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para urna escuta consciente em sala de aula
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Bernadete Zagonel'

Introdu~ao

A impOrlancia da pnitica da audi~ao por cstudantcs dc musica c inconlesuiveJ.
Epreciso nao s6 ollvir lTIuilo. mas de mancira atenla e consciente, pais s6 assim se
chega acomprcensao cia musica. Nos cursos de musica cxislcm disciplinas de amili
se, ondc obras dc divcrsas cpocas sao cSludadas com maior profundidade, apoiando
se scmpre na partilura. No cnlalllo, pouco sc lrabalha no scnlido de se desenvolver a
aprecia\,ao somcnlc pcla audi~ao, dcsvinculada do IcxlO escrilo, sendo que em nos
sas vidas, a grande maioria c1as vczcs que ouvimos alguma musica, 0 fazemos sem

parlitura. Como bcm sc cxprcssa Dclalandc', "'a amilise musical sempre foi uma
amilisc dc parliluras. Isso cxdui lodo 1II11 aspeclo da musica cnquanto atividade, que
tent ligavllo dircta com a pcdagogia. Antes de scrCl11 ohras, antes de serem objctos
gravados que se podc cscular CI11 disco, a musica cuma atividadc musical." E mais:
ao sc trabalhar com crian<fas Oll com qualqucr Icigo Oll iniciantc do eSlucio de musica
que naa conhc<.(a ainda os c6digos de cscrita, diricilmcntc se uliliza uma parlitura

para a apreciac;ao de ohras, 0 que nao deve impedir que a pratica da cscuta aconte~a.

Ecvidcnlc quc uma aprccia\,ao scm partilura nao permitc quc scjam obscrvados os
delalhes que a parlilUra conrere. Porem, hi.l. uma gama el10nne de elementos que

podcm ser perccbidos c lrabalhados apcnas por mcio da cscula, como por cxemplo,
a identifica~ao dc inslrumcnlos c de timbrcs divcrs,lS, 0 conhecimenlo da forma, da
estrulUra e dos lcmas, a divisao cm paries, 0 rcconhecimcnlO de contrastes, repeti
c;6es, varia~oes, lensues, 0 relacionamenlo geml das id6ias musicais entrc si. Alcotar

para cstes elementos e descobri-Ios, somentc por Illcio cia audic;ao, ira certamenlC
auxiliar 00 descnvolvimcnto auditivo e musical do indivfduo, Icvando-o a pcrceber

a musica no seu lodo, c ao conhccimento dc seus componenles basicos.

Profcssora Tilular da Universidade Federal do Parana. Pesquisadora do CNPq. Doutora em
Mlisica pela Univcrsidade de Paris IV - Sorbonne.

2 DELALANDE, Fran~ois, La IIlw;iql/e est lUI jeull'ell!al1l, p.21.
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Observa-se que os professores quase nao adolam obras conlcmporancas cm

seus programas, ausencia que acarreta, a cada diu, maior di riculdade por parte dos

alunos em apreciar este tipo de repert6rio. Por um lado, ha uma certa "rejeiyao" a

este tipo de miisica (tanto por parle de alunos quanlo de professorcs), ate pelo rcccio

de nao sc conscguir compreende-Ia, 0 que a deixa scmprc amargem dos programas.

Mas por outro lado, a falta de esciarccimento sobrc scus principios bloqucia a apro
xima~ao com cia c, conscqucntemcntc. impede sua comprccnsao. POl' essas razoes

considcro que, dcvido as difercn\=3S esteticas cxistcntcs ncslas musicas (mclodia.

fun~ao lanaI, forma. CIC.), em rcla~ao as de tempos antcriorcs, C preciso fazer uma

preparayao do aluno a csla linguagcm, dc modo a familiariza-Io com os novos e1c

mentos musicais. Essa pade scr fcita por mcio de jogos c cxcrcfcios que aproximcm

o QllvinlC da obra em qucstao, cnfatizando-sc a pcsquisa de sons, as improvisavocs

ou a construvao de seqUencias lTIusicais. PoretTI anles dc scrcm escolhidos e desen

volvidos esles jogos, devc-se tcr muilo c1aramenle delccLados as elementos com os

quais 0 compositor lrabalha na obra em queslao. Oaf a neccssidade de urn eSludo

previo (eslc sim com 0 auxflio da parlilura), fcito pcio professor, do lex[Q musical

como um lodo. Nao sc lrata de efelivar uma analise exaustiva da obra, mas de delec

tar os elemenlos mais cvidentes usados pelo compositor de modo que, uma vez apon

tados, passam ser obscrvados e comprccndidos pclos alunos.

A aprecia~ao de obras musicais pode tcr divcrsos objetivos, confonne as inten

~5es do professor. Complemental' 0 aprendizado de not;6es musicais que eSlejam

sendo trabalhadas cm dClenninado 1ll0menLo Cum deles. Por exemplo, 0 10 movi

menta do Concerto "Prinwvera" de Vivaldi, moslI'a hcm as eli rcren~as das inlcnsida

des forte clraeo, lima vez que os lemas apareccm primciramente cm forte, e sao

repetidos em seguida em piano. Ou. para se observar os contrastcs entre sons (cur

tos) e silencio, pode-se ouvir 0 inicio dc NOllvelles Avelltllres, dc Ligcti, onde intcr
ven~5es sonoras mais ou menos longas vem se contrapor ao silencio cxistente entre

elas.
o professor tambCm pode utilizar a aprecia~ao musical para seguir 0 caminho

inverso, ou seja. partir da audi~ao para chegar ao trabalho de alguma no~ao. Neste

caso,· a peya cscolhida servc como ponto de partida, e deve ter os elementos alvo

claramenle exposloS." Por cxemplo, para abordar a nOyao de andamento, pode-se

panir da audiyao da peya Tar/arug", contida no Carnaval dos allimais, de Saint

Saens. Nela, 0 conhecido tema do can-can frances eapresentado em andamenlo tao
lento, que fica quase ou lotalmenle imperceptivel it primeira escula. Mas, ao se can-
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tar estc lema repctidas vezes, primeiramentc como esta na pCya e aos poucos apres
sando seu andamcllto, chega-sc invariavclmcntc adcscoberta do can-can, e acom

preensao cia impoftancia do andamento. Ou, cia mesma obra, ollvir os A.mos selva

gens, para introduzir a !lOvaO de movimento sonoro, do gl:avc para 0 agudo e vice
versa: os pianos cxecutam divcrsas "subidas" e "dcscidas" em forma de escalas,
facilmente idcntificaveis.

A apreciavao musical cbasica delltro do estuclo cia hist6ria cia musica, pais scm

a audiyao de cxcmplos, C impasslvel sc chcgar a comprcensfio e ao conhecimento

das correntes dcscnvolvidas nos difercntcs perfoctos hist6ricos. A aprcciuyao musi

eal pode ainda ser pralicada para 0 simples desenvolvimenlo do h<ibito da eseuta,

para ampliar 0 conhecimento de repcnorio, devendo, ncste caso, envoi vcr as mais

divcrsos tipos de manifcstac;ao musical, dus grupos ctnicos ao jazz. Eprcciso, af,
observar as difcrcntcs maneiras de cxprcssao instrumental au vocal, camparar umas

com as Dutras, contcxtualizar cada qual, cnfim, promovcr uma pcrcepc;ao 0 mais

ampla passiveI da artc musical c cvitar, assim, preconceilos e "bJoqueios auditivos".

A percepc;ao musical e algo individual c particularizada. Cada indivfduo percebe
elementos difercnlcs delltro de uma mcsITIa musica, c sell entclldimento e, conse

qiientcmcnlC, singular. Nao sc lrata aqui de cSludar as I"ormas Je percepc;ao, nem os

seus processos. 0 que sc pretendc Clao somclllc romeccr alguns dados com 0 intuito

de aproximar 0 ouvinle cia obra musical, propiciando um melhor entendimento dela.

A expericl1cia lem mostrado quc, para se chegar acompreensao de uma pe~a,

sao necessarias divcrsas audi<;ocs, pois os elementos sao percebiclos passo a passo.

Dc modo progressivo, em cada uma das audi<;oes se focalizam aspectos distintos,

seja em terlnos exprcssivos, eslelicos, estrulurais ou oUlros. A primeira escuta de

lima obra, no mcu ell lender, cleve SCI' complctamente livre, em que cada um imagine,

a sua maneira, silua<;5es ou historias, c que perccba as elementos mais evidenlcs.

Com isto e passlvel lamhem fazer lim pequeno diagn6slico de como 0 aluno ouve,

quais aspectos cle privilcgia, e que rumos toma em sua perccpy3.o. A partir da segun

da audi y3.o a professor indica pontos a screm observados. Pcrcebem-se os lemas

principais que, se possivel, sao aprendidos de memoria e eantados, deseobre-se 0

material sonoro utilizado (instrumcnlos, voz au outros), e tenta-se um primeiro es

bo~o da forma. Em seguida, atenta-se para a real divisao em partes, os pontos eulmi

nanles, as repeli~oes dos lemas. Observat1l-se as marea,6es de tempo quando for 0

caso, 0 rilmo, os sinais de express3.o, as no<;5es musicais mais evidenlcs. Enfim,

como cada obra e unica, cabe ao professor deJinir as no<;6cs a sercm dClcctadas. e em

que ordem. 0 importante eque, no final das audi,6es, 0 aluno tenha inleriorizado a

obra, e que ambos sigam seu caminho.
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1. A Sequenza III (1966) para voz feminina, de Luciano Berio.
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Minha proposta neste artigo 6 fornecer subsidios musicais e pedag6gicos que
possibilitem e facilitem a compreensao da Sequenza III de Berio'. Primeiramente
discorro sobre a obra em si, suas peculiaridades sonoras e sua estrutura, para em
seguida relatar alguns jogos com 0 intuito de preparar 0 aluno para ouvir e apreciar a
peya. Trata-se, anles de ludo, de uma pe~a para uma unica voz, 0 que ja faci!ila, de
in(cio, a percep~ao timbrica, al6m de possuir urn texlO, 0 que auxilia a acompanhar
as ideias musicais. E relativamente curta (aproximadamente 7 min. de execu~ao),

eonseguindo, por isso, prender a aten~ao do ouvinte durante toda sua eXlensao. 0
repert6rio vocal utilizado por Berio 6 riquissimo, com uma diversidade de form as de
expressoes realmcnle grande. Devido aos difcrcntcs c inusitados sons vocais af ex
postos, a pe~a pode adquirir urn aspeclo algo "comico", de haslante leveza, cujns
inumeros elementos de surprcsa lamam sua audi~ao semprc interessante.

Sua partitura, com elementos de nOla~ao lradicional adicionados a elementos
de grafismos, 6 clara 0 suficienle para que se possa acompanhar a audi~ao par meio
de sua leitura, mesmo para os que nao dominam a escrita musical.

2. Estudo preliminar da Seque/lza Ill:

2.1. Elementos sonoros

Berio usa 0 seguinlc pocma de Markus Kutter, em ingles4:
gIve me

afew words
fora woman
to sing
a truth
allowing liS

to build a house
without warring
before /light comes

o texto vai aparecendo aos poucos na musica: inicia-se com letras e fonemas,
ainda scm significado semanlico (to, /col, us, fOl; be; [-£] Ie] tel [a]; to, /col, be,

3 Agrade~o a Chico Mello pelns preciosas conlribui~6es para 0 entendimenlo desta abra.
4 Eis uma tradu~ao livre: "De-me/algumas palavras/para uma mulherlcantar/uma verdade/per

mitindo-nos/construir uma casa/sem preocupa!yoes/antes que a noite venha,"
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words; etc.). Ecomo se a lingua fosse se Fonnando, juntando consoantes com vogais,
ate formar as palavras (allowing, LIS, /gi/; a, /rhul. ro, me; allowing, US, to, be). As
sim, passo a passo, vilo se fonnando silabas ou palavras. ale aparecerem as frases. a
texto vai ganhando significado, muilo embora 0 poema nunca apare~a tal qual foi
escrito, mas em partes, e com repeti~iies eonslanles de palavras ou frases, muitas
vezes deslocadas de seu lugar e sequencia originais. A primeira ideia, ou seja, frase
completa, come~a no ultimo bloco de marca~ao de tempo' da terceira linha (give me
afew words... ). a compositor lrabalha diferenlemente com consoanles e vogais. As
consoantes ganham um caniter mais rftmico, com 0 usa principal mente de sons cur
tos (como nos dais primeiros bloeas Icmporais - Ex.l) c as vogais tcm um carater
mais mel6dieo, com sons longos (como no tereeiro e quinto blocos temporais - Ex.2).
Estes elementos contrastantes sao intercalados varias vezes durante a pe~a.
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Ex. 2: CarateI' mcl6dico tm-~ .
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5 Nao existe nesta pe~a a marca~ao em compassos utilizada tradicionalmente na musica, mas hA
uma orienta<;ao de tempo mareada a eada 10 segundos, formando espceics de bloeos tempo
mis, nitidamcnrc observaveis na partitura, num total de 52 bloeos, semprc quatro em cada
linha. Usarei entao 0 ('crmo "bloeo de tempo" como medida para facilitar a identifica<;ao das
oeorreneias musicais.
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Diversas express6es vocais sao sugeridas durante a pcc;a, passalldo-se de uma

para Dutra com muita rapidez, 0 que da, junto com a variw:;ao de comportamentos e

cm()~6es, a scnsa9ao de movimcnto e, as vezcs, de agitatrao. Tem-sc como indica'rao

de gcslos vocais: canto, fala, SllSSurroS, eSlalos, gcmidos. () rcsfolegar. murmura!",

resmungar, choramingar, gritos. risadas. Varios comportamcntos c cxpressocs sao

igualmentc solicitados, a cada curto espayo de tempo, com indicac;ao, pOl' cscrito,

sabre as notas, de cada um dcles: tcnsao, Ilcrvosismo, alfvio, distftncia, ternura, aprc

ensao, perlurbac;ao. urgcncia, alegria, sercnidadc, etc.

2.2. Elementos metrieos e ritmieos

Nan cxislC, ncsla pCya, a divisao em cOlllpassos, Ilcrn a scnsa<;ao de acenlos

metricos OU pulsa<;ao. lmpossfvcl. por cxcmplo, acompanha-Ia batendo os pes C0l110

acompanhamento do pulso. 0 tempo vai sirnplcsrnel1le Iluindo. Na parlitura, ha a

marca'tao de scgundos. estes funcionando como oricnta<;ao e mcdida para a intcrpre

te. Alguns sfrnbolos rftmicos lradicionais sao lIsados, mas de maneira nao convenci

onal: grupos de colcheias. semicolcheias, clc., aparCCel11 durante 0 lexlo musical

para indicar, lTIuito mais, lim caraler rapido Oll !cnlo de lima scqliencia de nOlas, do

que uma marca<;50 precisa de valores rftmicos~ da mesma forma, Ilotinhas prctas,

scm hastes, dao a idcia de que dcvcm SCI' canladas como valores mais longos. UITIa

especie de bula explicaliva precede a partitura propriamente dita. Ela contcm a cx

plicafYao clara de como cada sfmbolo deve ser inlerpretado voealmcnle.

2.3. Estrutura

Podemos pereeber a divis50 cia obra em 7 partes, passando-se de lima para

outra por meio de articula~6es corno silcncios, mudan~as dc regislro, de material

sonora (meI6dieo. rflmico), respira<;ao, etc.. con forme segue: primeira pane: -clo

primeiro bloeo de lempo ao 1J° ; seguncta parte: -ao 22°; {ereeira parte: an 26°;

quarta parte: -ao 32°; quinla parle: -ao 41°; sexta parte: -ao 45°; setima parte: -ao

final. Sao ~etectados dais pontos eulminantes, provocactos par momcntos de maior

teosao. Urn, pela intensirica~ao riuniea (blocos 29 a 32 - Ex.3): oulro, pelo uso de

notas muito aguda, (bloeos 38 a 41 - ExA). Neste sentido, pode-se dizer que 0 com

positor segue um princfpio tradicional de composi<;ao: pOI' mcio de urn adensamento,

ou seja, do aumeoto de evenlos no mesmo espa~o de tempo, ehega ao ponto eulmi
nante.
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Ex. 3: Primciro ponto culminante - rflmieo.
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Ex. 4: Scgundo ponto eulminanlc - mcl6dieo.

IN· f_ lolMus b.. fo". .. rev_rd. to k
N' ·IlIn

",.t, ~~l".

A prcsen~a dc conlraslcs c baslanlc nftida, prineipalmentc dos sons euI10s e
rflmieos (eonsoanles) eonlraslando com sons longos e mcl6dieos (vogais), e dos di

vcrsos lipos dc cmo~aoc dc cI ima (alcgre-trislc, grilo-sussurro, CIC.), passando-se de
um para Dutro com baslanlc rapidcz. Ha. 110 CIHanlo, algumas constantes, possfveis
de scrcm idcntillcadas durante 0 clcconer cia ohra: 0 intcrvalo de 3° menor aparece

repetidas VCI.CS, tornanclo-sc ullla c0l1s1anlc 110S ouvidos; as altcrnflllcias de notas

calltadas com sons mais ruidosos (gritos, risos, ctc.), assim como de pontos (sons

curios) c lillhas (sons longos). No cntanlO um c1cmcnto surprcsa aparcee no final cia

pc~a: e uma 3° maior quc, af coloeada, d" a scnsa~ao do rim (como uma espeeic de
3° de pieardia).

Ex. 5: 3° M IInal.

to (u) (u]
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Quanlo aos significados podemos dizcr que, assim como 0 lexto poetico vai
scndo apresentado lentamel1le, 0 texto musical tambCm sc forma aos poucos, dando,
com isso. a ideia geral de COI,st,.U>,(/o, sugcrida, alias, pela propria poesia (to build a

house).

3. Aplica~ao didlitica •.jogos e exercicios preparatorios

Uma vez dcteclados os elementos mais evidcntcs expostos oa obra. 0 professor
tern condi~oes de elaborar 0 material para propiciar a prcpara~ao dos alunos. Passo
agora adescri~ao dc alguns cxcrcicios. a scrcm trabalhados antes da audi~ao. Eevi
dentc que estes sc constitucm em apcnas algumas idcias. que podem scr lransfonna
das, desenvolvidas, ampliadas, confonne as intenyocs do professor.

3.1. Pesquisa de sons vocais (individualmentc).

• Caretas

Disposi~ao dos alunos: livrc.

Descri~ao do jogo:
Com uma mao em cada ofclha de mancira a provocar rcssonancia. fazer carc

tas para cmitir sons, aprocura de sonoridadcs difcrcntcs. Todos ao mesmo tempo, e

cada um por si. Tenninada a pesquisa. cada aluno cscolhc 0 som que achou mais
interessante para mostrar aos outros. Com CS$CS dados, claborar uma rela~ao dos

sons enconlrados, e c1assifica-los confonnc suas scmclhan~as: slIspiros, chiados,

gritos. eiC.

Varia~6es:

a. Escolher alguns dos sons cnconlrados e e1aborar uma sequencia musical.

colocando nuanyas de intensidade. Tambem se pode erial' sinais gnUicos para

representa-Ios, e organizar uma partitura.

Observa~6es:

Partir da carela para enconlrar diferentes sons vocais e uma maneira divertida
para estimular 0 estudante a pcsquisar e a descobrir novas sonoridades.
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Objetivos:
Instigar a pesquisa sonora, partindo do corpo, no caso, a face. Repertoriar dife

renles tipos de emissao vocal. Reafirmar 0 trabalho de organizayao sonora, com in
tuito de se chegar it criayao musical. Invenlar uma grafia apropriada e organizar as
ideias em forma de partitura, preparalldo sempre 0 estudante para 0 trabalho com
diferentes matcriais vocais c com a composic;ao.

3.2. Trabalho sobre texto/ Organizaylio de seqiiencias (em grupos)

• Musica das palavras desfeitas

Disposiyao uos alullos: grupos de quatro pessoas.

Descriyao do jogo:
Cada grupo escolhe uma palavra qualquer. e so cia. a SCI' transformada: recorta

da, desinlegrada, repctida por partes, pOI' vogais ou consoanles, por fonemas, etc.,
pellsando alltes de tudo na sonoridade que emerge das modificayoes. Cada integran
te pensa em uma malle;ra de lrabalhar a palavra e em como escreve-Ia. Em seguida,
pega-se uma cartolilla e cada c1emellto do grupo se posiciona em urn dos seus quatro
lados. E cada UIll. a partir de scu local. cscrcvc as ideias que dcscnvolveu em cima da
palavra. Chega-se ao resultado de uma so partilura, que sera illterprelada na ordem e
da maneira que for uecidida pOl' louos. Cada grupo apresenla sua seqUellcia aos ou
tros, que lelliam dcscobrir a palavra cscolhida.

Objetivos:
Fazel' variayocs sabre a palavra, com vistas ~I composiyao musical. A panir dos

SOilS das paJavras, ons I"oncmas c da:-; IClras, ahordar noc;.6cs como: rragmentayao,
rcpcLic;.ao, sobrcposi<;ao, supressao, alargamcnlo, etc. Rcconstruir ('onemas, inventar

palavras c sflabas. Dcscohrir divcrsos tipos de emissao vocal: canLar. falar, cnloar,
cantar falando (sprcscbgesang), sussurrar, grilar. chorar. rir, elC.

• Musica das consoantes

Disposiyao dos alullos: em grupos.

Dcscriyao do jogo:
Cada grupo escolhe dois lipos de consoalltes: algumas apropriadas para fazer

sons longos (ex: m, s, chi, oulras para curiOS (ex: I, b,k). Os sons longos sao continu
os e sem inlerrupyao, com nuanyas de inlensidade; os curtos podcm ser repelidos,
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conforme ritmo e intensidade determinados. Uma vez escolhidas todas as letras,

montar com elas uma sequencia musical, cscrcvcr a partitura, ensaia-Ia, c apre
senta-Ia.

Varia~ao:

a. Repetir 0 mcsmo procedimento com consoantes e vogais, sendo: sons lon

gos e mel6dicos para as vogais e sons curtos e rftmicos para as consoantes.

Observa~6es:

Mais complcxo que 0 exercicio anLerior, estc exige a organjza~ao em sequen

cia das sonoridadcs, ja em forma de uma composi~ao musical.

Objetivos:

Coordena~ao de eventos musicais (sons longos e curtos a partir de consoantes)

em uma sequencia musical e cria~ao de uma representa~ao com grafismos em forma

de partitura. Contrastes dc sons longos c curIOS, linha e massa sonora, forte e fraco.

• Articula~oes

Disposi~ao dos alullos: cm grupos

Descri~ao do jogo:
Cada grupo cscolhc uma das suas scqucncias elaboradas anteriormente para,

corn elas, organizar uma s6 pe~a. Todos juntos escolhem elementos musicais para

serem colocados entre uma e outra sequencia para expressar a articula~ao entre elas:

silencio, mudan~a de andamenio. d~ intcnsidadc, de timbre, etc. Decidem igualmen
lc pelo uso ou nao dc repcti~6es, de contrastcs de intensidade, e fazem algumas

varia~6es das express6cs vocais.

Objetivos:

Elaborar diferentes modos de articllla~ao para dar continuidade a uma sequen

cia musical dando, ao mesmo tempo, a ideia da passagem de urn bloco para outro.

No~ao rudimentar de forma.
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• Tensao e distensao
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Disposi~ao dos alunos: em grupos.
Descri~ao do jogo:

Cada individuo do grupo escolhe sflabas e fonemas que queira, para fazer uma
improvisa~ao. Cantando-as. cada qual numa altura difcrcnlc, devcm iniciar a impro

visayao com pOlleos sons c, aos pOlleos, con forme a regcllcia de um dcles, ir

adcnsando, OU seja. !TIais c mais ~OIlS sao cxecutados ao mcsmo tempo. Uma vcz

chcgado ao apicc. retornar ~l rarcfayao sonora inicial.

Observayao:
Pode-se fazer duas improvisayoes dcnlro do mesmo principio, sendo uma, com

sons mais ritmicos (consoantes fricativas. p. ex.), e oulra com sons mais melodicos
(vogais em diferenles alturas).

Objetivos:
Trabalhar com a nOyao de lensao. Senlir a evoluyao sonora da seqUencia a

partir da improvisu<tao sonora com rcgcncia.

4. AU(Ii~ao e ap..ecia~ao da Seqllellza III

4.1. Primei..,. audi~ao

A primeira audi<;ao, IOialmcnte livrc, permile ao aluno perceber sobretudo os

aspectos expressivos e as sensayoes que a musica transmite. A Sequellza Ill, segundo
muitos, nos raz passar de scnsayOcs de alcgria a rnomcntos de calma au de lcnSaO,

csta ultima causada pcla intelTup~ao continua dos sons e pclas mudan<;as bruscas de
grave para aguda c vice-versa, e de canHcr rftmico para mcl6dico. 0 relata de im

press6es dos ouvinlcs pode conler as mais variadas opini6es. 0 que impOlta, nesse

primciro cSlagio, naa c a concordancia dc ideias cntrc· os alullos, au dcles com 0

professor, mas sim que a imaginayiio C 0 scnlimenlo de cqda um tenha sido, de algu

l1la fonna, afelado pcla audi'tao. Nao ex.istc, Ileste momenta, 0 "acerto" au 0 "erro".

o que ha ea percer~iio livre e verdadeira, que se manifcsta diferentemente em cada
individuo. Interessante, sim, ediscutir as impress6es individuais, eompara-Ias, e com

isso enriquecer a propria mancira de perceber.
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4.2. Audi~oes seguintes (com orienta~iio)
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As audiyocs subsequenles contam com solicitayoes do prorcssor para delermi

nados aspectos a sercm observados, no que sc rcfcrc aDs elementos musicais compo

nClltes da musica, dcscritos nos paragrafos antcriorcs destc arligo. Eessencial que 0

pr6prio aluno descubra cada aspeclo. que ele busque dentro da musica os seus pon

lOS mais cvidentes. Nessas duas ou Ires audi~5cs, 0 aluno pode pcrcebcr as nuan~as

do material sonoro emprcgado, tal como lipos de sons vocais, contrastes, constanci

as, exprcssocs. cmoc;6cs; a mancira como 0 lcxlo Clralado, as lrallsfonnac;6es sofri

das pel as palavras, 0 Irahalho com loncmas, sflabas c frascs. Em scguida atenta-sc

para as arliculac;5cs existcntcs e como c1as delimitam as partes. c para os momentos
de tensao (onde c1es sc cnconlram. c quais suas caracterfsticas). A ultima audi~ao

pode ser reila com a partilura. depclldcndo do nivcl dos alullos c dos objelivos do

professor. Mas antes, Cpreciso obscrvar como as notas e os sons em geral sao grafados

c comparar a nota~ao tradicional com aquelas mais livrcs; identificar de que maneira

sao feitas as marcavocs de tempo. c que efcito elas tem no rcsultado sonora; vcr

como cada sinal de exprcssao c rigorosamcntc colocado sobrc as notas; enfim, dcs

cobrir na partitura. de que modo cstao indicados todos os elementos musicais ja

trabalhados. A partir dai, dcixa-se que cada individuo sc apropric da obra asua ma

neira, c0rt:l maior ou mCllor profundidade. e que sigam seu caminho.

FICHA • SUMA-RIO

1. Obra: Sequellut III (1966) para voz feminina, de Luciano Berio.

· peya vocal

· curta

· aspecto "comico"

· parlitura grafica

2. ESludo da Sequellza III.

2.1. Elementos sonoros na Sequellza Ill.
· existencia de urn Lexlo (em ingles)

· trabalho com: - consoantes ~ carater rfnnico ~ SOilS curtos

- vogais ~ canHer mel6dico ~ sons longos
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. texto: - letras / fonemas

- sllabas ou palavras

- frases

expressoes vocais diversas: canto, fala, sussurros, estalos, gemidos, bOCa

ciusa, rcsfolegar. murrnurar, resmungar. choramingar, gritos, risadas.

comportamcntos, cxpressoes: lcnsao, ncrvosisl1lo. alfvio. distancia, lernu

ra, apreensiio. perturbaviio. alegria. frenesi, serenidade, sonhador.

2.2. Elementos metricos e ritmicos
marcaviio de tempo (blocos de tempo - por segundos)

. sfmbolos (collvcncionais c nao convcncionais)

2.3. Estrutura

divisiio em partes

7 partes mais coda ---7 articulavoes: pausas. mudanvas de registro, mudanva

de material sonoro (meI6dico, rflmico)

pontos culminantes ( momentos de maior tensiio) - pelo aumento de even

tos no l1lesmo espavo de tempo.
1°_ mais rftmico

2°_ notas agudas
Adcnsamcnlo, tensao ~ ate chcgar ao ponto culniinante

conlrastes/repelivoes (intercalados):

- sons curtos (rflmico ---7 consoanles)

- sons longos (mel6dico ---7 vogais)

- mudanvas de emoviio e de clima

conslancias
- intervalo de 30 menor

- sons de nolas cantadas e outros (gritos, risos, etc.) '--:> alternados (notas e

falas. rufdos)

- intereala pontos (sons curtos) e linhas (sons longos)

e1emcnto surpresa: 30 maior para dar sensaviio de lim

texto: inicia com fonemas e palavras soltas (ruidoso); a Ifngua vai se for

mando, juntando consoantes e vogais: ate iniciar 0 texlo propriamente dito.

Depois, ha lrabalho com lodos os elementos apresentados. Significado do

texlO: construviio.
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3. Aplica~ao didatica - Jogos e exercicios preparatorios:

3.1. Pesquisa de sons vocais (individualmente)
· Caretas

3.2. Trabalho sobre textol Organiza~aode seqiiencias (grupos)
· Musica das palavras dcsfcitas
· Linhas e pontos
· Muska das consoantes
· Articulac;6es (na passagem dc um grupo para outro)
· Tens6es c dislcns6es

4. Audi~ao e aprecia~ao da Seqllenza III

4.1. Primeira audi~ao

· percepc;ao Ii vre
· relato de impressOes

4.2. Audi~iies seguintes (com orienta~ao)

· material sonora (tipo de sons vocais, COlllrastcs, constancias)

· express6es, seJlsa~ocs

· articula/yoes, partes
· pontos culminanlcs.
· texto

4.3. Ultimas audi~iies

· com partilura (opcional)
10

_ observar: - grafia dc altura, notas

- marcac;ao de tempo
- sinais de cxprcssao vocal

20
- identificar elementos ja tmbalhados
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