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1 INTRODUCAO

0 violao e um dos instrumentos mais populares no Brasil. Sempre despertou o

interesse das pessoas, e muitas criancas que tiveram iniciacao no instrumento foram

estimuladas pelos pais, que, fascinados pela sua praticidade e baixo custo, adquiriram o

instrumento para os filhos, alem de contratarem urn professor particular.

Sendo as aulas de "viola° erudito" uma atividade mais distante do cotidiano e do

conhecimento das pessoas, 6 natural que o contato corn o instrumento seja feito a partir de

tuna abordagem mais acessivel e corn resultados mais imediatos, dai a formacao inicial ser

feita corn um repertOrio de canciies populares, nas quais o papel do viola° e o de acompanhar

uma melodia cantada.

Acompanhar uma melodia cantada, normalmente, se faz pelo estudo das cadencias

harmonicas basicas, em diversas tonalidades, cujo contato corn o viola° a feito diretamente

pela execucao de diferentes seqtiOncias de acordes, sem a exigencia de um previo

conhecimento das regras da harmonia funcional e corn a utilizacao de diversos "atalhos" que,

em Ultima analise, sac, dicas (ou "macetes") que visam a proporcionar urn resultado pratico em

curto espaco de tempo, para facilitar a execucao dos acompanhamentos Entretanto, a

facilidade na execucao podera exigir urn grande esforco, mesmo porque, pela pr6pria

anatomia do viola°, o instrumento apresenta dificuldades que podem inibir a vontade de

qualquer aprendiz, ainda que este aspire, somente, a tocar alguns acompanhamentos "de

ouvido".

Se o principiante deseja realmente aprender a manejar o instrumento, nao deve

assustar-se diante dos possiveis obstaculos, pois no mercado ha uma infinidade de publicacOes

que apresentam os sucessos do passado e do momento, corn as hannonizacees basicas das

cancOes que acabaram se tornando o grande veiculo de entrada dos leigos na iniciacao ao
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Muitos nuisicos profissionais atuantes tiveram sua entrada na nuisica por intermedio

desses sistemas informais. ApOs algum tempo, verificaram que apenas esses conhecimentos

née eram suficientes para a continuidade de uma carreira. Partiram, entao, para uma atividade

acad'eMica mais apurada a fim de poderem evoluir, porem a base comum sobre a qual

estruturaram seus conhecimentos foi a informal, por meio de "atalhos" e "macetes", que

pretendemos explorar neste trabalho.

Aos iniciantes do violäo, inclusive os autodidatas, dedicamos o capitulo 2. Nele,

apresentamos "dicas" sobre postura, afinacao, mao esquerda, mao direita e como estudar.

Nesse capitulo, como nao poderia deixar de ser, ja abrimos espacos e condiceles aos alunos

iniciantes no sentido de tomarem consciéncia da importância do aprimoramento das diversas

habilidades, sempre tendo em vista que o conhecimento empirico e a simples pratica do

instrumento não devem estar divorciados do estudo das tecnicas e do desenvolvimento da

percepcdo auditiva.

Em "Estrategias Didaticas", no capitulo 3, abordamos a questão do "curriculo" no

ensino da mitsica, em especial do violdo, e sua importáncia nas implicaceles do ensino-

aprendizagem. Em seguida, destacamos sete itens, que objetivam auxiliar os professores em

sua atividade docente. Estamos tambem contribuindo para a formano de material didatico, de

interesse de mrisicos em geral e, obviamente, dos violonistas de mnsica popular.
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2 ATALHOS

Este capital° é dedicado as dicas (atalhos) que o iniciante pode utilizar para acelerar

seu desenvolvimento no violao. Sao pequenos detalhes que, quando utilizados, fazem uma

notavel diferenca no momento em que se aprendem os conteados. Sao feitas, tambem,

consideracOes sobre a postura que o instrumentista deve ter em relaeao ao viola°. Muitas

posicides agraddveis sao possiveis!

Para que o aprendiz possa afinar sozinho seu viola°, apresentamos duas

possibilidades: na primeira, a necessario o auxilio de outro instrumento afinado; na segunda, o

diapasao passa a ser o ponto de referéncia.

Procuramos fazer corn que a mao esquerda realize apenas movimentos indispensaveis,

o que caracteriza uma atuacao "enxuta". Para que isso fique mais claro, citamos exemplos

praticos, como a imporffincia do fortalecimento dos quatro dedos. Ainda sobre a mao

esquerda, tecemos comentdrios sobre a troca de acordes e a realizaeao da pestana.

Em se tratando da mao direita, abordamos questities como a vantagem de se encaixar a

mao "relaxada" sobre as cordns; a utilizacao de dedos inteiros (ao dedilhar); alem disso,

ensinamos uma tecnica para se obter mais volume, entre outras.

Tambêm apresentamos estrathgias ateis aqueles que anseiam otimizar o tempo de

estudo, dando solueOes prdticas a situacties de rotina do iniciante.
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2.1 POSTURA

Nao existe uma postura perfeita para todas as pessoas utilizarem ao tocar violao, mas

tuna grande quantidade de posicOes que o violonista pode adotar para se colocar em relacão

ao instrumento. Cada pessoa se adapta melhor a certas posturas, que variam de acordo corn a

prOpria anatomia de quern manuseia o "pinho" I.

Em Segredos do Violdo, TurIbio Santos descreve algumas posturas possiveis. Segundo

ele, no "viola° popular" o instrument° pode ser apoiado na perna direita, que fica cruzada e

apeia o calcanhar perto da perna esquerda; mas tambem pode ser apoiado na perna direita,

sem cruza-la corn a esquerda, entre outras. E acrescenta • "Em todas essas posicees sua coluna

deve ficar ereta e voce deve procurar sentar-se bem apoiado e corn a cabeca erguida" 2.

Turibio tambdm fn consideracties em relacao ao "viola° classico", citando o

banquinho, companheiro da perna esquerda, alertando que se evite sempre tenseies na coluna;

diz ainda que as tradicties, popular ou classica, podem se enriquecer mutuamente. E conclui:

"A esta altura voce já percebeu que as posicOes (posturas) säo infuneras. Como escolher? A

experiencia recomenda que a mais confortdvel seja eleita. Devagar voce modelarà seu corpo

corn o instrument°. Não se precipite! 0 processo e muito lento" 3.

Concordamos corn o pensamento de Turibio Santos, pois a postura mais confortävel

deve ser pesquisada e encontrada pelo estudante. Porem, a importante que, seja qual for a

posicao, a coluna na deve ficar "torta", e que sejam evitadas tensties musculares, em geral.

I Pinho 6 um termo antigo que significa
2 SANTOS, Tun'bio. Segredos do Viola°. 2°.Pag.9.
3 Idem. Peg.1 I. OBS: 0 paréntese é nosso.
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2.2 AFINACÃO

Millar corn precisao o instrumento, bem como outras habilidades do violonista, requer

pratica e conhecimento do procedimento. A pratica se adquire corn o tempo: quanto mais se

afina, mais apurado flea o ouvido. Quanto ao procedimento, diversas estrategias podem ser

utilizadas para que o violao seja afinado. Por serem suficientes, apresentamos apenas duas:

Primeira: Use outro instrumento afinado como ponto de referencia.Toque nele as

notas MI, LA, RE, SOL, SI, MI, para que sejam afinadas, respectivamente, a sexta, a quinta, a

quarta, a terceira, a segunda e a primeira corda do violao. 0 processo é simples, basta apertar

ou afrouxar a tarracha. No primeiro caso, a corda flea mais aguda; no segundo, mais grave.

Segunda: Afrne a quinta corda na nota LA. Fac,,a isto com o auxilio de urn diapasao4,

que emite esta nota. A sexta corda estard afinada quando, presa na quinta case, prodnzir o

mesmo som que a quinta corda, solta. Da mesma forma que a sexta corda, tambdm serdo

afinadas a quarta, a terceira e a primeira corda, ou seja, prenda a corda de cima na quinta casa

e toque, solta, a corda de baixo. Para ajustar a segunda corda, toque-a solta; mas a terceira

corda deve ser fixada na quarta casa.

Ainda em relacao a afinacAo do violdo, vale o conselho de Tadeu Moura:

"Para os principiantes, a afinacao das cordas do violão requer bastante persisténcia e

sensibilidade auditiva. Isto sera conseguido ao longo do tempo, quando, enta-o, o aluno sera

capaz de fazer a distincão entre os acordes feitos corn as cordas perfeitamente afinadas, dos

acordes feitos corn as cordas desafinadas entre si" 5.

4 Pequena forqueta metalica, cuja vibracao produz urn som de altura determinada (o la 3).
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2.3 MAO ESQUERDA

A utilizacao da mao esquerda no viola() dew ser "enxuta", ou seja, funcionar sem

movimentos desnecessarios que dificultem o desempenho do estudante. Exemplifiquemos:

Deixar os dedos prOximos das cordas, viabilizando que percorram o menor

caminho possivel ate atingi-las, conseqiientemente ganhando tempo.

Prender as cordas corn a ponta dos dedos, utilizando suas articulacOes (dobras)

e conseguindo um som apurado. Quando o dedo a mal encaixado, deitado sobre as cordas,

ouvem-se notas abafadas e som "trastejado" 6. E comum o principiante, ao montar acordes,

produzir este som involuntariamente. Para eliminar esta deficiencia, faca uso da tecnica

indicada e monte novamente a posicao 7 ate que Pique "limpa", sem notas abafadas.

Quando as unhas da ma) esquerda estao grandes, a mais dificil prender as cordas da

maneira explicitada, pois as unhas tangem as cordas antes que as pontas dos dedos. Sendo

assim, aconselhamos que as unhas estej am sempre bem aparadas, a fim de nao embaracarem o

desempenho tecnico do violonista.

Ao tocar melodias, a utilizacao dos dedos 1, 2, 3 e 4 deve ser programada de

modo que, se o dedo 1 prender alguma corda na primeira casa, o mais lOgico sera a utilizacao

do dedo 2 na casa 2; do dedo 3 na casa 3; e do dedo 4 na casa 4. Assim, os quatro dedos ficam

fortalecidos e ganham agilidade. E interessante que o aprendiz utilize esta tecnica desde as

cancbes mais basicas que for dominando. Isto porque, conforme aumenta o grau de

dificuldade tecnica, tera necessariamente que fazer uso dos quatro dedos, e estes ja estarao

preparados para essa tarefa.

5 MOURA, Tadeu. Toque viol& em um toque. Ng 29
6 0 som trastejado obtido quando o dedo nao pressiona a corda suficientemente, dal ouvirmos a nota
"arranhada", "suit% ', cm timbre distorcido. Pore m, nao sera um erro se fizermos este som de propOsito, como
efeito de percussao, por exemplo.
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Entre os principiantes 6 comum a utilizacao de apenas um dedo, tocando notas

sucessivas em diversas casas. Nan indicamos esta pratica porque a Mao faz movimentos

dispensaveis, perdendo velocidade; alern de adiar o progresso dos outros dedos, como vimos

acima.

Ao executar tuna troca de acordes, o violonista pode utilizar alguns "macetes". Podem

parecer Obvios, mas 6 comum entre novatos não utiliza-los, quando concentrados em outras

exigências do estudo. Citaremos alguns:

•	 Manter o dedo no mesmo lugar (corda e casa) quando possivel.

Exemplos:

- Se o dedo 1 estiver na segunda corda/primeira casa, e ocupar a mesma posicao no acorde

seguinte, não se deve levanta-lo para, em seguida, coloca-lo no mesmo lugar.

D7
C

- Je. na modanya de Em (mi menor) para G7 (sol corn a satima), o dedo 2 e mantido na

quinta corda/segunda casa.

Entre violonistas 6 comum utilizar o termo posiciles como sinonimo de acordes, pois ao montar acordes os
dedos fazem determinadas fOrtnas (posicOes).
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•	 Nao levantar o dedo, caso seja vidvel escorrega-lo pela corda ate outra casa.

Esta prâtica e conhecida como "dedo guia" e nao s6 agiliza o encadeamento de acordes, como

tambem a realizacao de determinados trechos melOdicos.

Exemplos:

- Quando o acorde D (re maior) e seguido de A (la major), deslizamos o dedo 3 da terceira

para a segunda casa.

- Entre os acordes E (mi major) e D (re major), o "dedo guia" e o 1.

E
	

D
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•	 Utilizar a mesma "fOrma de dedos", para que a movimentacao de mais de urn

deles ocorra concomitantemente (em bloco).

Exemplos:

- Apresentamos a mudanca do acorde Mi menor para o La menor. A movimentacao dos

dedos 2 e 3 e feita como se nab existisse separacao entre eles, isto 6, agem integrados

Am
E

0 0 0 0 0 0

- Na passagem de Sol com a setima para 11)6 maior, a acao integrada 6 dos dedos 2 e 3.

G7
	

C

Ainda sobre a troca de acordes, a importante frisar que as tres dicas citadas acima

apenas auxiliam o estudo, todavia nao o substituem. 0 estudante deve praticar diversas vezes

para que ela aconteca no tempo desejado, isto e, o segundo acorde deve ser montado

imediatamente apOs o prirneiro. Corn o estudo, o tempo gasto nesta execucao vai diminuindo

ate o ponto ideal, quando a peca nao a mais interrompida na mudanca de posicOes.



10

Aprender pestana8 exige mais pratica que montar outros acordes simples, contudo

muito limitado o violonista que nao a domina, visto que este tipo de posieao a mais do que

comum, tanto na mnsica popular quanto em outras. Dito isto, nao se deve adiar por Tonga data

seu aprendizado; pelo contrario, deve-se estuda-la ate atingir boa sonoridade.

Para minimizar a dificuldade da pestana, quando possivel, utilize o dedo 2 sobre o

dedo 1, reforcando sua atuaeao. Esta observaeao a restrita a alguns acordes, como o fa menor,

por exemplo [ver anexo 5]. Quando for impossivel a ajuda do dedo 2 (se estiver prendendo

outra corda), 6 mais facil realizar pestanas quando o dedo 1 prende as cordas prOximo ao

traste da casa seguinte; neste local ha a necessidade de menos esforco Tamban

aconselhavel que se vire urn pouco o dedo 1, de modo que sua parte "lateral" toque as cordas.

Corn isto fica mais simples pressionar diversas cordas simultaneamente.

Caso haja necessidade de se fazer muito esforco corn a mao esquerda, o problema

pode ser do violao, como Turibio esclarece:

"Se o seu violdo exigir urn excesso de pressdo da mao esquerda, regule-o. As cordas

podem estar excessivamente alias no cavalete ou pode haver um erro de construed°,

ocasionando unit tensdo nas cordas" 9.

2.4 MAO DIREITA

A mao direita pode produzir urn som agradavel, gastando pouca energia. Para isso, o

violonista deve encaixar a mao "relaxada" nas cordas, aproveitando a curvatura natural dos

dedos quando a mao se encontra neste estado. Deste modo, os miisculos da mao nao sao

tensionados gratuitamente, o que dificultaria o desenvolvimento do iniciante.

8 A pestana 6 Luna tecnica em que o dedo 1 prende mais de uma corda ao mesmo tempo. Quando prende entre 2
e 4 cordas, temos a meia pestana; se prender 5 ou 6 cordas estaremos fazendo a pestana inteira. Em alguns casos,
ela a realizada corn outro dedo (que nao seja o 1), porém nao a comum em pecas pars iniciantes.
9 SANTOS, Turibio. Segredos do Violao. Pag.29
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E obvio que com a indo "relaxada" nao iremos obter som algum. Entretanto, assim

deve ser colocada sobre as cordas, de modo que s6 deve haver tensäo no momento ern que

realmente ela atuar. Seguindo o mesmo principio, no dedilhado apenas devemos tensionar os

dedos que estiverem tocando as cordas.

Ao executar dedilhados, os dedos polegar (P), indicador (I), m6dio (M) e anular (A)

devem movimentar-se inteiros, isto d, o movimento parse da articulacao metacarpo-

falangianam. Assim conseguimos mais volume corn pouco esforco. Quando se usa apenas

pane do dedo, a alavanca 6 menor, dale preciso fazer mais esforco para se conseguir a mesma

sonoridade.

Comparado corn o saxofone ou o piano, por exemplo, o viola() a considerado um

instrumento corn pouco volume. Sabendo isso, a importante que o violonista desenvolva um

toque forte pars, quando necessario, ter o recurso de extrair do seu pinho o maxim° de som

possivel, para o que indicamos o estudo corn o "violâo abafado", isto e, tocar utilizando urn

patio (flanela, por exemplo) junto ao cavalete, reduzindo parcialmente o som das cordas. Ao

perceber o pequeno volume obtido, o estudante deve imprimir mais forca a mão direita,

buscando a mesma sonoridade que o viola° produz sem estar abafado. Ap6s alguns minutes

tocando, retira-se a flanela e percebe-se facilmente que o som fica mais alto.

Para extrair um som satisfat6rio, ou pelo menos razoavel do violão, deve-se estar

atento a diversos detalhes no momento da execuedo. Urn importante ponto a ser observado 6,

ao fazer batidas ou dedilhados, tocar somente as cordas desejadas. FreqUentemente, o

aprendiz toca as seis cordas, quando apenas quatro ou cinco deveriam soar. Tal fato pode

prejudicar a sonoridade, por exemplo, devido ao acrescimo de dissonancias indesejadas ou

pela inversao do baixoll

I ° Articulacao localizada entre o metacarpo (palma da ma()) e a falange proximal (comeco do dedo). Ver anexo 2.
0 baixo do acorde e a sua nota mais grave. Inverter o baixo d mudar esta, por outra nota do acorde.
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E importante saber que a nido direita é responsdvel pelas levadas (batidas e

dedilhados), que imprimem ritmo a mnsica. E de grande valia a pesquisa constante de novas

levadas, dado que assim o violonista (e o mUsico, em geral) tern mais recursos e

possibilidades de escoiha ao tocar, ja que a levada original de uma peca pode ser alterada pelo

intërprete. Para ilustrar essa pratica, citamos urn depoimento do multiinstrumentista Hermeto

Pascoal:

"0 que caracteriza a nulsica e o ritmo (levada). Eu posso tocar Bach corn chorinho,

por exemplo12".

Ao executar dedilhados, dois tipos de toques podem ser utilizados pela mào direita: o

pincado e o apoiado. No primeiro, conhecido tamban como não-apoiado, o dedo tange apenas

a corda que ira soar; no segundo, o dedo fere uma corda e, em seguida, apOia em outra. No

toque apoiado, o P (polegar) encosta-se na corda imediatatnente abaixo, enquanto os demais

(I, M e A) sempre se apOiam na corda acima da que foi tocada.

Ainda sobre a atuacdo da indo direita, transcrevemos estas relevantes consideracaes de

Ricardo Ventura13:

"Os dedos I, M e A, devem atingir as cordas seguindo trajeteria que seja perpendicular

a estas, formando urn Angulo de ataque de 90 graus. Quanto mais aberto ou fechado for este

angulo, maior sera o nivel de ruidos produzidos pelo contato da unha corn a corda. A

angulacao diferente de 90 grans pode ser utilizada como urn recurso de variacAo de colorido,

quando a peca assim o exigir".

"0 formato e o tipo de corte das unhas influird decisivamente na producào do som.

Unhas gastas e mal aparadas constituem outro fator de ma qualidade do som. Abaixo dois

tipos de cortes aconselhaveis: -corte arredondado; 2-corte quadrado".

12 Retirado da materia sobre Hermeto na revista "Audio Mzisica Tecnologia". 134.114. OBS; 0 parentese de
explicacao 6 nosso.
13 VENTURA, Ricardo. Sinopses de apoio ao estudo do viol& Pag.16
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"Sobre a atuacao do polegar (P) as consideraciies feitas acima sao igualmente validas".

"A utilizacao do toque corn apoio na corda imediatamente inferior deve, em principio,

ser usada em ocasiees especiais. Durante os estagios iniciais aconselhamos evitar este

recurso".

A respeito das unhas da mao direita, Turibio Santos" aponta os seguintes "formatos

mais usados": meia-lua; em angulo para a direita; em angulo para a esquerda; quadradas e

pontiagudas. E conclui:

"As unhas individualizam mais ainda o ataque de cada violonista. Etas podem ser mais

ou menos flexiveis, quebradicas, rentes ao dedo ou nap, duras, moles, longas, curtas etc".

"A procura do formate, das unhas a urn dos problemas mais complexos do viola°. 0

violonista deve estabelecer a unha mais curta possivel e a partir dela trabalhar seu ataque. Se

for necessario, deixe-a crescer aos poucos, seguindo como regras: 1-Controle o tamanho das

unhas e seu formato. Diariamente. 2-Ante esse controle e todas as modificaceies. 3-Os

formatos mais usados estäo ilustrados acima".

2.5 COMO ESTUDAR

0 estudo e a dedicacao proporcionam, a cada dia, que se tenha mais "intimidade" corn

o instrumento. Isto viabiliza diversos aprimoramentos: de leitura, de escrita, da percepcao

auditiva, da capacidade de improvisar, da tacnica-violonistica etc.

14 SANTOS, Turibio. Segredos do Viola°. 134.19
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Entretanto, apenas dedicar horas ao estudo do viola() pode nao ser o suficiente para a

formacao de urn born mUsico.E importante que se saiba como aproveitar o tempo despendido

para o estudo; caso contrario, as horas mal utilizadas poderao resultar em urn aprendizado

vazio.

Pam evitar que isso aconteca, daremos sugestaes sobre o estudo do violao. Corn base

nelas, o autodidata poderd desenvolver seu prOprio roteiro de estudo:

Aprender a ler e escrever másica, apesar de ocupar tempo, nao a desperdicio.

Dominar este recurso nao nos torna "menos musicals", nem extingue nossa criatividade. 0

contato corn a leitura e escrita, pelo contrario, nos da acesso a mais informacties.

Tirar rmisicas "de ouvido" a uma excelente maneira de se desenvolver a

percepcao musical. Pode-se comecar por pequenas melodias e acompanhamentos corn poucos

acordes. Quando as masicas simples nao apresentarem mais dificuldade, procure outras mais

complexas.

Naga se contente somente em copiar padreses. Apesar da imitacao contribuir

sensivelmente para a formacao de urn instrtunentista, novos horizontes devem ser pesquisados

atraves de improvisos e exploracao livre no viola°.

"Criando pade-se vivenciar novos sentimentos, ter novas perspectivas e compreender

meihor a si mesmo e o mundo" )5.

Aprimorar a tOcnica instrumental traz beneficios ao violonista, como bem

explica Ricardo Ventura:

"Embora alguns nao pensem assim, estamos convencidos de que uma tecnica

solidamente desenvolvida é fator fundamental para a formacao de urn born mUsico. Nab

15 Retirada do livro aces na escola: o use da voz.Pdg.16.
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podemos ser bons corredores com pernas frageis e mal desenvolvidas. Esforcos Milt& devem

ser eliminados a favor da serenidade durante a execucao. Esta é a nossa forma de pensar" 16.

•	 Ao estudar uma peca, ou mesmo exercicio tecnico, estabeleca urn andamento

confortdvel, que tome possivel uma realizacâo de qualidade. Nao adianta tocar rapido e

"sujo", é mats sensate adquirir seguranca em urn pulse lento e, depois, acelerar

gradativamente,

16 VENTURA, Ricardo. Sinopses de apoio ao estudo do violdo. Pag. 15.
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3 ESTRATEGIAS DIDATICAS

Em uma aula interessante, o orientador e o orientado sentem prazer pelo objeto de

estudo. Na pratica, nem sempre isso a possivel, dado que, por diversas razdes, uma das partes

envolvidas pode perder o interesse pela materia. Por isso, a imprescindivel a construCao de

urn curriculo, que atenda aos anseios de todos aqueles envolvidos no ensino-aprendizagem

0 professor não deve ter um piano de aula fechado, mas deve buscar adaptd-lo as

expectativas singulares de cada individuo. Indo ao encontro deste pensamento, Ricardo

Ventura, em Sinopses de apoio ao estudo do viola°, escreve:

"Entendemos ser ineficaz uma formula especifica de aula para pessoas diferentes.

Como ao existem dois exatamente iguais a necessario que o metodo de ensino seja maledvel

a fim de adequar-se as caracteristicas particulares. Nao podemos compreender o mêtodo como

sendo urn grande livro que o estudante tenha de ler pagina por pagina. Ora, a preciso

diferenciar o que 6 urn livro que contenha a sistematizacão de urn tipo de conhecimento, da

maneira pela qual este saber deva ser transmitido" 17.

Conseguir isso em aulas individuais pode ser, relativamente, facia. Todavia, nas aulas

em turma, em que muitas são as opinides e vontades prOprias, a mais dificil achar um "ponto

de equilibrio", no qual haja uma convergencia de pensamentos, e rdo uma impost* do

professor. Ainda assim, consideramos importante o dialog° e a troca de informaeCies entre

professores e alunos, para que no ensino-aprendizagem o trabalho seja, de fato, produtivo.

17 Idem.
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Existem diversas situacties que o professor cria durante as aulas, corn a finalidade de

aumentar o interesse do estudante em aprender conteitdos musicais. Apresentamos neste

capitulo algumas dessas estrategias, experimentadas e vivenciadas em nossa atividade docente

e/ou discente. Atraves desse trabalho, acreditamos estar contribuindo para a formaceão de

material que possa ser consultado por professores, ern especial os iniciantes. Os itens

abordados sao os seguintes:

AVANCAR E REVISAR

FORMAS DE TRANSMITIR MOSICAS

REPERTORIO COM DIFICULDADE PROGRESSIVA

SELECAO DAS PECAS

NOTACOES MUSICAIS NAO CONVENCIONAIS

UTILIZACAO DA VOZ

ESPACO PARA A CRIACAO/IMPROVISACAO

Contudo, esses procedimentos nâo sào os unicos possiveis; outros devem ser criados e

praticados, porque acreditamos ern uma educacao viva e dinthnica, ideia corn que tambem

concorda o canadense Murray Schafer:

"Todo professor deve se permitir ensinar diferentemente ou ao menos imprimir, no

que ensina, sua personalidade" 18.

18 SCHAFER, Murray. 0 ouvido pensante. Pag.284
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3.1 AVANCAR E REVISAR

A fim de dinamizar o ensino-aprendizagem, indicamos a alternancia de dois tipos de

aula: "avancar" e "revisar". Estas estrategias podem contribuir bastante para que o aluno se

interesse pelas aulas e pelo instrumento. Ao "avancar" a feito o contato corn novos acordes,

levadas, melodias etc. Nesta hora o estudante evolui, adquire novas habilidades ou, ainda,

supera dificuldades precedentes. Ja no momento "revisar", pratica-se materia vista em aulas

anteriores, corn o fim de identificar os erros e acertos, o que leva a aperfeicoar e aprofundar a

materia antiga. De certo modo, ent2no, ao "revisar" tambem estaremos avaneando.

Alternar os dois tipos de aula a uma boa opcão, pois estimula constantemente o estudo

de diversos contelidos, o que propicia o actimulo e a reciclagem do conhecimento. "Pela

natureza espiralada da percepcao, a cada aproximacilo do mesmo fenOmeno musical ganha-se

urn novo nivel de consciéncia, que deve ser explorada e mesmo prevista pelo professor, ou

provocada, chegando a abordagem analitica do feniimeno percebido, bem como ao

aprofundamento constante das relacees nele existentes (percepeão qualitativa e quantitativa) e

a partir dele possiveis" 19.

Para maior estimulo ainda, é proveitoso que, durante as aulas, se privilegie o ensino de

mnsicas em relacao aos treinamentos "soltos" de tecnica e que sejam criados exercicios a

partir das prOprias peps. Nunca esquecer que o tecnicismo excessivo costuma afastar os

estudantes da sala de aula.

Destacamos diversas estrategias de que o mestre poderd se valer para "avanear" e

"revisar".

19 SANTOS, Regina Marcia. 1991. Pag.11
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A) AVANCAR:

Apresente ao aluno tuna peca nova, indique o que fazer para toca-la,

detalhando a atuacão das mdos, ensinando a melodia, a levada, praticando corn ele e

esclarecendo possiveis davidas. A mesma musics pode ser dificil para tins e facil para outros,

conforme o desenvolvimento no instrumento. Por este motivo, näo existe uma "formula ideal"

para se ensinar determinada peca a todas as pessoas. Conhecer a capacidade tecnica do

aprendiz em geral reduz a ditvida de como proceder 20 .

A peca nova em questão pode conter elementos tecnicos, considerados dificeis pelo

estudante em mitsicas passadas. Nesse caso, a novidade terd carater de reforco e tornara

possivel o avanco e a revisão, ao mesmo tempo.

Passe exercicios tëcnicos para a mao direita e/ou esquerda. E importante que o

estudante saiba a importância deles, caso conträrio podera imaginar que esta estudando em

van, perdendo o estimulo. Os exercicios de tecnica devem estar vinculados

(preferencialmente) a situacOes da pratica do aluno. Portanto, crie treinamentos que tenham

como base dificuldades tëcnicas encontradas por ele em mitsicas anteriores; ou que

aparecetho em pecas posteriores.

A apresentacão e leitura de uma notacâo musical 21 ate entäo desconhecida pelo

aprendiz costuma agilizar o andamento de aulas futuras: depois que se conhece e se domina a

nova linguagem, sua utilizacao passa a ser comum e pratica.
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B) REVISAR:

0 orientador ira utilizar estrategias distintas das adotadas em "avancar". Como o

material, ainda que em parte, ja foi assimilado anteriormente, deverà ser revisitado corn maior

profundidade Dentre outros possiveis, citamos dois modelos de revisão:

Ao revisar uma peca ou exercicio de tecnica, solicite uma execucalo mais

precisa: corn ritmo, volume e andamento adequados. Pode-se pedir inclusive a melhoria de

timbre, postura etc. De acordo corn a desenvoltura do estudante, selecione os itens que sera°

explorados Algumas vezes, ele nao realiza corn exito essay exigencias, dada a complexidade e

a concomitencia dos elementos musicals. Mas corn treino e persistencia, as dificuldades vao

cedendo lugar aos acertos.

Se, no primeiro moment°, o novato conheceu e leu determinada notacdo

musical, agora sera encorajado a escreve-la. Destarte, torna-se visivel o que ele ja

compreendeu ou nao; e se for o caso, saberemos o que explicar novamente.

3.2 FORMAS DE TRANSMITIR MUSICAS

Ensinar uma peca nova a iniciantes requer paciencia, dedicacdo e, por que nao diner,

gosto pelo magisterio. Cada aluno capta as informacees de um modo particular, por meio de

seu sistema de cognicao. Por esse motivo, alguns aprendem determinados conteitclos mais

rapid° que os outros.	 claro que diversos sào os fatores que influenciarao no ensino-

aprendizagem, entretanto este assunto foge aos objetivos do texto.

20 Algumas dicas de "como precede?' ski descritas no hem "FORMAS DE TRANSMITIR MUSICAS".
21 Veja alguns tipos de grafias alternativas no item "NOTACOES MUSICALS NAO CONVENCIONAIS".
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Apresentamos algumas formas possiveis de transmitir mitsicas, que setho nteis a

professores que pesquisam alternativas para enriquecer a aula:

Leitura: Atravds da leitura de cifras, levadas, tablaturas, ou qualquer tipo de

notacdo musical, apOs breve esclarecimento de como se le.

OBS: Mais detalhes relativos a este tema em "NOTACC)ES MUSICAIS NAO

CONVENCIONAIS".

"Leitura enigmatica": 0 aluno le a peca na tablatura, mas não sabe seu nome.

Neste jogo musical sua tarefa a desvendar que mitsica estd executando. Ele tern acesso as

notas (grafadas), poram não tern certeza de qual sera o ritmo adequado a elas. A austhicia de

ritmo escrito dificulta que o estudante "ganhe o jogo", muitas vezes não consegue descobrir

qual é a mitsica, apesar de se esforcar, buscando na memOria elementos que se identifiquem

corn os sons da leitura do exercicio. A despeito da dificuldade deste jogo, em alguns casos o

enigma é desvendado, o que costuma dar alegria ao iniciante.

Esta é Luna forma thdica de desenvolver a leitura e a memOria musical do aprendiz,

visto que — instigado — tenth a qualquer custo realizar a tarefa proposta. A tentativa de

resolver o desafio chega a ter mais importhncia que a prOpria soluclo do problema. Segundo

Schafer:

"Na educacào, fracassos são mais importantes que sucessos. Nada a mais triste que

uma histOria de sucessos" 22.

"Se o objetivo da arte é crescer, precisamos viver perigosamente; essa é a razdo por

que digo a meus alunos que os seus erros são mais Oteis que os seus sucessos, pois urn erro

22 SCHAFER, Murray. 0 ouvido pensante. Pag. 277
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provoca mais pensamentos e autocritica. Uma pessoa bem-sucedida, em qualquer campo, e

muitas vezes alguem que parou de crescer" 23.

Como regra da "leitura enigmática", o professor deve sempre utilizar pecas que

o aluno conheca. Isto nao ocorrendo, "vencer o jogo" sera impossivel.

0 estudante nao deverd ser desvalorizado quando nao desvendar a peca em

questho. Pelo contrario, é interessante que seja estimulado a tentar novamente em aulas

futuras, porque o exercicio é realmente dificil.

Imitacao: Aprende-se a peca por mein da imitacão: o professor toca e o aluno

observa e o imita. Esta a uma prkica comum em contextos nao-formais de ensino-

aprendizagem, como quando se aprende a tocar violao com amigos, ou ainda outros

instrumentos: "No aprendizado da flauta, inicialmente, entre os Kamayurds, os `aprendizes

estão aprendendo, se) imitando'." 24 . Como esta tecnica funciona e traz resultados imediatos,

achamos por bem utiliza-la tambem formalmente durante o ensino de violdo.

"Ouvido": Tocar uma milsica "de ouvido", apenas pela sua audicAo, pode ser

extremamente obscuro para um novato. Ciente dessa realidade, o professor, ao inves de

satin-Arlo, podera fazer use destas dicas•

De preferencia, nao solicitar que se tirem mtisicas todas as aulas, mas fazer isto

esporadicamente, alternando com outras formas de transmissao.

E mais thcil para um estudante tirar mfisicas de ouvido, quando ja souber algumas

outras, porque tera nocao concreta das regieies mais graves e agudas do instrumento.

Privilegiar pecas que o aprendiz tenha condiceies de dominar tecnicamente, desse

modo nao encontrarã entraves na execucão; apenas em converter o que ouve pan a pratica.

23 Idem. Ng. 282
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A principio, pedir que o estudante tire melodias que o professor tocara sem que ele

veja. Se necessario, dividir a peca em pequenas secties, que sett) executadas quantas vezes o

aprendiz precisar ouvir. Ele evolui a cada mdsica, corn o tempo tocar de ouvido uma sucessao

de notas deixa de ser tão penoso.

Quando o aluno ja dominar diversos acompanhamentos, estando familiarizado corn o

som de alguns acordes, estara apto a tirar de ouvido a harmonia de uma peca que contenha

acordes conhecidos e, em breve, tambem desconhecidos.

"A educacao deve concentrar-se no desenvolvimento de experiencias sensoriais Em

termos simples: s6 aprendemos fazendo" 25.

--#Utilizacdo de gravacOes: Atravès de uma gravacdo (em CD, K7,...), a peca

apresentada ao estudante. ApOs o primeiro contato, podera ser Lida, imitada ou "tirada de

ouvido" pelo aprendiz. Assim, o use de gravacOes nao sera exatamente uma "forma de

transmissao", mas urn auxilio, que estard sempre unido a uma das formas citadas.

OBS: 0 orientador poderd ainda aproveitar a gravacalo para discutir elementos

musicals, mas que ;Cab sejam necessariamente "tecnica violonistica", tais como a identificaflo

da instrumentacdo utilizada e as diferencas das funcees do violdo, seja simplesmente em

relacdo a voz (na aula), seja ainda em relacdo a outros instrumentos (na gravacão) 26.

24 SANTOS, Regina Marcia. 1991. Pag.7.
25 Mfisica na escola: o use da voz. Pag.18.
26lsto, no caso de uma aula com vozhiolao e gravaeao corn outros instrumentos; o que nao 8 obrigatOrio.
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3.3 REPERTORIO COM DIFICULDADE PROGRESSIVA

Quanto mais o aluno treina e se dedica ao instrtunento, mais rapido e seu

desenvolvimento. Assim como no aprendizado de outros instrumentos musicais rid° se

aprende violdo apenas lendo teorias ou observando alguem tocar, geralmente se aprende na

pratica, tocando de fato.

Sabendo-se que o contato intenso corn o instrument° 6 fundamental para acelerar o

processo da aprendizagem, cabe ao professor buscar ferramentas que motivem o aluno a ter

este estreito contato. Dal a imporfancia de um reperterio corn grau de dificuldade progressiva.

Ao conseguir executar uma peca, o aluno se sente capaz e percebe que evoluiu, deu urn passo

significativo. Corn isso e motivado a continuar, eliminando suas limitacties e aumentando

suas possibilidades tecnicas, ja que testemunhou seu prOprio progresso.

Isso rid° significa que o ensino-aprendizagem estard isento de dificuldades, muito

menos que /id° aparecerão "pedras no caminho". Os problemas irao surgir, mas como o

repertOrio vai se tornando gradualmente mais complex°, o estudante vai se adaptando aos

poucos e superando, corn isso, as pequenas dificuldades corn as guars se defronta.

Nao obstante, esta estrategia pode ser modificada, sobretudo quando 6 esta a vontade

do aprendiz Certas vezes, os alunos gostam tanto de determinada mUsica, que, mesmo

sabendo de sua complexidade tecnica, decidem estuda-la. Podem fazer isso corn tamanha

dedicacão, que o resultando e urn avarice surpreendente. Essa situacâ'o nos remete a reflexao

de como o fator "afetividade", tambem explorado por Shinichi Suzuki (no violino), influencia

na aprendizagem:

"A figura matema, por seu forte lace afetivo e constante presenca ao lade da crianca,

orientada a se engajar no processo de aprendizagem do instrtunento, antes mesmo de a crimp
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faze-lo, servindo de elemento estimulador e orientador de aprendizagem dos pequeninos em

casa" 27.

3.4 SELECAO DAS PEAS

Quando a peca escolhida é do conhecimento e gosto do aluno, ha uma natural

motivacao para que seja estudada corn dedicacão. 0 aprendiz sabe que nao partird do zero,

pois ja conhecera, pelo menos, a melodia e o seu ganero. Podera ter conhecimento da

instrumentacao utilizada e ate mesmo da harmonia. Dessa maneira, a etapa de assimilacão de

uma nova mnsica sera eliminada.

Proporcionar o conhecimento de novas mtisicas tatnbem a funcao do professor, uma

vez que deve procurar sempre ampliar o universo cultural de seus alunos. Pode fazer isso

recorrendo a pecas que, de alguma forma, sejam interessantes para eles. Para a realizacão

desse trabalho, existem algumas estrategias, das quais citamos tres:

Primeira: Pensando em "gerteros musicais", e bastante razodvel privilegiar aqueles

que sejam do gosto do aprendiz. Se gostar de rock, apresente a ele uma musics diferente, que

seja deste género. Nao sera dificil gostar e estudar corn afinco.

Caso o garter° seja uma novidade aprovada pelo novato, teremos uma shim&

propicia para o aprendizado. 0 novo contend° despertard a curiosidade daquele que deverd

ampliar setts conhecimentos por inter-media de um estudo dirigido.

Todavia, quando a proposta e desenvolver atividades por meio de um genera musical

nao apreciado pelo estudante, devemos cuidar para que nao fique desestimulado. Neste caso,

27 SANTOS, Regina Marcia. 1994. Pag.61.
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buscaremos outros fatores de motivacdo. 0 mestre deve avaliar se deve trabalhar tal

Dal a importancia de conhecer as necessidades e anseios dos alunos.

Segunda: Abordar uma peca desconhecida de urn "artista querido" pelo estudante

podera facilitar a absorcno do contend°, porque gostar do int&prete é o primeiro passo para a

aceitacno do objeto de estudo. Espera-se, entdo, um born aproveitamento nessa °casino.

Terceira: Outra estrategia eficaz é depreender da peca "situacties tecnicas" nas quaffs

possa haver urn rendimento proveitoso. Por exemplo, utilizar levadas ou acordes que id

tenham sido explorados anteriormente, corn a finalidade de amenizar a quantidade de material

novo, simplificando o estudo. Tambern é possivel empregar utilmente novas tecnicas, visando

a desafiar o principiante. Neste momento, o incentivo do mestre tern bastante relevancia, pois

ele e um importante ponto de referencia. Ainda sobre isso, o professor Ricardo Ventura

sugere:

"E importante a criacdo de uma atmosfera favordvel no sentido de possibilitar ao aluno

a nocdo do que ele pode e deve fazer, como tambem o que n'no deve executar enquanto ainda

nao tiver condicties para tal" 28.

Ao considerar uma trinsica "feia" ou "chata", o aluno provavelmente ira sentir-se

desmotivado, dado que treinar sem prazer certamente dificultard o aprendizado do contend°

musical. Por isso, e de grande valia a pesquisa de müsicas estimadas pelos estudantes.

28 VENTURA, Ricardo. Sinopses de apoio ao estudo do violcio. P5g.15
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3.5 NOTACOES MUSICAIS NAO CONVENCIONAIS

Ter dominio de notacties musicais alternativas a muito importante, pois em caso de

duvida pode-se lancar mao das grafias, que funcionarao como urn auxilio rapid() a sua

memOria.

Para que a notacão seja urn "atalho" na aprendizagem, deve ser entendida facilmente.

A esse respeito, Schafer afirma: "A notacäo convencional é urn cOdigo extremamente

complicado, e para domina-lo säo necessarios anos de treinamento. E enquanto ndo se

consegue domind-la a impossivel sentir seguranca. (...) 0 ideal, o que precisamos, é de uma

notacdo que possa ser aprendida em dez minutos, apOs os quais, a milsica volte a seu estado

original — como som" 29.

Sera° abordados tres tipos de escrita diferentes da tradicional partitura, que säo

praticas, exigem menos conhecimento teOrico e viabilizam um estudo com resultados mais

imediatos. Alem dessas, ha outras escritas alternativas, que podem ser pesquisadas e,

inclusive, criadas pelos rmisicos.

Adotaremos neste trabalho as seguintes:

A tablatura;

As cifras;

E as levadas.

29 SCHAFER, Murray. 0 ouvido pensante. Pag.307.
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A) TABLATURA:

A tablatura para viotao3° consiste de seis linhas horizontais, que representam as seis

cordas do violao. Existem thias maneiras de ler estas linhas:

Primeira: A primeira linha, de baixo para cima, representa a sexta corda. A segunda

linha sera a quinta corda e assim por diante. Neste caso, como na partitura, as notas mais

agudas situam-se acima das mais graves.

Segunda: Consideramos a primeira linha, de baixo para cima, como sendo a primeira

corda. A imediatamente acima sera a segunda corda, e assim sucessivamente. Diferente da

proposta anterior de leitura/escrita, aqui existe uma relacao direta corn o violao, onde as

cordas mais graves ficam acima das agudas. Este sera o nosso modelo para a leitura de

tablatura. [ver anexo 4]

Sobre as linhas colocamos nfuneros, que representam as casas do viola°. 0 nfunero

zero significa que a corda sera tocada solta; o namero urn, que a corda sera presa na primeira

casa; o nfunero dois indica que fixaremos a corda na terceira casa etc.

A tablatura representa de maneira objetiva uma sucessão de notas musicais. Mas

tambem a possivel usa-la para escrever acordes. Esses dois casos aparecem no anexo 4, onde

explicitamos esta escrita rdo convencional, por meio de dois acordes (1° grafico do anexo 4) e

a melodia de "Parabens pra voce" (2° grafico).
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B) CIFRAS:

Para representar os acordes montados pela mao esquerda, utilizamos principalmente a

cifra, sistema que possibilita que os acordes sejam feitos a partir da observacao de graficos.

(07 OAS CO33AS)

(NOVI OAS COROAS)

TRASIES

Os graficos acima representam o braco do viola°. Os nUmeros sobrepostos3 ' a esses

desenhos representam os dedos da mao esquerda. Portanto, fazer acordes lendo cifras e

simples e imediato.

Nab ha ainda uma padronizacao mundial das cifras, razao pela qual encontramos, em

diferentes publicacOes, urn mesmo acorde anotado de diversas maneiras. Todavia, nao iremos

nos aprofundar nesta questao, apresentaremos apenas alguns os simbolos basicos para o

entendimento:

• A=La maior (ou somente La) D=Re

• B=Si maior (ou apenas Si) E=Mi m=menor

• C=DO maior(ou Do) F=Fa 9=com a nona

• # = sustenido G=Sol °=diminuto

• b= bemol 7 = acorde corn a setima

Exemplos:

F#m7= Fa sustenido menor corn a setima

Gbh Sol maior bemol

C°=-- Do diminuto

3° Como a tablatura tambëm 8 utilizada no estudo de outros instrutnentos de corda, pode nAo ter seis linhas. Por
exemplo, para a escrita do baixo de qualm cordas havers somente quatro linhas.
31 der paginas 7, 8 e 9.

3
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C) LEVADAS:

No caso das batidas, estao definidas a utilizacao dos dedos da mao direita e a direcao

dos toques, enquanto, nos dedilhados, escrevemos apenas os dedos, na seqiiencia em que hat)

atuar. Isto porque, ao dedilhar, ja a convencionado que o P (polegar) toca para baixo;

enquanto o I (indicador), o M (medio), e o A (anular) tocam para cima. Quanto ao tipo de

toque, pincado ou apoiado, achamos por bem deixar que o intérprete escolha.

Como este trabalho monografico a voltado para "iniciantes", o ritmo da batida e do

dedilhado nao a escrito. Isto por consideramos mail simples que sejam ensinados por

imitacao. Nao se trata de "bank" a tradicional partitura, mas ela so é apresentada ao estudante

que ja se desenvolveu no instrumento através de outros sistemas de escrita menos complexos.

Portanto, a partitura nao é utilizada como auxilio aos iniciantes, e sim aos ja iniciados.

As levadas sao grafadas conforme a ilustracao abaixo:

Batidas:

t (toque para cima, ou seja, da 1 a pan a 6a corda).

4. (toque para baixo, da 6 a para a 1 a corda).

Exemplos:

I. 13 4' It a It

2. P414 It It II.

Dedilhados:

Exemplos:

PIMA

PIMIAIMI



31

3. PIMI
A

[OBS: Quando os dedos aparecem alinhados verticalmente, tocam as cordas ao
mesmo tempo, coma ocorre no exemplo 3.].

3.6 UTILIZACAO DA VOZ

Segundo nossa perspectiva, ensinar viola() ndo é apenas passar conhecimentos de

tdcnica violonistica, mas é formar urn mitsico ecittico atravós do instrumento. Dal a

valorizacão da leitura de diversos tipos de notacdes musicais; do incentivo ao refinamento da

percepcdo auditiva (quando se pede que o aluno tire másicas "de ouvido", par exemplo), entre

outras habilidades.

Utilizar a voz a mais urn elemento a ser explorado durante as aulas de viola°. E claro

que ndo visamos a urn estudo aprofundado de canto, entretanto quando o estudante tern a

oportunidade de cantar, estard sendo exposto a experiéncias musicais ndo vivenciadas por

quern somente toca o instrumento.

Nem sempre os iniciantes cantam corretamente, entretanto devem ser encorajados a

um aperfeicoamento. "Acreditamos que todas as pessoas que nao possuem problemas fisicos

de audicd'o podem cantar afinadas. Existem, tambem, problemas psicolOgicos frente ao ato de

cantar, falta de estimulo, ironias de amigos e parentes que comparam pessoas de uma mesma

familia, crenca no"DOM" - que corn certeza existe 	 mas a educacão do ouvido e o

desenvolvimento da percepyäo musical sao possiveis"32.

32 Retirado do Iivro CANTO uma expressào, de Monica Marsola e Tutti Bab. Pag.48.



32

Quando se canta uma melodia, o corpo funciona como caixa de ressonancia e

amplifica o som33 . Sentir esta sensacao fisica, do corpo como instrumento, torna bastante

concreto o entendimento das alturas das notas musicais, porque os graves, mèdios e agudos

sao realizados e percebidos pelo estudante, que sentiu "na pale" esta ocorrancia.

Quando um aluno se esforca para cantar adequadamente determinada melodia, estara

desenvolvendo sua tacnica vocal; mas ira também apurar seu ouvido, que devera identificar se

o canto foi afinado ou nao. Por extensao, conforme vai cantando mais afinado, a de se esperar

que seu ouvido fique mais sensivel, que ale afine melhor o viola° e que isso ajude na hora de

tirar "de ouvido" alguma peca. Para ratificar essa estreita relacao entre voz e ouvido, citamos

uma frase: "E o ouvido que orienta a voz na sua emissao" 34

Na masica popular, em geral o viola° tern a funcao de acompanhar uma melodia

cantada, neste contexto a utilizado como instrumento hartnanico. Estee mais um motivo pelo

qual destacamos a importancia do use da voz, cantada, durante o ensino de viola°. Tocar e

cantar a miisica é estabelecer contato, simulfaneo, entre melodia e harmonia

(acompanhamento).

Nao e ram que o aprendiz tenha dificuldade em cantar e tocar, ao mesmo tempo. Isso

ocorre pela falta de pratica em dividir a atencao a ritmos diferentes, realizados pelas maos

esquerda e direita, al6m da prepria voz. Corn o treino, ha um amadurecimento do senso

ritmico e aquilo que somente era possivel realizar de forma fragmentada, pode ser executado

concomitanternente e corn axito.

Sabendo-se cantar a peca, pode-se estabelecer uma relacão entre a letra e o timbre que

o violao devera produzir. Por exemplo, caso a letra seja romantica, o aluno podera pesquisar

Maiores detallies sobre "o aparelho ressonador" em CANTO uma expresseio, de Monica Marsola e Tutti Bae.
PAginas 16 e 17. Veja uma ilustrac,Ao retirada deste livro (pagina 18) no anexo 6.
34 Retirada do livro Müsica na escola: a use da voz. Pag.39
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uma sonoridade "dace; ja se a tematica for agressiva, a busca sera por urn timbre mais

"dspero".

A voz tambem pode ser empregada para a memorizacao de "levadas". Como optamos,

a principio, por nao escrever a duracao exata dos ritmos de acompanhamento, estes devem ser

assimilados pelos alunos. Neste caso, a auséncia do auxilio da escrita é compensada quando

pedimos que o estudante cante o ritmo, bata palmas e, finalmente, toque a levada nas cordas

do viola°. Uma estratégia semelhante a esta é observada na Africa: "Nketia constata o use de

recursos da linguagem verbal e impressOes tateis, sinestesicas na aprendizagem de ritmos na

Africa. Usam-se palavras ritmicas, sem sentido, cantadas, imitando ritmos de tambor;

sentencas apropriadas que exprimam o mesmo ritmo tambem sao encontradas" 35.

3.7 ESPACO PARA A CRIACAO/IMPROVISACAO

Quando criamos uma musics, ou mesmo quando improvisamos livremente, no violao

ou em outros instrumentos, desenvolvemos a criatividade, a técnica-instrumental, dentre

outras habilidades Tamanha é a importancia da criacao na formacao do =isle°, pie ha

algumas decadas, educadores musicais de diversas partes do mundo tern se preocupado corn

esta questao, comp percebemos neste relato de Murray Schafer:

"Durante esta decada, a profissao de educador tern me revelado maior sintonia para

mudancas. No inicio, havia apenas pequenas centeihas de energia: os primeiros trabalhos de

Peter Maxwell Davies, John Paynter e George Self na Inglaterra, os do Projeto Manhattanville

35 SANTOS, Regina Marcia. 1991. Pag.9.
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nos Estados Unidos, sent nos esquecermos de todos os trabalhos anOnimos originais,

produzidos em toda parte. Hoje temos uma considerdvel iluminacao, de modo que algumas

cintilaceies transpuseram mesmo as instituiceies educacionais, e ha agora algumas escolas de

treinamento, onde estäo sendo usados metodos mais novas. Todas as pessoas mencionadas

possuem alga em comum: experimentaram colocar o fazer musical criativo no centro dos

curriculos" 36.

NAo é par acaso essa valorizacAo da criacão/improvisacao, vista que contribuem

inclusive para um "mapeamento" do estudante, coma ilustra Gainza: "A improvisacâo

conduz, par seu valor de projecao, a um conhecimento mais profundo do aluno, o que permite

avaliar e, eventualmente, desenvolver distintas habilidades • sua imagine°, sua inteligéncia,

sua sensibilidade, sua destreza motriz, sua capacidade de estrutureo, seu nivel cultural, suas

caracteristicas psicolOgicas e sociais, etc" 37.

Alêm do mais, o improviso possibilita a imiteo do material sonoro assimilado do

"mundo externo"; e tambem que se descubra formas inusitadas de fazer som: "A

improvise°, comp jogo integrador, permite ao mdsico, de acordo corn as circunstâncias, por

uma parte, imitar, reproduzir, interpreter (seguir, obedecer, adaptar-se a urn modelo) e, por

outra, inventar, explorar, criar (dirigir, produzir modelos ele mesmo)" 38.

Destacadas estas citacOes, apresentamos algumas sugestOes de atividades envolvendo

criacao, experimentacao e improviso, no ensino do viordo:

•	 Depois de ensinar determinada levada em uma peca, proponha que outros

dedilhados e/ou batidas — ja conhecidos — sejam experimentados para substituir a (levada)

anterior. Discuta corn o aluno os resultados das substituicees.

36 SCHAFER, Murray. 0 ouvido pensante. Ptig.278. OBS: o grifo e nosso.
37 GAINZA, Violeta Hemsy de. 1983. Pag.25.
38 Idem ao anterior. Pag.13,
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Aproveitar uma mitsica que o estudante ja saiba tocar. Peca que crie uma nova

levada, diferente daquelas que domina, mas que "sirva" (nao descaracterize a peca).

Incentive que imIsicas anteriormente estudadas sejam repensadas. Diversos

timbres podem ser pesquisados, ate que se encontrem os preferidos. Da mesma forma, a

intensidade pode ser alterada, buscando-se novos "climas", ineditos ate entdo.

Exercicios tecnicos tambem podem ser foco de alteraceles. Recomende que o

prOprio aluno invente treinamentos, que sejam variacees de outros conhecidos, corn o objetivo

de superar dificuldades de execucdo instrumental.

0 improviso meledico pode ser praticado corn notas selecionadas, ou

totalmente livre. A base harmonica (se existir) a estabelecida pelo professor, ou criada pelo

iniciante.

A partir de urn terra, solicite que seja criada uma mdsica, corn melodia e

acompanhamento.De preferencia a urn assunto de interesse do novato.
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4 CONCLUSÂO

Acreditamos que o presente trabalho contribui para uma ampliacâo das possibilidades

de ensino-aprendizagem do violâo popular, evidentemente sem menosprezar o valor do estudo

do violâo erudito.

Na verdade, o que pretendemos é imbuir o iniciante da consciéncia de que s6 haverd

um real desenvolvimento tecnico do violonista se este tiver como meta que o aprendizado

deve sempre estar em consonância corn a sua disponibilidade de se explorar ern face do que é

possivel criar e produzir. Mas que não se fixe so no aspecto da criacão: é importante, tambem,

que a capacidade de cada urn e o genio inspirador do individuo se associem a pesquisa e ao

estudo, seja na busca de leituras de enriquecimento na area da mtisica, seja também na

constante preocupacao de se apurar a capacidade auditiva, para o que nenhum esforco sera

totalmente em väo.

Ainda ha mais urn fator de relevo que deve ser lembrado ao final desta monografia:

quando o estudante se aprimora no estudo do violdo, se realmente o faz corn dedicacäo,

desenvolve outras habilidades como ser humano, como tambOm abre novas perspectivas de se

entender melhor como pessoa, alem de que melhor compreende a realidade que o envolve.

Ern outras palavras, o ensino-aprendizagem proposto neste trabalho se preocupa em

nao arrastar o estudante a urn so foco: nem prendé-lo na seducâo do conhecimento empiric° e

dos vOos da genialidade individual, nem isola-lo no excessivo tecnicismo, mas o que aqui se

pretendeu foi ensina-lo a associar todos esses aspectos, numa sintese a partir tambem do que o

mundo moderno tern a oferecer corn toda a sua multiplicidade Pensamos em buscar uma

comunhâo corn o trabalho holistico. Afinal, Wait) somos seres isolados no mundo; no universo,

todos os sons de alguma forma est.:A° ligados. E e preciso aprender a buscar isso. Que o diga o

grande Hermeto.
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ANEXO 1
TABELA DE TERMOS UTILIZADOS NESTA MONOGRAFIA

Entre os mesicos violonistas, como em qualquer outra area da atividade musical,
existem jargiies, termos muito especificos, que muitas vezes tornam o entendimento dos
textos inacessivel aos nao iniciados. Como esta monografia descreve uma proposta de ensino
de violab, Waco se pode fugir a tarefa de defmir os jargees mais freqiientes com o propesito de
facilitar o entendimento, principalmente o dos lido violonistas.

ATALHO Dica corn vistas a um aprendizado mais rapid°.

BATIDA AO° executada pela mao direita, em que os dedos tocam varias
cordas ao mesmo tempo, produzindo urn padrão ritmico qualquer.

CAVALETE
Parte do violao, localizada no corpo (caixa de ressonancia), onde
ficam apoiadas as cordas

DEDOS 1, 2, 3 E 4.
Sao, respectivamente, os dedos: indicador, made), anular e minimo
da mao esquerda.

DEDOS P, I, M, A. Sao, respectivamente, o polegar, indicador, medic, e anular da mao
direita.

CIFRA
Notacdo musical utilizada para escrever harmonias (acordes de
acompanhamento). A cifragem a bastante utilizada por violonistas
e tecladistas de mesica popular.

DEDILHADO
Tipo de levada executada pela mao direita, em que os dedos tocam,
normalmente, uma corda de cada vez. Dedilhar urn acorde a o
mesmo que harpejar o mesmo.

DIGITACAO
Modo de dispor os dedos sobre as cordas Por exemplo, a digitacalo
1, 2, 3,4 e diferente da 2, 4, 3,1 (ink) esquerda); ou ainda, P, I,M, A
difere da digitacão P, A,M, I (Mao direita).

LEVADA PadrAo ritmico de acompanhamento realizado pela ludo direita.

NOTACAO MUSICAL Forma de se grafar mesica. A partitura, a cifra, e a tablatura sao tees
notacOes musicais distintas.

TABLATURA

Escrita musical especifica para instrumentos de cordas dedilhadas.
E um grafico onde as linhas horizontais representam as cordas do
instrumento e os nemeros sobre as linhas sao as casas onde se deve
tocar.

TRASTES
Barras metalicas localizadas no braco do viotao. Dividem o bravo
do instrumento em semitons e tambem sao encontradas na guitarra,
no baixo eletrico, no cavaquinho e no bandolim.

PECA Composicao musical especifica para o instrumento.

HARMONIA
Ciência que estuda a formacdo e o encadeamento dos acordes.
Tocar	 a	 harmonia	 de	 uma	 masica	 significa	 fazer	 o	 seu
acompanhamento com uma sucessao de acordes.

MELODIA Sucessào de notas com sentido musical

RITMO Ha varias definicties para ritmo. Pode significar urn ganero musical
ou a duracão de uma pausa ou de um som / ruido.

GENERO MUSICAL

E a reuniao de determinadas caracteristicas musicais (meledicas,
ritmicas,...) que forma urn determinado género musical. 0 samba e
o reggae, como exemplo, sao diferentes generos musicais por
apresentarem urn conjunto de particularidades que os diferenciam.



ANEXO 2

A articulacäo metacarpo-falangiana localiza-se entre o metacarpo (palma da mao) e a falange

proximal (comeco do dedo), como ilustra a figura:
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caixa de
ressonancia

ANEXO 3

Principals partes do violao
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ANEXO 5

As setas nestes gralicos representam as pestanas:
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