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Resumo. Este trabalho pretende enfocar 0 processo de iniciacao a leltura musical no piano. apontando
as etapas de leitura por gratlcos, relativa e absoluta. 0 piano, considerado como instrumento
musicalizador, favorece a abordagem dos conceitos musicals por meio de vivencias, estabelecendo as
bases para a compreens:to musical, impresdndivel introducao da leitura. PropOe urn questionamento
acerca do terma pre-feitura. empregado na educa~o musical para identifiear a fase anterior leitura
da gratia tradicional. A leitura previa tratada como recurso indispensavel interpretayao da partitura.
Fundamenta, ainda, os processos de iniciayao leilura propostos no livro Piano 1: Arranjos e Atividades
(Marino: Ramos, 2001), a partir das principals ideias pedag6gicas do seculo XX.
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Abstract. This presentation aims at focusing on the process of music reading for beginners using the
piano and pointing the level of music reading through graphs, relative and absolute. The piano. often
used as an instrument for music reading, facilitates the learning of music concepts through experiments,
establishing the basis for music comprehension, indispensable to music reading. This presentation also
offers a debate about the term pre-reading employed in Music Education to identify the phase previous
to the reading of a score. The previous reading is treated as an indispensable tool in the interpretation of
the score. It also reviews the processes of music reading proposed in the book Piano 1: Arranjos e
Atividades (Marino: Ramos, 2001), through the main pedagogical ideas of the 20th century.
Keywords: introduction 10 music reading, introduction to piano, pre-reading.

Introdu9ao
A musica, considerada como linguagem,
constitui um sistema de comunicayao por meio de
simbolos, 0 qual possibilita a expressao do universo sonore. De acordo com Magnani (1996, p. 76),
"como toda linguagem, a musica possui uma
morfologia, uma sintaxe e uma fraseologia".
A notayao musical e um conjunto de sinais
convencionais e especificos que registram os
para metros do som e as instruyiies para 0 inter-

prete executar com mais fidelidade as ideias do
compositor. a registro das composiyoes orienta a
execuyao, permite a analise da obra e a perpetuayao da criayao musical, determinando a historia e
a forma de 0 homem sentir 0 mundo e expressarse. "A maior virtude dos simbolos escritos e sua
potencialidade de comunicar certos detalhes de
execuyao que se perderiam facilmente na transmissao oral, ou seriam, ate mesmo, esquecidos"
(Swanwick, 1994, p 10).
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A escrita e a leitura musicais integram 0 processo de aprendizagem da musica e tornam-se
essenciais para 0 dominic e a compreensao dessa
linguagem. Para a introdu9ao da leitura de partituras, necessitamos de um grau minima de
envolvimento e intimidade do aluno com 0 instrumento a ser tocado. Consideramos que esse processo deve ser primorosamente preparado por intermedio de experimenta90es e VivE!ncias, como as
improvisa90es, composi90es, musica por audi9ao
e por imita9ao (Gainza, 1987, p. 7; Gon9alves,
1989, p. 19; Kaplan, 1985; Marino; Ramos, 2001,
p. xv-xiii, 2002, p. 35; Pace, 1973; Suzuki apud
Gon9alves, 1989, p. 14; Verhaalen, 1989, p. 7;
Willems, 1979, p. 69). Essa prepara9ao se faz necessaria, pois a leitura exige "a execu9ao de uma
resposta completa" (Sloboda, 1999, p. 68), na qual
se associam os aspectos visual, motor e auditivo.
Toma-se essencial que 0 professor valorize a fase anterior
a leitura musical. Durante este period 0, a aprendizagem
de repert6rio par imitayao e par audic;ao constitui uma
pratica pedagogica adequada, na qual 0 aluno pod era
explorar e experimentar os recursos do inslrumenlo,
desenvolver a coordenac;ao motora e expressar-se
alraves de improvisac;oes e criary6es musicais sem
interferelncia da partitura. (Marino; Ramos, 2002, p. 35).

Montandon (1992, f. 53) afirma que "a aquisi9ao do conhecimento necessita de experiencias
concretas previas". Nessas experiencias, ha um
legitime direcionamento a compreensao do universo sonoro, 0 que pode conduzir 0 aluno a percep9ao das necessidades expressivas intrinsecas ao
fazer musical antes do contato com a partitura.
Swanwick (1994, p. 13) argumenta que devemos
dar prioridade ao fazer musical baseado na fiuencia intuitiva e na perceP9ao auditiva, antes da leitura e escrita. As vivencias musicais sem 0 uso da
partitura, devidamente orientadas, contribuem para
a transferencia da aprendizagem no momenta da
introdu9ao a leitura. "A transferencia da aprendizagem e a possibilidade de aplicar, em uma nova
situa9ao, conhecimentos, habitos, metodos, etc.,
adquiridos em outras circunstancias" (Kaplan, 1985,
p.84).
Diversos Iivros de inicia9ao ao piano apresentam, nas primeiras paginas, pe9as escritas na
pauta dupla. Esse tipo de abordagem requer, de
imediato, que 0 aluno domine a leitura absoluta,
em geral nas c1aves de sol e de fa e a grafia ritmica
- seminimas, minimas, colcheias e divisao de compassos. Carece, tambem, da desenvoltura para
coordenar mao dire ita e esquerda, alem do conhecimento da topografia do teclado.
[... J as simbolos eram mostrados logo no inicio, com
leitura de nota por nota, a partir da posic;ao flxa no do
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central, e com grande enfase na repetic;ao de exercicios
ate seu aperfeic;oamento (Montandon, 1992, f. 45), num
ensino Iimitativo de nolas e nao de principios que
poderiam ser apticados em qualquer situaC;3o musical.
(Mehr apud Montandon, 1992, f. 45).

Consideramos que a sensibiliza9ao aos materiais sonoros, 0 desenvolvimento das habilidades motoras e a intimidade com 0 instrumento, par
favorecerem a compreensao musical e a possibilidade de uma performance mais refinada, devem
ser estimulados antes que seja requisitada a capacidade de decodificar e relacionar a grafia musical
com a realiza9ao do fenomeno sonoro. "Permitir
que as pessoas toquem qualquer instrumento sem
compreensao musical - sem realmente entender
musica - e uma nega9ao da expressividade e da
cogni9ao e, nessas condi90es, a musica se torna
sem sentido." (Swanwick, 1994, p 7).

o ensino de piano, por muito tempo, priorizou
a tecnica e a execu9ao de repertorio em detrimento de um fazer musical mais ativo e coerente com
as peculiaridades de cada aluno. "Diriamos que as
duas obsessoes fundamentais faram: como proceder para ler a musica escrita e, depois, como proceder para poder executa-Ia" (Gainza, 1988, p. 116).
Mediante as transforma90es ocorridas na segunda metade do seculo
acerca dos processos,
metod os, conceitos e abordagens no ensino de piano e de musica (Gerling, 1995, p. 59), 0 piano
passa a ser utilizado como instrumento musicalizador.

xx

Uma proposla para a estudo de piano deveria comungar
das ideias relevanles nas correntes filos6ficas e
psicol6gicas da epoca, e tambem daquelas consideradas
mais adequadas ou convenientes pelo ambiente politico.
econ6mico-social e educacional contemporaneos.
(Montandon, 1992, f. 46).

o piano possui caracteristicas que favorecem 0 processo de musicaliza9ao. A constitui9ao
do teclado e a posi9ao comoda do executante em
rela9ao ao instrumento permitem 0 desenvolvimento da memoria visual e facilitam a expressividade.
Por ser um instrumento harmonico, com afina9ao
definida e de extensao ampla, contribui para a
vivencia e a integra9ao dos parametros sonoros.
Improvisa90es com os elementos que constituem
o piano - tabua de ressonancia, cord as, pedais,
caixa - favorecem a explora9ao de timbres. 0 uso
de glissando e cluster por toda a extensao do tec1ado trabalha com os registros agudo, medio e
grave, e tambem com a intensidade do som. 0 pedal de sustenta9ao, utilizado desde 0 inicio, alem
de contribuir para a assimila9ao do conceito de
dura9ao, permite a familiaridade do aluno com 0
instrumento.
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,oes, antes da inicia,ao a leitura. Em seguida, apresentamos, de forma bastante simples e direta, a
defini,ao de partitura como sendo "a grafia do texto musical" (Marino; Ramos, 2001, p. 27). No momento em que 0 aluno come,a a adquirir a habilidade tecnica da leitura, devemos atentar para que
nao se percam 0 envolvimento e a compreensao
musical obtidos nas vivencias sem 0 uso da partitura. Para Sandra Reis,

As caracteristicas do piano possibilitam, por
conseguinte, a aquisi,ao do conhecimento e da
compreensao da linguagem musical, combinando
"os sentidos visuais, tateis, auditivos e cinestesicos
que atuariam como explica,ao e refor,o de conceitos na aprendizagem" (Robinson apud
Montandon, 1992, f. 51). A partir dessa nova visao
da metodologia do ensino de piano, diversos materiais pedag6gicos e livros didaticos foram propostos pelos educadores Robert Pace (1973), Marion
Verhaalen (1989), Maria de Lourdes J. Gon,alves
(1984, 1986, 1989), Violeta Hemsy de Gainza
(1977,1987,1988), Frances Clark (1973), dentre
outros.

e

A partitura uma trama 16gica de signos musicais, teeida
dentro de um c6digo especifico e proprio, pelo compositor
e pelo interprete. Num sentido imediato, a partilura eo um
texto que 0 interprete deve ler, compreender e transformar
em um processo relacional de sons, na ordem estetica
dada pelo compositor no ambito da forma. (Reis, 2001,
p.496).

o processo de inicia,ao a leitura musical no
piano sera tratado e exemplificado no livro Piano
1: Arranjos e Atividades (Marino; Ramos, 2001),
apontando as etapas de leitura por graficos, relativa e absoluta. Piano 1 e 0 resultado de nossos
estudos, pesquisas e 0 registro de eXperiElncias em
sala de aula.

Considera~oes sobre

No primeiro contato do aluno com a partitura, deve-se criar 0 habito de uma leitura mais sistematizada e objetiva, 0 que se pode alcan,ar, com
a analise minuciosa da representa,ao grafica antes de tocar. Esse procedimento encontrado em
Gainza (1977, p. 4) como observa,8o da partitura
e em Marino e Ramos (2001, p. xvi) como leitura
previa, "caracteriza-se pela observa,ao e compreensao de todos os simbolos e grafias con tidos na
partitura como claves, indica,ao de compasso, armadura, motivos ritmicos e mel6dicos predominantes, modula,oes e forma".

A aprendizagem do piano deixa de limitar-se a tecnica e
ao repert6rio, abrindo espa<;:o para vivencias musicais
atraves da explora<;ao do teclado, de improvis8<;:Oes e
can<;Oes tocadas par imita<;3o e par audi.y3o. Oesta
maneira. possibllita-se a abordagem de conceitos
musicais desde as primeiros cantatas do aluno com 0
instrumenlo de forma prazerosa e criativ8. (Marino;
Ramos, 2001, p. xiii).

Processo de

inicia~ao a

a pre-/eitura e a leitura

previa

leitura musical

Piano 1 apresenta, inicialmente, atividades
para a explora,ao do instrumento e reconhecimento
do teclado. Os conceitos sao introduzidos
gradativamente pelo repert6rio executado por imita,ao, audi,ao, leitura por graficos, leitura relativa
e absoluta em pauta dupla. Nas orienta,oes ao
professor, sugerimos que 0 aluno seja motivado a
compreender e realizar aspectos interpretativos nas
can~oes, nas improvisa,oes e em suas composi-

Para alguns educadores, 0 termo pre-/eitura
e utilizado para identificar a etapa anterior a leitura
da grafia tradicional, e tem por objetivo principal
possibilitar a aquisi,ao da habilidade de transformar simbolos em sons. Gon,alves (1986, p. 6), ao
analisar os trabalhos de Pace e Bastien, considera
como um recurso para a fase de pre-Ieitura a escrita fora da pauta com a utiliza,ao de graficos e diagramas do teclado com teclas assinaladas.
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Figura 1: Escrita fora da pauta com a utilizaf;ao de graficos e diagramas do tee/ado (Gom;alves, 1986, p. 6)
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De acordo com Sampaio (2001, f. 50), "a pratica da pre-Ieitura pode ser feita por clusters ou por
graticos de som, como aqueles encontrados na
musica contemporanea". Pretendemos reavaliar a
utiliza9ilo do termo pre-/eitura, por considerarmos
que 0 aluno iniciante, ao decodificar e interpretar
simbolos e c6digos nilo pertencentes a grafia tradicional, ja esta efetivando a leitura. Portanto, 0
processo de aprendizagem musical por meio de
graficos e bulas, 0 qual precede a leitura e escrita
tradicionais, deveria ser denominado como leitura
e nilo como pre-/e/tura.

Chinos, apresenta pe9as para crian9as a partir de
quatro anos de idade utilizando graficos para a representa9ilo sonora. As partituras contem desenhos de um teclado com numeros que indicam a
ordem de aparecimento dos sons, incluindo setas
para apontar come90 e fim da pe9a e linhas para
orienta9ilo mel6dica. No Gu/a DidtJtico que introduz a obra, a autora esclarece que 0 falo de decifrar os c6digos institui um procedimento de leitura.
A eompreensao funcional do grafieo-teelado eonstitui
tambem uma forma de leitura durante e depois do periodo
de preparacao. Econveniente Que 0 prineipiante toque a
peca, sobre 0 e6digo-teclado, para demonstrar que 0
compreende [... J (Gainza, 1987. p. 5).

A educadora Gainza, em seu livro Pa/itos

6. PALITOS 'CHIQUITOS-Teclas
--

-

Negras

Cuolia..o V&Jcin:d·

Asf se correspondtn las dos manos:
(A)

• ••

4

T-3i,

•I

I

i 3t
o

0

0

M. izq.

·'Cu1Il:".dra·

'I

~\J

.ll-ro

~r!-l-'l.-~-tillv ~ ~ I
:

(B)

'-

-'

E1"•.

0

M. dH.

432 1

~I(143 2

li'IO

"Miw"; ei"e·

r
j·ta

'~";

l'1I-1lD

4iijq~f~i~~

pa.ja-

ri'lII

'''Pi-o

po-.

Alumna de la pl'ofc:son IlI:ne Sobrt-.

Figura 2: Partitura com desenhos do tee/ado eom numeros. setas e linhas para a orientaf;Ao mel6dica (Gainza, 1987. p. 5)

Em Pian01, a primeira partitura e apresentada por intermedio de graficos com clusters nos registros grave, medio e agudo. Nilo concebemos
essa abordagem como pre-/e/tura, pois 0 aluno, ao
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observar e verbalizar 0 que ve, antes mesmo de
locar, ja estara realizando a leitura -Ieitura previa.
Por conseguinte, estara lendo, tambem, a partir do
momento em que tocar 0 que decodificou.
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Figura 3: Apresentar;ao da primeira partitura com clusters nos registros grave, media e agudo (Man"no; Ramos. 2001, p. 27)

Considerando, ainda, que Ferreira (1986, p.
1383) apresenta 0 termo pre-/ei/ura como "primeira leilura de um texto, muilo rapida, para ligeira
apreensao do assunto, seguida de outra leitura
mais atenta", ponderamos que a compreensao desse lermo, a partir das atividades proposlas em PaIi/os Chinos e Piano 1, aproxima-se da definiyao
de leitura previa, e, posteriormenle, do que e entendido como leilura a primeira vista. Portanlo, a
inlroduyao da aprendizagem da leitura e escrila tradicionais preparadas por melD de graficos, codigos e bulas em livros de iniciayao musical poderia
ser tratada Como um procedimento de leitura e nao
de pre-/ei/ura. Acreditamos que 0 termo pre-Iei/ura, da maneira que tem sido utilizado, contem, em
si, uma vi sao reducionista da notayao diante da
musica de nosso tempo, pois esses simbolos es-

lao incorporados as partituras de composilores
contemporaneos. Ademais, existem partlturas nas
quais 0 codigo musical e estruturado apenas com
simbolos nao convencionais.
A partir do seculo XX, com a ruptura do sistema tonal e a explorayao de novos timbres instrumenlais e fonles sonoras, surgiu a necessidade de
se encontrar outros recursos para a grafia do texto
musical.
Ao mesmo tempo em que novas correntes musicais
apareciam, novas formas de nota~o iurgiam. ~ 0 caso
da criavao de simbolos para microtons e clusters; de

notaQoes especiais criadas para a musica eletronica; da
nota~o proporcional utilizada por Brown, Boulez e Berio;
das partituras graticas, que podem ler algum significado
musical especifico, ou funcionarem apenas como
eslimulo a improvisay30 [... ] (Rocha, F., 2001, p. 212).
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Figura 4: Partitura apresentando novas tonnas de notac;ao: Onze, de Marco Ant6nio Guimaraes (Rocha, F, 2001, p. 212)

Magnani (1996, p. 61) afirma que "0 sistema
de fixa,ao grafica da musica apresenta, ao lange
da hist6ria, um processo continuo de aperfei,oamento, incansavel tentativa de transpor para um
signo plastico menos duvidoso a fluidez do discurso sonoro". Concluimos que 0 pensamento pedag6gico acerca dos processos de aprendizagem da
leitura e suas nomenclaturas devem ser sempre
revistos, avaliados e. principalmente, ampliados
Apesar desse posicionamento, nao nos eximimos
de demonstrar nosso respeito pelos pesquisadores e educadores que utilizaram ou utilizam 0 termo pre-Ieitura 0 constante questionamento e 0 que
impulsiona a transforma,ao de paradigmas.

Leilura por graticos
Os graficos constituem um meio adequado
para introduzir a escrita dos parametros altura e
dura,ao. Devido a complexidade do c6digo musical, educadores valeram-se desse recurso, acreditando que os graficos seriam simplificadores da
nota,ao e mediad ores entre a vivencia e a compreensao da parlitura tradicional. Segundo Willems
(1979, p 23), para efetivar-se "a passagem perfeita da consciencia fisiol6gica do tempo a consciencia cerebral da propor,ao", os alunos devem reali-
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zar exercicios com graficos, associando a leitura
aos movimentos corporais e a palavras como curto
e longo. Afirma, ainda, ser esse processo apenas
introdut6rio e nao requerer uma longa pratica
A leitura grafica e empregada em alguns Iivros de inicia,ao ao piano e, principalmente, de
musicaliza,ao: Musica para Piano (Pace, 1973);
Musijugando: Guia Metodo/6gica (Ferrero; Furn6,
1978-85); Solfejo.· Curso Elementar (Willems,
1979); Educa,ilo Musical atraves do Tee/ado. Etapa de Musica/iza,ilo (Gon,alves, 1984); Cademo
de Exerc/cios para Classes de /nicia,ilo Musica/
(Rocha, C. 1986); Cademo Preparat6rio. /nicia,ilo
ao Piano (Drummond, 1988); Explorando Musica
atraves do Tee/ado (Verhaalen, 1989); Educa,ilo
Musical ao Tee/ado (Pires et aI., 2002) Em Piano
1, utilizamos os graficos para designar as dura,oes
dos sons - curtos e longos, associados aos registros das alturas - grave, medio e agudo em toda a
extensao do teclado, passando, em seguida, dessa macroestrutura para a diminui,ao das distancias ate chegar aos graus conjuntos. Valendo-se
dessa grafia, pode-se introduzir atlvidades de transposi,ao e dar continuidade ao desenvolvimento dos
aspectos interpretativos.
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Leilura relativa

Segundo Willems, a leitura relativa tem dois
aspectos:
10 ) 0 auditivo, baseado no movimento sonoro de subida
e descida, razao da leitura entoada sem nomes de nolas
e sem graus ou com nomes de nolas sem posi<;:ao fixa
(sem clave); 2°) 0 visual-cerebral, baseado nas rela<;:oes
entre as notas, razao da leilura por terceiras e por
intervalos simetricos e assimelricos (Willems, 1979, p,
13·15)

Considera a leitura relativa como ponto de
partida na leitura musical e acredita que a pauta
simples de cinco Iinhas deve ser introduzida diretamente sem passar por uma, duas ou tres Ii·
nhas. Nao obstante, encontramos diversos livros
didaticos (Drummond, 1988; Gon9alves, 1984;
Pires et aI., 2002; Verhaalen, 1989), que tomam
como ponto de partida os graficos e, posteriormente, iniciam a leitura por relatividade, utilizando a pauta gradativa (bigrama, trigrama).

Julgamos que, antes da leitura relativa e abo
soluta, devemos dedicar aten<;:ijo especial as ordana,iles alamen/ares dos sons e dos nomes das notas (Willems, 1979, p. 6). Torna-se essencial 0 trabalho de automatismo dessas ordena90es para que
o processo de leitura seja mais consciente e dinamico. Varias atividades orais podem ser criadas por
intenmedio de jogos e utiliza<;:ijo de cartoes com nomes de notas, realizando desenhos mel6dicos ascendentes e descendentes, acompanhados Oll nao
de movimentos corporais (Willems, 1979, p. 10).
Ap6s a leitura par graficos e a sugestao de
atividades complementares com jogos e cartoes,
Piano 1 apresenta uma prepara9ao para a leitura
relativa. Sao utilizadas duas linhas distantes uma
da outra, sem defini9ao do intervalo mel6dico, para
que 0 foco seja colocado no direcionamento da leitura (esquerda-direita). A figura musical seminima
e associada a pulsa9ao basica da musica e grafada
com haste para eima e para baixo com 0 prop6sito
de coordenar mao direita e esquerda.

, Figura: se~nI!..J-

~

r

= SEMtNIMA com haste para eima.

= SEMiNIMA com haste para baixo.

Seminima

Escolha dais sons de alturas diferentes.
Toque a seqiiencia de SEMjNIMAS: haste para cima ---+ mao direita
haste para baixo ---+ mao esquerda

(mio dlrClta)

md

(m.1o~~:ucrda)

{

' - 4 ' - - - - - - - 4 J - - - - - - -....>------....- - - - - - - - - -..'--'J

ICOle£:io Inventos e can£O&$ - Piano 1

Figura

Ana Consue/o Ramos & Gis/en. Marino

7: A pu/sar;§o e trabalhada associada a coordenar;~o motora e a /ocalizar;§o das notas escolhidas pe/o a/uno (Marino;
Ramos, 2001, p. 111)
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o livre complementa essa fase com tres
partituras elaboradas sobre duas linhas ainda
distantes entre si, com notas definidas em intervalos de quartas ou quintas, utilizando as figuras seminima, sua pausa e colcheia. Em seguida, 0 bigrama e apresentado, efetivando a rela~ao de ter~as existente entre as linhas do
pentagrama. 0 processo gradativo da aquisi~ao
de conceitos permanece, relacionando as figuras musicais - seminima, colcheia e minima,
grafadas no bigrama - ao reconhecimento visual da localiza~ao das notas no piano.
Leitura absoluta
De acordo com Uszler (1990, p.107), por
volta dos anos 60 os metodos de piano come~a
ram a ser classificados por suas abordagens no
ensino da leitura. Sao elas: a abordagem do 06
Central, a das Mulliplas Tonalidades e a Intervalar.
A abordagem do 06 Central tern como ponto de referencia 0 d6 3 no piano e na pauta dupla.
A leitura amplia-se a partir dessa nota com as subseqUentes acima e abaixo, detendo-se na regiao
media do piano, 0 que favorece a fixa~ao dos nomes das notas e sua localiza~ao no teclado.
A abordagem das Multiplas Tonalidades originou-se nos procedimentos da aula em grupo, e
utiliza os pentacordes com transposiy6es para varias tonalidades nas diferentes regi6es do teclado. "A
leitura mel6dica se Iimita ao ambito do pentacorde.
A leitura dos acordes e feita de maneira funcional,
relacionada a tonalidade e a posil'ao da mao
(Sampaio, 2001, f. 40)". Uszler (1990, p. 109) aponta como vantajoso 0 conceito do padrao de cinco
dedos - pentacorde, que se repete em diferentes
contextos, tanto na pauta quanta no teclado. As linhas mel6dicas sao lidas direcionalmente e pela
comparal'ao de grupos iguais ou diferentes. Alem
disso, a intredu~ao de acordes, na fase inidal do
estudo, favorece 0 entendimento harmonico e a habilidade de toear a tessitura homofonica encontrada
na literatura classiea e popular.
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A abordagem Intervalar, que se inicia na leitura relativa por intermedio da pauta gradativa, pode
ter esse precesso continuado na leitura absoluta.
Com a introdu~ao das c1aves, algumas notas tornam-se referenda para amp liar 0 ambito de leitura
na pauta absoluta.
A abordagem ~lntervalar~ pro poe 0 reconhecimento
do intervalo geralmente introduzido em urna paula

gradativa (bigrama, trigrama). antes de serem
estabelecidas referencias fixas (claves, guias.
marcos). [.. ,] A leitura mel6dica gira em torno das
natas fix as de referencia. A leitura vertical entendida
como superposityao de intervalos lidos atraves da

e

disposic;:ao espadal das nolas nas linhas e espac;:os
[... ]. (Sampaio, 2001, f. 40).

As tres abordagens trazem beneficios, mas,
nao obstante, apresentam algumas desvantagens,
o que tern estimulado a elabora~ao de metodos que
combinem as melhores caracteristicas de cada uma
delas (Uszler, 1990, p. 107). Essa combina~ao e
denominada pelos pedagogos como Abordagem
Ecletica (Sampaio, 2001, f. 40).
Sampaio (2001), em sua disserta~ao de
mestrado - Metodos Brasileiros de Inicia9ao Musical ao Piano: urn Estudo sob 0 Ponto de Vista Pedag6gico -, avalia Piano 1 segundo teorias e ideias basicas de Swanwick e Tillman, Serafine,
Sloboda e analises propostas por pedagogos da
revista Piano Ouaterly (PO), pela educadora americana Frances Clark e pelo modelo C(L)A(S)P de
Swanwick.
Quanta ao processo de leitura aplicado par lodo 0 livro,
podemos dizer que as autoras adotam os tres processos
c1assificados pela PO, abordando a leitura atraves de um
processo completo. EJa e conslruida por cartoes de
leitura, cartOes com nome da lecla a ser tocada, ou
cartoes com formato de teclado de uma oilava e uma
tecla marcada, e cartOes identificando as alturas atraves
das daves de Fa e Sol, esta implicita no proprio repert6rio
e refon;:ada em exercicios complementares escritos,
entremeados nas atividades sugeridas. 0 emprego desse
conjunlo de atividades e muita bom, par serdiversificado,
aumentando a interesse da crianl(8 pel a leitura (Sampaio,
2001, f. 79).
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ProfessCf
1. ApnmuI"ogrupod1! 3sCJnS· 3primdros sortS dtHC tlunaior- m-tTnsd1!1.ll:1::IA c~.o

2.1ritrodu:Dr aptsqui5l.d.os ~os de 3HlrIS.
3. 1rabliw"t. Ie :bJnnlA:tivtnobigraml..
1. Apesquisl. e fixt.l:'i.o dos grupos de 3 sons i fund.m:l.mttl,po:i: ,possbi..l.it1 *-0 alJno 0 ~ o:mhedtnotrl1o d~ wdu
f I.(:iliundo opro~ uso d1! trmsposi{io.
2. SugtsUOPlII"1. 0de SttlV'(l~.ri:nentD d.t atividtde :
2 1. Ru linn 1e itlJrt pri via. oh crm(io ,

t!

tonilid.1.dH,

22. Ex'tru1.Uune kldit. cU"lLV\do cOUlI.1etn,COttl. osn.om.es dunotue ~OUlroJu::.t,ros (1,2e 3)
2 J. Men:mizllI" I.~ ~.o@w.D6 MpU'l.po~rd!ru.ha:rtnru:pos~o@s.
2 .... Rt~ ord.u ~omo Uun.o 0 nome @ klc lfuI.{io oils t..eelupnw (rusturiios e bem6is).
1:!J _'Ib~u I. ~uto;'i.o U;w CUI'OflJo cOttl.e ~U"ldo de qul.lquert..e~ la. ,I.~itn eli. uri to~ t.d.t nnvi.ri..ts tCJl\ilidtde >. 0 VJl\O aos
poucos ~o:mht cera. toOOs os grupos de 3 sons_
3.0 sqw.drirlhosbruv.os tprrtos shl.ttili:ztdosp*I1.sitnbolinraorgaru:n{ioohs cons das t!c!ts de ~lda glUpo
Exemp1l)-

0 ~o doD6s6possuit!c!ts bnn.cas (D6,Ri,:Mi),lSSi:n:

[II]

o tpJpo do Ri posrui2 t! ellS bnn.ca.s e I PI" m: (=cJII

Um comt;iio

M11>iro ..: Gio::kou. L!:o.Jiu,
u.tt4.:N~liLI.!wA=.l.

t" -rQ.- fab

Figura 8: Pagina do professor referente

J&- rQ. U

SQ,

pra I"

ca.

a pagina do a/uno

Um corarao

'0'

,,-.r~- 11!' -

Mi";,, Gi,I.. ,~ MaL;'p
Lot,.> ~i,ltI. ~",,: 11."0'

:,r.

Toque e eante:
- ,om a letra
. com os nomes das notas (06. Re, Mi)
- ,om lllimeros (L2,3)

Esta melodia foi feita sabre as 3 primciros sons da cscala de Do.

GrllPO de 3 sons:

A \" tecla dA nome ao grupo.
As teclas do grupo do 06 sao brancas.

i

I' ~~"-@"'··"@""··'"rns
Icol!£~?_~~~!110li I _Cln~ou . Pii'-no 1

OIJ

An" Conliullo R"moli &_ G'lii.nl M"nno

Figura 9: Leitura no bigrama introduzindo os tres primeiros sons da escafa maior com proposta de
transposir;ao - abordagem das Multiplas Tonafidades (Marino: Ramos. 2001, p. 125)
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es: el Ira

• 0; rome

8s notas ablixo.

~

J~~~~:~::::::~>-iP
l~~~~

... [)esenhe 0 vi7inho ~ cirna eo vizinho de baixo dls notas cBs cla-ws
de Sol e Fa.
• De rome as robs abaixo.
• Pinte as rotas de refer!l\Cia.

Figura 10: As claves de sol e fa e as notas de referencia sao apresentadas simultaneamente.
caracterizando as abordagens Intervalar e do 06 Central (Marino; Ramos, 2001, p. 163)

Uszler comenta sobre a utiliza9ilo dos metodos:
Rotular as abordagens de leitura

e muito

menos

importante do Que estar consciente do usa e do
sequenciamento de qualquer abordagem de leitura que
o metoda apresente. Professores que estao alerta aos
principios embutidos em cada uma das abordagens da
leitura eslao em melhor posir;ao para julgar se uma
determinada combinal;ao de alividades de leilura forma
urn melodo de instruyao uniftcadamente bern sucedido
(Uszler apud Sampaio, 2001, f. 51).

Professores devem estar atentos as
potencialidades e expectativas de seus alunos para
melhor adequar metodas e estrategias de ensino
do instrumento. As experiencias anteriores a introdu,ao da leitura musical e as etapas de leitura devem ser valorizadas para que os conceitos sejam
abordados de forma gradativa, estabelecendo as
bases para a compreensao musical.
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