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No início do CLAM todos os alunos que começavam a estudar, passavam por

uma entrevista com o diretor responsável pelo departamento. Esta entrevista tinha como

objetivo principal, saber se o aluno já havia estudado música, quais eram as suas

espectativas em relação ao curso e definir o caminho que ele teria que percorrer.

Inicialmente as aulas eram individuais, mas, a partir do segundo ano de CLAM os

alunos passaram a ser agrupados, levando-se em conta o nível de conhecimento,

objetivos e interesses comuns. As aulas em grupo eram mais ricas e dinâmicas. As

pessoas, mesmo tendo o mesmo conhecimento, têm características diferentes e acabam

aprendendo umas com as outras.

No começo, não havia ainda um material didático estruturado, mas já havia a

preocupação de ensinar os conhecimentos musicais que todos sempre ensinaram e

aprenderam. Nisso o CLAM era igual a todas as escolas de música. A questão que

sempre fez a diferença, consiste no seguinte objetivo: levar os alunos a aprender os

conteúdos de harmonia, escrita musical (melódica e rítmica) aplicando na prática, para

resolver seus desejos de tocar com liberdade e criatividade. Jamais as aulas foram

dissossiadas da prática. Musica é para ser vivida no dia a dia da aprendizagem. É

aprendendo que se faz e fazendo que se aprende.

Todos os conhecimentos organizados em aspostilas, folhas soltas e depois em

métodos, sempre garantiam que os alunos pudessem aprendê-los para criar, improvizar,
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compor, re-harmonizar e usar sempre para ter o prazer de tocar, para compensar todo o

esforço da construção desses conhecimentos.

Existiam algumas folhas soltas com o programa a ser desenvolvido em cada aula:

teoria musical; leitura e escrita musical; solfejos, às vezes cantados a duas ou três vozes;

partitura com melodia e cifra para o aluno desenvolver seus próprios arranjos; formação

de escalas maiores, tríades e outros assuntos. Nas aulas de piano, os alunos escreviam

em seus cadernos �)LJXUD���� todas as explicações que eram dadas, durante as aulas,

sobre determinado assunto.

)LJXUD����� Folha de um caderno de aluno com uma melodia e cifra, onde o aluno excercita a distribuição das
notas dos acordes cifrados para serem tocadas ao piano. �

Mais tarde, essas anotações serviram de base para o desenvolvimento das

primeiras apostilas e métodos �)LJXUD����.
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)LJXUD�����Trecho da página 10 do Método de Distribuição de Acordes – CLAM�

���� 0pWRGR�GH�'LYLVmR�5tWPLFD�

O primeiro livro editado no CLAM foi o Método de Divisão Rítmica, de Luís Chaves

�)LJXUDV������������H����� Um material de leitura rítmica onde as figuras e valores iam sendo

apresentados gradativamente e os exercícios ficando cada vez mais complexos.

Acompanhava o método uma fita cassete com os exercícios solfejados pelo autor,

acompanhado do ritmo de uma bateria, o que dava um apoio para o aluno aprender a ler.

Na figura 27 temos um exercício de leitura rítmica que utiliza colcheias

(compassos da esquerda da página) e semínimas substituindo duas colcheias ligadas

(compassos da direita da página). �$QH[R�(�±�&'�520�±�&XUVR�7RQV�GH�(GXFDomR�0XVLFDO�±�
3DUkPHWURV�GR�VRP�H�(VFULWD�PXVLFDO�.

Na figura 28, temos mais um exercício de leitura rítmica que utiliza

semicolcheias. As semicolcheias são o resultado da divisão da semibreve em

dezesseis partes iguais. Esta folha é básica para a compreensão da estrutura rítmica

da MPB.
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)LJXUD����� Capa do Método de Divisão Rítmica
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�
)LJXUD����� Método de Divisão Rítmica - p.8 - exercício de leitura rítmica que utiliza colcheias

(compassos da esquerda da página) e semínimas substituindo duas colcheias ligadas
(compassos da direita da página)��
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�
)LJXUD����� Método de Divisão Rítmica – p.15 - um exercício de leitura rítmica que utiliza semicolcheias.

As semicolcheias são o resultado da divisão da semibreve em dezesseis partes iguais. Esta
folha é básica para a compreensão da estrutura rítmica da MPB.
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)LJXUD����� Método de Divisão Rítmica - p.22 – Exercícios com o conceito de tercina (três figuras com valor
de duas)
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���� 0pWRGR�SDUD�%DWHULD�

O segundo método foi o Toque Bateria ��)LJXUDV��������H���� criado pelo Chumbinho

(João Rodrigues Ariza). O sucesso do material interessou à Editora Ricordi em fazer uma

co-edição com a a Zimbo Edições Musicais, para distribuir em todo o país.

)LJXUD�����Método de Bateria (RODRIGUES, J. A.) - Capa
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�
)LJXUD����� Método de Bateria (RODRIGUES, J. A.) – p.7 - As partes que constituem uma Bateria e a forma

correta de chamar cada uma dessas peças
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)LJXUD����� Método de Bateria (RODRIGUES, J. A.)– p.74 - Exercício de ritmo de Samba, porém, com uma
variação na linha rítmica do pé direito.
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Amilton criou uma coleção de apostilas e métodos de harmonia1 que

atendia a todos os departamentos da escola. Esse material é fundamental para

a compreensão da harmonia como instrumento de liberdade de criação de cada

aluno, buscando um jeito próprio de tocar, improvisar como os músicos da MPB

e Jazz, re-harmonizar músicas, compor, criar arranjos, instrumentações,

orquestrações e tocar livremente.

As apostilas do início do CLAM, escritas a mão, desenvolvidas por

Amilton Godoy e seus alunos, transformaram-se, nos anos oitenta e noventa,

em livros2 mais sofisticados, parte de uma série com o título: Princípios de

Harmonia - composta de quatro livros �)LJXUDV����D������
��

1 Apostilas criadas com base em consulta, no curso de harmonia da Escola Berklee (Boston-USA) – Livro em
espanhol, trazido por Amilson Godoy do México, em 1969.

2
Material autoinstrucional, forma inédita na época, como módulos de ensino aprendizagem, criado pelos autores

de forma, professores Geraldo Suzigan e Sylvio Benedito Cruz e de conteúdo, Amilton Godoy, com base no
sistema Engenharia da Instrução, desenvolvido pela professora Drª. Cosete Ramos (USP-SP),
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�
)LJXUD����� Módulo 1 – Princípios de

Harmonia Moderna -
Construção de Escalas,
Tríades e Análise Interválica
(GODOY, A.) Capa

)LJXUD����� Módulo 2 – Princípios de
Harmonia Moderna
Construção de Acordes de
Sétima e Campos
Harmônicos
(GODOY, A.) – Capa

)LJXUD����� Módulo 3 - Construção e
Análise da Série Harmônica,
Progressão IIº, Vº e Iº e
Tensão Resolutiva
(GODOY, A.) - Capa

)LJXUD����� Módulo 4 - Princípios da
Harmonia Funcional Moderna
- Cadências Dominante,
Subdominante; Progressão
IVº - IIIº - IIº - Vº - Iº e Acorde
Vsus7 (GODOY, A.) Capa
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Nos primeiros módulos de harmonia os alunos aprendem a construção das

escalas maiores e menores, com base na fórmula interválica encontrada na escala

de dó maior natural, da mesma forma como é ensinado nas escolas tradicionais. É

construindo as escalas em todas as tonalidades maiores em ciclos de quintas que

compreendem como surgem os sustenidos e bemóis nas armaduras de claves.

Aprendem ainda a construir tríades (acordes de três sons) com base nas

escalas maiores �)LJXUD����H����.
Com esses dois conhecimentos, passam a praticar tocando em seus

instrumentos todas as escalas maiores naturais. No piano tocam a tríade com a mão

direita, junto com a escala correspondente na mão esquerda. Depois, as escalas na

mão esquerda e as tríades na mão direita.

É fundamental que compreendam e memorizem bem como acontece essa

construção e pratiquem em todos os tons maiores.

Ao aprender as tríades maiores, menores, diminutas e aumentadas, aplicam

fazendo arranjos simples �)LJXUD� ���. As composições dos Beatles são muito

apropriadas para esse momento.

Estudam na seqüência como analisar os intervalos que aparecem na escala

maior��)LJXUD����.
Depois ajuntam os dois conhecimentos (tríades e intervalos) para aprender a

construir acordes de quatro sons: acordes com sétima��)LJXUD����.
Com as escalas maiores e os acordes com sétima (acordes de quatro sons),

aprendem a construir os campos harmônicos �)LJXUD�������
Para completar essa fase básica do estudo de harmonia, aprendem a

construir série harmônica, para compreender as forças da física acústica que regem

as progressões de acordes na música tonal��)LJXUD����H������
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�
)LJXUD�����Módulo 1 – Princípios de Harmonia Moderna - Construção de Tríades (GODOY, A.) p.22
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�
)LJXUD�����Módulo 1 – Princípios de Harmonia Moderna - Inversões de tríades (GODOY, A.) p.28
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)LJXUD�����Método de Iniciação à Instrumentação – Piano – (CRUZ, M. L.) p.7
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�
)LJXUD�����Módulo 1 – Princípios de Harmonia Moderna - Análise Interválica (GODOY, A.) p.48
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)LJXUD�����Módulo 2 – Princípios de Harmonia Moderna Construção de Acordes de Sétima (A. Godoy) p.14



78

)LJXUD�����Módulo 2 – Princípios de Harmonia Moderna - Campos Harmônicos (A. Godoy) p.42
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)LJXUD�����Módulo 3 - Construção e Análise da Série Harmônica, Progressão IIº, Vº e Iº (GODOY, A.) p.28����
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)LJXUD�����Módulo 3 - Progressão IIº, Vº e Iº (GODOY, A.) p.33
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Com a base de conhecimentos que os alunos aprendiam utilizando os módulos de

harmonia, ganhavam a liberdade para analisar o encaminhamento harmônico proposto

pelos autores, em várias músicas da MPB e do Jazz, para modificar e enriquecer do seu

próprio jeito.

Na apostila abaixo� �)LJXUD� ��� aparece um dos quadros com possibilidades de

substituições de acordes na progressão II - V – I, resultado de conhecimentos aprendidos

nos módulos de harmonia.

)LJXUD����� Apostilas de Harmonia – Cadências (GODOY, A.) p.11

O objetivo é deixar o aluno livre para fazer diversas substituições de acordes

nas mais variadas progressões harmônicas que aparecem em músicas de seu

repertório.�
Exemplo disso é um trecho de música onde é encontrada uma determinada

progressão (assinalado em vermelho na ILJXUD���). Nele o aluno pode aplicar uma
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das possibilidades de substituição dos acordes que aparecem na tabela (conforme

assinalado em azul na mesma figura).

a) progressão encontrada (P�����$�������'P�������*������&���
b) substituição feita $P����$E�����$EP�����'E������&�

)LJXUD����� Exemplo de substituição de acordes (reharmonização)

Na continuidade desse estudo as possibilidades aumentam muito e vários outros

quadros podem ser construídos. Com isso, cada aluno pode criar um caminho próprio

com as suas escolhas de substituições. Chega um momento em que WXGR�SRGH��WXGR�p�
SRVVtYHO. O que se espera enquanto aluno, é que façam as re-harmonizações sempre de

forma consciente e consigam explicar. Depois, na vida musical, a liberdade de criação

passa a ser a regra principal.

a) =>

b) =>
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Na continuação do estudo de harmonia, os alunos do CLAM, depois de

aprender a construir, analisar e aplicar acordes de três e quatro sons (as tríades e os

acordes de sétima) aprendiam também outros tipos de acordes com mais notas

�)LJXUD�����que não se vai detalhar aqui, mas vale a pena citar.

)LJXUD����� Outros acordes do tipo quatro sons e novos tipos de acordes de 5 e 6 sons
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�����0pWRGRV�SDUD�R�HVWXGR�GH�SLDQR�

Um dos principais assuntos tratados pelo CLAM, no ensino-aprendizagem de

instrumento, era como distribuir as notas dos acordes para ter maior sonoridade,

respeitando as características de cada um deles.

As figuras que serão apresentadas a seguir são exemplos de apostilas

criadas para que os alunos aplicassem conhecimentos aprendidos em aula. Não

cabe, portanto, um aprofundamento nos conceitos e regras que geraram suas

construções, uma vez que representam a síntese de vários anos de cursos de

harmonia do CLAM e fica impossível resumir num só capítulo.

No caso do piano, as apostilas de Distribuição de Acordes Volume 1 �)LJXUDV��������

H� ��� e Volume 2 �)LJXUDV� ���� ���� ��� H� ��� davam a base para os iniciantes em

instrumentação. O trabalho com os chamados acordes DEHUWRV e IHFKDGRV tendo como

fio condutor a melodia da música onde estavam contidos, davam margem a um

movimento colorido de vozes no piano. Uma ferramenta importante para dar liberdade

aos alunos na construção de arranjos para piano e a base para o estudo da orquestração.

)LJXUD�����Apostila de Distribuição de Acordes
Volume 1 (GODOY,A) Capa

)LJXUD�����Apostila de Distribuição de Acordes
Volume 2 (GODOY,A) Capa
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)LJXUD����� Apostila de Distribuição de Acordes volume 1 (GODOY,A) p.1 �
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)LJXUD����� Apostila de Distribuição de Acordes volume 1 (GODOY, A) p.2 �
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)LJXUD����� Apostila de Distribuição de Acordes volume 2 (GODOY,A) p.2

)LJXUD����� Apostila de Distribuição de Acordes volume 2 (GODOY,A) p.6

)LJXUD�����Apostila de Distribuição de Acordes volume 2 (GODOY,A) p.10
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$FRUGHV�GH�$SRLR�
Acordes de apoio são acordes formados por quatro sons: 3ª, 5ª, 7ª e 9ª notas

da escala ()LJXUDV����D���). Normalmente estes acordes são utilizados quando o

pianista está tocando em um grupo que tenha um contrabaixista.

�
)LJXUD����� Capa - Apostila de Acordes de Apoio (GODOY,A)�

)LJXUD����� Apostila de Acordes de Apoio (GODOY,A) p.1
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)LJXUD����� Apostila de Acordes de Apoio (GODOY,A) p.2 Padrão de distribuição das notas para o
aluno analisar e ter como modelo e escrever e tocar em ciclos de quintas e de quartas,
para todas as tonalidades.

)LJXUD����� Apostila de Acordes de Apoio (GODOY,A) p.3. À esquerda um padrão de distribuição
das notas para o aluno analisar e ter como modelo e escrever e tocar em ciclos de
quintas e de quartas, para todas as tonalidades (espaço à esquerda da partitura,
somente com os baixos escritos, para o aluno completar)

)LJXUD����� Apostila de Acordes de Apoio (GODOY,A) p.4 - À esquerda um padrão de distribuição
das notas para o aluno analisar e ter como modelo e escrever e tocar em ciclos de
quintas e de quartas, para todas as tonalidades (espaço à esquerda da partitura,
somente com os baixos escritos, para o aluno completar)
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)LJXUD����� Apostila de Acordes de Apoio (GODOY,A) p.5 Padrão de distribuição das notas para o
aluno analisar e ter como modelo e escrever e tocar em ciclos de quintas e de quartas,
para todas as tonalidades.

)LJXUD����� Apostila Acordes de Apoio (GODOY,A) p.6 Padrão de distribuição das notas para o
aluno analisar e ter como modelo e escrever e tocar em ciclos de quintas e de quartas,
para todas as tonalidades.

)LJXUD����� Apostila de Acordes de Apoio (GODOY,A) p.7 - Padrão de distribuição das notas para o
aluno analisar e ter como modelo e escrever e tocar em ciclos de quintas e de quartas,
para todas as tonalidades.
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)LJXUD����� Apostila de Acordes de Apoio (GODOY,A) p.8 Padrão de distribuição das notas para o
aluno analisar e ter como modelo e escrever e tocar em ciclos de quintas e de quartas,
para todas as tonalidades.

)LJXUD����� Apostila de Acordes de Apoio (GODOY,A) p.10 - Padrão de distribuição das notas para
o aluno analisar e ter como modelo e escrever e tocar em ciclos de quintas e de quartas,
para todas as tonalidades.

)LJXUD����� Apostila de Acordes de Apoio (GODOY,A) p.11 - Padrão de distribuição das notas para
o aluno analisar e ter como modelo e escrever e tocar em ciclos de quintas e de quartas,
para todas as tonalidades.
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Mantendo a mesma base de conhecimento da harmonia do item anterior, o

material didático para os alunos que estudavam contra-baixo elétrico, trazia as

adaptações para o instrumento �)LJXUDV����D����. O sucesso do material foi tão grande

que a Zimbo Edições Musicais foi convidada a fazê-lo em co-edição com a Editora

Ricordi�� Esses livros traziam também, as orientações para a utilização do

instrumento na MPB, Jazz e Rock, com células rítmicas mais usadas e notas

adequadas. Incluía ainda orientações de como improvisar1 ou acompanhar outros

instrumentos em duos, trios, quartetos e outras formações, nas variadas formas

criadas por instrumentistas do Jazz e da MPB (“levando em dois”, “ZDONLQJ”)2

)LJXUD�����Métodos de Iniciação ao Contrabaixo Elétrico – Volume 1,2 e 3 (CHAVES, L.) - Capas

1 Variações criadas pelos alunos, no momento da execução da música, sobre o tema da música, considerando
as possibilidades da re-harmonização e escalas adequadas (modos gregos, pentatônicas, hexafônicas, etc.).

2 Termos usados na MPB e no Jazz para definir a forma de como o contrabaixo vai conduzir a seção rítmica)

�
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)LJXUD����� Método de Iniciação ao Contrabaixo Elétrico – Volume 1 – (CHAVES, L.) p.17
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)LJXUD����� Método de Iniciação ao Contrabaixo Elétrico – Volume 1 – (CHAVES, L.) p.33
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)LJXUD����� Método de Iniciação ao Contrabaixo Elétrico – Volume 2 – (CHAVES, L.) p.15
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)LJXUD����� Método de Iniciação ao Contrabaixo Elétrico – Volume 2 – (CHAVES, L.) p.16
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)LJXUD����� Método de Estudos para Contrabaixo Elétrico – Volume 3 – (CHAVES, L.) p.5
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)LJXUD����� Método de Estudos para Contrabaixo Elétrico – Volume 3 – (CHAVES, L.) p.17
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���� 0pWRGRV�SDUD�6D[RIRQH�H�)ODXWD�7UDQVYHUVDO�

Os métodos desenvolvidos para saxofone e flauta transversal, também

consideram como base os conteúdos e métodos de harmonia, fazendo a adequação

para os alunos desses instrumentos. Acrescentam ainda informações importantes

para quem vai estudar para tocar ou escrever orquestrações para esses

instrumentos que são transpositores. Nada parecidos com o piano e outros teclados,

os saxofones, clarinetes e outros instrumentos da família das palhetas e, também da

família dos metais, como os trumpetes e as trompas, dado aos diferentes tamanhos

de seus tubos e conseqüentes regiões onde soam (mais graves, mais agudos)

acabam por resultar num outro som, diferente da nota escrita. Os métodos

apresentam quatro tipos de saxofones:

VD[�VRSUDQR: Bb (si bemol maior);

VD[�DOWR: Eb (mi bemol maior);

VD[�WHQRU: Bb (si bemol maior);

VD[�EDUtWRQR: Eb (mi bemol maior)

e quatro tipos de flautas transversais:

IODXWLP: (dó maior)

IODXWD�WUDQVYHUVDO� C (dó maior)

IODXWD�* (sol maior);

IODXWD�EDL[R: C (dó maior).

No sax soprano, por exemplo, a escrita apresenta uma nota dó que, ao ser tocada por

ele, soa uma nota si bemol (som real). Por outro lado, um saxofone alto, para a

mesma nota escrita como dó, o som real é mi bemol.

Os outros dois, seguem a mesma característica, somando-se que soam ainda oitava

abaixo dos dois anteriores.

Essa questão da escrita x som real acontece para facilitar os músicos que tocam mais

de um instrumento transpositor, mas é uma dificuldade para quem escreve

orquestrações que incluem vários instrumentos. É por esse motivo que no processo
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de alfabetização musical do CLAM se trabalhava desde a iniciação musical das

crianças até jovens e adultos, com a leitura relativa nas sete claves 3.

As escolas tradicionais, os conservatórios e professores particulares de música,

ensinavam a leitura e escrita musical apenas com duas claves usadas pelo piano: a de sol

na segunda linha e a de fá, na quarta linha �)LJXUD��������

�

)LJXUD����� Claves usadas para o piano
�

Pior ainda, fazendo os seus alunos decorar o nome das notas da clave de sol na segunda

linha:

- As notas das linhas: mi - sol - si - ré - fá. As notas dos espaços: fá - lá - do - mi.”

O resultado é sempre desastroso para os que não aprendiam a ler em outras claves e

seguiam em frente no estudo da música. Sucumbiam nos cursos de orquestração e

regência com a escrita para os instrumentos transpositores (Clarinete, Piston,

Saxofones, etc.)

Muitos adultos que aprenderam assim, quando chegavam ao CLAM para aprender

saxofone ou flauta transversal, se deparavam com um trabalho grande para ampliar a

leitura para outras claves. �

�

3 São sete posições de claves no pentagrama, para possibilitar que todas os instrumentos que trabalham nas mais

diversas regiões de altura, possam ser representados dentro do pentagrama, evitando muitas linhas
suplementares.
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Foram criados quatro livros para o estudo dos saxofones e flautas transversais.

Serão mostrados trechos de dois deles neste trabalho: Iniciação ao Saxofone e Flauta

transversal – Básico e Estudo de Ritmos da Música Brasileira �)LJXUDV����D���� .

Ambos vem acompanhados de CDs de áudio para estudo.

)LJXUD����� Iniciação ao Saxofone e Flauta – Básico (W.Kouri) Capa

�
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�
)LJXUD����� Iniciação ao Saxofone e Flauta – Básico (W.Khouri) p.V
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�
)LJXUD����� Iniciação ao Saxofone e Flauta – Básico (W.Khouri) p.14
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�
)LJXUD����� Iniciação ao Saxofone e Flauta – Básico p.VI

Os métodos também ensinavam as células rítmicas mais freqüentes do nosso

folclore, da MPB, do Jazz, das músicas da América Latina e Caribe. �)LJXUD�����

Desde 1999 esses métodos foram ampliados e receberam CDs de áudio para o aluno

estudar em casa, editados pela G4 Editora. Fazem parte de uma coleção de cinco

livros4 com nove CDs de áudio para ouvir e tocar junto.

4 / � ����� �� INICIAÇÃO AOSAXOFONE E FLAUTA TRANVERSAL -BÁSICO, (KHOURI, W -1999); / � ����� ��ESTUDOS DE RITMOS DA MÚSICA

BRASILEIRA VOL.1, (GURGEL, D – KHOURI,W – MOTA,F – 2000); / � ����� ��ESTUDOS PARA SAXOFONE E FLAUTA TRANSVERSAL -
VOLUME 1 Escalas (KHOURI, W -1999); / � ����� ��ESTUDOS PARA SAXOFONE E FLAUTA TRANSVERSAL -VOLUME 2 Tríades
(KHOURI, W -1999); / � ����� ��Estudos para Saxofone e Flauta Transversal - Volume 3 Acordes c/7ª, (KHOURI, W -1999)
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�� �
)LJXUD����� Estudo de Rítmos da Música Brasileira (GURGEL, D - KHOURI, F, - MOTA, F – 1999) Pronúncia

em MPB pg.V
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)LJXUD����� Capa - Método de Violão e Guitarra

(PAULINO, Conrado)

�
�
�
�

�
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�
)LJXUD����� Método de Violão e Guitarra (PAULINO, Conrado) p.8

�
�
�
�
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�
)LJXUD����� Método de Violão e Guitarra (PAULINO, Conrado) p.20



109

���� �
)LJXUD����� Método de Violão e Guitarra (PAULINO, Conrado) p.30

�
Na segunda metade dos anos 80, em parceria com a editora Carlos Knapp, o CLAM

lançou um curso de violão por correspondência que chegou a ter 8.000 alunos

matriculados em quase todos os estados brasileiros, orientado pelo coordenador
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pedagógico do CLAM. Era anunciado semanalmente na revista Veja ()LJXUD� ���� e

divulgado por folheto por mala direta e pontos comerciais ()LJXUD����D������

Funcionou até 1990, quando a editora Carlos Knapp teve problemas econômicos com os

efeitos do plano Collor.

�
)LJXUD����� Anúncio do curso na revista Veja
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)LJXUD����� Folheto de propaganda do curso de violão por correspondência - capa

����������� �
)LJXUD����� Folheto de propaganda do curso de violão por correspondência - ps. 1 e 2
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�
)LJXUD����� Folheto de propaganda do curso de violão por correspondência - ps. 1 e 2

�

�
)LJXUD����� Folheto de propaganda do curso de violão por correspondência - ps. 3 e 4


