tomo dessa essencia, ou seja, corn coisas superfluas.

Sempre a masica que impulsiona o trabalho. Mtisica essa, corn urn repert6rio apropriado a

nossa fonnacao de masica brasileira, indigena, portuguesa, africana. Enfim, toda essa

mistura. Tambern, a procura inicial de trabalhar corn masica tonal, porque a maioria do

repertOrio de cancOes infantis e tonal E quando e modal, e possivel, tambem atraves do

metodo, aborda-la da mesma forma.

Voce acha que o metodo pode ser utilizado por masicos profissionais9

- A minha experiencia pessoal, foi muito curiosa. Uma vez, na casa de uma familia que

gostava muito de cantar, era tuna familia de Austriacos e eram dois casais. Urn deles era

mrisico profissional, e uma irma dele nunca tinha estudado musica. Quando eu propus de

fazermos corn nameros, ele disse, mas era isso que eu precisava sempre a minha vida toda,

e que ninguem me disse, que e muito mais simples e mais facil de entender.

Vocé acha o metodo complicado?

- Ao contrario, e muito despojado, muito simples. Por exemplo, o compasso nao a dito e

chega um pouco depois atraves do aluno, que vai procurar as tesis da frase que ele esta

cantando, e ai, ele descobre de forma natural, a partir da prOpria fala.
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5) Faca uma comparacdo entre o metodo Gazzi e a aprendizagem tradicional.

- Eu aprendi primeiro tradicionalmente e foi uma tristeza, justamente porque rtio se fazia

Eu copiava tanta coisa, eu lembro que eu copiava o acorde da s6tima da

dominante, de nona da dominante. Quer dizer, eu tinha que copiar os intervalos, eu Ito

otivia nem cantava os intervalos.

EXPERIENCIA COM 0 METODO DE MUSICALIZACAO GAllI DE SA:

Em qual instituicâo educacional voce teve oportunidade de aplicar o metodo? Como os

alunos o receberam?

- Eu tive aulas e depois, logo em seguida, entrei para a escola Antenor Navarro, fundada

por ele. Entdo Id na Paraiba ainda, como Superintendente Musical do Estado, ele convidava

criancas que tinham mais vontade de fazer masica para a escola dele, gratuitamente. Ai,

praticavamos o primeiro ensino.

A minha primeira experiencia de ensino musical em escola foi no abrigo de

menores de Jesus de Nazare, na Paraiba, indicada pelo professor Gazzi. Foi uma

experiencia muito interessante...

Os alunos receberam bem, so que eu acho que eu quis fazer mais do que deveria... Mas

receberam sem nenhum tipo de resistencia.

Voce ja enfrentou alguma dificuldade enquanto aplicava o metodo? Qual? Como

solucionou?

- Corn o metodo não, mas corn o ensino sim porque eu tinha medo das criancas... Medo de

fazer besteira. Eu aos poucos senti que era atraves da afetividade que eu iria conquistar

alguma coisa.
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Dos diversos aspectos propostos e discutidos por Gazzi no metodo, qual voce

considera o mais importante?

- Eu acho que a muito valid°, que continua valendo, 6 a passagem para a escrita

tradicional. Os matneros continuam valendo nas cifragens harmonicas, enteo, a muito bom

porque voce rid° precisa abolir as coisas e mudar tudo para outra coisa diferente. Continua

vitlido. Se for m6sica atonal, naturalmente que voce end° terit que estar liberto tambem a

mtisica tradicional Voce precisa ter dorninio consciente dos intervalos musicais, que pode

ser obtido atraves do metodo. NA° sb inicialmente corn sons conjuntos, como tambem

qualquer tipo de intervalo. Gazzi trabalhava muito assim, corn pequenos trechos da escala,

urn dicOrdio, urn trithrdio etc. Corn isso, ele is passeando, explorando, todas as

possibilidades da seqiiencia daquela escala, onde a que ficava o semitom, se era no

comeco, no meio ou no fim. Voce tinha, sempre atraves de repertOrio, o que ajudava

demais a compreender. Por exemplo, o modo Frigio, comeca corn urn semitom. Urn

exemplo 6 urn coral harmonizado por J. S. Bach. Endo, quando nos candvamos,

trabalhavamos justamente aquele trecho, para depois, cantarmos em outros modos,

naturalmente, voce ja estad mais experimentado.

Como voce analisa o ensino de masica hoje no Brasil?

- Eu tenho uma tristeza muito grande, porque quando eu ensinei, era obrigat6rio mirsica na

escola. ObrigatOrio no melhor sentido da palavra, ou seja, era natural. Hoje em dia, na

escola Pedro II, ainda a obrigat6rio, e e obrigatOrio MESMO, porque umas foram me

procurar para eu explicar umas coisas, eu procurei explicar e perguntei, voces cantam isso?
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A resposta foi, nao. Isso nab tem sentido, nab é másica. Atualmente, eu acho que ha mais

tristeza porque falta müsica na escola, entao as criancas ficam relegadas a ouvir certos

programas de televisao muito melancOlicos, que me envergonham. Acho que a crianca

merece mais respeito.

Eu me lembro que o professor Ga77i nos contou que vinha no bonde ld pela Urca,

porque o ConservatOrio Nacional de Canto Orfe011ie° era na Urca, e ele ficou como

professor de Apreciacao Musical la quando veio para o Rio. Depois passou sete anos nas

Operdrias de Jesus, onde ele desenvolveu mais o Inêtodo. Os meninos regiam, faziam

mUsica da Renascenca lendo, Orlando de Lassus, Palestrina... Quando la no bonde, ele

disse que tinha uns molequinhos eras dele fazendo uma batucada, ele disse, que beleza de

ritmo, como eles sa'o musicais!!
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Entrevista: Prof. Rejane Carvalho de Franca.(20/04/2001)

1) SOBRE GAllI DE SA:

1.1) Como o conheceu?

- Meu pai tocava piano de ouvido e estudou corn Gazzi de Sa, isso em Joao Pessoa na

Paraiba. Eu tinha seis anos, e ele era o melhor professor que se tinha em Joao Pessoa,

querido por todas, e eu fui estudar corn ele. 0 que era muito bom é que nos entendiamos a

linguagem da musica, tinhamos uma compreensâo antes de realizarmos o estudo, pois ele

analisava todas as peps, a gente aprendia corn alegria, e ele ja iniciando urn pouco essa

coisa do metodo dele nas aulas; ja tinha urn comeco das idéias que ele ja estava jogando

nas suas aulas particulares.

1.1) 0 que ele pensava sobre a educeo brasileira?

- Born, ele trabalhava muito em cima da educacdo brasileira. Todos os mnsicos que ele

tinha admiracdo e conhecia, o Villa-Lobos e outros mesicos da época (...) Ele tinha uma

compreensão e urn conhecimento que era raro em Jai) Pessoa, no panorama musical

nacional e ate mundial
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1.2) Na sua opinido, o que Gazzi pretendia corn a elaboracâo do metodo?

- Ele foi aos poucos usando esse trabalho dele, essa metodologia, ele foi criando isso na

pratica do ensino dele. Ele se ofereceu gratuitamente pan trabalhar nas escolas, no tempo

em que Villa-Lobos ja estava tentando fazer o Canto Orfe8nico, portanto, ele is fazendo

mfisica nas escolas e is trabalhando o que ele pensava ser born para o aluno, que seria

depois o metodo Gazzi de Sd, que ele foi aos poucos, elaborando e organizando. Isso na

pratica.

Todas as criancas gostavam das aulas, adoravam e aprendiam com a maior alegria e

felicidade. 0 metodo é isso, é urn coisa que voce faz uma pratica musical, e ndo uma

teoria musical. Isso que encantava a todos, esse trabalho da linguagem num todo, ritmo,

melodia, e ao mesmo tempo a fraseologia. As criancas aprendiam isso corn a maior

facilidade e satisfacdo.

1.3) Voce considera o metodo complicado? Justifique.

- Não. Eu considero facilimo, agora, voce tern que saber ensinar, como transmitir isso, a

maneira que voce vai transmitir e como voce vai transmitir. Ai, é de uma simplicidade

maravilhosa. Outra coisa, adultos principalmente, quando já tern uma formacdo anterior

com outras metodologias, eles acham complicado, porque eles já codificaram uma certo

tipo de trabalho, uma serie de vicios. Ate voce mudar isso, exige urn certo trabalho, mas é

possivel, e eu ja consegui isso. Eu ja trabalhei corn metodo em escolas pnblicas,

particulares, escolas especializadas em mtisica, no ConservatOrio Brasileiro de Milsica,

aqui mesmo na PrO-Arte, e sempre fiz o Gazzi. Agora , coin a minha experiência, eu tenho

que, em algumas situacOes, misturar algumas coisas, por exemplo, metodo Orff corn Gazzi,

etc. Isso depende como os alunos chegam; se voce tern jovens, criancas ou adultos que
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nunca tiveram uma iniacao a mnsica, é uma maravilha voce comecar corn Gazzi. Agora, se

ele ja tern vicios, ja tem uma outra fortnacao anterior corn outros metodos, flea um pouco

dificil, mas nao impossivel.

1.4) Dos diversos aspectos propostos e discutidos por Gazzi no metodo, qual voce

considera o mais importante?

- 0 mais importante que eu acho no metodo dele, a que voce faz mdsica, voce nao aprende

uma teoria da masica, voce faz masica, e, corn isso, vai codificando, vai entendendo a

linguagem.

1.5) Como voce analisa o ensino de masica no Brasil?

- Tern muita coisa boa, muitas experiencias interessantes e produtivas, e tern outras que sac)

terriveis ainda , que deixam marcas muito negativas. Interessante é que eu ja tive muitos

professores que as vezes nem conhecem o metodo, mas trabalham corn a linguagem do

Gazzi, a silabacao ritmica; sem ter nenhum conhecimento. Isso atrapaiha urn pouco...

E interessante como todos que usaram o metodo, todos os discipulos, e os que

depois trabalharam corn ele, eles sentem e constatam que e de uma simplicidade e de um

interesse fabuloso corn os alunos.(...) Dependendo do aluno e da maneira como ele chega,

voce as vezes tern que fazer algumas misturas e fazer sua prOpria maneira de trabalho. Mas

se eu quiser trabalhar a metodologia do Gazzi, eu trabalho e a receptividade é sempre

muito boa.
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1.6) Aqui ( na PrO-Arte ) a senhora trabalha com criancas?

- Aqui eu trabalho corn jovens e adultos. Eu tenho urn aluno adulto, aposentado, que foi

dificil, ele it) conseguiu codificar, aceitar o mOtodo. Mas, normalmente, os jovens que

vem pars mim, todos eles sdo iniciados corn Gazzi, e o resultado é sempre muito positivo.
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Entrevista: Prof. Ermano Soares de Si (12/04/2001)

Quando e como Gazzi de SA se interessou pela educacao musical?

- Ele quando jovem, queria ser pianista e vir para o Rio de Janeiro, fugindo do curso de

Medicina que queria obriga-lo a fazer. Ele veio, conhecer o Rio de Janeiro e o meio

musical carioca e, se eu lido me engano, chegou a ter aulas de piano com Oscar

Guanabarino. Quando o pai soube que ele não estava mais fazendo medicina, cortou a

bolsa, obrigando-o a voltar para Joao Pessoa. E em Joao Pessoa, ele se dedicou a masica;

certamente foi por al, ja que era dificil estudar piano, que ele comecou a dar aulas

particulares de mnsica, as vezes colaborava corn o governo na educacao musical. 0

interesse pela educacao musical deve ter comecado nessa 6poca.

\Tod acha que o m6todo poderia ser aplicado em Universidades? Qual seriam os

beneficios dessa utilizacao para os estudantes?

- Quando se fala em Universidade, a gente fica pensando que sao alunos adiantados, nab

sat) iniciantes. Etta°, me parece que nao a bem para universidades que o m6todo se dirige.

Ele se dirige mais para criancas, para o jovem que esta comecando a estudar mnsica...

0 metodo, 6 um nthodo de musicalizacao, que 6 urn termo que em geral, quer dizer,

ensinar os principais fundamentos da mirsica, treinar o ouvido etc.

Entao, ser aplicado na Universidade como? Depende. Se a Universidade a para alunos

iniciantes ern mirsica, acho que se aplica muito bem. Se aplica melhor do que em qualquer

outra situacao. Isto 6, aplica-se melhor em qualquer outra situacao, quando o aluno

iniciante no estudo de mirsica. E tem muito aluno formado em nalsica, que as vezes

apresenta algumas deficiencias, e, conhecendo o ntodo, essas deficiancias podem ser

sanadas Omitindo o nome, existe um professor muito famoso no Rio de Janeiro, muito
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famoso no Brasil, que diz claramente que so passou a entender ritmo, depois que conheceu

o metodo Gazzi de Sd.

Quando e em que circunstâncias Gazzi conheceu e comecou a trabalhar corn Villa-

Lobos?

- Meu pai conheceu Villa-Lobos, mais ou menos em 1934, porque ele estava implantando

em Jac) Pessoa, na Paraiba, o Canto Orfetinico. Ai, como era uma idea de Villa-Lobos,

esse foi o motivo de ele it ao Rio de Janeiro. Nessa ocasido, ele o conheceu. Villa-Lobos

ainda era o grande criador com muitas idéias na pedagogia musical, e tambêm nas

composivies dele. Por exemplo, as Bachianas n. 4, ainda não existiam, 1934, 1935, por

ai... Mas ele ride comecou a trabalhar com Villa-Lobos exatamente ai, ele comecou a

aceitar suas idéias e pratica-las na Paraiba. Trabalhar corn Villa-Lobos, aconteceu no final

dos anos quarenta. Morando no Rio de Janeiro ele se aproximou de Villa-Lobos

naturalmente, ja eram amigos, e, foi convidado por ele pars assumir a cadeira de

Apreciacão Musical no ConservatOrio Nacional de Canto Orferinico. Ai, ele comecou de

fato a trabalhar corn Villa-Lobos.

Villa-Lobos passava a maior parte do seu tempo fora do Brasil, enquanto isso, meu pai,

fazia experiéncias muito itnportantes, näo era exatamente ao lado de Villa-Lobos que ele

fazia essas experiências. Ele dava aulas de Apreciacão Musical no ConservatOrio, mas

numa escola particular chatnada Operdrias de Jesus, ele comecou a desenvolver com muita

rapidez as idéias que ele devia ter acumulado durante dec. (Ins de experiOncia pessoal

musical.

Comente a utilizaflo do Stodo no ensino musical. No Centro Educacional de Niter6i,

por exemplo.
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- Eu infelizmente estava no estrangeiro quando meu pai estava no auge de suas

experiências no ColOgio das Operarias de Jesus, em Botafogo. Eu nao fui testemunha do

trabalho direto dele corn os alunos. Deve ter sido qualquer coisa de fantastic°, e nisso eu

tive muito Azar, porque praticamente todos os alunos da escola, chegavam a um born nivel

de leitura musical em termos tradicionais, inclusive a primeira vista. Uma vez, nos

celebres centros de coordenacab das quintas-feiras do ConservatOrio Nacional de Canto

Orfeenico, na presenca da esposa de Villa-Lobos, os alunos deste coMgio foram levados

para M, para fazer algumas demonstracOes. Uma delas, muito interessante, foi que urn

compositor, nao me lembro qual, improvisou a composiflo de uma pequena peca facil, a

quatro vozes mistas, e nos tivemos a oportunidade de ver os alunos sozinhos, em poucos

minutos, poucos quase que segundos, cantarem aquela pequena peca

No Centro Educacional de Niteroi, o Stodo Gazzi de Sd, foi aplicado por Theresia e

por mim mesmo, desde 1960. Eu nao acredito que eu tenha tido a eficacia que meu pai teve

corn os alunos das Operarias de Jesus. As realidades eram muito diferentes. Se eu nao me

engano, os alunos do Maria Jos6 Imperial, eram alunos carentes, eram alunos que nao

pagavam, ou pagavam muito pouco. Provavelmente, eles estavam mais abertos a aquilo

que se oferecia a eles. 0 Centro Educacional, é urn coMgio perfeitamente normal, em que o

matodo foi usado, mas eu confesso que o meodo nao chegou a perfeicão que Gazzi de Sa

teve quando ele empregava com seus alunos.

5) Como voce analisa o ensino de milsica hoje no Brasil?

- 0 ensino de mtisica no Brasil mudou muito desde a queda do Canto OrfeOnico. Não

estou dizendo que o Canto Orferinico era ideal. Estou dizendo que deixou de ser
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obrigatOrio nas escolas o ensino de nulsica, entâo o flamer° de professores decresceu e o

niunero de alunos que despertaram para a mitsica diminulu muito.

No Centro Educacional, eu sempre tive a felicidade de ter sempre, em todas as

series, educacao musical de alguma maneira. Não so a aula normal de educacâo musical,

como tambênt, os ensaios do coral, a formacdo do coral. No tempo de Theresia como

professors, foram formados conjuntos de flautas, conjuntos corn diversos instrumentos,

usamos tambem recursos do instrumental Orff.

Agora, no Brasil, o ensino de mitsica é altamente deficiente em todos os niveis.

Felizmente ainda existem muitos e muitos brasileiros que tern enorme paixdo pela mimics

que vdo, tentando salvar nosso barco de respeito a mtisica.
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